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I Voor de Eind Maart-Veiling 
kan nog tot 22 Februari goed 
materiaal worden ingezonden. I 

Van diverse Europeesche landen hebben 
wij keurige boekjes samengesteld met zegels 
van prima kwaliteit, welke wij aan serieuze 
gegadigden gaarne op zicht zenden tegen 

concurreerende prijzen. 
Men gelieve ons de landen (eventueel met 
catalogus nrs.) op te geven waarvoor men 

zich interesseert. 
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Bij ons verkrijgbaar 

„Het Postzegelboek 
door J. D. van Brink 
met een voorwoord van 
Dr. Ir. M. H. Damme, 
EEN PRACHTWERK, 
r u i m 300 p a g i n a ' s 
met vele afbeeldingen. 
Ingenaaid . . f 2,25, 

gebonden in prachtband . . . f 2,90 
plus 20 cent p o r t o . 

HEKKER's P O S T Z E G E L H A N D E L N.V. 

Onder Directie van den Philatelistisch Makeloar P. J. Hekker 

Rokin40, Amsterdam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 
^ 1 ^ Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

ZEER 
BELANGRIJKE 

POSTZEGELVEILING 
No. 2 8 8 

te*s-Gravenhage 
in Café „RICHE", Buitenhof, 

op 19, 20, 21 Februari. 
Belangrijk zi jn 
Nederland 1852, 
Nederland en Koloniën, 
Europa w.o . pr ima 
Oud Duitsche Staten, 
Duitsche Koloniën, 
Restantverzamelingen. 

Catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden 
door HOLLAND'S OUDSTE VEILINGHOUDERS 

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

V E I L I N G E N REEDS S E D E R T 1892. 

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



KOOPT N U U W RUILMATERIAAL EXTRA VOORDEELIG ! 
NEDERLAND. — Alles ongebruikt. 

De Ruyter Porto 1907. 
Per 1 10 

y, c. 0.20 1.35 
1 c. 0.05 0.40 
\yi c. 0.08 0.60 
2K c. O.lS 1.25 
5 c. 0.07 0.50 
1912. Porto ongebruikt. 

Per 1 10 
1J4 c. 0.06 0.45 
4K c. 0.08 0.65 
1923. Overdruk Porto. 

Per 1 10 
1 op 3 c. 0.05 0.30 
2K op 7 c. 0.05 0.30 
1924. Overdruk Porto. 

Per 1 10 
4 op 3 c. 0.06 0.45 
5 op 1 c. 0.06 0.45 

100 
12.— 
3.50 
5.— 

4.50 

100 

100 
2.50 
2.50 

100 
4.— 
4.— 

1913. Jubileum ongebruikt. 
Per 1 10 

2K c. 0.04 0.30 
3 c. 0.06 0.45 
5 c. 0.07 0.60 

10 c. 0.15 1.20 
1923. Jubileum gebruikt. 

Per 10 
20 c. 0.15 
25 c. 0.25 

100 

100 
1.20 
2.— 

6J^ 
7% 

10 
ny^ 
15 

5 ^ c 
7 c 

25 op 
25 op 

10 
12K 

n% 20 
25 
50 

50 c. 
1 gld 

Per 1 
c. 0.20 
c. 0.15 
c. 0.12 
c. 0.65 
c. 0.30 

Per 1 
0.08 
0.12 

Per 1 
\% c. 0.25 
ly^ c. 0.25 

Per 1 
op \% 0.10 
op 5 c. 0.15 

Per 1 
c. 0.18 
c. 0.40 
c; 0.35 
c. 0.75 

10 
1.50 
1.35 
1.— 
5.75 
2.75 

10 
0.65 
0.90 

10 
2.— 
2.— 

10 
0.80 
1.20 

10 
1.50 

6.75 

Per 10 
0.25 
2.50 

103 

100 

100 

100 

100 

100 
1.75 

ZWITSERLAND. — Weldadigheid Pro Juventute ongebruikt. 
1924, 4 stuks cpl. 
1925, 4 stuks cpl. 
1926, 4 stuks cpl. 
1927, 4 stuks cpl. 
1928, 4 stuks cpl. 
1929, 4 stuks cpl. 
1930, 4 stuks cpl. 
1931, 4 stuks cpl. 

LUXEMBURG. — 
1924, 4 stuks cpl. 
1925, 4 stuks cpl. 
1926, 5 stuks cpl. 
1927, 5 stuks cpl. 
1928, 5 stuks cpl. 
1929, 5 stuks cpl. 
1931, 5 stuks cpl. 

BELGIË. 
1925, 3 stuks cpl. 
1926, 5 stuks cpl. 
1927, 5 stuks cpl. 
1935, 8 stuks Astrid 
1936, 8 stuks Boudewijn 
1937, 8 stuks Astrid 

0.40 
0.40 
0.40 
0.45 
0.55 
0.60 
0.55 
0.60 

1932, 
1933, 
1935, 
1936, 
1937, 
1938, 
1939, 

Weldadigheid 
0.85 
0.35 
0.60 
0.45 
0.65 
1.50 
2.75 

1932, 
1934, 
1935, 
1936, 
1937, 
1938, 
1938, 

4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 
4 stuks cpl. 

„Voor het Kind". 
5 stuks cpl. 
6 stuks cpl. 
6 stuks cpl. 
6 stuks cpl. 
6 stuks cpl. 
6 stuks cpl. 
6 stuks Willibrord 

— Weldadigheid T.B.C. 
0.15 
0.65 
0.65 
0.80 
0.80 
0.75 

1937, 
1938, 
1939, 
1939, 
1939, 

8 stuks Charl 
8 stuks Luik 
8 stuks R. K 
6 stuks Orva! 

otte 

ruis 

8 stuks Rubens 

0.45 
0.60 
0.60 
0.60 
0.50 
0.50 
0.50 

2.75 
3.25 
2.— 
1.35 
1.— 
0.90 
2.25 

0.80 
1.75 
1.60 
2.25 
2.— 

YVERT-CATALOGUS 1940. 
Nog beperkte voorraad. Prijs ƒ 3.90 franco. 

Levering uitsluitend na ontvangst bedrag op giro 10849. 
Porto steeds extra; aanget. 10 et. Uitsluitend prima exemplaren. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

(Tegenover uitgang station). 
— Beëedigd Makelaar en Taxateur. — 

M A X P O O L , Posizegelhandel, 
voorheen gevestigd Badhuisweg 44 , Den Haag, 

I S V E R P L A A T S T naar: 
4 1 W^est S 6 t h S T R E E T , MEW-YOHK, N.Y. CLI.S. A . ) 

Door het verplaatsen mijner sinds 
1918 in Nederland gevestigde zaak 
naar Amerika aan bovenstaand 
adres ben ik thans KOOPER van 
alle BETERE zegels en series der 
VER. STATEN VAN AMERIKA, 
HAWAÏ, GUAM en ENGEL-
SCHE KOLONIËN in AMERIKA 
tegen HOOGE PRIJZEN! doch 
uitsluitend in PRIMA kwaliteit. 
H.H. Verzamelaars en handelaren, 
die hierin iets hebben aan te 

bieden, worden verzocht mij daarvan ten spoedigste zichtzending 
met uiterste prijzen te willen maken. Alle zendingen worden 
denzelfden dag van ontvangst beantwoord, terwijl bij terugzending 
betaling geschiedt met cheque op de Amsterdamsche Bank N.V. 
te Den Haag, alwaar ik tot dit doel mijne rekening heb aange
houden. U maakt op deze wijze HOOGERE PRIJZEN voor 
deze zegels, dan waar ook! D O E T H E T N O G H E D E N ! 

iVlAX P O O U 
4 1 % V e s t 8 6 < h S T R E E T , N E V t r - V O R K , N . Y . C U . S . A . ) 
Postrekening: No. 61989. Bankier: Amsterdamsclie Bank N.V. - Den Haag. 
Lid Ned. Vereeniging van Postzegelhandelaren te Den Haag. 

STEEDS KOPER 
van onderstaande zegels in grote hoeveelheden, 

bij omgaande betaling. 
Nummers Yvert. Prijzen per 100. 

73: 
83: 

119: 
249: 
258: 
293: 
311: 
326: 

2.— 
2.— 
0.80 
0.50 
4.— 
0.15 
3.50 
4.— 

74: 
84: 

120: 
250: 
265: 
294: 
323: 

3.— 
1.— 
0.25 
0.90 
0.35 
3.50 
0.50 ■ 

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.— 
0.50 
0.25 
0.15 
0.50 

Avion 3: 1.75; Avion 9: 2.—; losse Kinderzegels tot 
Yvert 270: 2.—; 278/81: 13.— ; 282/85: 13.—; 
288/91: 12.—; 295/98: 12.—; 299/03: 12.—; 304/3S: 
12.—; 312/16: 10.—; 318/22: 12.—. 

SW Steeds interesse voor engros-partijen 
van alle landen. 

ZUIDEINDE 382 
LANDSMEER 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland 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. 
GRATIS voor de leden der 

aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST". 
OFFICIEEL ORGAAN VAN 39 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

19e Jaargang. 16 Februari 1940. Nr. 2 (218). 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wecenschappelijken 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, 2.; al wat Nederland 
en Kolonien 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), buitenland sehe poststukken aan dr. E . A . M . Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein i^r, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

ADVERTENTIËN 
(bij vooruitbetaling): 

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 
l/'t . - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 , - 7,50 1/18 , - 3,— 
Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
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 1 
van Heerdt-Kolfï, J. A. Kästeln, K. E. König, P. C. Korteweg, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Pcursem. 

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 Philatelie. 

DE NEDERLANDSCHE VOORAFSTEMPELINGEN 
door J. IJPERMAN. 

Tijdens de eerste tentoonstelling en het congres van vooraf-
gestempelde postzegels, georganiseerd door de Belgische vereeniging 
der voorafgestempelde postzegels, welke te Antweipen werd ge
houden van 13 tot 21 Mei 1939, waren de prachtige voorafstem-
pelingen op Nederlandsche postzegels uit de collectie van de 
heeren A. de Munck (Amsterdam) en F. Reys ('s-Hertogenbosch) 
te bewonderen. 

In verband met talrijke aanvragen wil ik gaarne trachten de 
bijzonderheden omtrent deze afsiempelingen mede te deelen. Naast 
mijn eigen jarenlange studie op dit gebied heb ik gegevens ont
leend aan den catalogus van G. Rich van Evanstone (Amerika), 
alsmede aan de artikelen van den heer P. C. Korteweg, welke in 
De Philatelist in de jaren 1931 en 1934 zijn verschenen. 

De voorafstempeling had voor de P.T.T. ten doel tijdsbesparing 
te verkrijgen bij het verzenden van groote hoeveelheden dagbladen, 
tijdschriften, drukwerk enz. In plaats van de dagbladen enz. van 
een omslag (kruisband) te doen voorzien en hierop een postzegel 
ie plakken, welke zegels voor de verzending alle door het post
kantoor van afzending dienden te worden afgestempeld, werden 
bij de voorafstempeling door den drukker de nog niet van elkaar 
gescheiden kruisbanden van postzegels voorzien en deze papier-
vellen met adressen, elk adres met een postzegel gefrankeerd, van 
te voren aan het postkantoor ter afstempeling aangeboden. Ge
dateerd werd dan met den komenden datum van verzending met 
het vermoedelijke uur van aanbieding der drukwerken. Na het 
terughalen dezer vellen omslagen van het postkantoor, werden de 
kruisbanden gescheiden en om de dagbladen, resp. tijdschriften, 
bevestigd, waarna alle stukken ten postkantore werden bezorgd, 
alwaar dadelijk tot expeditie kon worden overgeg'aan. 

Het aantrekkelijke der voorafstempeling voor P.T.T. lag dus 
in het feit, dat de vellen omslagen gemakkelijker te stempelen 
waren en deze arbeid in kalmer uren uit te voeren was, dan alle 
drukwerken afzonderlijk tijdens een mogelijk spitsuur in bewer
king te moeten nemen. 

In plaats van de adressen op vellen papier op zoodanige onder
linge afstanden te drukken, dat na de scheiding volledige om
slagen verkregen werden, ging men er toe over de ruimten tusschen 
de adressen te verminderen tot de zegelhoogte van een zegel, soms 
zelfs slechts ter hoogte van een liggend zegel en niet breeder 
dan het adres zelf. Na scheiding ontstonden dus geen omslagen, 
maar slechts gefrankeerde en afgestempelde a d r e s s t r o o k j e s , 
die dan nog op een blanco omslag dienden te worden geplakt. 

Waar in België uitsluitend alle voorafstempelingen gesch'eden 
op vellen van 100 to t 400 zegels, is dit in Nederland niet het 
geval. Slechts zelden werden hier de vellen postzegels van te voren 
afgestempeld en de losse zegels daarna op de kruisbanden geplakt. 
Uit verz. 1168 van 1882 blijkt, dat de zegels op sommige kan
toren vernietigd en vervolgens door de uitgevers op de adres
banden werden geplakt, hetgeen voor het vervolg verboden werd, 
doch sinds dien toch nog voorkwam. 

In oudere kilowaar zal men zeer veelvuldig postzegels van lage 
waarden vinden op fragmenten van kruisbanden, op wier achter
zijde men een spiegelbeeld aantreft van het vernietigingsstempel 
der voorzijde, doch waarmede het n i e t correspondeert. Het rug-
zijdige stempel moet dus afgedrukt zijn van een zich onder het 
nog niet gesloten kruisband bevindend nat vernietigingsstempel 
van andere kruisbanden. Dit duidt onherroepelijk op de voor
afstempeling, want nimmer kan de binnenzijde van een gesloten 
omslag door een stempel geraakt zijn geworden. 

De voorafstempeling op open ongebruikte kruisbanden is in 
Nederland zeer oud. De eerste voorvernietigingen bestaan sedert 
1877; men vindt ze op Yvert-nrs. 13 tot 18. Deze werden door 
een gummi stempel vernietigd. 

(Wordt vervolgd). 

NieuWe 
Uitaifleii 

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

ALBANIË. 

Aanvullende waarden in de nieuwe serie, 
welke nu verschillende kleederdrachten weer
geven. 

1 q., grijs. 
2 q., olijfgroen. 
3 q., bruin. 

50 q., violet. 

ALGIERS. 
In verband met de verhooging van het normale binnenlandsche 

port van 90 c. op 1 fr. werd het zegel van 90 c. voorzien van 
den opdruk „lF"onder gelijktijdige doorhaling der oude waarde. 

1 fr. op 90 c , rood. 
De aangekondigde toeslag

serie ten bate van de vrouwen 
en kinderen van gemobiliseerden 
is verschenen. Deze bestaat uit 
4 waarden, d.w.z. 4 zegels elk 
van 1 fr. frankeerwaarde, in 
verschillende kleuren gedrukt 
en met verschillende toe
slagen. Het zegelbeeld vertoont 
twee soldaten, een Franschman 
en een Algerijn, die naar het 

# 
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front vertrekken; op den achtergrond hun achterblijvende 
gezinnen. 

Toeslagzegels: 
1 fr. blauw + 1 fr. in rood. 1 fr. groen + 4 fr. in rood. 
1 fr. rose + 2 fr. in blauw. 1 fr. bruin + 9 fr. in rood. 

Voor „Colis postal encombrant" verschenen twee speciale zegels. 
Zij hebben de opdruk „Controle" resp. in violet en blauw. 

2 fr. 25, blauw. 
4 fr. 25, blauw. 

A N D O R R A (SPAANSCHE KANTOREN). 
Nieuwe druk van frankeerzegels der serie 1929-'38. Geen 

controlenummer aan de achterzijde. 
10 cent, geelgroen. 
15 cent, geelgroen. 

ARGENTINIË. 
De reeds aangekondigde zegels speciaal bestemd voor de ver

zending van gramofoonplaten zijn verschenen. Zij dragen ver
schillende afbeeldingen. 

1 p. 18, grijsblauw. 
1 p. 32, blauw. 
1 p. 50, bruin. 

BELGIË. 
Aanvullende waarde met beeltenis van koning Leopold III. 

2.50 fr. olijf. 
BOHEMEN EN MORA VIE. 
Op 1 December j.1. verscheen een speciaal zegel bestemd voor 

„zaken"-drukwerken. Het is het 10 h. courantenzegel, daj voor
zien is van den zwarten opdruk G D ( = Geschäftsdrucksache) 
en O T ( = Obchodnik tiskovina). 

Courantenzegel met opdruk: 
10 h., bruinrood. 

BULGARIJE. 
Gewijzigde kleur van het frankeerzegel uitgifte 1936, met den 

Bulgaarschen leeuw. 
50 stot., donkergroen. 

CUBA. 

Eind 1939 verscheen een speciaal frankeer
zegel, waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan de bestrijding der t.b.c. 

1 c , rood. 

EGYPTE. 
Twee nieuwe militaire zegels met het portret van koning Faroek 

werden uitgegeven. 
3 mill., groen. 

10 mill., karmijn. 
EGYPTISCHE SOUDAN. 
Op 1 Januari werd een nieuw 3 piaster zegel in gebruik geaomen, 

type kameelpost. 
3 p., blauw en chocoladebruin. 

ESTLAND. 

Een serie weldadigheidszegels met de af
beelding van verschillende wapens, „Ca
ritas 1940", is verschenen. Zij worden 
tegen dubbel nominaal verkocht 

10 s., blauw en groen. 
15 s., blauw en rood. 
25 s., rood en blauw. 
50 s., blauw en bruin. 

FIJI. 
Het I K d. zegel is in iets gewijzigde teekening verschenen. In 

de kano zien we nu een inboorling. 
I K d., rose. 

FRANKRIJK. 
Met Kerstmis verschenen 

twee totaal overbodige fran
keerzegels, daar de tarieven in
middels reeds gewijzigd zijn. 

70 c , zwart op blauw. 
(Languedoc). 

90 c , bruin. (Guillotière-
brug te Lyon). 

Aanvullende waarde, type 
Iris: 

1 fr. 30, blauw. 
GRIEKENLAND. 
Het weldadigheidszegel met de Pythia van Delphi verscheen 

in gewijzigde kleuren. 
50 1., bruinlila en donkerbruin. 

HATAY. 
Hier is nog te melden een portzegel met den 2 regeligen, aan 

beide zijden aangebrachten opdruk „Hatay / Devleti" en wel op 
het in koers zijnde Turksche portzegel van 12 kurus. 

Portzegel met opdruk: 
12 k., karmijnrood en zwart. 

HONGARIJE. 

Op 1 Januari verschen>'n ten bate van 
het „Hor thy Miklas nationale luchtvaart
fonds" drie toeslagzegels, welke verschil
lende gestyleerde afbeeldingen vertoonen. 
Oplage 400.000 series. 

6 -f 6 f., groen. 
10 -I- 10 f., bruin. 
20 -f- 20 f., rood. 

JOEGO-SLAVIE. 

ZAOOMPTTZVANISLUI 

Ten bate van het P.T.T.-personeel 
verscheen een speciale toeslagserie, elk 
zegel werd tegen dubbel nominaal ver
kocht. Op de eerste 4 zegels zijn ver
schillende verrichtingen van postperso-
neel afgebeeld, op het 5e zegel werk
zaamheden van den telegraafdienst 

50 pa., oranje en bruin, 100.000. 
1 d., groen en grijs, 100.000. 
1.50 d., rood en brum, 100.000. 
2 d., violet en d.bruin, 100.000. 
4 d., donker- en l.blauw, 75.000. 

Aanvullende waarden in het nieuwe type. 
1 d., olijfgroen. 
3 d., lilabruin. 

NEW-FOUNDLAND. 
De op blz, 5 gemelde opdrukzegels zijn verschenen. Het 5 ets. 

zegel van dit koninklijk bezoek werd zoowel voorzien van den 
zwarten 2-regeligen opdruk „2 / cents", als van den rooden 
2-regeligen opdruk „4 / cents", waarbij de oude waarde door 
middel van een driehoek onleesbaar werd gemaakt. 

2 cents op 5 c. 
4 cents op 5 c. 

VAN DIETEN — H O L C I N D ' S EERSTE FIRMA 
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PARAGUAY. 
Ter herinnering aan den 50en verjaardag van de stichting van 

de universiteit van Ascension verscheen ook een gewoon frankeer
zegel. 

5 p., ultramarijn en zwart. 
Twee verschillende series luchtpostzegels zijn hier verder t ' 

melden. De eerste is uitgegeven ter herinnering aan de deelname 
van Paraguay aan de wereldtentoonstelling te New York en gee ; 
een afbeelding van een kaart van Amerika, waarin de Pan American 
Airways zijn weergegeven. 

30 p., bruin. 
80 p., oranje. 
90 p., violet. 

De tweede serie herinnert aan de vrede met Bolivia in het 
„Chaco"conflict. Zij geven alle verschillende afbeeldingen (de 3 p. 
is in het Januarinummer reeds gemeld). 

1 p., bruin. De „vrede", de vlaggen van Bolivia en Paraguay 
vasthoudend. 

3 p., blauw. De wapens der naties, die aan de vredescon
ferentie hebben deelgenomen. 

5 p., grijsgroen. President Ortiz van Argentinië. 
10 p., violet. President Vargas van Brazilië. 
30 p., oranje. President Allessandrivan Chili. 
50 p., grijsbruin. Het wapen van de Vereenigde Staten van 

NoordAmerika. 
100 p., smaragdgroen. President Benavidos van Peru. 
200 p., groen. President Baldomir van Uruguay. 

Bij elk zegel wordt de nationale vlag van het vertegenwoor
digende land gekruist door de vlag van Paraguay, alle in hun 
natuurlijke kleuren. 

PATIALA. 
BritschIndische zegels met opdruk „Patiala State". 

1 r., rood, bruin en grijsblauw. 
2 r., bruin en purper. 
5 r., indigo en donkergroen. 

SLOWAKIJE. 
Hoewel de Olympische spelen in 1940 niet doorgaan, zijn op 

15 December toch de bijzondere zegels ten bate van de deelneming 
van Slowaaksche sportlieden aan deze spelen uitgegeven. De eerste 
waarde vertoont een hoogspringer, de tweede een skilooper, de 
skiecn op den schouder dragend en de derde een kanovaarder. 
Op alle zegels rechts onderaan de 5 Olympische ringen. De op
lage bedroeg resp. 300.000, 250.000 en 200.000 stuks. 

50 I 50 h., groen. 
1 f 1 k., rood. 
2 + 1 k., blauw. 

SPANJE. 
Het 2 p. zegel, type autogiro boven Sevilla (Yvert nr. 605), 

verkreeg den 2regeligen opdruk „Correo aéreo / 1,20 ptas" onder 
gelijktijdige doorhaling van de oude waarde links onderaan. 

Luchtpostzegel: 
1.20 p. op 2 p., blauw. 

Aanvullende waarde, type Franco met wapen, ongetand. 
10 cts., chocoladebruin. 

De zegels met de afbeelding Franco met wapen verschenen 
zonder drukkersteeken en in een afwijkende tand'ng. Zij worden 
nu gedrukt in de „Casa Moneda". 

5 c , grijsbruin. 
10 c , bruinrood. 
15 c , lichtgroen. 

TRINIDAD EN TOBAGO. 
Twee hooge, aanvullende waarden. 

$ 1.20, groen. 
I 4.80, rose. 

TUNIS. 
Aanvullende waarden. 

45 c , groen, type g Yvert. 
60 c , rood, type h Yvert. 
70 c , rood. 

1 f. 40, violet, type i Yvert. 
2 f. 50, groen, type i Yvert. 

25 c , violet. 
30 c , blauw. 
40 c , donkergroen. 

TURKIJE. 
De Turksche P.T.T. heeft den eersten 

president Kemal Ataturk, den in 1938 
overleden grooten hervormer, herdacht 
met de uitgifte van een serie van 8 fran
keerzegels, welke hem op zeven verschil
lende tijdstippen van zijn leven afbeeldt. De 
laagste waarde geeft een afbeelding van 
Ataturk's geboortehuis. 

2% k., groen 
3 k., grijsblauw. 
5 k., bruin. 
6 k., lichtbruin. 
7% k., rood. 
8 k., olijf. 

12 K k., lichtblauw. 
17}^ k., rood. 

Tevens verscheen een 100 k. zegel met de afbeelding van Ata
turk op een speciaal velletje. Bovenaan het velletje staat „Türkiye 
postalari", onderaan „Kemal Atatürk / 18801938". 

100 k., grijs. 

■«vi^ 

Vier bijzondere frankeerzegels werden 
2 Januari uitgegeven ter herinnering aan 
den 50en sterfdag van den dichter Namik 
Kemal (18401888). Zij vertoonen alle zijn 
afbeelding. 

6 k., bruin. 
8 k., olijfgroen. 

12 k., rood. 
12 K k., blauw. 

■MhMAAMMMAAM 

IJSLAND. 
Aanvullende waarden: 

10 aur, groen. (Type haringen). 
25 aur, rood. (Type kabeljauw). 
45 aur, ultramarijn. (Type geyser). 

W. G. Z. 

XeVenVacMen 
NicuWe Uitgiften 

Op!aai^ci^'fers,en).j 

DUITSCHE POST IN POLEN. 
Als tweede uitgifte zullen vermoedelijk verschijnen de vroegere 

Poolsche zegels, voorzien van den opdruk van het nationaal
socialistische teeken, waarboven „General Gouvernement"', er onder 
de nieuwe waarde in pf. 

FINLAND. 
Een speciaal 2 marks zegel zal worden uitgegeven en tegen 

dubbel nominaal worden verkocht. Deze toeslag komt ten bate 
van een fonds om de Finnen financieel te helpen hun bestaan 
te handhaven. De teekening zal den Einsehen leeuw weergeven 
met een zwaard in zijn klauwen; het opschrift luidt in het Finsch 
en in het Zweedsch „Pro Patria". 

FRANKRIJK — GROOTBRITANNIE. 
De Fransche en Engelsche regeeringen overwegen een Fransch

Britschen postzegel uit te geven, met twee allegorische figuren, die 
de FranschBritsche eenheid symboliseeren. 

GROOTBRITANNIE. 
De Engelsche minister van posterijen heeft ter kennis gebracht, 

dat hij zich voorstelt in Mei a.s. over te gaan tot de uitgifte van 
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een speciale serie postzegels ter herdenking van het eeuwfeest 
van de invoering van den „opplakbaren" postzegel. 

HONGARIJE. 
Van de eucharistische herinneringszegels werden de volgende 

hoeveelheden vernietigd; 
herinneringsblokken: 103.775 stuks; 
van de waarde 16 + 16 f.: 62.802 stuks; 
van de waarde 20 + 20 f.: 65.588 stuks. 

ITALIAANSCHE KOLONIËN. 
Als propaganda voor de Italiaansche koloniale tentoonstelling, 

welke in Mei te Napels zal worden gehouden, zal zoowel voor Libië 
als voor Italiaansch-Oost-Afrika een bijzondere serie frankeer-
zegels worden uitgegeven. 

NIEUW-ZEELAND. 
Van het weldadigheidszegel 1938 werden 1.234.720 stuks 

verkocht. 

NIGERIA. 
Een nieuwe waarde, n.1. van 1 sh. 3 d., lichtblauw, zal aan de 

serie met de beeltenis van koning George VI worden toegevoegd. 
Het zegel zal in dezelfde teekening als het % d. worden uitgevoerd. 

ZWEDEN. 
De oplage der Berzelius herdenkingszegels was: 
10 öre 2-zijdig getand 28.920.000; 
10 öre 4-zijdig getand 8.652.000; 
30 öre 6.380.000. 

W. G. Z. 

Nederland 
en Overzeeschc Gewesten 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels. 
Volgens de voorloopige opgaven zijn van de laatste serie kin

derzegels, verkrijgbaar geweest van 1 December 1939 tot en met 
5 Januari 1940, de volgende aantallen verkocht. Daarachter staan 
de getallen van 1938 en 1937, die niet geheel vergelijkbaar zijn, 
omdat de serie toen ten deele uit andere waarden bestond. 

1% 
IVi 
3 
5 
VA 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 
cent: 

1939: 
1.919.646 

601.718 
1.301.635 
2.316.864 

656.354 

( VA 
( 3 
( 4 
( 5 
(12>i 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 
cent; 

1938: 
2.176.156 
1.120.299 
1.058.572 
2.531.785 

840.237 

1937: 
2.047.983) 

905.268) 
1.057.635) 
2.583.665) 

825.268) 
De opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt ruim ƒ 175.300 

(in 1938: ruim ƒ 181.500). Een achteruitgang dus, zooals ook uit 
de lagere oplaagcijfers te zien is, ongetwijfeld een gevolg van de 
oorlogs-omstandigheden. Daarmee zal ook wel de geringere hoe
veelheid van het zegel voor buitenlandsche brieven verband 
houden. 

In de „Telegraaf" verscheen een ingezonden stuk met verzoek 
om in het vervolg de zegels van XYi cent wat kleiner te maken, 
zoodat ze bete voor visitekaartjes geschikt zouden zijn. De redac
tie gaf den verstandigen raad, eerst het zegel op de envelopjes te 
plakken en daarna het adres te schrijven. 

Een trouwe lezeres verzoekt opname van het volgende: „Op de 
voorstelling van de laatste kinderserie is al heel wat aanmerking 
gemaakt, doch niemand heeft zich al eens geuit over de verkeerde 
kleurenkeuze. Bij een kind behoorcn heldere, frissche tinten. In-
plaats van zwart (rouwkleur), donkergroen, donkerblauw kan men 
toch gevoeglijk - om in dezelfde verplichte kleuren te blijven — 
lichtgrijs, hel(zee^groen en licht(hemels)blauw, en voor het terra
cotta helder roserood gebruiken. Dit zou dan bij elkaar eens 'n echt 
frissche aanlokkelijke kleurengamma worden, hetwelk 'n beter, 
vroolijker, opgewekter beeld van jeugd zou geven dan de huidige 

sombere tinten, welke niet passen bij 'n kleuter. Bovendien is de 
afstempeling op zulke donkergekleurde zegels ternauwernood te 
zien, zoodat vele exemplaren tweemaal gebruikt zullen worden. 
Men neme eens 'n proef, de series zullen nog harder wegvliegen 
ten bate van het goede doel !" 

Het voorstel wordt hierbij ter overweging aan P.T.T. aan
geboden. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent Y: L 680, R 680. 

Tabel van geldige postzegels. 
Van de tabel van de voor frankeering geldige postzegels is een 

nieuwe uitgave verschenen. 
Rekening moet er mede worden gehouden, dat het niet de 

bedoeling is, dat op alle kantoren exemplaren ter uitreiking aan 
belangstellenden, die daarom vragen, in voorraad zijn. (Dienst
order H. 41 van 24 Januari). 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Etsingnummer. 
Dr. Van der Burg te Soerabaja meldt, in aanvulling op de opgave 

in het October-nummer, de 1 cent, oplaag G, met etsingnummer 
R 147. Het in Nederland verkrijgbare nummer L 147 zou in Indië 
nergens te vinden zijn ! 

SURINAME. 
De weldadigheidszegels 1940. 
De nieuwe weldadigheidszegels voor Suriname, waarvan wij in 

het vorig nummer de aankondiging plaatsten, zijn op 8 Januari 
verschenen. Zooals vermeld zullen ze verkrijgbaar zijn tot 1 Juli 
van dit jaar; de toeslag is ten bate van het Surinaamsche volks
kind, in het bijzonder van de drie in het vorig nummer genoemde 
vereenigingen. 

H l 

1 
MI 

De zegels, die sterk aan onze Nederlandsche zomerzegels doen 
denken, zijn verschenen in de volgende waarden en kleuren: 

2>5 -|- 2K cent, groen (Creoolsche); •,; ■ \ 
3 4  2 cent, oranje (Javaansche^; :.'Wo^|s;

5 | 3 cent, ultramarijnblauw (Hmdostaansche); 
73^ | 5 cent, wijnrood (Indiaansche). 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100. Papier zonder water
merk; velranden bbn^o 1 ehoudens een dubbele lijn op alle randen. 
Plaatdruk (staaldruk). De tanding is kamtanding 12K r 14, dezelfde 

VAN DIETEN — POSTZEGELVEILINGEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 29 

tanding als van de Nederlandsche Willibrord- en Nederknd-
Curayao-zegels, die hetzelfde formaat hebben. 

Onder het zegelbeeld staat in kleine letters: Voor Maat
schappelijke Zorg. 

Een lezer schrijft ons: „Op de 2i4 cent van de jongste Suriname-
zegels staat, naar veler meening, een negerin afgebeeld, terwijl 
daarboven staat Creoolsche. Creolen (Spaansch: Criollos) zijn 
afstammelingen van Spaansche of andere Europeesche ouders in 
de West-Indiën. Zij werden in de Spaansche koloniën voorheen 
niet veel meer dan de eigenlijke negers geacht, doch koning 
Karel III verklaarde in 1776 hen bekwaam tot het bekleeden van 
buigerlijke en militaire ambten. Zij zijn bruin, zonder eenig rood 
op de wangen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1900). 
Nederland. 
Betreffende het type II van het 1 Gulden-Kroningszegel, waarop 

de Heer C. Kersten de aandacht vestigde, kan ik nader mede-
deelen: 

De nieuwe plaat bestaat uit 50 stempels, van één type, welk met 
dat van die met 25 stempels verschilt: 

a. door de dikte van a l l e letters, dus niet alleen van het 
woord „GULDEN". 

b. Door de verbinding van „LA" in „Nederland" en door de 
bijna verbonden „IJ" in „Koninkrijk" en 

c. door het cijfer „ 1 " dat iets hooger van de grond staat, zoo
mede iets verder van de buitenzijlijnen, waardoor het cijfer èn 
dunner èn korter is. 

Doordat ik zonder vergrootmg de typen vergeleek, is het moge
lijk, dat, b i j v e r g r o o t i n g , nog enkele kleine verschillen 
kunnen gevonden worden. 

— De P o s t b e w i j s z e g e l s zijn (op 1 Januari 1900) ver
dwenen; het postbewijsformulier is veranderd. Het f<irmaat van 
het laatste is als het vorige, maar de paarsche zegelafdruk ver
wisselde met den tegenwoordigen groenen 2'X, cent; de rose onder
grond is nu lichtbruin geworden. 

Naar mij wordt medegedeeld, zijn aan enkele kantoren nog kort 
m gebruik geweest formulieren met afdruk van het groene zegel 
en gebruikmaking van de postbewijszegels. 

— In dit nummer ook een uitvoerig artikel van Jhr. van Kin
schot over „Formulieren voor Postbewijzen en Postbewijszegels", 
waarin alle officieele beschikkingen hierover. 

Ned.-Indië. 
Van bevriende officieuse zijde wordt mij geschreven: 
,,De overdrukken kwamen hier aan en werden gisteren (24 

December) ontpakt. Deze overdrukken bestaan uit de reeds ge
melde waarden van 10, 12K, 15, 20, 25, 50 c. en ƒ2 .50 ; daarbij 
mgesloten ontvingen wij de bestaande waarden van 30 cent, en die 
beneden 10 cent, n i e t o v e r d r u k t . 

Van 10 cent werden 4 millioen stuks gezonden; van de be
staande zijn er nog 2 millioen, zoodat de 10 cent eerst over 'n 
maand of wat naar de kantoren ter uitgifte gaat. De overige 
waarden zijn, in verhouding, even groot." 

Suriname. 
De hulpzegels (de opdrukken op zegels met de beeltenis van 

Koning Willem III) zijn op 8 Januari j.1. uitgegeven. Bij verordening 
was bepaald „dat ieder persoon die van deze zegels op 7 Januari 
wenscht te koopen, verplicht is, zijne aanvragen schriftelijk bij den 
Postdirecteur alhier in te dienen en wel op dien dag tusschen des 
voormiddags acht en twaalf ure, na welk uur geene aanvragen 
meer worden aangenomen". Bovenbedoelde verordening is ge
maakt, om eenige personen, die den slag ervan hebben voor zich 
alleen alles in te palmen, in hun pogen te belemmeren, en de 
gelegenheid tot verkrijging van zegels,' voor zoover mogelijk, aan 
allen te openen. 

B. 

BUITENLAND, 
ALBANIË. 
Albanië blijkt 2 nieuwe enveloppen met de afbeelding van koning 

Victor Emanuel uitgegeven te hebben, n.1. een 15 en een 25 q. De 
kleur werd nog niet gemeld, maar wij nemen aan dat het wel 
rood resp. blauw zal zijn. 

BOHEMEN E N MORA VIE. 
Met het zegeltype bloeiende kersetak verschenen ook deze maand 

weder eenige nieuwe poststukken en wel: een postblad a 1 kroon 
rood op lichtgrijs papier, een briefkaart voor bi'inenlandsch ge
bruik h 50 heller groen en de bijbehoorende briefkaart met betaald 
antwoord a 50 -f 50 heller. De kaarten zijn op gekleurd karton. 

Voor al deze poststukken wordt wederom papiertoeslag geheven, 
nl. 10 heller voor de enkelvoudige uitgiften en 20 heller voor de 
kaart met betaald antwoord. 

BULGARIJE. 
Bulgarije, dat pas voor kort de kleur van de 1 leu kaart van 

groen in bruin veranderde, gaf nu deze kaart weer in groen uit. 
De kleur en het papier zijn echter iets gewijzigd. 

LETLAND. 
De 20 s. kaart, rose, verscheen in iets gewijzigde uitvoering: 

de plaats, waar de afzender zijn naam behoort te zetten, kwam 
links onderaan te staan en de 5e lijn van het adres werd onder
streept. 

NIEUW-ZEELAND. - . 
In verband met de verhooging van het port werden de volgende 

poststukken in zwart overdrukt. Enveloppen: two pence op een 
penny; postbladen: two pence op een penny en enveloppen voor 
aangeteekende stukken: six pence op 4 pence. De opdruk bestaat 
uit blokletters en is 2-regelig. 

POLEN. 
Van de nieuwe opdrukserie, die wij in ons vorig nummer aan

kondigden, blijken tot dusverre slechts 2 nummers verschenen te 
zijn. De 6 pfennig Hindenburg-kaart werd met 12 groschen en 
de 15 pf. met 30 groschen overdrukt. 

ZWITSERLAND. 
Berlijn deelt ons mede, dat er 2 geheel nieuwe Zwitsersche series 

kaarten verschenen zijn. Wij zagen er nog niets van en weten dus 
niet, waardoor deze series zich van de vorige onderscheiden. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 4 van 

24 Januari 1940 bevatten o.a.: 
Met ingang van 1 Februari 1940 wordt het hulppostkantoor te 

Z w a r t e w a a l vervangen door een poststation, ressorteerend 
onder het postkantoor te Brielle. 

Op een expressebrief, 20 Januari j.1. uit G r o n i n g e n naar 
Amsterdam verzonden, kwam geen etiket voor, doch een rood 
stempel, in het midden op witten ondergrond EXPRES, daar 
boven en beneden in uitgespaarde letters SPOEDBESTELLING. 

5-1-40 stempelde het Centr. Postgiro Kantoor te 's G r a v e n -
h a g e zonder tekst, daarvóór 4-regelig „Help het / Postcheque-
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en / Giroverkeer / bevorderen", plus een rood stempel in raam-
vorm „Luchtpost Ned Indie 3 X per week" en 3 vliegmachines, 
daarna: 2-regelig „Bevorder het / Postgiroverkeer". 

De volgende seizoenstempels, reeds in vorige jaren gebezigd, zijn 
nog uit December jl. te vermelden: 

A m s t e r d a m links, ' s - G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m 
rechts van den enkelring-dagteekeningstempel 4-regelig „Goed-
koope / Kerst- & Nieuwjaars- / Telegrammen / & Gesprekken" 

1-regelige kantoornaamstempels tusschen 2 lijnen voor visite
kaartjes: Amsterdam C.S, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam, 
Utrecht-Station; te Eindhoven en Leeuwarden stond de kantoor-
naamstempel rechts van den dagteekeningstempel. 

De m het Januari-nummer afgebeelde propagandastempel voor 
het Algemeen Steuncomité 1939 is in December en Januari jl. be
halve te A m s t e r d a m C S , ook te ' s - G r a v e n h a g e en 
R o t t e r d a m gebruikt, later stond in de zelfde machine in deze 
3 steden de afbeelding van het hardloopend mannetje met vulpen 
en brief en 3-regelige tekst „Post Uw brieven / zoodra / ze 
gereed zijn !" 

Op onbestelbare stukken voor A m s t e r d a m kwam op de 
achterzijde een 2-regelig rood of blauw stempel voor: W O O N T 
NIET OP / NADER ADRES IN DE WIJK ON
BEKEND; op een dergelijk stuk voor G r o n i n g e n stond ge
schreven: „vertrokken zonder adres", waaronder paraaf en 1-regelig 
violet stempeltje: VOORSORTEERDER 20. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De heer Paul J. A. Varekamp te M e d a n zond ons een druk

werk uit Haarlem ontvangen 9 December 1939 en voorzien van 
een 2-regeligen violetten stempel: Beschadigd door brand / a/b 
Jagersfontein, en deelt mede dat verschillende poststukken, welke 
grootendeels nog nat waren afgeleverd en ernstig beschadigd, met 
dien stempel bezorgd waren Uit een bijgevoegd knipsel uit „De 
Sumatra Post" blijkt, dat het m s „Jagersfontein" bij Kaapstad 
een flinken brand aan boord heeft gehad. Het bluschwater heeft 
zich in overvloedige mate aan de mail medegedeeld en een deel 
van de post en pakketpost is geheel verloren gegaan 

OORLOGSVARIA. 
DUITSCHLAND. 
Uit Berlijn SW 11 zagen wij tusschen den dagteekeningstempel 

en een adelaar met hakenkruis de 5-regelige tekst. Das Deutsche / 
Rote Kreuz / Helfer in / Krieg und Frieden / Hilf mit ! 

Uit Worms 2 naast een stalen helm met hakenkruis 4-regelig: 
EIN VOLK / HILFT SICH / SELBST / KRIEGS-WHW. 

Een briefkaart, 23.12 1938 uit Weenen verzonden, was af
gestempeld met een dubbelringstempel: WIEN, 1. Volksweihnacht 
der Ostmark. 

Wij ontdekten op veldpostkaarten, met stempels die slechts den 
datum aangaven, bijv. 9 12 39 8-9 V., als afzenders o a Feldpost
nummer 14239 en 16557. Een onbegonnen werkje om hiervan alle 
nummers te gaan verzamelen. 

Het blijkt dat de reeds vermelde stempels „Das Deutsche Rote 
Kreuz, immer bereit. Hilf mit", „Den Kampfer der Front, stutzt 
Du, deutsche Frau, daheim", „Denk immer daran, Femd hort 
mit", „Jetzt heisst es: Die Pflicht tun und sonst gar nichts", 
het eerst uit Berlijn gemeld, z g „Serienstempel" zijn, daar ze o a 
eveneens uit Aschaffenburg, Halle, Kaiserslautern / en Muhlheim-
Ruhr gemeld worden. 

Op een briefkaart, 27.12.39 uit Warschau naar Halle verzonden, 
waren de overdrukte Hindenburgzegels van 6, 8 en 16 groschen 
afgestempeld met een enkelringstempel: WARSCHAU Cl / c. 

Een briefkaart naar Berlijn bevatte in roode inkt den 2-regeligen 
stempel: 1919 Chodziez geheissen in Polen Hand , / 1939 Kolmar 
fur immer in Deutschen Land. 

FINLAND. 
Een brief, 29 12 39 uit Helsinki naar Amsterdam verzonden en 

afgestempeld met den reclamestempel voor de Xlle Olympiade, 
bevatte een omlijste 2-regelige violette censuurstempel. Sota-
sensuurin tarkastama / Granskat av Krigscensuren. 

FRANKRIJK 
WIJ zagen de ovale violette censorstempel: OUVERT PAR 

L'AUTORITE MILITAIRE WN-451 op een brief uit Obernai 
(Bas-Rhin) en Miragoane (Haiti), en YC 605 op een luchtpost-
brief uit Fez (Marokko). 

GROOT-BRITANNIE. 
Een groot couvert met scheepspapieren, 8 November 1939 uit 

Port au Prince (Haiti) verzonden, arriveerde 2 Januari 1940 te 
Amsterdam met de 3-regelige aanteekening op de achterzijde: 
„Opened by Naval Authorities / at Downs Contraband / Control 
Base" plus handteekening van een marine-officier. 

Als hoogste censornummer werd tot nu toe 2225 gemeld. 
Een luchtpostbrief uit San José, Costa Rica, 14 November 1939 

verzonden naar Amsterdam, waarvan de beide luchtpostzegels van 
20 en 50 centimos zwaar beschadigd waren, was toegeplakt met 
het bekende etiket: Opened by Censor 1736, en bevatte een blauwe 
strook, zwart bedrukt: P.C. 11. POSTAL CENSORSHIP / The 
British Censorship is not responsible for the mutilation of this 
letter; dit laatste woord was doorgeslagen en vervangen door 
„envelope". 

Een drukwerk, 8 Januari 1940 uit Lon
don F.S naar Amsterdam gezonden, ver
toonde op de voorzijde een achthoekige 
stempel, in het midden de Britsche kroon 
met omschrift: PASSED ^Y CENSOR 
T. 77; dezelfde stempel van censor T. 86 
wordt gemeld op een briefkaart 11 Januari 
j.1. uit Huil naar Utrecht. 

Een briefkaart, 2 Januari jl. uit London 
W. 1 naar Utrecht verzonden, bevatte een 
omlijnd 2-regelig stempel- RELEASED 
BY / CENSOR 

\ / Een luchtpostbrief 9 1.40 uit Semarang 
verzonden, arriveerde 26 Januari te Am
sterdam, na te Singapore (?) toegeplakt 

te zijn met een wit etiket, zwart overdrukt met het Engelsche 
wapen, omgeven door de kousenband en: Em 193 PASSED BY 
CENSOR 

Andere luchtpostbrieven uit Ned -Indie in December verzonden, 
waren te Calcutta van een driehoekig stempel voorzien waarin 
het cijfer 1 en omschrift: PASSED / CENSOR / CALCUTTA 

CANADA. 
Een drukwerk, 1 December 1939 uit Toronto naar Amsterdam 

verzonden, vertoonde op de voorzijde een zwart stempel. EXAM
INED BY CENSOR 31 , het nummer was met de pen ingevuld 

Een brief, 18 December 1939 uit Saskatoon naar Haarlem ver
stuurd, was na opening gesloten met het reeds vermelde etiket 
en nummer C 58. 

EGYPTE. 
Een brief, 28 Augustus 1939 uit Danen (Conn) naar New-York 

gezonden en, daar de geadresseerde inmiddels naar Nederland ver
trokken was, nagezonden, arriveerde op onverklaarbare wijze op 
2 October jl te Cairo, waar de brief door een Egyptischen censor 
werd geopend en na sluiting met een blauw bedrukt etiket. 
E G Y P I I A N CENSORSHIP / OPENED BY CENSOR en voor
zien van een rood censorstempeltje met nr. 25 naar ons land 
werd doorgezonden 

Brieven uit Alexandrie hadden roode stempeltjes, in het midden 
de letter M in plaats van een cijfer en in het Arabisch en Engelsch 
CENSORSHIP DEPT. 

SPANJE. 
Op de voorzijde van een 19 Januari 1940 uit San Sebastian naar 

Amsterdam verzonden brief kwam een groot violet rond stempel 
met Inschrift voor: GOBIERNO MILITÄR DE GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN / Censura / Militär de / Correos / K. 

WIJ danken de beeren D Bastenhof, dr. A. M Benders, ir, G. A. 
graaf Bentinck, J. Dekker, E. E de Jong, H Meyer, P. Mos, C. 
Nieuwland, Hans Polak, H. C. J. Roelofsz, J E. Timmer en 
Paul J. A. Varenkamp voor hun medewerking. 

J. P. TRAANBERG 
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NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. Ook hier wordt thans weer een rechthoekig datum
stempel gebruikt, echter verschillend van hetgeen in 1934 gebruikt 
is; thans bevat dit 1, vroeger 2 sterren. Bekend werden tot dusver 
de waarden IK en 3 cent. 

Utrecht-Station. Ook de 5 c.-waarde in het nieuwe type werd 
gemeld. 

Francotyp. 
Machine 108 VIII. Medio Augustus 1939 blijkt deze machine 

nog tijdelijk te hebben gestempeld met groot afzende'scliché, zooals 
gebruikt in machine 935. Dit type valt dus feitelijk vóór VII. 

Machine 187 VI. Eind December tijdelijk gebruikt door Ruys' 
Handelsvereeniging te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
cliché 10, links cliché 18. 

Machine 193 XXXVIII. Ook te Amsterdam werd het kerst-
cliché gebruikt: tusschen de stempels cliché 12, links 22. 

Machine 250 VIII. Door verplaatsing der fabriek van Groningen 
naar Sassenheim werd deze machine van een nieuw datumstempel 
Sassenheim voorzien; cliché overigens als bij type VII. 

Machine 267 II. Stempelt thans zonder afdruknummer tusschen 
de stempels. 

Machine 372 III. Stempelt ook zonder cliché links. 
Machine 434 Ia. Op 2 Januari ontbrak in deze machine het 

datumstempelcliché, waardoor uitsluitend de datum werd 
afgedrukt ! 

Machine 505 IV. Een drukfout in het vorig nummer ver
meldde een bij deze machine behoorende reclame onder nr. 550 IV. 

Machine 645 V. Een nieuwe cliché-combinatie: tusschen de 
stempels als bij IV, links als type I. 

Machine 813 IV. Een nieuw actueel cliché links: Maskeerings-
verf / Wegenverf / Luchtbeschermingsverf. 

Machine 850 II. Stempelde o. a. in Februari 1939 zonder reclame 
links van den datumstempel. 

Machine 859. Model C4xg, sinds September in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels twee gekruiste hamers, waaronder: 
ROBA / METALLURGISCHE / HANDELMIJ. N.V. 

Machine 900. Deze machine moet in het eerste hefljaar 1939 
gebruikt zijn bij de firma J. van Laarhoven te Tilburg, doch af
drukken hiervan zijn ons niet bekend. Wie onzer lezers kan er 
één toonen ? 

Machine 903 II. Een nieuw cliché links vermeldt: Prachtfoto's / 
MET / ZEISS IKON CAMERA / ZEISS OBJECTIEF / ZEISS 
IKON FILM, en daarnaast de handelsmerken: ZEISS / IKON en 
CARL ZEISS / JENA. 

Machine 944. Model C4xg, sinds September in gebruik bij de 
firma Wm. Müller & Co. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als 
het laatst gebruikt in machine 182. 

Machine 953. Model C3xg, sinds September in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels: MANUFACTURENHANDEL / 
NEDERLAND N.V. 

Machine 965 II-III. Tijdens de eerste gebruiksperiode van deze 
machine bij de firma P. de Gruyter blijkt zij ook nog zonder 
reclamecliché links te hebben gestempeld (type II), zoodat het 
in het vorig nummer gemelde type II gewijzigd moet worden 
in type III. 

Machine 977. Model C3xg, sinds September in gebruik te 
Krommenie. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als in machine 
710 (Ver. Blikfabrieken, Amsterdam). 

Machine 978. Model C3xg, sinds September in gebruik. Tusschen 
de stempels: N.V. EXPORTCENTRALE / v. d. N. C. B. / 
BOXTEL. 

Machine 979 I-II. Model C3xg, sinds September in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels een pakje Persil, waaronder: 
E. Ostermann & Co's / Handel Mij. N.V.; links 8 concentrische 

cirkels, waaroverheen: ATA / iMi. Bij type II wordt links een 
driehoek afgedrukt, waarop het woord: Persil en waaronder: 
H E N C O . 

Hasler. 
Machine H 655/56. 

Een soort Siameesche tweeling deed in de frankeermachinewereld 
zijn intrede ! Eén machine werd geleverd, model H4hx, welke 
sinds Januari gebruikt wordt door twee scheepvaartmaatschappijen, 
waarbij zoowel het afzenderscliché als het machinenummer worden 
verwisseld: nr. 655 als boven afgebeeld, terwijl bij nr. 656 als af
zenderscliché wordt afgedrukt: DIR. & AGENT-MAATSCH. / 
HOLLAND-AFRIKA / LIJN N.V., beide met landkaart van 
Afrika. 

Machine H 671. Model H3hxx, sinds October in gebruik bij de 
N.V. Kon. Vereenigde Tapijtfabrieken te Rotterdam. Links in 
lijnversiering: K.V.T. / TAPIJTWEVERS SINDS 1797 / OOST
ZEEDIJK 117. 

Machine H 672. Model H3hxx, sinds December in gebruik bij de 
N.V. Grontmij, Grondverbetering & Ontginningmaatschappij te 
Zwolle. Links: GRONTMIJ. 

Kotnusina. 
Machine K 189 II. Deze machine is thans verplaatst naar Am

sterdam. Onder de stempels: A. KEIZER AMSTERDAM; links 
een groote letter A, waarop een kluwen touw met: K / Z. 

Neopost. 
Machine N 262 II. Stempelt thans met kleinere waardecijfers. 

NEDERLAND. 
De ijsvluchten. 
Gedurende Januari en Februari van dit jaar vonden wederom 

talrijke postvluchten plaats tusschen Amsterdam en Urk v.v. en 
van Amsterdam en Eelde naar Schiermonnikoog en Ameland en 
terug. Toen op Dinsdag 9 Januari de bootdienst op Schiermonnik
oog gestaakt moest worden, kwam er meteen een regelmatige 
K.L.M.-dienst, welke geruimen tijd vrijwel steeds om den anderen 
dag plaatsvond. Het vliegtuig, dat op Donderdag 11 Januari der
waarts vloog en bestuurd werd door Parmentier, had zelfs als pas
sagier ir. M. H. Damme, onzen voortvarenden directeur-generaal 
der P.T.T., aan boord, die op deze wijze blijk gaf van zijn belang
stelling voor deze bijzondere postvluchten. Zij, die dezer dagen een 
bioscoop bezochten, hebben eveneens een vlucht naar Schier
monnikoog en Ameland kunnen meemaken, daar hiervan in het 
wereldnieuws een uitvoerige reportage gegeven werd. 

Pamfletten in Twente gevonden. ' 
Op 18 Januari omstreeks half negen 's avonds zijn in de om

geving van Enschede en Almelo wederom pamfletten neergedaald, 
welke een krant van 8 pagina's vormden, en de titel droes?n: 
„Luftpost-Ausgabe" nr. 1, eerste jaargang, van de „Wölkische 
Beobachter". Voor verdere meldingen, eventueel toezending (tegen 
portovergoeding) van gevonden pamfletten houden wij ons aan
bevolen. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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NEDERLANDSCH-INDIE. 
Nieuws van de K.N.I.L.M. 
21 Januari verongelukte het vliegtuig PK-AFO iii de omgeving 

van Bali. Dit was het eerste ernstige, ongeluk, dat deze maat
schappij sedert haar oprichting trof. Bij deze ramp werd alle uit 
Ned.-Indië afkomstige post gered, uitgezonderd vier pakketjes, 
niet-aangeteekende brievenpost uit Denpassar bestemd voor Koe-
pang en Australië, en waarschijnlijk een soortgelijk pakketje uit 
Batavia bestemd voor Brisbane. In hoeverre de overige post door 
het zeewater beschadigd is, en of deze poststukken nog bijzondere 
poststempels verkregen is ons nog onbekend, misschien dat een 
onzer Indische lezers hier nadere inlichtingen over kan verschaf
fen. 

Voorts kondigde de K.N.I.L.M. aan, dat de luchtpostverbinding 
tusschen Makassar en Menado waarschijnlijk in Juli a.s. geopend 
zal worden. Het wordt een wekelijksche dienst. 

WEST-INDIE. 
De Edelvalk vloog verder. 
Dat de K.L.M, in Lissabon een nieuw centrum van haar bedrij

vigheid tracht te vormen woidt meer en meer duidelijk. Dat de 
Edelvalk, die eind December 1939 daarheen vloog ook niet op 
non-actief gezet werd, bewijst een courantenberichtje van 2 Febr., 
waarin over een geslaagde proefvlucht van Lissabon naar Oporto 
v.v. met talrijke Portugeesche autoriteiten aan boord, geschreven 
werd. In dit verband is ook van belang een concessieaanvrage van 
de Nederlandsche Regeering te Washington voor het instellen van 
een directe luchtdienst Nederland-Verecnigde Staten. Weliswaar 
heeft men hier aanvankelijk de noordelijke route op het oog, 
maar daar deze des winters niet te bevliegen is, moet men dan 
toch de zuidelijke weg volgen. De luchtpostverzamelaars volgen 
met belangstelling het K.L.M.-nieuws uit Lissabon. De verbinding 
met de West komt. Ook berichten uit Suriname gewagen daarvan. 

De eerste trans-atlantische vlucht der Imperial Airways. 
Met de eerste terugvlucht hiervan, welke — zooals bekemi op 

10 en 11 Augustus met de „Caribou", gezagvoerder Capr J. C K 
Rogers — langs de noordelijke route plaatsvond, ~-'erd ook p ist 
uit Suriname vervoerd. Een dergelijk stuk, dat de heer v. d. W:i;-: 
ontving, was 2 Augustus uit Paramaribo verzonder, en arriveerde 
12 Augustus om 5 uur n.m. te Amsterdam. De frankeering b i -
droeg 77)4 cent (aangeteekende brief). Gedeeltelijk over het aan-
teekenstrookje komt een bijzonder violet ovaalstempel voor met 
de tekst „Via Trans-Atlantic Air-Service", waarbinnen een ovaal 
met afbeelding. Wat deze kleine afbeelding voorstelt, is niet te 
bepalen, het lijkt op twee kroontjes naast elkaar, maar het kan 
ook de afbeelding van twee ronde eilandjes met elk drie boompjes 
zijn. Het feit, dat dit stempel gedeeltelijk op het aanteekenstrookje 
voorkomt, geeft groote waarschijnlijkheid aan het vermoeden, dat 
dit een officieel bijzonder poststempel is. Wie kan ons hierover 
nader inlichten ? 

BUITENLAND. 
Duitschland. 
Op 8 Januari vond de eerste proefvlucht van Moskou naar 

Berlijn met het Sovjet-vliegtuig D.S. 3 plaats. Na terugkeer van 
dit toestel te Moskou vond een Duitsche proefvlucht over dit 
traject plaats. Een en ander had tengevolge, dat op 21 Januari deze 
luchtlijn geopend werd, en dat het traject afwisselend door een 
Duitsch of een Russisch vliegtuig gevlogen wordt. 

H. A. 

TWEEDE BIJZONDERE VLUCHT NAAR DE UNIE VAN 
ZUID-AFRIKA. 

De K.L.M, heeft propaganda gevoerd, om brieven te verzenden 
per vliegtuig „Reiger", dat zeer onlangs, voorspoedig, een tweede 
bijzondere vlucht van Napels naar Zuid-Afrika heeft volbracht. 
Zij stelde voor deze vlucht bijzonder bedrukte enveloppen ter 
beschikking, welke op aanvraag bij de passagekantoren der K.L.M, 
te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage g r a t i s verkrijgbaar 
waren. Dit gebaar der K.L.M, verdient alleszins waardeering en het 
komt niet te pas een gegeven paard in den bek te zien. Wellicht 

bevinden zich onder het leidend personeel der K.L.M, weinig 
Philatelisten ? Anders zou het ook hun opgevallen zijn, dat de 
enveloppen, bestemd voor de h e e n r e i s , door de hierop aan
gebrachte versiering en de groote ruimte, die het gedrukte adres 
inneemt, v e e l t e k l e i n zijn voor bijzondere philatelistische 
frankeering, welke juist voor deze vluchten bijzondere bekoring 
heeft. W. G. d. B. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

IV. 
Letland nr. 14 t.m. 23. 

Hji |UH In de maanden Maart en April 1919 verschenen 
iflb^fel eindelijk de lang verwachte zegels gedrukt in groote 
BSBSnS oplagen op het in het buitenland bestelde papier met 
l i^SHB' wafelwatermerk (afb. 30). De teekening is gelijk aan 

die van de vorige uitgifte. De zegels zijn wederom uit-
Afb. 30. gevoerd in steendruk en gedrukt door drukkerij G. D. 

Meyer te Libau. In Maart 1919 werden uitgegeven de 
waarden 5 (rood), 10 (blauw), 15 (groen, plaat I), 20 (oranje), 
35 (bruin) en 50 (violet) kap. Ter aanvulling van deze waarden 
verschenen in April 1919 de waarden 3 (lila), 15 (groen, plaat II), 
25 (grijs, 2 typen) en 75 (groen) kap. Alle zegels zijn slechts on-
getand uitgegeven. Voorkomende getande exemplaren zijn dus 
niet officieel. 

Druk en velindeeling zijn dezelfde als bij de vorige uitgifte. Met 
uitzondering van de 15 kap. groen plaat II, zijn alle zegels van 
dezelfde platen gedrukt als nr. 5 t.m. 13. 

Evenals de beide vorige uitgiften, zijn deze 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 vieren gedeeld. Aan het loket kwamen dus slechts 
vellen van 2 vakken, zie schets afb. 20. Tusschen deze twee vakken 

Afb. 31. 
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WEDEROM EEN VEREENIGING T O T HET MAANDBLAD 
TOEGETREDEN. 

Het IS ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat de Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars „Helmond" na een afwezigheid van 
een jaar wederom tot ons blad is toegetreden. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformaliebureau. 
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 
Ia 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 

Mededeehng van den keuringsdienst. 
Heeren verzamelaars en handelaren worden beleefd verzocht, 

voorloopig geen buitcnlandsche zegels ter keuring in te zenden, 
langezicn zij, m de gegeven omstandigheden, niet aan buiten 
landsche keurmeesters kunnen worden toegezonden 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P JORISSEN P C zn , 

Statcnhan 97, 's Gravenhage 

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

Nieuwe leden. 
906 W H baron van Heerdt, Sf Sindanglaoet (Java) 
907 Pieloor, Sf. Karangsoewoeng (Java) 
908 T K Hofstede, Belawan Estate, Medan ( S O K ) 
911 F P J Bitter, B P M , Pangkalan Brandan ( S O K ) 
912 J de Vries, K P M , Willemslaan 17, Makassar (Celebes) 
913 ir J. W Ie Noble, B P M , Pangkalan Brandan ( S O K ) 
914 L J Vervaart, B P M , Pangkalan Brandan ( S O K ) 
915 M N de Visser, N K P M , Soengei Gerong ('Sum) 
916 H J \an Daalen, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
917 J van der Spek, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
918 H W M Roolaart, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
921 J G Gouda, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
922 I Breg, N K P M , Soengei Gerong (Sum ) 
923 ir W James, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
924 L J H Koek, N K P M , Soengei Gerong (Sum) 
926 P. van der Plank, inspecteur van politie, Pangkalan Brandan 

( S O K ) 
927 Khong Seng, wijkmeester der Chineezen, Pangkalan Soesoe 

( S O K ) 
928 J H Goshnga, B P M , Rantau (Sum) 
929 H J de Beer, controleur B B , Moeara Laboeh (Sum) 
930 jhr J A. Boreel de Mauregnault, Huize „Vijverbosch", Har-

melen ( V L ) (Lid Rot t Phil Ver) 
932 ir J Niermans, N K P M , Den Haag 
^33 mej W C J Sanders, Rijksweg Zuid 1, Eist (Gld) (V) 
934 E D. J Bachrach, Bemmelscheweg 12, Eist (Gld ) (V) 
935 mr J D van den Berg, Dorpsstraat 26, Eist (Gld) (V) 
936 H W de Groot, Stationsstraat 3, Eist (Gld ) (V ). 
937 D Herberts, Rijksweg Zuid 12, Eist (Gld ). (V) 
938 J S van den Hof, Rijksweg Zuid 20, Eist (Gld) . (V) 
939 H Obbes, Beethovenlaan 77, Arnhem (V) 

940 P Remeke Jr , Rijksweg Zuid 82, Eist (Gld ) (V) 
942 L Th G A J Spierings, Stationsstraat 19, Eist (Gld ) (V) 
943 L de Zeeuw, Maarten Gorisstraat 9, Arnhem (V ) 
945 J Zeijdner, Korte Dorpsstraat 1, Eist (Gld) (V) 
946 Ch A Helberg, Teding v. Berkhoutlaan 33, Aerdenhout (V ) 
949 jhr mr F J C M van Rijckevorsel, Burg v Bonninghausen 

laan 1, Lisse (V) (Lid „Breda") 
951 D A M Textor-Heerma van Voss, Tollenslaan 9, Aerden

hout (V) 

Aanmeldingen. 
P M van der Kuijlen, Gerard Doulaan 11, Naarden 
J L C van der Heijden, burgemeester, Oldenzaalschestraat 25, 

Denekamp (V) 
P G Meijer, Storm van s-Gravesandeweg 33, Wassenaar (1 ) 
Jean Conan, Saint-Cast (Cótes-du-Nord), Frankrijk 
G J Koopal, Luis 31, Soengei Gerong (Sum ) 
N J 'W asterval, Cabeljaustraat 10, Alkmaar 
H H Speulman, Electr Mij „Rembang", Tjepoe (Java) 
H Blok, Deterdingboulevard, Tjepoe (Ja\a) 
A M Bertus, p a B P M , Tjepoe (Java) 
J van der Vecht, Slamatpark 10, Malang (Java) 
L. M J de Fraiture, S f Soedhono, Madioen (Java) 
A H Bouchard, p a N K.P M , Soengei Gerong (Sum ) 
B J A Hoytingh, p a N.K P M , Soengei Gerong ^Sum ) 
O A Breckers, p a N K P M , Soengei Gerong (Sum ) 
L de Man, p a N K P M , Soengei Gerong (Sum ) 
W A van der Laan, Trompweg 8, Palembang (Sum ) 
dr E E Weber, p a B P M , Pangkalan Brandan (Sum ) 
A F van Kleef, Sentosastraat G 7, Balikpapan (Borneo) 

Adresv eranderingen. 
264 H D Dade H N zn , Buijskesweg 5, Enkhuiz 'n 

35 D J Spanjaard, Grundelweg 18, Hengelo 
384 dr O J Wijnhausen, 9107 Alden Drive, Los Angeles 
408 J Gonlag, Flat Duinwijk Van Alkemadelaan, Den Haag 
872 T Erkelens, p a M J van 't Sant, Visscherslaan 2, Gorinchem 
385 jhr A B Goldman, Goudenregenstraat 118, Den Haag 
270 mevr Van Nooten, adres onbekend 
720 J Joha , Van Deventerlaan, Voorburg 
813 Ch P A M Luske, p a B P M , Balikpapan (Borneo) 
850 Th Pinchetti, Peereboomboulevard 16, Lawang (Java) 
561 W Burghard, Embong Arab 6, Malang (Java) 
257 ir H W O de Bruyn, p a N H M , Kneuterdi|k Den Haag 
549 J J van den Boogert, p a B P M , Den Haag 
463 mr W Schols, Hotel Schomper, Naripan, Bandoen-, ]-i i 
534 J T S de Vries, p a Kantoor Vooren, Batav i C ("fi al 
658 jhr A A G C de Rotte, Ircneweg 1, Malang (Javaj 

Bedankt (ingaande 1 Januari 1940). 
652 Ch E Salwegter 
766 C J de Lang Evertsen 
649 H Cahcher 
757 A Bazendijk 

Mededeehng van het secretariaat. 
De pressepapier, welke ingevolge besluit van de algemeene ver

gadering van 22 October 1939 aan de leden die 25 jaren lid der 
Nederlandsche Vereeniging zijn, als herinnering zal worden toe-
t,ekend, is voor het jaar 1939 aan onderstaande leden toegezonden 
dr A H van den Berg, H W Borel , W P Costerus P zn , J H 
Daniels Pols, A N Fabius, K A Heijmans, W Houtzamer, P 
Jorisscn P C z n , J F van Kroon, A j Maas Geesteranus, mr J 
Nuhout van der Veen, C J H Rootlieb, C J L Sitsen, J van 
Toorenenbergen, D de Vries, Chr Eeltjes, H J Boeken J z n , 
P H Q Bouman, H D Dade H N zn , A S Doorman, A N 
Hamelberg, J van Houten, J R de Joncheere, S Keiser, H van 
der Loo, E J Martens , D C Pareira, J R Sassen, J M Siegt, 
D G Vervooren, O Weismann, rnr E. Bonn, N J van den Brand 
hof, M Da\idson, E Ekker, P T Hekker, J J C van Houten, 
mr N A de Joncheere, Th H Klinkhamer, H Lucht , J. M 
van Olst, dr C A Potter, H Schwaerzer, Ch A Struyck, 
A H J Vo.", H P Burgdorffer. 

' In verband met verblijf in het buitenland nog n'et verzonden 
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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. Afdeelingen welke hare ver
plichtingen (art. 31) niet nakomen, verliezen hun recht op retri
butie voor dit jaar. 

Afdeeling verkoop. 
Te Balikpapan is als sectiehoofd opgetreden de heer H. Keppel, 

p.a. Gew. Geniekantoor, kampement Santosa, Balikpapan. 
Afdeeling Amsterdam. 

Kort verslag der vergadering van 17 Januari 1940. De heer 
Ruiter als vice-voorzitter opent de vergadering met een welkom 
aan de leden op de eerste vergadering van dit jaar en een speciaal 
welkom aan den introducé, den heer Wijsman. De heer Ruiter 
spreekt den wensch uit, dat de vergaderingen in 1940 even aan
genaam mogen verloopen als in het afgeloopen jaar het geval is 
geweest. Verder geeft de onder-voorzitter een kort resumé van 
de in de afgeloopen maand uitgekomen nieuwe zegels. Notulen en 
jaarverslag worden goedgekeurd. De rekening en verantwoording 
van den penningmeester geeft een bevredigend resultaat, n.1. een 
batig saldo van ƒ 103.95 tegen ƒ 81.40 eind 1938. Als kascontrole
commissie worden de beeren Poulie en Glerum benoemd, die zich 
goed van hun taak kwijten en slechts kunnen constateeren, dat het 
ook dit jaar weder in orde is. De heer Ruiter maakt van deze 
gelegenheid gebruik den heer Wittkämper dank te zeggen voor 
hetgeen hij in het afgeloopen jaar in het belang der vereeniging 
verricht heeft. Punt 7 van de agenda wordt door het voorgaande 
zeer vergemakkelijkt, daar de heer Wittkämper bij acclamatie als 
penningmeester herkozen wordt. De bezichtiging van de collectie 
Noorwegen komt aan de orde, met de daarbij behoorende nadere 
toelichting, welke door de aanwezigen zeer op prijs wordt gesteld. 
De heer Poulie verklaart zich bereid op de volgende vergadering 
zijn collectie Estland mede te brengen. Bij de rondvraag infor
meert de heer Glerum of er niets gedaan wordt ter herdenking van 
de uitgifte van den eersten postzegel. Hierop kan echter geen 
definitief' antwoord gegeven worden. Tot slot wijst de heer Ruiter 
op het terugloopen van het ledental en spoort de leden aan, dit 
te helpen opvoeren. De heer Wijsman zegt hierop zich gaarne 
als candidaat-lid aan te melden. Daar verder niets meer aan de 
orde is, sluit de heer Ruiter de vergadering. P. 

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

Verslag der vergadering van 29 Januari 1940. 
Aanwezig zijn 59 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 

de vergadering met een nieuwjaarsrede en heet speciaal welkom de 
heren Walravens, Brouwers en Wijnen. De notulen van de 
December-vergadering worden goedgekeurd en 15 candidaat-leden 
met algemene stemmen als lid aangenomen. De voorzitter deelt 
mede, dat de heer Boks een 100 frs. zegel van België voor de ver
loting van Februari heeft beschikbaar gesteld. Van den heer Van 
Rijswijk zijn ook weder een 2-tal hoogwaardige zegels van Kreta 
tot dat doel ontvangen, alsmede een fraaie verzameling voor de 
jeugd. De voorzitter zegt den schenkers hiervoor dank. De jaar
verslagen van len secretaris, administrateur, leider der jeugd
afdeling worden voorgelezen, waarvoor de voorzitter hen dank 
zegt. De rekening en verantwoording van den penningmeester 
wordt tot een bedrag van ƒ 3003.41 in ontvangsten en uitgaven 
vastgesteld. De controle-commissie, bestaande uit de heren ir. 
Hagedoorn en Spoorenberg, verklaart de boeken te hebben na-
gezien en stelt voor den penningmeester te dechargeren, waartoe 
besloten wordt. De voorzitter dankt den penningmeester voor het 
gevoerde beheer en de commissie voor hun werkzaamheden in deze. 

De voorzitter deelt mede, dat het bedrag aan ruilprocenten ons 
toevloeit door grote activiteit der sectiehoofden; zonder de andere 
heren te kort te willen doen, meent hij dat de heer Molenaar met 
het verwerken van 50 zendingen in één jaar daarin wel het 
grootste aandeel gehad heeft en stelt hem namens het bestuur 
een zegel voor zijn bekende volkenbondverzameling ter hand. Het 
bestuur stelt voor toe te staan, dat in de loop van een jaar over 
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maximum ƒ 50.— mag beschikt worden zonder dat daarvoor 
voorafgaande goedkeuring der vergadering nodig zij. Dit in ver
band met het feit, dat er dikwijls kleine uitgaven zijn — zoals 
b.v. bovenbedoeld zegel, bloemstukken aan jubilerende zuster
verenigingen e. d. — waarvoor de tijd ontbreekt dit eerst in de 
ledenvergadering te behandelen. De heer Vries stelt voor dit 
bedrag te verhogen tot 75 of 100 gulden, doch de voorzitter meent 
dat ƒ 50.— voldoende zal blijken te zijn, daar het meestal slechts 
kleine bedragen betreft. De vergadering verklaart zich met het 
voorstel accoord. 

De voorzitter memoreert daarna, dat hij in de October-
vergadering den heer dr. Gommers gelukgewenst heeft met het 
feit, dat hij 40 jaar lid der Postzegelvereniging ,,Breda" was. Thans 
biedt hij hem namens de vereniging ter herinnering aan dit feit 
het Postzegelboek van Van Brink aan. 

De heer Gommers, het woord vragende, wenst den heer Cra
merus geluk met zijn 123^-jarig voorzitterschap en biedt hem 
namens het bestuur een blanco-album aan als bewijs van haar 
erkentelijkheid, waarvoor de voorzitter de vergadering dank zegt. 

Vervolgens heeft bestuursverkiezing plaats. De aftredende heren 
Cramerus, als voorzitter, t' Sas, als hoofd sectie Breda, en Van 
Wermeskerken, als hoofd sectie Europa A, worden met grote 
meerderheid herkozen en verklaren hun benoeming aan te nemen. 

Ten slotte wordt overgegaan tot de verloting. Enige der hoofd
prijzen mogen hier volgen: Nederland nr. 3 (3 X), nr. 6 (2 X), 
1 c. zwart. De Ruyter port 1 gulden, 50 c. goud, 10 gulden, 10 gul
den jubileum ongebruikt en gebruikt, 2K gulden koningin hangend 
haar, jubileum 1923 lyi en 5 gld., brandkastserie; Ned.-Indië nr. 1, 
2% gld. koningin hangend haar, 2K gld. opdruk, 2J4 gld. opdruk 
D en Dienst, 2% gld. Java; Curajao 2% gld. koning, 234 gld. 
koningin, 134 op 234 gld. (2 X) , 234 gld. koningin met sluier; 
Suriname 50/1 gld. koning, 234 gld. koningin met sluier; België 
nr. 1; Engeland nr. 1; Noorwegen nr. 1; Oostenrijk artsenserie, 
10 schilling luchtpost; Italië luchtpost 42/7 (2 X ) ; Deens-West-
Indië nr. 1 ong.; Malta £ \ nr. 95 en £ \ nr. 101; Beieren 
Ludwig 10 en 20 mark. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door 
den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Verslag van de toestand van de Postzegelvereniging „Breda" 
over het verenigingsjaar 1939. 

Dit 46e jaarverslag van de Postzegelvereniging .,Breda" zou 'k 
kunnen doen luiden als de dagelijkse buletins van de oorlog
voerenden: Weinig belangrijk nieuws, weinig verliezen, geringe 
activiteit onzer voorposten, ware het niet dat dit laatste niet klopt 
met de grote activiteit door onze bestuursleden aan de dag gelegd, 
terwijl u waarschijnlijk met een dergelijk kort verslag geen ge
noegen zoudt nemen. Ik begin dus dit verslag met iets waarmede 
ik gewoonlijk eindig, n.1. mijn medebestuurderen dank te zeggen 
voor hun niet genoeg te waarderen werkzaamheden, waardoor 
onze financiële positie, zoals u uit het verslag van den penning
meester zult vernemen, kerngezond is. 

Overgaande tot cijfers, deel ik u mede, dat op 1 Januari onze 
vereniging 433 leden telde, welk cijfer op 31 December j.1. terug
liep tot 426. In 1939 traden 43 leden toe, 35 bedankten voor het 
lidmaatschap, 11 werden geroyeerd of afgevoerd, terwijl 4 leden 
ons door den dood ontvielen. Gememoreerd dient te worden het 
overlijden van ons ere-lid, den heer Van Brink, en een der op
richters van de vereniging, den heer Tombrink. Het aantal 
adspirant-leden bedroeg evenals vorig jaar 6. De maandelijkse ver
gaderingen hadden geregeld plaats, terwijl het bestuur 11 maal 
bijeenkwam. De ledenvergaderingen werden gemiddeld door 54 
(vorig jaar 53) leden bezocht. Door de mobilisatie konden ver
schillende leden niet meer geregeld aanwezig zijn. Desondanks toch 
een kleine verbetering; dit wijst er wel op, dat men de verga
deringen gaarne bezoekt. Het record van 64 werd in Januari 
met 5, dus 69 aanwezige leden geslagen. 

Niettegenstaande het rondzendverkeer enige tijd tengevolge van 
de mobilisatie stil stond en verschillende leden tijdelijk, in ver
band met militaire dienst, geen zendingen wensen te ontvangen, 
overschreed de opbrengst aan procenten de duizend gulden, welk 
resultaat wij vorig jaar op het nippertje niet konden bereiken. 
De penningmeester ontving uit dien hoofde ƒ 1040.95 (vorig jaar 
ƒ 996.73). 

VOOR MANCOLIJSTEN 
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Rekening en verantwoording over 1939. 

Ontvangsten. 
1. Contributie 
2. Contributie en entree nieuwe leden 
3. 10 "/o van het verkochte rondzendingen 
4. Onvoorzien 
5. Boek Vellinga 
6. Voordelig saldo 1938 

Bezittingen. 

Reservefonds incl. gekweekte rente ƒ 988.08 
Jubileumfonds 50-jarig bestaan - 331.70 
Tentoonstellingsfonds - 50.— 
Vorderingen - 65.53 

ƒ1435.31 

Accoord bevonden, 27 Januari 1940. 
De controle-commissie. 

Ir. C. F. J. HAGEDOORN. 
J. H. SPOORENBERG. 

Begroot. 
ƒ 1716.— 
- 150.— 
- 850.— 
- 84.— 

ƒ 2800.— 

Werkelijk. 
ƒ 1639.— 
- 97.— 
-1040.95 
- 189.24 
- 25.— 
- 12.22 

ƒ3003.41 

Ui 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Br« 

gaven. 
Kosten vereenigingsorgaan na aftrek van 
abonnementen en advertentiën 
Lidmaatschap Ned. Bond van Vereni
gingen van Postzegelverzamelaars 
Vrijwillige bijdrage aan idem 
Drukwerken, portefeuilles e. d. 
Portokosten en bureaubehoeften secretari 
Idem administrateur 
Idem penningmeester 
Idem sectiehoofden 
Onkosten bibliotheek 
Zaalhuur 
Jeugdafdeling 
Afgevaardigden Bondsvergadering 
Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
Kosten jaarlijkse algemene verloting 
Assurantiepremie 
Bijdrage reservefonds 
Aanschaffing bibliotheek 
Propaganda 
Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal. 
Fonds 50-jarig jubileum 
Postmuseum 
Onvoorzien 
Schrijfmachine 
Voordelig saldo 

da, 31 December 1939. 

Begroot. 

ƒ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ƒ 

J. 

750.— 

154.— 
22.— 

200.— 
75.— 
50.— 
15.— 

250.— 
5.— 

35.— 
25.— 
60.— 
55.— 

475.— 
20.— 

75.— 
10.— 
25.— 
50.— 

250.— 
50.— 

149.— 

2800.— 

Werkelijk. 

ƒ 

-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ƒ 

609.77 

155.05 
22.15 

261.24 
63.07 
52.85 
21.21 

172.11 
—.— 
32.60 
25.— 
20.— 
77.50 

475.— 
19.10 

100.— 
—.— 
26.— 
50.— 

250.— 
—.— 

155.06 
93.20 

322.50 

3003.41 

W. WIGGERS, 
penningmeester. 

,1 -S-^U: 

De verlotingscommissie bestond weer uit de heren Cramerus, 
Molenaar en ondergetekende. Dit jaar beschikte de commissie — in 
verband met het toenemende vergaderingbezoek — over een 
maandelijks bedrag van ƒ 7.50, in plaats Van ƒ 5.—, zoals tot dusver. 

Als vertegenwoordiger van de Bondsvergadering woonde slechts 
de heer Molenaar deze vergadering bij, daar de andere heren de 
reis naar Den Haag in de toen bestaande of niet bestaande ver
voersmogelijkheden niet aandurfden, of dat hun hoofd er niet 
naar stond. 

In de Raad van Beheer van het Maandblad hadden zitting de 
heren Cramerus en Gommers, met als plaatsvervangend lid de 
heer Wiggers. Zoals u allen bekend, kwam aan het einde van het 
verlopen jaar de fusie tussen ons Maandblad en De Philatelist 
tot stand. 

In het bestuur kwam, evenals vorig jaar, geen wijziging. 
De jeugdafdeling leeft ook nog en hoe ! Zij was kapitaalkrachtig 

genoeg om ter gelegenheid van de dag van de postzegel op 8 Oc
tober een zeer geslaagde tentoonstelling te houden, welke op
geluisterd werd door verzamelingen van oudere l^den. Dit was 
voor de jeugd zeer leerzaam. Daar werd getoond hoe verzamelt 
dient te worden en wat met geduld en volharding en de nodige 
netheid te bereiken valt. 

Het verlopen jaar werd slechts één lezing gehouden, n.1. door 
den heer dr. Gommers. 

Ten slotte moet ik in dit verslag nog eens de dank van de ver
gadering bezoekende leden overbrengen aan onze vrienden, de 
Belgen, die steeds bereid gevonden werden ons aan nieuw uit
gekomen Belgische zegels te helpen. 

Ik eindig dit verslag met U dank te zeggen voor uw aandacht 
en met de vereniging in deze moeilijke tijden een gunstig 1940 
toe te wensen. 

De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

F R A N K E E R F » H I L A T E L » I S X I S C H . 

Verslag over het jaar 1939 van den administrateur 
der rondzendingen. 

Zoals u uit het verslag van den penningmeester is gebleken, is 
het resultaat van het rondzendingsverkeer weer zeer bevredigend 
geweest. 

Hierbij een overzicht van een en ander: 
Van inzenders ontving ik 1090 boekjes, terwijl ik met inzenders 

afrekende 1249 boekjes tot een totaal verkoopbedrag van 
ƒ 10234.—, dus ook nu weder een stijging en wel van ƒ 1613.—. 

In de verschillende secties gaf ik in circulatie, respectievelijk 
ontving ik terug: sectie N. & K. 21 en 24 zendingen; sectie B.E. 
16 en 20; sectie Breda 1. 13 en 14; sectie Breda 2. 12 en 11; 
sectie Europa A. 22 en 23; sectie Europa B. 34 en 34; sectie 
Den Haag 14 en 15. 

Bij deze mijn dank aan heren sectiehoofden voor hun mede
werking door regelmatige en vlotte afwerking der zendingen. 

Nogmaals het verzoek aan de deelnemers der rondzending om 
de zendingen vlug te willen doorzenden voor de geregelde gang 
van zaken; enkelen houden de zendingen wel eens wat te lang, 
wat stagnatie en aan de sectiehoofden onnodige, onaangename 
correspondentie geeft. 

Aan inzenders van boekjes het volgende: mooie boekjes N. & K. 
heb ik geregeld te weinig; boekjes Europa steeds voldoende, doch 
boekjes Buiten Europa steeds te veel, zodat deze soort maanden 
te mijnent moeten blijven liggen voor het in circulatie gaan. 

De administrateur der rondzendingen, 
j . BROEDERS. 

Verslag van de jeugdafdeling. 
De jeugdafdeling heeft weer een zeer gelukkig jaar achter de 

rug. De bijeenkomsten zijn geregeld gehouden, behalve in de 
vacantiemaanden Juli en Augustus, en werden druk bezocht. Zo
als bekend, hebben we in de maand September met plm. 30 jon
gens en meisjes onder leiding van den heer Spaan, directeur van 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 



16 FEBRUARI 1940. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IV 

het postkantoor, en van den heer Bagchus, het postkantoor alhier 
bezichtigd, om de jeugd een inzicht te geven in hetgeen aldaar 
met de poststukken gebeurt. 

De dag van de postzegel, 8 October, was voor de jeugd een 
bijzondere feestdag; de daaraan verbonden postzegeltentoonstelling 
een groot succes. 

Onder leiding van den heer Sporenberg hebben enige jongens, 
die zich daartoe opgegeven hadden een blanco postzegelalbum 
met lederen kaft gemaakt, waarvan ik een exemplaar gezien heb, 
dat er bijzonder fraai uitzag. 

In de maand Februri bestaat onze jeugdafdeling 5 jaar. Het succes 
met de jeugdafdeling hebben We hoofdzakelijk te danken aan de 
steun van het bestuur van de postzegelvereeniging „Breda" en zeker 
ook aan de prettige samenwerking van de leiders van de jeugd
afdeling, de heren Molenaar, Hekking, Wiggers en Soutendam, 
die elk de door hen zelf gekozen taak met de grootste opgewekt
heid verrichten. Moge het zo nog lang blijven. Door de tijds
omstandigheden was de voorzitter van de jeugdafdeling, dr. 
Gommers, weinig in de gelegenheid de bijeenkomsten bij te wonen. 
Laat ik hopen, dat hij spoedig weder in de gelegenheid zal zijn 
geregeld aanwezig te zijn. 

Behalve de postzegels, die we in groot aantal van buitenaf voor 
de verlotingen ontvingen, kregen we ook herhaaldelijk schitterende 
zegels van de heren Cramerus en Veen, waarvoor ik hen namens 
de jeugd hartelijk dank zeg. 

Mag ik nu nog even bedelen en de leden aansporen, ook wat 
voor onze jeugd te doen ? Laten zij hun doubletten eens nazien 
en wat te missen is aan de jeugd schenken. Wellicht is hedenavond 
het lot niet voor allen even gunstig en wordt ten zegeltje ge
trokken, dat men reeds bezit of waar men geen prijs op stelt 
te behouden. Schenk ze aan de jeugd, die u er gelukkig mede 
maken kunt. 

Ir. C. HAGEDOORN. 

Bekendmaking. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, wordt 

verzocht hun contributie over 1940 a ƒ 4 . — aan den penning
meester, den heer J. W. Wiggers, Min. Nelissenstraat 26, Breda, 
over te maken vóór 1 Maart a.s. door overschrijving of storting 
op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden voldaan, 
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 ver
loting, worden toegezonden. 

Nieuwe leden. 
233. (S.E.Z.NK.). E. J. Bakker, Kalkhaven 23, Gorinchem. 
334. (S.E.Z.NK.). mevr. M. Th. van Dooren-Verbunt, St. Joseph-

straat 105, Tilburg. 
340. (S.E.Z.NK.). W. H. Eichhorn, Utrechtschestraatweg 13, Heel-

sum. 
394. (S.Z.). mr. Jos. van Gastel, Achterstraat 45, Roosendaal, giro 

154122. 
400 (S.E.NK.). E. C. M. Geeratz, Ginnekenstraat 57, Breda, giro 

204622. 
405. (S.E.Z.NK.). W. C. Groenhuijsen, Muurhuizen 96, Amers

foort, giro 337808. 
170. (S.E.Z.NK.). G. Hinnen, Rietstraat 95, Almelo. 
133. (S.E.Z.BE.NK.). L. Houbaer, Utrechtschestraat 2, Amers

foort. 
325. (E.). E. H. baron van Ittersum, S.o. Soember Kardjo, Pema-

lang (Java). 
407. (S.E.BE.NK.). B. G. Kok, Wilhelminalaan 50, De Bilt. Adres 

voor rondzendingen: Kazernestraat 4, Deventer. 
411. (S.E.Z.BE.). F. G. C. Margadant, N.Z. Haven 116, Bergen op 

Zoom, giro 55042. 
173. (S.E.Z.NK.). mevr. A. J. J. M. Mutsaerts-Diepen, Stations

straat 5, Tilburg, giro 215735. 
126. (S.E.Z.BE.). mevr. H . W. A. Nierstrasz-van Dijk van ' t Velde, 

Rijksstraatweg 63, Warnsveld, giro 116675. 
112 (S.E.Z.NK.). E. van Nieulande, Stationsweg 6c, Leiden, giro 

148976. 
139. (S.E.Z.BE.NK.). mevr. E. Ruygers-Beekers, Wethouder Rom-

boutsstraat 60, Breda. 

Candidaat-lid. 
J. H . Rossi, koopman. Jan van Scorelstraat 63, Utrecht. (Eigen 

aangifte). 
Overleden. 

498. A. C. Donders, Tilburg. 

Bedankt als lid. 
295. H. Bierman, Middelburg. 

Nummerwijziging. 
H. M. Whyte wordt 137. 

Adreswijzigingen. 
22. J. Alter, thans Anna van Buerenlaan 69, Haarlem Z. 

8. A. Exalto, thans Adelheidsstraat 157, 's-Gravenhage. 
314. A. J. J. Wolterbeek, thans Rijksstraatweg A 94, Leersum. 
417. D. Wijnveldt, thans c o . Pakoeda, Banjoeangi (O.L. Java). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Febiuari 1940, des avonds 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Dondsdag 22 Februari 1940, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Dondetdag 14 Maart 

1940, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 Maart 1940, des morgens XOyi 

uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van Januari 1940. 
Aanwezig 60 leden. Te 8.45 uur opent de voorzitter de ver

gadering en deelt mede, dat de eerevoorzitter door een ernstig 
ongeval en de heer Van den Hurk wegens ziekte niet aanwezig 
zijn. Namens de vereeniging zal hen een schriftelijk blijk van 
belangstelling worden gezonden, daarbij de hoop uitsprekend, dat 
zij wederom spoedig hersteld in ons midden mogen zijn. De beeren 
Kastein, Zwolle en Van den Hurk worden tot leden resp. plaats
vervangend lid voor den Raad van Beheer benoemd. De vijf can-
didaten worden met nagenoeg algemeene stemmen tot lid aan
genomen. De heer Beuth wijst nog eens op de groeiende belang
stelling voor de Amsterdamsche postzegelbeurs, waarbij zich zelfs 
Philatelisten uit Groningen en Oldenzaal als lid hebben aangemeld. 

De volgende vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 27 
Februari a.s. De heer Pootjes zal den volgenden prijsvraag ver
zorgen. De veilingcondities worden als volgt gewijzigd: 5 "/o der 
opbrengst wordt zoowel aan kooper als verkooper in rekening 
gebracht. Gelimiteerde kavels bij ophouden 10 ets. per kavel. Na 
veiling van 21 kavels en verloting onder de aanwezigen, sluit 
de voorzitter te 10.30 uur de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
J. E. Werner, Titiaanstraat 25 I, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

T. Querido). 
A D. Aeijelts, Nie. Maesstraat 47 bov., Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door A. van Altena). 
N. A. Tillman, Vijzelgracht 39, Amsterdam C. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
W. H. Hulsteede, Olympiaplein 11, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door J. A. Kastein). 
L. J. Roodenburg, Keizersgracht 764, Amsterdam C. (Voorgesteld 

door B. Hofstede). 

Bedankt als lid. 
J. Veerman, De Lairessestraat 110, Amsterdam. 
H. J. Molsbergen, Dorpsstraat, Loenen aan de Vecht. 

Adresveranderingen. 
Max Pool, 41 West 86th Street, New York, N. Y. (U.S.A.). 
dr. O. J. Wijnhausen, 9107 Alden Drive, Los Angeles (Calif.). 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 26 Februari 1940, des avonds 

8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 Februari 1940, des avonds 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeeling. 

De ledenvergadering wordt deze maand NIET op den laatsten 
Zaterdag der maand' gehouden, doch op Dinsdag 27 Februari a.s. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 30 Januari 1940. 
Voor de eerste maal bijeen in een der zalen van hotel „Het 

Kasteel van Antwerpen" zijn een dertigtal leden. Als gasten ont
vangen wij heden den directeur en den adjunct-directeur der P.T.T. 
te Utrecht, de heeren Boudier en Stofkooper; de laatste werd 
uitgenoodigd voor onze vereeniging een causerie te houden. 

De voorzitter opent deze eerste vergadering in 1940 met een 
gebruikelijke nieuwjaarswensch en verwelkomt met een hartelijke 
toespraak de beide gasten. De notulen, zooals deze in het Maand
blad zijn afgedrukt, worden goedgekeurd. De heer J. van der Horst, 
die zijn 80en verjaardag vierde, zond bericht van afschrijving. 
Van de door den Nederlandschen Bond ter beoordeeling gezonden 
tandingmeter zal een 25-tal besteld worden. Staande de verga
dering gaven meerdere leden zich voor het ontvangen van een 
exemplaar op. 

Vervolgens houdt de heer Stofkooper zijn toegezegde causerie. 
In een geestige en belangwekkende toespraak schildert hij verschil
lende toestanden op internationaal postgebied, het houden van 
congressen, b.v. ter regeling van het luchtpostverkeer en de be
paling van het luchtrecht, enz. enz. Ter illustratie toonde de heer 
Stofkooper ons meerdere zegeluitgiften, speciaal luchtpostzegels 
van verscheidene Europeesche landen, bloes, enz., welke hij, hoewel 
zelf geen philatelist zijnde, ten geschenke kreeg op de door hem 
bijgewoonde congressen. Het geheel, gevat in verschillende bij-
behoorende omslagen en boekjes, maakte een kostelijken indruk. 

Na de pauze werd de uitslag bekend gemaakt van de gehouden 
hersengymnastiek, waaruit bleek, dat de eerste en tweede prijs na 
loting ten deel vielen resp. aan den heer Van Doorn en mevrouw 
Enklaar. De derde prijs viel na loting in handen van den heer 
Van Gittert. Volgende maand vragen over zegels van Europa. 

Na de gebruikelijke verloting en het slotwoord van den voor
zitter, waarin deze vooral den dank der vergadering overbracht 
aan den heer Stofkooper voor zijn interessante causerie, sprak de 
heer Boudier nog enkele woorden, waarin hij tot uiting bracht 
zijn sympathie en belangstelling in de U. Ph. V. 

Te ongeveer 10.30 uur werd deze, met het oog op de weers
omstandigheden niet slecht bezochte, vergadering gesloten, v. d. W. 

Candidaat-lid. 
A. H. J. Hompe, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 23 Februari 1940, des avonds 

8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 Februari a.s., des avonds 8/4 

uur, in hotel „Het Kasteel van Antwerpen", Oude Gracht, Utrecht. 
Van 7.30-8.30 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Her
sengymnastiek „Europa". 5. Rondvraag. 6. Veiling. 7. Verloting. 
8. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 24 Februari en 9 en 23 
Maart 1940, van 2.15-4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., Dom
plein 25, Utrecht. 

•
Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1940. 
Deze eerste vergadering opent de voorzittef met een woord van 

welkom voor de, in weerwil van de hevige koude, talrijke aan
wezigen en hij spreekt de hoop uit, dat het komende jaar méér 
moge brengen dan het momenteel belooft. Bij de vrede, die wij 
in onze vereeniging hebben, voege zich de vrede onder de volkeren, 
opdat ook onze leden, die vele buitenlandsche ruilrelaties hebben, 
van een rustig onderling verkeer voor hun verzamelingen de 
vruchten mogen plukken. 

De notulen der vorige vergadering geven geen aanleiding tot 
bespreking en worden dus goedgekeurd en gearresteerd. De voor
zitter maakt dan een idee van onzen nieuwen commissaris, den 
heer Milborn, bekend, om onze vergaderingen niet alleen nog ge
zelliger te maken, maar ook nuttiger en wel dat op de volgende 
vergadering de leden die daarin lust zullen hebben, zullen mede
brengen drie bladen uit hun album. Een te benoemen commissie 
zal uitmaken, welke inzending naar opzet, belangrijkheid, enz., enz. 
de prijs zal verdienen, welke dan hieruit zal bestaan dat de drie 
winnaars naar nr. 1, 2 en 3 de keus zullen hebben uit de zegels 
van de gewone maandelijksche verloting. Een paar leden laten 
daarover nog hun philatelistisch licht schijnen, maar algemeen 
juicht men deze nieuwe proefneming toe, zoodat wij de volgende 
maand een attractie te meer rijk zullen zijn. 

De verkiezing van een candidaat volgt, daarna een kleine veiling 
en na de gewone verloting sluit de voorzitter de vergadering. 

A. S. Jr. 
Nieuw lid. 

F. J. Bueno de Mesquita, Avenue Louis Bertrand 90, Brussel. 

Candidaat-lid. 
H. Wolters, Sijzenlaan 67, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Februari 1940, des avonds 8M 

uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezing voorgehangen lid. Eventueele veiling. Tentoonstelling zegels 
op albumbladen. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 Januari 1940. 
Aanwezig 102 leden. De voorzitter, de heer G. J. Reyerse, opent 

de vergadering, wenscht alle leden een gelukkig nieuwjaar en 
spreekt daarbij tevens den wensch uit, dat het ook voor de 
vereeniging een best jaar moge worden en wij de toekomstige 
vredespostzegels spoedig in onze verzameling mogen zien. Het oud-
bestuurslid de heer Friedrich, de heer Brandsen en het candidaat-
lid de heer Vis worden in het bijzonder welkom geheeten. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de heeren Van 
Buuren, Van den Houven, X., Gochius, Friedrich en Staden ten 
Brink. Ter circulatie gaat rond een „first day cover" met de 
Indische weldadigheidszegels, van den heer Smulders. Van den 
heer Friedrich een zegel van Zwitserland met een reclamezegel 
voor het leger er naast. Verder van den voorzitter een briefkaart 
met een zegel van Nederland van 2% cent, te Duisburg afge
stempeld en de censuur gepasseerd (uit den vorigen oorlog), als
mede een briefkaart van de veldpost met uitgevlekte afstempeling. 
Den heer Dingemanse wordt dank gezegd voor het ter bezich
tiging stellen van zijn mooie collectie Papua en Nieuw-Guinea. 

Leden, die in Februari de contributie 1940 niet hebben betaald, 
zal in Maart geen Maandblad worden gezonden; verder doen zij 
niet mede aan de groote jaarlijksche verloting. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd met 
dank aan den secretaris, die hedenavond verhinderd is aanwezig 
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Begrooting 1940. 

Ontvangsten. 
1. Contributies 
2. Entrée's 
3. Veilingen 
4. Commissie rondzending 
5. Administratiekosten 
6. Verkoop boekjes 
7. Interest 
8. Onvoorzien 

ƒ 3300.-
- 300.-
- 60.-
- 1500.-
- 125.-
- 100.-
- 250.-
- 65.-

ƒ 5700.-

te zijn. De candidaat-iedcn worden aangenomen, waarna de ver
loting wordt gehouden. Hierna veiling. 

De heer Dekker krijgt bij de rondvraag het woord in verband 
met een ruilannonce, in het Maandblad opgenomen. De heer 
Kirchner wijst nog eens op de verplichting om bij het vinden van 
open vakjes in de verkoopboekjes d e n v o o r g a n g e r t e 
w a a r s c h u w e n . De heer Saris vraagt nog inlichtingen over de 
beschrijving van de „nieuwtjes" in het Maandblad. Hierna sluiting. 

V. d. V. 
Mededeeling. 

Het hoofdbestuur verwacht nog een paar jaarverslagen, leden
lijsten en begrootingen van afdeelingen. 

Nieuwe leden. 
123. J. C. van Doorn, Hoornburglaan 72, Rijswijk (Z.-H.). 
637. C. Schipper, rijwielhandelaar, 496, Hem (N.-H.). 
861. Jos. Benders, Thorbeckestraat 28, Roermond. 
874. A. W. H. Havens, Hamstraat 28, Roermond. 
877. J. Koning, Hoogstraat 55, Weesp. 
961. C. G. Th. Kroemer, Hanenburglaan 98, Den Haag. 
971. mej. W. A. Varossieau, Mauritsstraat 44, Zwolle. (Afd. 

Zwolle). 
975. G. -H. Helliesen, Ligusterstraat 49, Den Haag. 

1010. M. de Bloeme, Wildhoeflaan 43, Den Haag. 
1012. J. B. Lammers, Twellosfheweg, Terwolde. (Afd. Deventer). 
1013. C. H. M. van Beek, fourier 1-II-43 R.I., Veldpost. 
1014. H. Zuring, Kloetingscheweg 5, Goes. 
1102. J. Kerssemakers, Stationsstraat J 467 c, Twello. 
832. mej. A. Tulner, Bosboomstraat 65, Huizum. 

Attentie voor het volgende. 
1060. Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten, Den Haag, vroeger 

nr. 214, blijft lid, maar wordt nr. 1060. 
1203. K. G. Venema, Blokstraat 53, Zwolle, blijft lid. 
792. J. L .Fijn van Draat wordt nr. 772. 
832. J. van 't Laar vervalt. 

j.1. 5. J. de Korte vervalt. 
274. F. H. van Ruyven, Deventer, vervalt. 

67. W. E. Ch. Hendriks, Verl. Postweg 72 (niet 70), Soesterberg. 

Overleden. 
1310. H. F. Scheepbouwer, Dordrecht. 
587. F. Trip, Djokjakarta (Java). 

Bedankt. 
851. G. Terpstra, Dokkum. 

Uitgaven. 
1. Kosten Maandblad 
2. Kosten van vergaderingen 
3. Verlotingen 
4. Beurs 
5. Assurantie 
6. Drukwerk en bureaubehoeften 
7. Reiskosten 
8. Meubilair 
9. Onkosten 

Kantoorhuur 
Administratieve kracht 
Telefoon 
Subsidies 
Diversen 

ƒ 3000.-
- 150.-
- 700.-
- 75.-
- 100.-
- 250.-
- 60.-
- 100.-

ƒ 1 3 0 . -
- 100.— 
- 100.— 
- 50.— 
- 420.— 

10. Onvoorzien 
11. Voordeelig saldo 

800.-
65.-

400.-

ƒ 5 7 0 0 . -
A. F. WIEDERHOLD, penningmeester. 
J. A. C. ACHILLES, administrateur. 

Candidaat-leden. 
O. A. van Leuven, Sawohlaan 66, Batavia C. (Voorgesteld door 

W. L. van Gessel). 
mevr. Galama, Wilhelminapark 63a, Tilburg. 
J. Mutsaers, Lange Schijfstraat 34, Tilburg. 
A. Verhoeven, Bisschop Sonniusstraat 9, Tilburg. 
P. Bolsius, Lovenschestraat 79b, Tilburg. 

(Allen afd. Tilburg). 
J. Albers, Fahrenheitsingel 39, Amsterdam O. (Voorgesteld door 
mej. Van der Loo). 
J. de Ruiter, Vlierboomstraat 622, Den Haag. (Voorgesteld door 

mej. F. C. van Ooijen). 
A. Dekker, gemeente-onvanger. Nieuwe Zeeweg 3, Noordwijk aan 

Zee. (Voorgesteld door mevr. B. Urlus Roozen). 
A. J. Everts, Mient 447, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. Buytendijk, Vreeswijkstraat 743, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Bouwens). 
J. L. Klein, leeraar boekhouden M.O., Stationsstraat 89, Apeldoorn. 

(Eigen aangifte). 
C. P. van Gemerden, Franschelaan 274b, Rotterdam W. (Oud-lid). 
H. J. Bruis, Roelofsstraat 119, Den Haag. (Voorgesteld door W. J. 

de Bode). 
L. C. Mooy Jr., Dr. Huber Noodstraat 29, Doetinchem. (Voor

gesteld door C. Polderman). 
D. Briëër, Van Zuylen van Nijeveltstraat 2, Delft. (Voorgesteld 

door Th. Jonkman). 
B. W. de Graaf, directeur eener vennootschap, Nova Kova 12, 

Zagreb, Joego-Slavië. (Eigen aangifte). 
mej. M. Renssen, Weg naar Laren 16, Zutphen. 
D. H . Rensink, Beukerstraat 13, Zutphen. 
mr. dr. B. J. Nöthorn, Marschpooristraat 9a, Zutphen. 
P. J. M. Helmsing, Tadamasmgel 21a, Zutphen. 
J. A. Meuris, Beukerstraat 54, Zutphen. 
A. A. J. van Eijk, Overwelving 6a, Zutphen. 
J. B. H. van Eijk, Korte Hofstraat 5, Zutphen. 

(Voorgesteld door M. C. Lezer). 
K. T. van der Veen, hoofdambtenaar 'gem.-secr., Hendrik van 

Viandenstraat 30, Kampen. 
J. B. Hellekamp, leeraar gem. lyceum, Louise de Colignystraat 7, 

Kampen. 
J. H. Polder, ambt. gem.-secr., Emmastraat 13, Kampen. 
K. Pit, ambt. gem.-secr.. Wilhelminalaan 17, Kampen. 
J. C. Eijkman, confectie-fabrikant. Jan van Arkelstraat 53, Kampen. 
A. Th. Grootenhuis, kruidenier, Graafschap 28, Kampen. 
J. Enserink, gep. ond., voorzitter Kamper Phil. Club, 3e Ebbinge-

straat 34, Kampen. 
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J Rook, Breedesteeg 9, Kampen 
De Just, electricien, Spoorkade 2, Kampen 

(Allen lid der Kamper Philatelisten Club) 
E B van Lier, Euterpestraat 125, Amsterdam (Voorgesteld door 

C R Weytingh) 
J W Seijlhouwer, R J Schimmelpennmcklaan 13, Den Haag 

(Voorgesteld door N Doorschot) 
E K Fabian, Berghoveke, Wassenaar (Eigen aangifte) 
J C Vis, De la Reyweg 167, Den Haag (Voorgesteld door J M 

Dekker) 
mej J H van Waveren, Dibbetsstraat 48, Den Haag (Voorgesteld 

door D Th van der Schalie) 
J Brandsen, Nicolaistraat 1, Den Haag (Voorgesteld door J F 

Kasteleyn) 
H de Rooy, Weimarstraat 262, Den Haag (Voorgesteld door 

Ch L Stevens) 
G Baum, Obrechtstraat 197 Den Haag (Voorgesteld door C J 

Reyerse en J H van der Veen) 
J Pieters, „Bata", Zierikzee (Afd Goes) (Voorgesteld door P 

Verbeek) 
H M Bordewijk, p a Singer Sewing Machine Co , Central Agency, 

Heerenstraat 31, Soerabaja (Java) (Voorgesteld door P Hage-
meyer) 

E Lucker, Willem Singel 28, Roermond (Voorgesteld door H 
Rucker en J Langenhoff) 

B J Berendzen, Oranjestraat 5, Dordrecht (Afd Dordrecht) 
C J H van den Broek Ringdijk 636, Dordrecht (Afd Dordrecht) 
H C Helleman, Vest 96, Dordrecht (Afd Dordrecht) 
J H Rossi, J van Scorelstraat 63, Utrecht 
W A Pohl, journalist, Amsterdamschestraatweg 144b Utrecht 

(Afd Utrecht) 
H F A Miltenburg, boekhouder correspondent, Abstederdijk 267, 

Utrecht (Afd Utrecht) 
D C Ottevangers, dir Ned Middenstandsbank N V kantoor 

Breukelen, Markt 1, Breukelen (Afd Utrecht) 
Adresveranderingen. 

1213 E J A Duffels, Kanaalweg 94a, Schevcningen 
mr E Schotman, Kwartelstraat 50, Leeuwarden 

1045 mevr G W Enklaar van der Pol, Fred Hcndnklaan 45, 
Haarlem 

322 R Miedema, mil verpleger, Stads tn Academisch Zieken
huis, Catharijnesmgel 101, Utrecht 

717 J van der Starre, Aronskelkweg 100, Den Haag 
694 mme Aspasie Papassotirion, Athene ' ' ' 

1060 Th B M Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag 
1209 A van der Vecht, Damasstraat 329, Den Haag 
481 \ P Sonneveldt. Van Duvenvoordelaan 177, Voorburg 

K Viehof, Trans 4, Utrecht (Wordt afd Utrecht) 
948 F Bakker, Frankenslag 41 Den Haag 
112 A Brandt, Huize Loesje, Patjet, Sindanglaja 
776 T Rook, Vermeerstraat 71, Den Haag 

D J Nagel, Platanenlaan 7, Rhenen 
3 J van Rossum, Olcottpark, FUt nr 35, Sumatrastraat, 

Bandoeng 
98 J. W Trip, Batjan Molukken -"N I 

599 E J A J Gremaux, Frankrijl > ' ' 
364 Th A M Reynen, Thijmstraat 65, Nijmegen' ' ' 
336 mevr C Simon Thomas de V les, Huize ,De Zeedennen", 

Meyendel, Wassenaar ^ 
750 E Verveer, De Heurk, Molenweg, Hierden (Post Harder

wijk) 
BIJ voorbaat dank aan wie mij het antwoord op de vraagteekens 
geeft 

Afdeeling Deventer. 
Op de ledenvergadering van 26 Januari 1940 werden als lid 

aangenomen de beeren J B Lammers, C H M van Beek en 
J Kerssemakers Na de verloting en de uitdeeling der nieuwtjes 
zegde de heei Meijer (op verzoek van den voorzitter) toe zijn 
afgebroken causerie over bijzondere vluchten op de volgende 
vergadering te zullen voortzetten 

Jaarverslag — Op 16 September 1938 werd op initiatief van den 
heer Van Heuvel in het Deventer Dagblad een oproeping geplaatst 

om tot oprichting te komen van een postzegelvereeniging hier 
ter plaatse, waarop hij een achttal sympathiebetuigingen ontving, 
zoodat op 1 October d a v te zijnen huize de oprichtersverga-
denng kon plaats hebben Uit de hier aanwezige acht beeren werd 
een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de beeren notaris 
J P Spruyt, voorzitter, T van Heuvel, secretaris, C Spanier, 
penningmeester De volgende vergadering werd bepaald op Vrijdag 
28 October d a v in hotel Duym, welke door 16 personen was 
bezocht, die zich allen als lid opgaven, terwijl het voorloopig 
bestuur definitief werd gekozen Tevens werd toen besloten zich 
aan te sluiten bij de Internationale Vereeniging „Philatehca" te 
's-Gravenhage. Het ledental steeg in den loop van het jaar tot 28, 
terwijl er 3 leden bedankten, waarvan 2 wegens vertrek, zoodat 
we het tweede vereenigingsjaar ingaan met 25 leden P e leden 
vergaderingen hadden geregeld plaats en werden goed bezocht Uit 
de 16 rondzendingen welke circuleerden, werd voor ƒ 584 53 
gekocht Dit mooie resultaat is, behalve aan de inzenders van mooie 
boekjes en de koopers, mede te danken aan ons ijveiig sectiehoofd, 
den heer Mink, die zich op voorbeeldige wijZe van zijn taak heeft 
gekweten, terwijl den heer Spanier alle lof toekomt voor het 
keurig verzorgen van den nieuwtjesdienst Verder hadden op de 
verschillende vergaderingen aardige verlotingen plaats, terwijl er 
door de beeren dr Houwink en Van Gelder ieder een causerie 
gehouden werd en door den heer Van Heuvel een tweetal lezingen, 
hetgeen de aantrekkelijkheid onzer vergaderingen zeer ten goede 
kwam We hopen het volgende vereenigingsjaar cp iedere ver
gadering iets dergelijks te kunnen doen, waarvoor het bestuur 
hierbij de medewerking van alle leden inroept, alsmede voor het 
aanwerven van nieuwe leden, waarvoor het bestuur zich voorstelt 
aan het einde van het tweede jaar mooie prijzen beschikbaar 
te stellen Het aantal verzamelaars te Deventer is van dien aard, 
dat het niet moeilijk moet zijn om aan het einde van het tweede 
vereenigingsjaar het dubbele aantal leden te hebben Ik sluit dan 
ook dit verslag met de uitroep Op naar de 50 leden, dat zij ons 
parool ' 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 31 Januari 1940 Aanwezig 33 leden 

Na opening en voorlezing der notulen komen de jaarverslagen 
over 1939 van secretaris en penningmeester ter tafel Hieruit het 
volgende Met 2 leden vooruitgang bedraagt het aantal leden 64 
Per vergadering waren gemiddeld 38 leden aanwezig In het be 
stuur werd de heer Van der Hum vervangen door den heer J 
Huisman Op 26 April werd een wedstrijd met het zegel 5 cent 
Nederland 1852 gehouden In Mei was er een tentoonstelling van 
Brazilië met toelichting, in December een lezing over „Abarten" 
met causerie Het financieel beheer sluit met een batig saldo 
van / 263 — Uit deze verslagen blijkt dat de toestand van de 
vereeniging „gezond" kan worden genoemd De voorzitter deelt 
vervolgens mede, dat in de Maart vergadering een wedstrijd zal 
worden georganiseerd van zegels, waarvoor nadere bepalingen 
tijdig zullen worden bekend gemaakt De Ie en 2e secretaris, nl de 
beeren J Huisman en G van Hemert, die beiden aan de beurt 
van aftreden zijn, worden herbenoemd Als lid worden aangenomen 
de beeren B F J Berendzen ,H C Helleman en C van den 
Broek Veiling van 8 kavels,waarna verloting en sluiting 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 19 December 1939 Aanwezig 19 leden Er zijn 

berichten betreffende den meutjesdienst, alsmede de klacht, dat 
de rubriek „nieuwe uitgiften" in ons Maandblad niet up to-date is 
te noemen De heer J C Tap wordt vervolgens als lid onzer 
afdeeling verkozen verklaard Op voorstel van den heer mr. I em 
wordt besloten tot aanschaffing van het boek van de hand van 
den heer Van Brink 

Vergadering van 23 Januari 1940 Aanwezig 18 leden De jaar
verslagen van secretaris en penningmeester worden met applaus 
beloond Een nader toegelicht voorstel van den penningmeester 
betreffende het in de toekomst uittrekken van een hooger bedrag 
voor aankoop der jaarprijzen, wordt aanleiding tot langdurige dis
cussie, doch wordt tenslotte met meerderheid van stemmen aan
genomen De kwestie van ledenwerving zal middels circulaires 
worden ter hand genomen Tot leden der kascommissie worden 
aangewezen de beeren Van der Sloot en Van den Berg Het be
stuur wordt bij acclamatie herkozen, terwijl het candidaat-lid 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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mej. Van der Goes tot lid onzer afdeeling wordt aangenomen. Bij 
de jaarlijksche verloting zonder nieten wint de heer J. W. Baart 
den eersten prijs. Aan de rondvraag wordt deelgenomen door de 
beeren Van den Berg (klacht inzake foutieve levering van supple
menten op Excelsior-albums), P. H. Jansen en den secretaris. 

Jaarverslag over 1939. — Het afgeloopen vereenigingsjaar 
leverde geen stof tot bijzonder belangrijke beschouwingen. In de 
samenstelling van het in Januari 1939 gekozen bestuur kwam in 
den loop van het jaar geen wijziging. Het ledental bedroeg bij den 
aanvang van 1939: 32 en vermeerderde in den loop van het jaar 
met 6. Een 3-tal leden zegde het lidmaatschap op (2 wegens ver
trek uit «deze gemeente en 1 om onbekende redenen). Een lid 
moest door het bestuur worden afgevoerd. Het jaar 1939 werd 
derhalve afgesloten met 34 leden benevens 1 candidaat-lid (mej. 
J. van der Goes) en het eerelid den heer Veen. In het afgeloopen 
jaar werden een bestuursvergadering benevens 12 ledenvergade
ringen gehouden. De ledenvergaderingen werden gemiddeld door 
18 leden bezocht. De navolgende feiten mogen, naar ik meen, 
worden gememoreerd. In 1939 werd een begin gemaakt, zij het op 
bescheiden voet, met het exposeeren van gedeelten der zegel
collecties door de leden op de vergaderavonden; 2 leden expo
seerden met zegels van België, 1 met die van Duitschland, terwijl 
een expositie van de pro-juventute zegels van Zwitserland bij
zonder in den smaak viel door het vergezeld gaan van een keurige 
en uitvoerige toelichting door de exposante, mevrouw R. E. 
Hammea-Wagner. Een poging tot uitbreiding van het ledental 
door middel van verspreiding van desbetreffende animeerende 
circulaires, kon het tot heden niet verder brengen dan het op
stellen van een betreffend concept door den secretaris. Mogelijk 
brengt het nieuwe vereenigingsjaar op dit punt hernieuwde acti
viteit. Besloten werd, om de notulen onzer vergaderingen eerst 
na goedkeuring ter publicatie in het Maandblad in te zenden, ter
wijl een voorstel tot verhuizing van vergadergelegenheid werd af
gewimpeld wegens gebleken hokvastheid van meerdere leden. De 
mobilisatieplicht van den heer J. F. J. Janssen was oorzaak, dat de 
verzorging van den nieuwtjesdienst tijdelijk door den heer B. van 
der Sloot Jr. werd overgenomen. Rest nog, den leden dank te 
betuigen . voor de aangename samenwerking in Let afgeloopen 
jaar en het uitspreken van den wensch dat het de afdeeling Nij
megen van „Philatelica" in het komende jaar in alle opzichten 
goed moge gaan. 

Afdeeling Tilburg. 
Verslag der vergadering van 11 Januari 1940. De voorzitter opent 

de vergadering en wenscht de aanwezigen gelukkig Nieuwjaar. De 
opkomst is vrij druk, mede door de aanwezigheid van enkele 
niet-leden, welke ter kennismaking aan onze oproep gehoor heb
ben gegeven. De voorzitter heet den heer C. J. Reyerse, voorzitter 
onzer moedervereeniging „Philatelica" te Den Haag, die ter ver
gadering is gekomen om een lezing te houden over de postzegels 
van Brazilië, welkom. De voorzitter verzoekt den secretaris voor
lezing der notulen, welke zonder bemerkingen worden goedge
keurd. Vervolgens brengt de secretaris, de heer A. Franken, het 
jaarverslag uit en de penningmeester, I. Cuisinier zijn financieel 
verslag over 1940. De voorzitter bedankt beide beeren, ook na
mens de leden, voor de uitstekende wijze, waarop beide functio 
narissen zich van hun taak in het afgeloopen jaar hebben gekwe
ten. Daarna wordt overgegaan tot het kiezen van een secretaris en 
een penningmeester, wegens het periodieke aftreden van boven 
genoemde heeren. Geen candidaten door de leden naar voren ge
bracht zijnde, werden beiden met algemeene instemming herkozen. 

Daarna had de ballotage plaats van vier nieuwe leden, welke 
met algemeene stemmen tot lid onzer vereeniging werden aan
genomen. De voorzitter hoopt, dat de nieuwe leden trouwe bezoe
kers en medewerkers der vereeniging zullen worden. Vervolgens 
heeft de verloting plaats zonder nieten, waar menig aardig prijsje 
aan verbonden is. 

Dan komt het woord aan den heer Reyerse, die voor de post
zegelliefhebbers een zeer leerzame en aardige causerie houdt over 
dl. postzegels van Brazilië. Hij wijst er op, dat velen zich beper
ken tot het verzamelen van Europa of enkele landen daarvan, 
doch dat er aan gene zijde van de oceaan ook nog wel landen zijn, 
waarvan de verzameling postzegels alleszins de moeite waard kan 

zijn. De heer Reyerse had vóór den aanvang der vergadering een 
prachtcoUectie zegels van Brazilië tentoongesteld. Na afloop der 
lezing gaf de heer Reyerse -nog gelegenheid, vragen te stellen 
betreffende de philatelie, welke vragen alle naar genoegen be
antwoord werden. De voorzitter dankte den spreker voor ?i\i\ 
keurige en leerzame causerie en hoopte hem dit jaar nog eens 
in ons midden te zien. 

Daarna niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter, na de 
gebruikelijke rondvraag, te 11.15 uur de vergadering, mer dank 
aan de aanwezigen voor hun opkomst. 

Afdeeling Utrecht. 
Jaarvergadering op Donderdag 18 Januari 1940 in het gebouw 

der U.C.J.M.V., Utrecht. Aanwezig zijn 26 leden, 1 candidaat-lid 
en 1 introducé. In zijn openingswoord geeft de voorzitter een 
korte terugblik op het afgeloopen vereenigingsjaar en doet daar
in uitkomen, dat ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden met 
voldoening teruggezien kan worden op datgene wat reeds bereikt 
werd gedurende het korte bestaan der afdeeling. De sfeer der 
vergadering was steeds gezellig en de voorzitter dankt allen die 
daartoe medewerkten. De notulen worden daarop gelezen en goed
gekeurd. De secretaresse brengt verslag uit over het afgeloopen 
tijdvak, uit welk verslag de activiteit der afdeeling blijkt om het 
lidmaatschap zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. De voorzitter 
dankt mej. Klaassen voor het vele werk door haar verricht. Het 
financieel verslag van den penningmeester sluit met een nadeelig 
saldo. De voorzitter dankt den heer Kruissink voor zijn nauw
keurig beheer en voor de door hem gedane arbeid. De begrooting 
voor 1940 wordt door de vergadering goedgekeurd. De heer Veen 
brengt daarna verslag uit over het rondzendverkeer, hetwelk 
regelmatig plaats vond. De heer Veen vestigt er in zijn verslag 
de aandacht op dat tijdig doorzenden der boekjes en spoedige 
betaling van het gekochte noodzakelijk is om het rondzendverkeer 
goed te laten functionneeren. De kascontrolecommissie verklaart 
zich accoord met het financieel beheer en de voorzitter zegt de 
heeren Oesterman en Boelen dank als leden dezer commissie. Aan 
de orde is daarop het periodiek aftreden der bestuursleden de 
heeren Kruissink en Nicolai'. Laatstgenoemde is herkiesbaar, terwijl 
door het bestuur de heer Verheyen voorgedragen wordt. Door 
schriftelijke stemming worden beide heeren gekozen. De voor
zitter dankt den heer Kruissink namens het bestuur en de leden 
voor de werkzaamheden, door hem als penningmeester verricht; 
de heer Kruissink was voor de afdeeling een groote steun. De 
voorzitter wenscht den heer Nicolai' geluk met zijn herbenoeming 
en heet den heer Verheyen welkom in het bestuur. De kas-
controlecoramissie 1940 wordt vervolgens gevormd. Gekozen 
worden de heeren Cramer en E. Gerritsen, reserve de heer 
Molenaar. Het zegel dat in de pauze verloot wordt, valt ten deel 
aan den heer Miltenburg. Bespreking volgt omtrent 3 candidaat-
leden. Het voorstel van den heer Veen om een zegel te veilen en 
de winst ten bate van de kas te laten komen, wordt met sym
pathie begroet. Voor de verloting zonder nieten zijn prijzen ge
schonken door de heeren Noordhoff, Timmer, Kruissink en Veen. 
De Ie prijs wordt gewonnen door den heer Cramer. De beslissing 
mzake het huren van een andere vergaderzaal wordt aan het 
bestuur overgelaten. Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt 
door de heeren Oesterman en Van der 'Woude, waarna de ver
gadering om 11.15 gesloten wordt. 

'Wij maken de leden er op attent, dat met ingang van Zaterdag 
17 Februari 1940 de Utrechtsche postzegelbeurs verplaatst wordt 
van Domplein 25 naar Huize Blom, Hamburgerstraat 21. Beurs 
van 1.30-4.30 uur. 

Afdeeling Zwolle. 
De secretaris van de afdeeling Zwolle verzoekt de leden het 

volgende: 
1. Indien men belang heeft bij ontvangst van circulaires over 

bijzondere postvluchten, dit even aan hem te berichten. Alleen 
zij, die dit doen, ontvangen in de toekomst deze circulaires. 

2. De geperforeerde strook van onze tentoonstellingscirculaire 
spoedig bij h';m in te leveren. 

3. Deelnemers voor onze gratis leesportefeuilles kunnen zich 
nog steeds aanmelden. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 



IX NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 FEBRUARI 1940. 

4. Bezoekt onze jaarvergadeiing op 16 Februari 1940, des avonds 
8 uur, in hotel Peters. Grote jaarverloting. Gratis insteekboekjes 
worden aan hen, die er nog geen ontvingen, uitgereikt. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7J4 uur, leden «vergadering te 8 uur, op 

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

5. Causerie door dr. E. A. M. Speyer: „Opvattingen over phila
telie". 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

Vergadering af deeling 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), e l k ^ 3en Donderdag der 
maand, 8K uur n.m., in , 
Utrecht (van 88J^ uur ruilen). Ruilavond eiken len Donderdag 
der maand. 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. I. 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 PhilatelistenVereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H. W. BORSTLAP, Heemraadssingel 26a, Rotterdam C. 

D. BREMER, 
t 30 December 1939. 

Verslag der vergadering van 8 Januari 1940. 
De eerste vergadering in het nieuwe jaar, welke te 8.30 uur door 

den voorzitter met een welkomstwoord werd geopend, werd door 
60 leden bezocht. Na het uitspreken van de gebruikelijke nieuw
jaarswensch namens het bestuur, deelde spreker mede, dat door 
gebrek aan inzendingen ditmaal geen veiling zou worden gehouden. 
De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. Bij de 
ingekomen stukken bevond zich een bericht van overlijden van 
ons lid D. Bremer, die vroeger veel onze vergaderingen en club
middagen bezocht en een gewaardeerd lid onzer vereeniging was. 
Te zijner nagedachtenis verheffen alle leden zich gedurende eenige 
oogenblikken van hun zetels. Voorts was een schrijven ingekomen 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars, houdende aanbieding van de door dien bond uit
gegeven tandingmeter, welker prijs 25 cent bedraagt en waarop 
bestellingen kunnen worden gedaan. Bij de ballotage candiaatleden 
worden alle candidaten zonder hoofdelijke stemming als lid aan
genomen. Bij de bestuursmededeelingen memoreerde de voorzitter 
de toetreding onzer vereeniging tot het Maandblad, waarvan zij 
medeeigenaresse is geworden. (Zie hierover Maandblad van 16 
Jan. 1.1.). Verder deelde hij mede, dat ons lid, de heer Sypkens, 
zich bereid had verklaard om op de clubtniddagen de belangen te 

behartigen van die leden, die zulks wenschen, en iulks tegen een 
geringe provisie. Na de maandelijksche verloting wordt op initia
tief van den voorzitter weder een zoogenaamde „Lekenrechtbank" 
gehouden, waarbij een uit de leden gevormde jury, bestaande uit 
1 dame en 4 beeren, het al of niet laakbaar had uit te spreken in 
een op philatelistisch gebied gefingeerd geval. De jury sprak een 
eenstemmig laakbaar uit, waarop nog enkele leden van hun mee
ning in deze deden blijken. Daar voor de rondvraag niemand iets 
te vragen had, werd het officieele gedeelte gesloten en kreeg de 
heer v. d. Lecq gelegenheid om de nieuwe projectielantaarn te 
demonstreercn. Een groot aantal mooie fotografische opnamen 
in de natuurlijke kleuren werden daarmede vertoond en door den 
heer Eigenraam toegelicht. Deze vertooning vond veel bijval bij 
de aanwezigen. Tot slot werd nog aan eenige leden gelegenheid 
gegeven door middel van de lantaarn eenige van hun zegels op 
het doek in het groot zichtbaar te maken. Na deze leerzame de
monstratie sloot de voorzitter de vergadering, waarna de leden 
nog eenigen tijd bijeen bleven voor onderlinge ruil of koop van 
zegels. 

Nieuwe leden. 
25. dr. J. van As, Hoogstraat 109, RotterdamC. 
29. L. A. Bouwmeester, Moerkerkestraat 77a, RotterdamZ. 
40. H. Wolder, Biesboschstraat 48II , AmsterdamZ. 

Adresveranderingen. 
133. Jan Jansen, thans Huize „St. Liduina", Burg. de Villeneuve

singel 1, Hillegersberg. 
345. J. H. Drop, thans Stationsweg 87b, Rotterdam C. 
195. W. J. Pfeiffer, thans Bowlespark 3, Wageningen. 
J. C. de Jong, thans Bergsingel 98, Rotterdam N. 

Overleden. 
17. D. Bremer, Rotterdam. 

Candidaatleden: 
G. Helbers, Vriendenlaan 28a, RotterdamC. (Eigen aangifte). 
mevr. E. CramerFrancino, Schiekade 16, RotterdamC. (Voor

gesteld door J. Blom). 
A. W. H. M. Berendsen, Rodenrijschelaan 34b, RotterdamN. 

(Voorgesteld door F. W. Schneijderberg). 
M. de Waard, Bergschelaan 320, Rotterdam C. (Oudlid). (Eigen 

aangifte). 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering, zijnde de jaarvergadering, zal 
worden gehouden in de zaal van de „Wintergarden", Keerweer
laan 3, te Rotterdam op Maandag, 19 Februari 1940. Zaal geopend 
7 uur; aanvang 8 uur precies. 

Agenda; Opening; Notulen; Ingekomen stukken; Ballotage 
candidaatleden; jaarverslag van den secretaris; financieel verslag 
van den penningmeester over 1939; jaarverslag van de afdeelingen: 
Aankoop, Beurs, Bibliotheek, Keuring, Propaganda, Rondzendin
gen. Veilingen, Wedstrijden; rapport van den raad van toezicht; 
behandeling van de begrooting voor 1940^); bestuursverkiezin 
gen 2); verkiezing van een lid van den raad van toezicht^); be
schouwing van den voorzitter over het afgeloopen en het komen 
de vereenigingsjaar; verloting; rondvraag; sluiting. 

■■). Voor den aanvang van de vergadering zal de begrooting 
1940 aan alle aanwezigen worden uitgereikt. De raad van toezicht 
zal over deze begrooting zijn advies uitbrengen. 

). Aan de beurt van aftreden zijn de beeren H. Zwijnenburg, 
J. Eijgenraam en K. A. Heijmans Jr. Zij stellen zich weder voor 
de komende periode beschikbaar. 

Opgave voor eventueele candidaten, liefst schriftelijk, aan den 
secretaris, of voor den aanvang van de vergadering aan den voor
zitter. 

^). Aan de beurt van aftreden is de heer B. H. van de Werke, 
die zich weder beschikbaar stelt. 

Volgens art. 41 H.R. moet voor elk te verkiezen lid minstens 
een tweetal candidaten worden gesteld door en uit de leden. Op
gave van candidaten, liefst schriftelijk, aan den secretaris, of voor 
den aanvang van de vergadering aan den voorzitter. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris B H BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 31 Januari 1940. 
Aanwezig zi)n 28 leden en 2 candidaat-leden De heeren Van 

Deventer, Hagen en Meijer hebben bericht van verhindering ge 
zonden De voorzitter heet allen hartelijk welkom en verheugt 
zich over het feit, dat nog zoovelen sneeuw en ijs hebben ge
trotseerd om deze vergadering bij te wonen In hartelijke bewoor 
dingen spreekt hij een gelukwensch uit voor prinses Beatrix, welke 
wensch door de aanwezigen met een algemeene bijvalsbetuiging 
wordt ondersteund Na lezing der notulen worden de ingekomen 
stukken behandeld, hieronder bevinden zich wederom 3 opgaven 
van nieuwe leden Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat aan 
den heer Katz, wegens het aanbrengen van 6 nieuwe leden, de 
jaarlijksche prijs kan worden toegekend Hierna wordt overgegaan 
tot stemming over de candidaat-leden, zij worden met algemeene 
stemmen als lid toegelaten Op voorstel van den heer Katz, die 
zelf voor dit doel gratis een serie tentoonstellingszegels van Neder
land 1923 afstaat, wordt besloten een verloting te houden ten bate 
van de Nederlandsche ambulance in Finland De opbrengst hiervan 
bedraagt ƒ 2 1 0 1 , een mooi resultaat, gezien het feit, dat een en 
ander geheel onvoorbereid moest geschieden Nadat de voorzitter 
het officieele gedeelte der vergadering heeft gesloten, wordt nog 
een veiling gehouden B M B 

Nieuwe leden. 
80 jhr S O de Casembroot, Roellstraat 7, Arnhem 
68 G W C B Geel, Steijnstraat 31, Arnhem 
70 dr A J M Janzen Juhanalaan 100, Arnhem 

Candidaat-leden 
J E M Giesen, Kerkstraat 15, Rheden (Gld ) (Eigen aangifte) 
G J van Ingen, Lebretweg 68 Oosterbeek (Voorgesteld door 

H G A Smulders) 
Th A Ovink, Passavantlaan 20 Arnhem (Voorgesteld door J E 

van Dijk) 
Adreswijziging. 

40 W M Metzer thans Cattepoelscheweg 236, Arnhem 
Mededeehng. 

ä (F" In de vergadering van 31 Januari j 1 is besloten gedurende 
de eerstvolgende bijeenkomst een inzameling te houden ten bate 
van een in dezen tijd bij uitstek daarvoor geschikt liefdadig doel 
In verband met de mogelijkheid, dat aan dit voprnemen reeds 
in ruimer kring bekendheid is gegeven, brengt het bestuur ter 
kennis van de leden, dat de inzameling door onvoorz ene omstan
digheden geen doorgang kan vinden 

Veigadenng. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 Februari 1940, des avonds 

8 uur, m „National", Arnhem. 

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

Verslag der jaarvergadering op 12 December 1939 
Aanwezig 22 leden De voorzitter heet allen welkom, doet 

mededeling van een bedanken van den heer Van Gemerdtn en 
een aanstaand huwelijk van een onzer leden, waarvoor de secre 
tans een felicitatie zal verzenden Dan worden de notulen gele
zen, die ongewijzigd worden goedgekeurd, waarna het jaarverslag 
door den secretaris wordt gelezen Hieruit blijkt, dat het leden
tal vrij stabiel is gebleven, hoewel door de leden wel wat intro 
duce's mogen worden meegebracht De clubzin heeft Ons weer 
vele goede avonden bezorgd Dank werd gebracht aan hen, die 
hun verzamelingen lieten zien Met de wens, dat het volgende 
jaar ons een vredeszegel moge brengen, sluit hij zijn jaarverslag 

De boekbewaarder sprak dan in zijn verslag over de moeilijk 
heden inzake de tijdschriften, die nu niet meer in de portefeuilles 
komen, doch op de vergadering ter lezing worden gelegd Dan 

verzoekt hij een som voor de uitbreiding van de bibliotheek, waar 
na een commissie, bestaande uit de heren Eygenraam, Den Outer 
en Hartman, als adviescommissie zal fungeren Deze heren ver
klaren zich bereid om op verzoek van de vergadering als zodanig 
op te treden Dan brengt de heer Bakker zijn finantieel verslag 
uit, waaruit blijkt, dat deze zorgvuldige beheerder een batig saldo 
wist te behalen Vervolgens brengt de directeur van de verkoop 
in korte woorden zijn resultaten over het afgelopen jaar Ook in 
zijn functie van keuringscommissie spreekt de heer Frenkel enige 
woorden, waarna de heer Samson dank brengt aan de heren, die 
m hun verschillende functies m het afgelopen jaar de belangen 
van de Club hebben gediend Dan leest de secretaris de resultaten 
van de verlotingen De erevoorzitter zorgt, dat de bruigom liet 
extra zegel krijgt van de hoogste gooiers, terwijl de heer Graaff 
het zegel van de laagste gooiers bemachtigt De secretaris heeft 
weer een tombola in elkaar gezet, door inzenders van zegels daar
toe in staat gesteld Voor het volgend jaar worden weer extra 
zegels door milde gevers beschikbaar gesteld, voor het herdenken 
van ons 35 jarig bestaan worden plannen van een maaltijd bespro 
ken, waarna de voorzitter de beste wensen voor een goed uit
einde aan allen uitspreekt en deze laatste vergadering in 1939 
sluit L W I 

Verslag der vergadering van 9 Januari 1940. 
Aanwezig 21 ledtn De voorzitter opent deze eerste vergadering 

in 1940 en laat 1939 aan ons voorbijgaan Allereerst herdenkt 
hij de personen, voor ons bekenden, die heengingen, de heren Vel 
linga. Van Brink en Van Essen Dan worden ook de landen of 
staten herdacht, die nu niet meer in ons album voorkomen en 
waardoor weer bladzijden beëindigd worden Daarnaast het feit, 
dat ons kle ne land niet minder dan vier nieuwe emissies zag De 
voorzitter sprak de wens uit, dat ook het Koninklijk Gezin eens 
op de bijzondere zegels zal verschijnen Wat de Bond betreft, is 
de wens, alle verenigingen in deze opgenomen te zien, nog niet 
vervuld al zijn de stappen hiervoor genomen, verblijdend en doet 
de hoop op de zo nodige samenwerking verlevendigen Wat het 
postmuseum betreft, ook de tentoonstelling in het museum Boy-
mans van ontwerpen en proeven heeft bijgedragen tot het begrip 
van het nut dezer instelling, welke nog meer kan worden gewaar
deerd Met de wens, dat het komende jaar de verenigingen nader 
tot elkaar mag brengen, en het Maandblad, waarin opgenomen 
De Philatelist aan allen mag geven, wat men mag verlangen, n er 
te vergeten de stukken van philatelistisch belang, die niet door 
maandverslagen in het gedrang mogen geraken, beëindigt de heer 
Samson deze rede d e door applaus der leden wordt ondersteund 
De secretaris heeft dan voor de leden nog couverten van de Dm 
gaansdag, waarvan de verzending reeds heeft plaatsgehad Vervol 
gens doet hij mededeling van het feit dat de Verzekermgs-Maat 
schappij ,,De Nederlanden van 1845" postzegelboekjes beschikbaar 
heeft gesteld voor de aanwezigen en allen appreciëren deze aardige 
boekjes Een schrijven van den heer mr A de Jong, dat hij be
dankt voor het lidmaatschap, alsmede berichten van verhindering 
van de heren Van Harderwijk, Weyer en Van der Poll, worden 
voorgelezen Een schrijven van de ingestelde commissie, bestaande 
uit de heren Eygenraam, Den Outer en Hartmann, geeft aanleidmg 
een bedrag van ƒ 25 — voor de bibliotheek beschikbaar te stellen 
en hen van hun taak te ontheffen Omtrent het te houden dinertje 
worden mededelingen gedaan' Dan leest de secretaris de notulen, 
die worden goedgekeurd Daarna komt het projecteren van een 
35 tal kleurenplaatjes van den heer Eygenraam, die aan de leden 
doen z en wat op dit gebied bereikt kan worden Door een mooie 
grote wee gave krijgen de leden op aangename wijze een overzicht 
van verschillende kleuren foutjes, typen en drukken Iedereen 
was vol l elangsttlling en de heer Eygenraam heeft hiermede weer 
eens laten z en, hoe hij met medewerking van den heer Immink 
een voor ons nieuwe manier van beschouwen kon demonstreren, 
die zeker waard is voor verschillende doeleinden te worden her 
haald Nadat de voorzitter een woord van dank aan de vertoners 
heeft gebracht volgen de verlotingen en de rondvraag, waarna de 
slu't ng weer een e nde maakt aan deze geslaagde avond L W I 

Bedankt als lid. 
C P van Gemerden Schiedamscheweg 237d, R o i t c d a m 
mr A de Jong, Crooswijksches ngel 5a, Rotterdam 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H. WEYENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Verslag der vergadering van 26 Januari 1940. 
Wegens kennisgeving van latere komst van den secretaris wordt 

— na het openingswoord van den voorzitter om 21 uur, dat voor
afgegaan werd door een uur voor onderling ruilen — aangevangen 
met punten 4 en 5, t. w. enkele verkiezingen; als opvolger van 
den heer Kosren (sectiehoofd en verlotingscommissaris) wordt de 
heer De Zwart benoemd; de heer Kossen, die wegens verhuizing 
naar elders tot zijn spijt voor deze beide functies moest be
danken, ontving woorden van dank voor zijn voor de vereeniging 
verrichte werkzaamheden. In de vacature van sectiehoofd, ont
staan door bedanken als zoodanig van den heer Van Waard, werd 
geen voorziening getroffen, daar het in de bedoeling ligt de 
betreffende secties bij andere secties onder te brengen. 

De inmiddels verschenen secretaris gaat dan over tot voorlezing 
der notulen van de vorige vergadering, welke na eenige opmer
kingen worden goedgekeurd. 

Alsdan licht ir. graaf Bentinck zijn in de standvitrine tentoon
gestelde collectie Helgoland (origineel en herdrukken) uitvoerig 
toe, waarvoor hij warm applaus der vergadering oogstte. Ook de 
heer Kossen had — aan de andere zijde der vitrine — een greep 
uit zijn collectie Nederland en Koloniën tentoongesteld op door 
hemzelf keurig geteekende bladen, waarvoor de voorzitter hem 
een woord van dank brengt. 

Vijftien prijzen worden alsdan onder alle leden verloot; den 
winnaars, die deze niet ter vergadering in ontvangst konden 
nemen, worden ze door het secretariaat in Februari toegezonden. 

Van de rondvraag wordt door verschillende aanwezigen gebruik 
gemaakt; wegens het gevorderde uur en vroegtijdig vertrek van 
den veilingvoorzitter wordt de veiling uitgesteld. Met een verloting 
onder de ruim 40 aanwezigen wordt deze samenkomst besloten. 

Bedankt als lid per 1 Maart 1940. 
11. A. ten Noever de Brauw. 159. A. H. Bloem. 
29. A. K. J. van Oudheusdcn. 162. D. "W. van Waard. 
52. M. W. Fleury. 169. L. Meijer. 
86. C. Schuitman. 223. G. J. Vos. 

121. W. H. Hartman. 234. A. G. de Boer. 
Voorgesteld als lid. 

G. L. van Welsenes, Joz. Israelplein 4, Heemstede. (Voorgesteld 
door J. de Graaf). 

N. van der Wall, Bosch en Hovenstraat 11, Haarlem. (Voorgesteld 
door W. H. J. van den Eynde). 

N. J. C. Jeekel, Crayenesterlaan 32, Haarlem. (Voorgesteld door 
J. J. Schneiders). 

Ingeschreven als lid per 1 Maart 1940. 
127. drs. A. M. de Jongh, Feithlaan 12, Driehuis-Velsen. 
120. S. Mijzen Jr., Burgemeester Pontstraat 84, Hillegom. 

57. H. Telkamp, Weeresteijnstraat 112, Hillegom. 
209. T. Geerling, Oranjeplein 4, Haarlem. 
205. J. A. Tegelaar, Zaanenlaan 50, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 23 Februari 1940, te * 

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

Agendapunten o. a.: Gelegenheid tot onderling ruilen tot 21 uur; 
bezichtiging van de collectie Danzig van den heer J. S. Kemp Jr.; 
veiling ,waarvoor kavels uiterlijk Dinsdag 20 Februari 1940 in 
het bezit moeten zijn van den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, 
Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 22 Januari 1940. 
Aanwezig 36 leden. De eerste vergadering in 1940 wordt door 

den voorzitter, den heer Kielman, geopend met het uitspreken van 
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zijn beste wensen voor de vereniging alsook voor de leden per
soonlijk. Spreker richt een woord van welkom tot de leden, in 
het bijzonder tot den heer Sietinga. Dit jaar zal onze vereniging 
optreden als gastvrouwe ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd. Allereerst worden .nu als kasnaz-'eners Lenoemd de heren 
Van der Meulen en Schut. 

Bij de ingekomen stukken bevinden zich: 
1. Voor elk der leden een postzegelboekje van de Assurantie-Mij. 

De Nederlanden van 1845. Deze aardige verrassing wordt dank
baar aanvaard. 

2. Een aantal H.P.H.-prijslijsten ter verdeling onder de leden. 
3. Een door de Bond uitgegeven tandingmeter. 
Hierna volgt het jaarverslag van den secretaris. Uit het jaar

verslag van den commissaris voor het rondzendverkeer blijkt, dat 
de opbrengst voor de vereeniging, bij het vorige jaar ver
geleken, bijna verdubbeld is. De penningmeester geeft hierna een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven. De drie functionarissen 
wordt dank gebracht voor hun verslag. 
. De bestuursverkiezing is nu aan de orde Volgens rooster treden 
af de heren Cley en Sietinga. Uit de vergadering worden geen 
tegencandidaten gesteld. Bij acclamatie en onder luid applaus 
worden de aftredenden herkozen. De voorzitter feliciteert de her-
kozenen en het doet hem veel genoegen, dat zij beiden weer zitting 
in het bestuur hebben genomen. 

Na de pauze brengt de heer Van der Meulen namens de kas-
nazieners verslag uit. Hij deelt mede, dat alles in de beste orde is 

'bevonden en verzoekt den penningmeester te dechargeren. Aldus 
wordt besloten en aan den heer Ongering dank gebracht. Verder 
dankt de voorzitter den heer dr. Van der Spek voor de verzorging 
van de nieuwtjesdienst en de sectiehoofden voor het werk van 
het rondzendverkeer. 

Hierna volgt de verloting van enige aardige zegels. De heer 
Cley merkt op, dat de heer Kielman nu reeds 10 jaren achtereen 
\ oorzitter onzer vereniging is. Hij feliciteert hem daarmede. De 
heer Kielman dankt en hij hoopt, dat de goede stemming, die er 
altijd in bestuur en vereniging geweest is, ook in de toekomst zo 
zal mogen blijven. 

Te ruim 10 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank 
voor de flinke opkomst. . A. F. J. d. V. 

Adreswijziging. 
118. P. B. Homan, thans Kromme Elleboog 60, Haren (Gr.). 

Afgevoerd. 
75. J. T. R. C. Koch, Wilhelminasingel 18, Winscho'en. 

Rondzendingen. 
De commissaris van het rondzendverkeer, de heer H. R. jonker, 

Troelstralaan 51, Groningen, verzoekt toezending van boekjes 
voor de rondzendingen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Februari 1940, des avonds 8.15 uur, 

in café-restaurant „Suisse", Groningen. 

Philacel. Vtreeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretarie | HFRMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

J. WILLEMS t 
Maastricht. 

Verslag der jaarvergadering van 29 Januari 1940. 

Aanwezig 42 leden. De voorzitter opent met een hartelijk wel
kom de jaarvergadering. Terwijl hij opstaat, herdenkt hij een 
onzer trouwe leden, den heer Willems, die ons door overlijden 
is ontvallen. 

De notulen worden voorgelezen en na een onbeduidende aan
vulling goedgekeurd. Hierna leest de secretaris het jaarverslag voor, 
waarbij hij o. a. mededeelt, dat bij het begin van het jaar 1940 
de vereeniging 100 leden telde en de vergaderingen in 1939 door 
gemiddeld 30 leden werden bezocht. De voorzitter dankt den 
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secretaris hartelijk voor alles wat hij in het afgeloopen jaar voor 
de vereeniging heeft gedaan. (Applaus). 

De kascommissie, de heeren Janssen en Banens, hebben de 
boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Mejuffrouw 
Maussen wordt gedechargeerd. De voorzitter dankt haar voor het 
vele en goed door haar verrichte werk; voorts worden de heer 
en mevrouw Verzijl bedankt voor het verzorgen van den 
nieuwighedendienst en de heer Otten, die de boeken controleert. 
Verder deelt de voorzitter nog mede, dat uit de rondzendingen 
voor ƒ 1536.19 aan zegels werd verkocht. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Du Saar of voor de gemobili
seerde leden, die niet aanwezig kunnen zijn, iets kan worden 
gedaan. Het bestuur zegt toe dit in een bestuursvergadering te 
behandelen. 

Aan de beurt is thans de verkiezing van voorzitter en secretaris. 
Als voorzitter wordt de heer Otten gekozen en als secretaris de 
heer Hermans herkozen. Beide heeren nemen de benoeming aan 
en danken voor het in hen gestelde vertrouwen. 

De groote jaarlijksche verloting zonder nieten, waarop velen 
met ongeduld wachten, volgt en verloopt prettig. Mooie en zegr 
waardevolle prijzen werden verloot tot tevredenheid van allen. 
De voorzitter dankt de verlotingscommissie, mejuffrouw Maussen 
en de heeren Loontjes en De Beer, en ook de kascommissie voor
noemd voor het door hen geleverde werk. 

De heer Otten richt zich tot den scheidenden voorzitter, memo
reert verschillende data vanaf zijn intrede in de vereeniging (1922) 
en hoopt, dat het hem in een goede gezondheid nog lange jaren 
goed moge gaan en dat wij hem nog vaak op de vergaderingen 
in ons midden mogen zien. Vervolgens richt ook de heer Van de 
Ven zich tot den afgetreden voorzitter en deelt mede, dat hem 
uit den boezem der vergadering verzocht is, om de dankbaarheid 
te toonen van ons allen, den heer Haenecour het eerelidmaatschap 
aan te bieden. Een langdurig applaus bewijst hoezeer dit voor
stel instemming vindt. De heer Haenecour dankt hartelijk en aan
vaardt het eerelidmaatschap zéér gaarne. 

Door uittreden 'van den heer Haenecour is een vacature ont
staan in het bestuur, waarvoor gestemd en de heer Van de Ven 
gekozen wordt, die deze benoeming aanneemt. Bij het gezelschaps
spel geeft de nieuwe voorzitter, de heer Otten, een kostbaar zegel 
van Curasao cadeau, hetgeen met applaus dankbaar wordt aan
vaard. Nog lang blijven velen naplakken, voldaan over den zeer 
intiemen en gezelligen avond. J. H . 

Overleden. 
48. J. Willems, Maastricht. 

Bedankt. 
43. A. Schwarz, Borgharen. 
45. F. Kallen, Maastricht. 

126. P. Hens, Valkenburg. 

Candidaat-lid. 
J. Specken, accountant, Alex. Battalaan 73, Maastricht. (Eigen 

aangifte). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 26 Februari 1940, vergadering; 
Maandag 4 Maart 1940, beurs; 
Maandag 18 Maart 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 17 Januari 1940. 
Te ruim 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een 

woord van welkom. Hij wenst alle leden een voorspoedig 1940 
toe. De heren Liefheid en Broertjes worden na ballotage als lid 
der vereeniging aangenomen, terwijl de heer De Graaf zonder bal
lotage, als oud-lid, wederom als lid wordt ingeschreven. De 
notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Bij de be-

stuursverkiezing zijn de voorzitter en de penningmeester aan de 
beurt van aftreden, doch worden met algemene stemmen her
benoemd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven over een 
nieuw reinigingsmiddel Verapur. De voorzitter deelt mede, dat 
hierover in het Maandblad een stukje staat geschreven. Mocht dit 
niet voldoende duidelijk zijn, dan zullen alsnog inlichtingen hier
over aan de Bond worden gevraagd. Verder zijn er twee brieven 
van den heer Zwolle. Een over de tandingmeters van de Bond. 
Het bestuur heeft er meteen 25 besteld. Het andere schrijven is 
het antwoord op onze vraag om een sprekerslijst. Deze sprekers 
staan in het Januarinummer van het Maandblad vermeld. Het 
schrijven van de K.L.M, over de vlucht naar Zuid-Afrika wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

De jaarverslagen van secretaris en administrateur worden gele
zen en goedgekeurd. Beide verslagen spreken van een voorspoedig 
afgelopen jaar. Ons ledental is weer met 6 gestegen en bedroeg op 
1 Januari 96. Op 1 Februari moeten de leden maar zelf uitrekenen, 
maar het is erg dicht bij de honderd. Uit de rondzending is in 
1939 voor een bedrag van ƒ108,10 gekocht tegen ƒ76,22 in 1938 
en ƒ 52,27 in 1937 ! De controle-commissie voor de boeken van 
administrateur en penningmeester wordt voor 1940 gevormd door 
de heren Ockerse en London. Nogmaals is het vaststellen van de 
vergaderingen aan de orde. De afgesproken 2e Woensdag is niet 
mogelijk in de tegenwoordige zaal. Trouwens, het bestuur heeft 
het idee, dat de eigenaaar eerder tegenwerkt dan mee. Deze avond 
IS de temperatuur tenminste dichter bij het vriespunt dan bij het 
normale. De vergadering geeft het bestuur machtiging te hande
len voor de bepaling der volgende vergadering. 

Bij de rondvraag wordt door den heer Schenk de vraag 
gesteld, of de spoorwegzegels op een brief geplakt ook philatelis
tische waarde hebben. De heer Ockerse geeft in deze antwoord. 
De heer Brouwer maakt de leden er op attent, dat het niet geoor
loofd is zegels uit de rondzendboekjes te halen, het vakje af te 
stempelen en ze er dan weer in te plakken. Wil men het zegel 
onderzoeken, dan kan men het eruit halen, doch stempele het 
vakje pas af, wanneer men definitief het zegel houden wil. Hierna 
is nog een kleine veiling en de gebruikelijke maandverloting. 
Daarna volgt sluiting. 

Nieuwe leden per 1 Februari 1940. 
G. P. Liefheid, Crocusstraat 15, Den Helder. 
S. Broertjes, Ie Vroomstraat 20, Den Helder. 
C. de Graaf, Krugerstraat 184, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
A. H. Hiddes, thans Jan in het Veltstraat 136, Den Helder. 
J. K. Labour, thans: Rusthuis Parkzicht, Timorlaan, Den Helder. 
H . J. Rondel, thans: Ruyghweg 14, Den Helder. 

Vergaderingen. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 14 

Februari 1940 bij ..Formosa", ineang Breewaterstraat, Den Helder. 
De Maartvergadering en verloting vindt plaats op Woensdag 

13 Maart 1940, eveneens bij „Formosa", ingang Breewaterstraat, 
Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 29 Januari 1940. 

De vergadering wordt geopend door den voorzitter, die van 
de gelegenheid, dat hij verlof had, gebruik maakte om onze ver
gadering bij te wonen. Hij wenscht allen nog een voorspoedig 
1940 toe. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd, alsook 
het jaarverslag van den secretaris. Ingekomen is een trekkingslijst 
van de Roermondsche verloting, waaruit blijkt, dat op de door 
ons gekochte loten verschillende prijzen gevallen zijn. 

De aftredende bestuursleden Schoenmakers en Trieschnigg wor
den herkozen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Hierna vindt onder algemeene belangstelling de groote jaar
lijksche verloting plaats. Met de prijzen wordt uitgereikt het post
zegelboekje, beschikbaar gesteld door de Assurantie-Maatschappij 
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„De Nederlanden van 1845" te 's-Gravcnhage, dat zeer in den 
smaak valt. Daarna sluiting. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Februari 1940, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1939. 
De voorzitter opent deze eerste vergadering in het nieuwe jaar 

met een hartelijk welkom tot de leden en geeft zijn voldoening 
te kennen, dat, niettegenstaande het slechte weer, zooveel leden 
zijn opgekomen. Na voorlezing der notulen wordt een kas-
commissie benoemd en hiertoe aangezocht de beeren Bakker en 
Stiensma, die deze benoeming aanvaarden. 

Wederom heeft de heer Keijzer een deel van zijn verzameling 
medegenomen en wel Roemenië, Bulgarije, Joegoslavië vrijwel 
compleet. Een en ander had de bijzondere aandacht der aanwezige 
leden en men kreeg zoodoende zegels onder de oogen die men 
slechts zelden ziet. 

Na een zeer mooie verloting wordt deze vergadering gesloten. 
J. H. F. 

Bedankt per 31 December 1939. 
B. Idzerda, Langezwaag. 

Nieuw lid. 
S. H. de Vries, Hogedijk, Langezwaag. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

22 Februari 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 18 Januari 1940. 
Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Jos. Engelen, deze 

zeer matig bezochte vergadering, vermoedelijk in verband met den 
barren winter, en wenscht alle aanwezige leden een voorspoedig 
1940. De notulen van de vorige vergadering worden door den 
secretaris voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Daarna houdt de voorzitter zijn derde maandelijksche causerie 
over de eerst uitgegeven postzegel en de laatste uitgiften in de 
afgeloopen maand. Een proef genomen voor het reinigen van post-

•tzegels met „Philapur" kon niet aan de gestelde verwachtingen 
^beantwoorden. De ingekomen nieuwe uitgiften worden rondgedeeld 

en de inschrijvingen op L'Echo de la Timbrologie genoteerd. 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering te ongeveer 

l i l uur. H. A. L. 
] Vergadering. 
j De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 
J22 Februari 1940, des avonds 8 uur, in hotel De Arend, Terneuzen. 

ys-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
;jSeci.- P. M. J. Heeren, Geert van Woustraat 33, 's-Hertogenbosch. 

B Verslag der vergadering van 21 Januari 1940. 
» De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-
fkom, in het bijzonder den heer Ottevanger, die wederom een 
Ijlezing zal houden, en de juniores, die ook bij deze lezing aan
wezig zijn. 

Hierna houdt de heer Ottevanger zijn causerie over de zegels 
van Nederland vóór 1900. Dit is wel de beste lezing, welke dit 
verdienstelijke lid tot nu toe voor onze vereeniging heeft ge
houden. Buitengewoon boeiend wist hij ons veel wetenswaardigs 
te vertellen over de eerste drie emissies van Nederland. Door tijds

gebrek bracht hij het niet verder, zoodat de volgende vier 
emissies'voor een andere lezing bewaard blijven. Degenen, die bij 
deze lezing aanwezig waren, zullen zeker ook het vervolg niet 
verzuimen. 

Na de lezing volgt de eigenlijke vergadering. De notulen worden 
voorgelezen en de ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. Er zijn geen bestuursmededeelingen, zoodat dadelijk kan 
worden overgegaan tot de gebruikelijke verloting. Ook voor de 
rondvraag is ditmaal geen animo. De voorzitter sluit met een 
dankwoord de vergadering en deelt daarna nog mede, dat hij be
sloten heeft af te treden. Bij de periodieke verkiezingen in 
Februari zal hij zich dus niet meer herkiesbaar stellen. Hij heeft 
het voorzitterschap destijds ook slechts op zich genomen, omdat 
men er zoo op aandrong. 

Het zal de leden, die trouw onze vergaderingen bezoeken, 
spijten, dit besluit van onzen voorzitter te moeten vernemen. 
Maar wij hebben het te aanvaarden. J. M. K. 

Candidaat-lid. 
H. Vastenholt, Kromstraat 23, Oss. 

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

Nieuwe leden. 
W. D. van Uden, Scheybeecklaan 2, Beverwijk. 
P. H . Nielen, Zeestraat 63, Beverwijk. 

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

Verslag der vergadering van 22 Januari 1940. 
Circa half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 

allen hartelijk welkom, terwijl hij alle leden een voorspoedig 1940 
toewenscht. Onder de ingekomen stukken bevindt zich o. m. een 
schrijven van den heer Van der Kind, dat door het bestuur nader 
onder de oogen zal worden gezien. Ook is een circulaire binnen
gekomen van het Postmuseum in Den Haag. De voorzitter wekt 
de leden op, dit museum eens te gaan bezichtigen. Het jaarverslag 
van den penningmeester en den secretaris wordt met algemeene 
stemmen goedgekeurd. Het verslag van den secretaris geeft in het 
kort weer wat in het afgeloopen jaar in de vereeniging is gebeurd. 
Het verslag van den penningmeester vermeldt een batig saldo van 
ƒ 76.52 in de kas, terwijl in het jubileumfonds een bedrag van 
ƒ51.31 aanwezig is. Hieruit kunnen we concludeerer, dat de ver
eeniging financieel kerngezond is. De voorzitter dankt de beeren 
voor hun werk in het afgeloopen jaar. De beeren Reparon en 
Boer verklaren zich bereid te zijner tijd de boeken van penning
meester en administrateur te controleeren. Aan de beurt van 
aftreden is onze voorzitter, die echter met algemeene stemmen 
wederom als voorzitter wordt herkozen. De heer Polling bedankt 
de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. 

In het Maandblad wordt bekend gemaakt welke beeren bereid 
zijn lezingen over philatelistische onderwerpen te houden. Het 
bestuur zal t. z. t. één dezer beeren verzoeken eens naar Gouda 
te komen. 

Hierna haalt de heer Polling zijn stokpaardje van stal, n.l. de 
koninklijke goedkeuring op de statuten. Hierover wordt na am
pele discussie besloten, dat het bestuur een ontwerp-plan zal op
stellen, waarmede de leden accoord gaan. Niets meer te behan
delen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Candidaat-lid. 
J. van der Kind, Staringstraat 20, Gouda. 

Vergadering.' 
Vergadering op Maandag 26 Februari 1940, des avonds 8 uur, 

in „Het Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 
Deze vergadering wordt in de BENEDENZAAL gehouden in 

plaats van in de bovenzaal. Aller opkomst zal door het bestuur 
op hoogen prijs worden gesteld, daar de voorzitter dezen avond 
een FALSIFICATEN-ALBUM zal laten zien. 

ba.' VAN DIETEN — GRATIS VéDéNIEUWS 
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Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Verloting en contributie 1940. 
De leden, die hun contributie ä ƒ 3 — nog niet betaalden, worden 

verzocht dit bedrag wel vóór 1 Maart as te willen storten op 
postgiro nr 270475 van J. M Peters te Nijmegen. Lvcnals verleden 
jaar houden wij weer een verloting zonder nieten met zeer attrac 
tieve prijzen voor hen, die — door tijdig hun contributie te 
storten — onze administratie helpen vereenvoudigen Zooals 
gezegd, sluit de termijn hiervoor op 1 Maart a s Len groot deel 
van de prijzen werd onze vereeniging geschonken door den heer 
Schellart te Pangkalan Brandan, dien wij ook op deze plaats daar
voor gaarne hartelijk dank zeggen 

Ook voor de Indische leden houden wij een dergelijke verloting 
Het lidmaatschapbedrag ad ƒ 4 75 moet ons voor 1 Mei a s 
bereiken 

Goedkoop abonnement op het weekblad Vliegwereld. 
Op 1 Februari j 1 begon de zesde jaargang van dit voor lucht

postverzamelaars zoo lezenswaardige weekblad De leden kunnen 
door bemiddeling van de vereeniging een goedkoop abonnement 
van ƒ 4.50 (in plaats van ƒ 5 20) afsluiten, mits zij dit bedrag 
bij vooruitbetaling op onze postrekening (nr. 270475 ten name 
van J M Peters, Nijmegen) voldoen. Voor Indie bedraagt het 
abonnementsgeld ƒ 6 50 (in plaats van ƒ 7 50) De reeds verschenen 
nummers van den nieuwen jaargang worden nageleverd 

Luchtpostavonden te 's-Gravenhage. 
De steeds groeiende belangstelling voor het luchtpostverzamel 

gebied te 's-Gravenhage deed ons besluiten om hier een ge interes
sante bijeenkomsten te organiseeren Dit zal zoo mogelijk ge
schieden in samenwerking met bevriende organisaties Plannen 
hiertoe zijn in voorbereiding. Zij, die deze avonden willen mede-
maken en ZIJ, die aan het welslagen ervan willen medewerken, 
geven zoo spoedig mogelijk hun adres op aan den heer J Boes 
man, Groothertoginnelaan 5, 's-Gravenhage, opdat zij tijdig een 
uitnoodiging zullen ontvangen Het is mogelijk, dat de eerste 
avond reeds 4 Maart a s. plaatsvindt. 

Philatclistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort, 
Secretjris C SMIT, Van Lenneplaan 6, tel 6764, Amersfoort 

Verslag der vergadering van 17 Januari 1940. 

Door 30 leden vn de op 29 December 1939 ontbonden Philate 
listenverenigmg Amersfoort was diezelfde dag een nieuwe Phila-
telistenvereniging Amersfoort opgericht, welke op 17 Januari 
1940 haar eerste vergadering hield Ondanks het zeer ongunstige 
weer waren 16 leden en 2 introduce's aanwezig De eerste werk
zaamheid van de herboren vereniging was de verkiezing van haar 
bestuur De heer Langeveld werd met op één na algemene stem 
men tot voorzitter gekozen De heren Artz, Van Hoften, Smits, 
Vleugels Schutter, Uylenberg, Smit, Keyser, Cramer, Nijzink en 
Ruitenberg verenigden respectievelijk 16, 16, 16, 15, 14, 13, 1, 1, 
1, 1 stemmen op zich, zodat de eerste zes tot bestuursleden ge 
kozen waren Alle gekozenen namen hun benoeming aan 

De derde Woensdag van elke maand werd vastgesteld als \aste 
vergadermgsavond Het verdere verloop van de vergadering was 
zeer geanimeerd De verloting liep vlot van stapel. Verschillende 
ter veiling gebrachte stukken veranderden tegen zeer billijke prij
zen van eigenaa- Na de sluiting werd de bijna geheel volledige 
verzameling van de postzegels van enkele landen van Europa van 
den heer Van Hoften door de leden met grote belangstelling be 
zichtigd, terwijl ook nog menige ru 1 en koop tot stand kwam 
De nieuwe vereeniging zette haar bestaan goed m C S 

Vergadering. 
Wcensdag 21 Februari 1940, des avonds 8 uur, in hotel „Mono

pole", te Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 23 Januari 1940. 
Door het minder gunstige weer waren slechts 11 leden aan

wezig Om 8 15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwe'igen welkom Na voorlezing der notulen en eenige in
gekomen stukken maken eenige leden van de rondvraag gebruik 
De heer Mulder stelt voor een der volgende vergaderingen te be
nutten voor onderlinge ruil en handel van b v hoofdzakelijk zegels 
van Nederland en Kolomen, een volgend maal kan dan b v 
Frankrijk eens ter tafel komen. In aansluiting hierop oppert de 
heer M het plan voor rekening van de vereeniging op een ve'lin-^ 
een partijtje van de betere Zegels van Nederland en Kolomen ie 
koopen ter circulatie onder de leden in den vorm van een rond-
zending. De voorgestelde ruilavond vindt aller instemming, doch 
de heer De Rochemont merkt, wat het tweede punt betreft, op, 
dat het hem beter lijkt de eventueel te koopen zegels op een 
vergadering te laten circuleeren Op de volgende vergadering zal 
hierop nog eens nader teruggekomen worden Vervolgens stelt de 
heer Ten Grotenhuis voor „Het Postzegelboek" van J D van 
Brink in de bibliotheek op te nemen Na onderling overleg en op 
adyies van den heer Hartman wordt besloten dit boek \oorlopig 
n et aan te schaffen Het officieele gedeelte wordt hiermede geslo-
ien en tot onderlinge ruil en handel wordt overgegaan Onderwijl 
deelt de secretaris de stockboekjes, ontvangen van de Assurantie 
Mij ,De Nederlanden van 1845'", uit Deze keurige boekjes val 
len bij de leden zeer in den smaak Een gedeelte was reeds op de 
vorige vergadering uitgereikt Tevens worden de nieuw gedrukte 
ledenlijsten den leden overhandigd Tot slot vermaken de aan
wezigen zich weer met het gezelschapsspel Om mooie prijzen 
worden eenige rondjes gekiend, een gratis rondje vindt aller in
stemming en de hoofdprijs daarvan, de 4J^ gulden luchtpost van 
Nederland wordt gewonnen door den heer Ha' 'tman 

Te 10 30 uur wordt ook deze avond weer gesloten. W M. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris K W BOOGAARD, ZijUaan 23, Vassenaai 

Verslag der vergadering van 10 Januari 1940. 
Aanwezig 13 leden Om SVt uur opent de voorzitter de bijeen

komst met goede wenschen bij den aanvang van het jaar voor 
de leden en hun gezinnen en deelt mede, dat de secretaris als zoo
danig IS afgetreden Daarna leest de gewezen secretaus de notulen 
voor, tijdens welk agendapunt de penningmeester meent de ver
gadering te moeten verlaten onder mededeeling, dat hij niet 
langer penningmeester wenscht te blijven en ook als lid bedankt 
De notu'en worden goedgekeurd 

BIJ de verkiezing van nieuwe bestuursleden wordt op algemeen 
verzoek de heer Smabers bereid gevonden als penningmeester op 
te treden, terwijl de heer Boogaard zijn bezwaren, om wederom 
oecretaris te worden, laat vallen 

Daarna heeft de afrekening plaats en na nog geringe postzegel-
handel wordt om plm 10 uur de vergadering gesloten K W. B 

Bedankt. 
J L van Deutekom, Eikenlaan 24, Wassenaar 

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

Vergaderingsverslag. 
Aangezien de copie voor dit nummer vóór 5 I ebruari moest 

worden ingezonden, kon het verslag van de jaarvergadering, ge
houden op Dinsdag 6 Februari 1940, niet worden opgenomen 

Nieuwe leden. 
16 mej J F Jensen, Sarphatistraat 106, Amsterdam C 
43 j M Karsen, Valeriusstraat 260 h s , Amsterdam Z 
48 E. Schnauffer, Mine-valaan 26, Amsterdam Z. (Adspirant-lid"! 
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Candidaat-leden. 
H. Meiners, employé Alg. Ver. „Radio Omroep", Orionweg 41, 

Haarlem; tijdelijk wegens mobilisatie Sergeant Staf 11-40 R.I., 
Veldpost nr. 9. (Voorgesteld door A. M. N. van den Broeke). 

H . M. Polak, chef-boekhouder, Niersstraat 27, Amsterdam 2 . 
(Eigen aangifte). 

Wijzigingen lidmaatschapsnuminers. 
W. F. Woutman, thans nr. 8. 
D. Buikema, thans nr. 49. 
J. C. Bijl moet zijn nr. 97 en niet 79. 

Nagekomen bedanken. 
254. H. A. Schermacher. 

Adreswijziging. 
57. R. Kloek, thans De Suermondtstraat 24, Amstelveen. 

238. F. van Gelderen, thans Hartenstraat 30, Amsterdam C. 

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

ƒ 3.50, te willen overmaken op de gemeente-girorekening der 
vereeniging P. 3017 (penningmeester de heer C. Latdorp, Fahren-
heitsingel 32, Amsterdam O.). Na 1 Maart 1940 zal anders over 
genoemd bedrag worden gedisponeerd, verhoogd met 15 cent 
incassokosten . 

Belangrijk. 
Besloten is onze gemobiliseerde leden (beneden den rang van 

onderofficier) een contributie-verlaging toe te staan en voor deze 
leden de jaarlijksche contributie te stellen op ƒ 1.—. Gemobili
seerde leden die voor deze verlaging in aanmerking wünschen te 
komen, worden verzocht hiervan opgave te doen aan den secre
taris met kennisgeving van hun militair adres alsmede of het 
Maandblad al dan niet aan dit adres moet worden gezonden. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 5 Maart 1940, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Ruilavond Woensdag 21 Februari 1940, eveneens in „De Roode 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Attentie. 
In de a.s. Maart-vergadering (dus 5 Maart 1940 in „De Roode 

Leeuw") zal door den heer N . A. Zilver een kleine expositie 
worden gehouden. Introducé's zijn hartelijk welkom. 

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

Nieuw lid. 
W. Bakker, Onderneming Padang Halaban, p.k. Marbau (S.O.K.). 

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

Bedankt als lid. 
P. J. Rings, Semarang. 

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

Verslag der vergadering van 4 Januari 1940. 
Tegen half negen opent de voorzitter de druk bezochte verga

dering met een woord van welkom en wenscht alle aanwezigen 
en hun huisgenooten veel geluk en voorspoed toe in het nieuwe 
jaar; ook spreekt hij de hoop uit, dat het voor onze vereeniging 
alles crescendo moge gaan. Verder gaande richt hij een speciale 

welkomstgroet tot de heeren Blom, Bokking, Brand, Breijer en 
Wiersma, die voor het eerst aanwezig zijn. 

Daarna worden de notulen voorgelezen, die onveranderd worden 
goedgekeurd, waarna de bestuursverkiezingen aan de orde komen. 
Deze zijn vlug afgehandeld, daar de secretaris, de commissaris 
van rondzending en de commissaris-veilingmeester bij acclamatie 
worden herkozen, hetgeen gepaard ging met een hartelijk applaus. 
De heeren Bianchie en Schootemeijer stellen zich beschikbaar de 
boeken te controleeren over het afgeloopen jaar. 

Verder deelt de voorzitter mede, dat de premie, welke de heer 
Harms beschikbaar heeft gesteld voor dengene, die de meeste leden 
wist aan te brengen, is gewonnen door den secretaris, die het 
bedrag weder beschikbaar stelt voor het jaarfeest. Het aantal 
leden, dat hij voor de vere-eniging wist te werven, zijn er negen, 
waarop de heer Van Vliet Sr. met vijf volgt. De voorzitter dankt 
de heeren voor hun ijver, wat met een applausje gepaard gaat. 
Achtereenvolgens worden de namen voorgelezen van de leden, die 
één of meer nieuwe leden wisten aan te brengen. 

Dank wordt gebracht aan den heer Bakker uit Hilversum voor 
het geschenk, dat hij de vereeniging gaf in den vorm van een 
reclame. In het Novum Theater te Bussum is nl. voor rekening 
van den heer Bakker een lantaarnplaatje met propagandistischen 
mhoud voor onze vereeniging op het witte doek te zien. De tekst 
kan elke veertien dagen veranderd worden, dus wel een pracht-
reclame voor de vereeniging. 

Den heeren De Hoog en De Ruig, die eenige philatelistische 
stukken voor de maandelijksche verloting gratis beschikbaar 
stellen, wordt, evenals den heer Wiersma, die ter kennismaking 
een blanco album van Nederland en Koloniën aan de vereeniging 
present geeft, dank gebracht. Overgegaan wordt tot de maande
lijksche verloting, welke weer eenige gelukkigen met zich mede 
brengt, waarna de verloting volgt, die deze keer weer zeer groot is. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte der vergadering, waarna de leden nog geruimen tijd 
bijeen blijven voor onderlinge ruil en koop van hun zegels. 

P. F. V. D. 
Nieuwe leden. 

96. P. J. de Klerk, Verlaat 16, Nijkerk. 
97. J. J. A. Büller, Koninginnelaan 23, Voorburg. 
98. H. de Ruig, Leusderweg 166, Amersfoort. 
99. mej. R. Metz, Koedijklaan 20, Bussum. 

100. P. H. Bakker, Gijsbr. van Amstelstraat 328, Hilversum. 
101. H. K. Berghuis Jr., p.a. Primulastraat 30, Hilversum. 
102. C. Breen, Lothariuslaan 51b, Bussum. 
103 F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
104. B. Wiersma, Leeuwenstraat 4, Hilversum. 

Candidaat-leden. 
A. van Beek, Hendr. van Viandenstraat 35, Amersfoort. (Eigen 

aangifte). 
J. H. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
M. Boekhout, Oosterstraat 1, Nijkerk. (Voorgesteld door P. J. 

de Klerk). 
A. Bakker, Oud Bussummerweg 53, Bussum. (Voorgesteld door 

G. M. Klemkerk). 
J. W. van der Krol, Van Renenpark 2, Nijkerk. (Voorgesteld 

door H. van de Beek). 

Adresverandering. 
Jac. Lookman, Peperstraat 5, Naarden. 

Bedankt. 
J. de Wilde. 

Mededeeling. 
Verzocht wordt de contributie voor het jaar 1940, ziende ƒ3.60, 

te voldoen op de vergadering of het bedrag te storten op de post
rekening nr. 349300 van onzen penningmeester G. J. Eerenberg, 
Bussum. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 7 Maart 1940, des avonds 8 uur, 

in „De Harmonie", Bussum. 
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S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretariaat: Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Verslag der vergadering van 26 Januari 1940. 
Aanwezig 15 leden. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt 

de vergadering geleid door den secretaris. Na afwerking van de 
gewone punten worden de insteek-boekjes, ons iet beschikking 
gesteld door de Assurantie-Mij. De Nederlanden van 1845, uit
gedeeld. Aan de gemobiliseerde leden zal ook een boekje worden 
toegezonden, terwijl de leden door schenking van een paar goede 
zegels voor de vulling van deze boekjes zullen zorg dragen. 

Besloten werd om in de April-vergadering onder de leden een 
onderlinge wedstrijd te houden van goed verzorgde albumbladen. 
De vergadering wordt besloten met de gebruikelijke veiling en 
verloting. B. 

Nieuw lid. 
C. Wesseling, Jozef Israëliaan 4, Bussum. 
H. ten Broek, Legmeerstraat 23 hs., Amsterdam W. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Vrijdag 

1 Maart 1940, des avonds 8 uur, in de Lunchroom der B.P.M., 
Amsterdam. Vóór de vergadering zal er gelegenheid zijn tot 
onderlinge koop, verkoop en ruil. 

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

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 20 Januari 1940. 
Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering en herdenkt met 

enkele woorden het overleden lid, den heer C. Hemels, wiens 
plotseling overlijden diepen indruk op allen heeft gemaakt. 

Daarna overgaande tot de volgende punten van de agenda, deelt 
de voorzitter mede, dat tot zijn spijt de voor dezen avond vast
gestelde verloting, wegens onvoorziene omstandigheden, nog 
enkele weken moet worden uitgesteld. Vervolgens worden de af
tredende bestuursleden Boersema en Van der Scheer met algemeene 
stemmen herkozen. 

Na het gebruikelijke kienen wordt de vergadering gesloten. 

Overleden. 
C. Hemels, Hoensbroek. 

Candidaat-lid. 
H. J. Jas, Kouvenderstraat 75, Hoensbroek. 

Vergadering. 
Vergadering Maandag 19 Februari 1940, des avonds 8 uur, in 

„Juliana", Hoensbroek. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
^ j ^ J. G. MILLAARD (Fa. J. VOET). 
^ ^ ^ ^ J \ Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
i * ^ ^ ^ B M = 1 * ° * 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

^^ä iu ic^ Telefoon 2951 . Giro 2 2 9 2 0 9 . 

AD VOOR PHILATELIE. XVI 

Curafaosche Postzegelvereeniging, te Curajao. 
Secr.-Penn.: K. VAN DER STEEN, Rio Canario 367, Curafao. 

Verslag der vergadering van 10 November 1939. 
Aanwezig 22 leden. De voorzitter opent de vergadering om 

8.30 uur en heet allen hartelijk welkom. Een zestal nieuwe leden 
geven zich op, met name: mej. J. C. Eversz en de beeren C. J. 
Schouten, P. Kroes, W. van Dijk, E. Looman en E. Z. Lampe, 
welke leden wij een hartelijk welkom toeroepen; wij hopen met 
hen prettig samen te werken tot bloei van onze nog jonge ver
eeniging in Ned. West Indië. De voorzitter dringt verder aan op 
een nauwkeurige en spoedige inzending der circulaire betreffende 
de tentoonstelling en wel met het oog op de benoodigde opper
vlakte aan zaal, tafels en glas. Van de firma Manuskowski is de 
geplaatste bestelling gearriveerd. De onkosten door rembours, in
klaring, verzekering, enz. worden gedekt door deze procentsgewijs 
over de artikelen te verdeelen en wel met ongeveer 15 procent. 

Na het officieele gedeelte werd overgegaan tot onderling ruilen, 
waarna de vergadering om 11.35 uur gesloten werd. K. v. d. S. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secretariaat: Primulastraat 1, Hilversum. 

Verslag der jaarvergadering van 18 Januari 1940. 
De voorzitter opent te 8.30 uur de vergadering op de gebruike

lijke wijze en wenscht de leden een voorspoedig 1940 toe, waarna 
voorlezing volgt van de notulen der vorige vergadering, welke 
zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd, evenals het 
jaarverslag van den secretaris en dat van den penningmeester. De 
vorzitter dankt beide functionarissen voor hun uitgebreid verslag. 
De kascontrole-commissie brengt hierna verslag uit en verklaart 
de boeken en bescheiden bij den penningmeester keurig in orde 
bevonden te hebben. 

Hierna volgt bestuursverkiezing. De vooïzitter deelt mede, dat 
hij met deze vergadering voor zijn functie bedankt, zooals de leden 
bij afzonderlijke convocatie reeds hebben vernomen. Spreker stelt 
er hoogen prijs op te verklaren, dat niemand eenige pressie op hem 
uitgeoefend heeft en zijn heengaan geheel uit vrijen wil geschiedt. 
Spreker is dan ook bereid, met het huidige bestuur samen te 
werken om de vereeniging te dienen. Ik heb dan ook, aldus spreker, 
de functie van voorzitter niet neergelegd, alvorens overtuigd te zijn 
een beteren voorzitter te kunnen aanbevelen, zoowel in het be
stuur als in deze vergadering. Hij heeft daartoe den heer P. H. 
Bakker bereid gevonden. Mede in dit verband doet het spreker 
groot genoegen, dat de drie bestuursleden, die op de vorige ver
gadering voor hun functie bedankten, zijn aangebleven. (Instem
ming der vergadering). Hierna volgt verkiezing van een voor
zitter. De heer P. H. Bakker wordt met algemeene stemmen ge
kozen. De aftredende bestuursleden Tollenaar en Van den Heuvel 
worden herkozen, terwijl de aftredende voorzitter herkozen wordt 
als bestuurslid. 

Reglementswijziging volgt nu. Besloten wordt eenige artikelen, 
alsmede den naam der vereeniging te wijzigen, daar de huidige 
naam te lang is en verwarring brengt met een andere vereeniging 
van nagenoeg denzelfden naam. Besloten wordt den naam te 
wijzigen in „Postzegelvereeniging Hilversum en Omstreken", zoo
dat onze vereeniging vanaf heden dezen naam draagt. 

Eenige leden worden bij de rondvraag beantwoord, waarna de 
heer Bakker, als nieuwe voorzitter, de medewerking der leden 
inroept om de vereeniging groot te maken; hij rekent en ver
trouwt op de volle medewerking van het bestuur. Tenslotte 
brengt hij dank voor het in hem gestelde vertrouwen, alsmede 
aan den aftredenden voorzitter voor zijn vele en moeilijke werk
zaamheden in het belang der vereeniging gedaan; waarna de ver
gadering te ruim 11 uur op de gebruikelijke wijze wordt gesloten. 

Nieuwe leden. 
P. Heskes, Velthuizenlaan 11, Laren (N.-H.). 
B. Wiersma, Leeuwenstraat 4, Hilversum. 
J. D. van den Berge, Multatulilaan 3, Hilversum. 
Swilders, Stieltjeslaan 6, Hilversum. 
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Maandelijksche bijeenkomst. 
De eerstvolgende maandelijksche bijeenkomst zal worden ge

houden op Donderdag 15 Februari 1940 en vervolgens eiken 
derden Donderdag der maand, in de groote zaal der Openbare 
Leeszaal, 's-Gravelandscheweg 55, Hilversum. 

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

Contributie 1940. 
Zij, die hun contributie van het loopende jaar nog niet vol

deden, worden verzocht deze ƒ 4.— omgaand te willen gireeren 
aan den heer P. C. Korteweg, postrekening 49270, Bennebroek. 

Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd bepaald op Zondag 25 Februari 1940 te 

Utrecht. De convocaties werden reeds verzonden. Opgewekt wordt 
zooveel mogelijk ter vergadering te komen en voor deelname diner 
tijdig te gireeren. 

Falsificaten-album. 
In dank wederom diverse falsificaten ontvangen, ditmaal van 

dr. J. Reedeker. 
Sectie stempels. 

Er loopen momenteel 6 zendingen stempels Nederland, waarvan 
2 zendingen met oude brieven. Eerstdaags worden nog eenige rond-
zendingen in circulatie gebracht, waarbij één met uitsluitend lang-
stempels op zegel. Leden, die zich hiervoor interesseeren en nog 
niet bij het sectiehoofd bekend zijn, kunnen zich alsnog bij den 
secretaris voor deelname aanmelden. 

Sectie Rotterdam. 
De leden wonende in en buiten Rotterdam, tezamen de vroegere 

sectie Rotterdam uitmakende, worden eraan herinnerd dat zij van 
2 verschillende zijden uiteenloopende soorten rondzendingen ont-
vangeo en wel van dr. W. Dooren, postrekening 42092, alle zen
dingen Buiten-Europa, Fransche Koloniën, Engelsche Koloniën en 
U.S.A., en van den heer C. C. Vogel te Vught, postrekening 496, 
de rondzendingen Europa, alsmede Nederland en Koloniën. 

Behalve het feit, dat naam en gironummer van het betreffende 
sectiehoofd op ieder rooster vermeld staan, zijn ook de doorzend-
kaarten bedrukt met den naam van het uitzendende sectiehoofd, 
zoodat met een weinig opletten abusieve gireeringen geenszins 
behoeven voor te komen. 

Gevraagd. 
Boekjes U.S.A. (eventueel aangevuld met Canada) gevraagd voor 

directe uitzending. Ook boekjes Nederland en Koloniën worden 
direct na ontvangst in de rondzendingen opgenomen. 

Adreswijziging. 
P. J. F. van Oeffel, thans Gonnetstraat 30, Haarlem. 

Nieuwe leden. 
J. Hamstra, Harlingerstraatweg 36, Leeuwarden. 
J. Simmelink, Begijnhofstraat, Roermond. (Oud-lid). 

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

Verslag der vergadering van 22 Januari 1940. 
De voorzitter, de heer Dieho, opent de vergadering met een 

woord van welkom en gelukwensch tot de 14 aanwezige leden. De 
heer J. Hedeman, die na een lange afwezigheid buitenslands weder 
in ons midden is, wordt met een bijzonder woord verwelkomd. Bij 
de ingekomen stukken is een brief van den heer Baak, Borculo, 
met 10 series gebruikte kinderzegels 1939/40, welke hij tegen kos
tenden prijs beschikbaar stelt. Er zijn vijf gegadigden, die dus elk 
2 series krijgen. Ze worden in dank geaccepteerd. Van den heer 
Leusink is een schrijven binnengekomen, waarin hij mededeelt het 
besluit van de vorige vergadering, om gemobiliseerde leden tijdens 
hun onder de wapenen zijn vrij te stellen van het betalen van 
contributie, zeer op prijs te stellen. De heer Spek bedankt de ver-
eeniging voor den beschikbaar gestelden prijs. 

De heer dr. Timmer meldt zich weder als lid aan. Hij wordt 
aangenomen met 13 van de 14 stemmen. Er zal hem op gewezen 
worden, dat er in geen geval rondzendingen over de grens gaan. 
Wil hij daarvan gebruik maken, dan dient dit hier ter stede te 
geschieden. 

De door den heer Kaptein medegebrachte albumbladen worden 
door de vergadering bezichtigd. De voorzitter brengt hem dank 
en wekt tot navolging op. Als gevolg hiervan zal de heer Ballin-
tijn de volgende vergadering een gedeelte van zijn verzameling, die 
opgezet is naar het begrip philatelie en actueele wereldhistorie, 
laten zien. Met dankbaarheid wordt hiervan kennis genomen. 

Tot leden der kascommissie worden benoemd de beeren Ballin-
tijn en Wilmink, die deze benoeming aannemen. De gewone ver
loting heeft plaats. 

Naar aanleiding van een paar gevallen, die zich hebben voor
gedaan, wordt er bij de rondvraag door den voorzitter nog eens 
de aandacht op gevestigd, dat wanneer iemand in een rondzending 
leege vakjes aantreft, die niet zijn gemerkt, hij dit direct moet 
melden aan het sectiehoofd. De heer Mooijweer zou gaarne in de 

iiiiilllllll mllllllIimiiilllllllliMilllllllliinllllllllMiilllllllliiiillllllllllllllllllllimlllllllliiiii,lllllliinillllllliuilllllllliiuillllll^ 

I Britsche Koloniën. 
^ h i r f » 

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

Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

i Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogus-prijs; condities netto. 
1 Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postf risschen staat, 
I veelal tegen 50 '/• catalogusprijs. 
I Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel-
I al tegen SC/o catalogusprijs. 
I 10 Vo korting voor contante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en 3 bij vermelding van dit blad. 

J |—> I PD r ^ 6 West Hill Road, 

. L D I r \ LJ , London, S. W. 18, Engeland. 
^M||||||||ini||||||||mi||||||| ||{{|||im{|||||||irii|||||{|imi|||ii||||||||||ii|||iiii|||||{|,iMii|||||||iiiii|||||||iMi||||||||iiimi||y^ I|||||liimiii|||||t ||{||| I|||||||IIIII|||||||IMI||||||||||||||||||||IIIII|||||| ||||||limi|||||||iMi||||||||iMi||||||||iMi||||||||ii 
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boekjes, waaruit de prijzen voor de jaarlijksche verloting moeten 
worden genomen, België opgenomen zien. Er zal moeite in die 
richting worden gedaan. De heer Buddeke vestigt er de aandacht 
op, dat Philatelisten uit onze stad lid worden van vereenigingen 
in naburige plaatsen. Zou er nu en dan niet een advertentie kunnen 
worden geplaatst ? Er wordt in dien zin besloten. De heer Bal
lintijn brengt in herinnering, dat er al eerder een dergelijk besluit 
is genomen. De heer Uhlmann brengt ter kennis, dat hij uit een 
rondzending een serie heeft gekocht, waarbij stond aangegeven 
compleet, terwijl hem later bleek, dat er een zegel aan ontbrak. 
Er zal een onderzoek worden ingesteld, nadat de heer Uhlmann 
nadere gegevens heeft verstrekt. De heer Hedeman doet mede
deeling van eenige ervaringen, opgedaan in verband met de phila
telie in de Vereenigde Staten van NoordAmerika. De heer Wil
mink vestigt er de aandacht op, dat in het Maandblad als uren, dat 
het philatelistenloket hier ter stede geopend is, genoemd staan 
4 tot 6, terwijl dit moet zijn 2 tot 4. Er zal aandacht aan worden 
geschonken. De heer Hegerhorst, directeur van de rondzending, 
verzoekt vooral den afzender te vermelden bij het aan hem af
zenden der kaarten, waarbij mededeeling wordt gedaan van het 
doorgeven van rondzendingen. De heer Dieho vestigt er de aan
dacht op, dat bij de verloting op de jaarvergadering de prijs niet 
in ontvangst kan worden genomen, indien niet de contributie 1940 
is betaald. Er wordt uit de vergadering geïnformeerd naar het 
bedrag, dat beschikbaar is. Dit blijkt niet zoo heel hoog te zijn. 
Er wordt besloten zich met de uitgaven voor deze verloting strikt 
te beperken tot het beschikbare bedrag. De' heer Hegerhorst maakt 
de opmerking, dat er nog een datum moet worden vastgesteld 
voor de volgende vergadering. Er ontspint zich eenige discussie. 
Het resultaat is, dat besloten wordt, voor de maandelijksche ver
gaderingen steeds denzelfden datum te nemen, tenzij deze op een 
Zaterdag of Zondag valt, in welke gevallen de vergadering op den 
eerstvolgenden Maandag zal worden gehouden. Als datum word: 
de 22e vastgesteld. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de verga 
dering onder dankzegging aan de leden voor hun opkomst en met 
een opwekking, de eerstvolgende vergadering, de jaarvergaderinv;;, 
te bezoeken. 

Candidaatlid. 
mevr. Van Dijk, Burg. Hoogklimmerstraat 1, Denekamp. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
Secretaris: A. A. F. KOP, Warandelaan 5f, Helmond. 

Verslag der jaarvergadering van 29 Januari 1940. 
De voorzitter opent met een woord van welkom de vergadering. 

Bericht van verhindering kwam in van den heer Merkx, die in 
Februari en Maart ook niet aanwezig kan zijn. De vergadering 
uitte er zijn tevredenheid over, dat onze vereeniging weer is toe
getreden tot het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

De notulen en jaarverslagen van den secretaris werden onver
anderd onder dankzegging vastgesteld. Het jaarverslag en de be
grooting van den penningmeester werden aangehouden tot de 
Februarivergadering. Het hoofd van den rondzenddienst bracht 
verslag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar. Tot bestuurs
leden werden herkozen de beeren Van Lieshout en Kop. 

De jaarverloting had een groot succes. De heer Brouwers dan'.te 
de commissie, die hiermede was belast geweest, voor de prachtige 
prijzen, die dit jaar werden verloot. Het werkprogramma voor de 
vergaderingen in 1940 werd ongewijzigd aangenomen. Toi leden 
der kascommissie werden voor 1940 gekozen de hcevcn Ronde' rn 
Promper en tot plaatsvervangende leden de beeren Princsea en 
Van Someren. 

Diverse leden zegden hun medewerking toe tot het slai^o; der 

tentoonstelling in de a.s. Februarivergadering, o. a. de h e i ï 
Brouwers met JoegoSlavië, de heer Mulder met diverse zegels^ 
met plaatfouten, de heer Prinssen met nieuwe zegels van Frank '" 
rijk, de heer Domensino met nrs. 1 en 2 van Nederland en de* 
heer Geerts met Roemenië. i 

De rondzenddienst zal actiever ter hand worden genomen OpS 
verzoek van den heer Brouwers zal in de vergaderingen nog me i . 
gelegenheid worden gegeven tot het ruilen van zegels, dan zulksj 
den laatsten tijd het gebruik was. Hierna sluit de voorzitter het[ 
officieele gedeelte der vergadering. 

Mededeeling. 
Denk aan de te houden tentoonstelling in de a.s. Februarij 

vergadering. Zij belooft iets prachtigs te worden en is vrij toe 
gankelijk, ook voor nietleden. 

Vergadering. ; 
Algemeene ledenvergadering op Maandag 26 Februari 1940, tej 

20 uur, in de bovenzaal van caférestaurant „Drouen", Steen} 
weg 19, Helmond. ; 

1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. | ; 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Postbus 111, 'sGravenhage. 

Verslag der jaarlijksche algemeene ledenvergadering. 
In de jaarlijksche algemeene ledenvergadering werd het bestuur 

als volgt samengesteld. In de plaats van den heer J. K. Rietdijk, 
die zich inmiddels in het buitenland vestigde, werd als penning
meester gekozen de heer S. Keiser, terwijl in de vacature M. Pool, 
die eveneens uit ons land vertrok, werd voorzien door de ver
kiezing van den heer D. Ederzeel. Het bestuur is overigens als 
volgt gevormd: P. J. Hekker, voorzitter; M. J. H. Toorens, 
secretaris; S. Keiser, penningmeester; D. Ederzeel en D. Bronk
horst Jr., commissarissen. 

Aan het uitgebreide jaarverslag, dat de secretaris thans voor de 
11e maal voorleest, valt beknopt te ontleenen, dat de vereeliiging 
en de kasmiddelen zich in uitstekenden staat bevinden, de ver
eeniging thans tot leden telt alle handelaren, welke voor het lid
maatschap in aanmerking komen, waarbij valt te vermelden, dat 
de firma Van Dieten zich kortelings als zoodanig aansloot, hetgeen 
door bestuur en leden op prijs werd gesteld. De uitgave van den 
speciaalcatalogus, thans in populairen vorm, is een succes ge
worden. Reeds lang voor het verschijnen waren de 10.000 uit te 
geven exemplaren bij de leden ondergebracht.De afdeeling Rotter
dam, onder leiding van den heer Bronkhorst, verricht nuttig 
werk ten behoeve van de Rotterdamsche collega's. De vereeniging 
telt thans 45 leden en bovendien 1 adspirantlid, 3 adv. leden en 
30 buitenlandsche leden. Ook in het afgeloopen jaar werd prijs
regelend opgetreden t. a. v. de verschillende postzegelcatalogi. 

Bovendien valt vast te stellen, dat de samenwerking met andere 
organisaties en besturen van vereenigingen alleszins aangenaam is, 
terwijl ook met de administratie en redactie van het Maandblad op 
prettige wijze wordt samengewerkt. 

Ten aanzien van den postzegelhandel is de vereeniging de vol
gende gedachte toegedaan: De prijzen van postzegels zijn in ons 
land zeer zeker te laag, gezien het feit, dat elders vaak „fancy"
prijzen worden besteed. Een niet onbelangrijke stijging der no
teeringen kan dan ook niet uitblijven. Goed materiaal wordt 
schaars, klassieke goede stukken zijn slechts met moeite te achter
halen, terwijl het aantal verzamelaars over de geheele wereld met 
den dag blijft stijgen, hetgeen overigens een teeken van dezen tijd 
is, daar men onschuldige verstrooiing zoekt. Ten slotte heeft het 
artikel postzegels niet, zooals zulks het geval is bij andere luxe
artikelen, ook maar iets van zijn aantrekkelijkheid ingeboet.. 

M. J. H. T. 

Te koop gevraagd verzameling 
Europa, Nederland en Koloniën, 
ongebruikte Engelsche Koloniën. 
— — Ook losse waarden. — — ♦ W. M. F . S U T H E R I v A N D , 

POSTZEGELHANDEL, 
Albr. Thaerlaan 49 — UTRECHT. 

ZICHTZENDINGEN 
Ook voor U ligt een fraaie zending gereed. 

Nederl. en KoL, Europa, Eng. en Duitsche Kol. 
Prima kwaliteit. Laagste prijzen. 



Extra relame aanbieding No. 1 van de Baagsche Postzegel Handel, Noordeinde 196, Den Haag. Giro 110104. 
OOSTENRIJK, zeer goede kwaliteit. 

Kave 
N o 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 1 ! 

Nummers 
Yvert 1940 

1: zeer mooi 
1: zeer mooi 
la: zeldzaam 
la: op brief stuk 
Ib : citroengeel 
ld : rectoverso 
2: zeer mooi 
2: zeer br. randen 
3, 4, 5: 
3, 4, 5: extra 
4: roodbruin 
3, 4, 5: spiegelafdr. 
Spiegeldr. extra 
5: prachtig paar 
7: 3 kr. zwart 
10: 15 kr. type I 
11: 2 kr. geel 
11a: 2 kr. zeldzaam 
12: 3 kr. zwart 
13: 3 kr. groen 
14, 15, 16: 
17: 2 kr. geel 
17: zeldz. stempel 
18: 3 kr. groen 
1721: 5 stuks 
1721: extra 
22: 2 kr. geel zldz. 
22: 2 kr. geel 
23: 3 kr. groen 
23: 3 kr. extra 
25: 10 kr. blauw 
26: 15 kr. bruin 
24, 25, 26: extra 
27: 2 kr. geel 
27: 2 kr. z. gom 
27: 2 kr. extra 
28: 3 kr. groen 
2731: 5 stuks 
35 10 kr. blauw 
36: 15 kr. bruin 
36: blok v. zes 
37 : 25 kr. gri;s 
37: 25 kr. gnjs 
37b: 25 kr. violet 
38a : 50 kr. bruin 
38a: 50 kr. bruin 
38b: 50 kr. rose 
4045: 6 stuks 
45 : 50 kr. violet 
45: 50 kr. violet 
4656: 12 stuks 
49a': 5 kr. get. 9% 
54" 25 kr. blauw 
56 ^ 50 kr. lila 

p 

* 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 

—.— 

—.— 
—.— 
—.— 

7.50 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 

3.50 
—.— 
—.— 
—.— 

2.25 
—.— 
—.— 

0.50 
—.— 
—.— 

1.— 
—.— 
—.— 
—.— 

5.75 
—.— 
—.— 

3.— 
0.60 
0.40 

Pnjs 

2.— 
2 — 
3.— 
3.— 
2.— 
4.— 
1.80 
2 — 
0.25 
1.— 
0.75 
1.— 
1.50 
0.75 
5.50 
0 45 
1.50 
9.— 
5.50 
4 50 
0.30 
0.90 
1.25 
0.75 
1.90 
2.50 

2.50 
2 — 
2.50 
0 20 
0.30 
1.— 
0.40 

0.50 
0.40 
1.— 

0.20 
1.75 

1.50 
1.— 

1.— 
7.50 
2.— 

2.25 
0.50 

Kavel 
No. 

55. 

56 

57. 
58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79 
80. 
81. ^ 
82. 
83. 
84 
85. 
86. 
87. 

90. ■ 
91. ■ 
92. ■ 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. ■ 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

5 
59 
60 

Nummers 
Yvert 1940 ' 

5760: 12 gld. —. 
: 1 gld, violet 1. 
: 2 gld. rood 0. 
: 2 gld. groen 0. 

58, 60: 1 en 2 gld. —. 
6164: 2050 kr. —. 
6580: 1 h.4 kr. —. 
8194: 172 h. —. 
95100: 530 h. —. 
71, 73, 75, 76': 0. 
79: 4 kr. groen —. 
86, 88, 90, 92: 0. 
101116, 118: —. 
101114, 118 : 1. 
110112, 114, 115 0. 
117 : 10 kr. 1908 9. 
117: 10 kr. 1908 —. 
115, 116: 2 en 5 kr. 
119132 , 1 h.l kr. '10 6, 
119: 1 h. 1910 0. 
120: 2 h. 1910 0. 
121: 3 h. 1910 0. 
122, 124: 5 en 10 h. 0. 
123: 6 h. 1910 0. 
125: 12 h. 1910 0. 
126: 20 h. 1910 1. 
127: 25 h. 1910 0. 
128: 30 h. 1910 0. 
129: 35 h. 1910 0. 
130: 50 h 1910 0. 
131: 60 h. 1910 0. 
132: 1 kr. 1910 0. 
134: 5 kr. 1910 11, 
135: 10 kr. 1910 22. 
136, 137: 0. 
138142 compleet O, 
138141 : 4 stuks O, 
161 : 10 kr, d,violet 2, 
161a : 10 kr, violet 3, 
158b161b : 1, 
161b : 10 kr, violet O, 
169185: 3 h.3 kr. O, 
187 : 10 kr. 1918 O, 
290296: componisten 4 
291: 5 kr. Mozart O, 

 292 •̂ 7K kr. Beeth. O 
 294 : 25 kr. Brckn. O, 
 295 50 kr. Strauss O, 
 296^ 100 kr. Wolff 1, 
 304312: steden 5, 
 305: 120 kr. Salzb. 0. 
 306': 160 kr. Eisens, O, 
 307": 180 kr. Klgft. O, 
 308^: 200 kr. Innsb. O, 

Pnjs 1 
» 
— 
50 
60 
— 
— 

— 
90 
— 
60 
— 
85 

;_ 
— 
.95 
.40 
.75 
.50 
.10 
.35 
.55 
.— 
.30 
.45 
.70 
.75 
.70 
.75 

0 

1.50 

^ 
—.— 

0.80 
0.07 
1.— 
0.50 
0.10 

—.— 
0.40 

—.— 
0.45 

—.— 

5.90 
0.30 

—.— 
0.40 
0.85 
0 50 
0.10 
0.35 
0.65 
0 90 
0.30 
0.55 
0.75 
0.75 
0 70 
0.75 

12.50 
24.— 

0.03 

2.25 

0.25 

5.25 

Kavel Nummers 
No Yvert 1940 

109. — 309: 240 kr. Linz 
110. — 310 : 400 kr. Graz 
111. — 3 1 1 ' : 600 kr. Melk 
112. — 312 : 1000 kr Wien 
113. — 316, 317, 319321*: 
114. — 323 : 3000 kr. 
115. — 324 : 5000 kr. 
116 — 325: 10000 kr. 
117. — 326-330: weld. 1924 
118. — 326 : 100 kr. wd. 24 
119. — 327 : 300 kr. wd. 24 
120. — 329 : 600 kr. wd. 24 
121. — 330 ■•: 1000 kr. w. 24 
122. — 368-373 : Nibelngn. 
123. — 372 : 24 gr. 
124. — 273 : 40 gr. 
125 — 374377 : Harnisch 
126. — 374 : 10 gr. 1928 
127. — 375 : 15 gr. 1928 
128. — 376 : 30 gr. 1928 
129. — 378389 : 10 g.2 s. 
130. — 378, 378a : 
131. — 380 : 16 gr. grijs 
132. — 381 : 18 gr. groen 
133. — 382 : 20 gr. grijs 
134. — 383 : 24 gr. w.rood 
135. — 383a : 24 gr. br.rd. 
136. — 384 ^ 30 gr. violet 
137 — 385 ' : 40 gr. blauw 
138. — 386': 50 gr. violet 
139. — 387- : 60 gr. groen 
140 — 388': 1 s. brum 
141. — 389 : 2 s. groen 
142. — 393398 : Miklas 
143. — 393^: 10 gr. Miklas 
144. — 395 : 30 gr. Miklas 
145. _ 396 : 40 gr. Miklas 
146 — 397 ' : 50 gr. Miklas 
147. — 398 : 1 s. Miklas 
148. — 399404 : dichters 
149. — 405418': compleet 
150. — 406 : 12 gr. groen 
151. — 407 : 18 gr, groen 
152. — 409 24 gr. rood 
153. — 410 : 24 gr. violet 
154. — 412 ' : 30 gr. rood 
155. — 413 : 40 gr. blauw 
156. — 414 : 40 gr. violet 
157. — 415 : 50 gr. violet 
158. — 416 : 50 gr. blauw 
159. — 417: 60 gr. olijf 
160. — 418 ' : 64 gr. olijf 
161. — 419 ^ Seipel 
162. — 420425 ^ schilders 

Pnjs 


0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.40 
0.15 
0.20 
0.90 
9.— 
1.75 
1.75 
1.75 
1.75 
1.20 
0.25 
0.35 
3.25 
0.90 
0.90 
0.90 
6.90 
0 25 
0.10 
0.15 
0.15 
0.60 
0.55 
0.20 
0.30 
0.70 
0.45 
0.70 
1.45 
5.50 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
1.— 
8.50 
7.50 
0.30 
0.40 
0.50 
0.25 
0.40 
1.— 
0.45 
1.— 
0.45 
1.20 
0.75 
3.50 
8.90 

o 

—.— 
—. 
—, 
— 
— 
—, 
—. 
0 

10 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
.— 
.— 
— 
.— 
.— 
— 
.— 
.— 
.— 

Kavel 
No 

163. 
164. 
165. 
166 
167. 
168. 
169. 
169a 
170. 
171. 
172. 
173, 
174. 
175. 
176. 
177, 
178, 
179. 
180. 
181. 
182. 
183 
184, 

185. 
186. 
187. 
188. 

189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209 
210. 
211. 
212. 

Nummers 
Yvert 1940 

— 426: 12 gr. FIS 
— 428: 30 gr. FIS 
— 430 : 50 gr. Wipa 
— 430a : gev. papier 
— 431436 : compleet 
— 437440 : winter '33 
— 441458 : 1 gr.2 s. 

 441457: 1 gr.l s. 
— 459: 24 gr. Dollfss. 
— 460 ' : 24 gr. Dollfss. 
— 460a465': 1934 
— 466: moederdag '35 
— 467470 : wmter '35 
— 471476 : veldheeren 
— 485488': winter '36 
— 489494 : uitvinders 
— 481: moederdag '36 
— 495: moederdag '37 
— 496498 : compleet 
— 499502 : wmter '37 
— 503505 : spoorw. 
— 505514 : doktoren 
— 515516: gel.wensch 

JOURNAUX. 
— 1 
— 5 
— 6 
— 8 

0.6 kr. blauw 
1 kr. blauw 
1 kr. violet 
1 kr. grijs 

LUCHTPOST. 
— 13: compleet 
— 411 : compleet 
— 5 : 400 kr. groen 
— 10, 11: 
— 12, 13, 16, 18': 
— 19: 15 gr. lila 
— 2 0 ' : 20 gr. brum 
— 2 1  : 25 gr. violet 
— 2 2 ' : 30 gr. l.bruin 
— 23 : 30 gr. violet 
— 24 : 50 gr. l.blauw 
— 25 : 50 gr. grijs 
— 26 : 80 gr. groen 
— 27 : 1 s. blauw 
— 2 8 ' : 2 s. groen 
— 29 : 3 s. roodbr. 
— 30: 5 s. blauw 
— 3 1 ' : 10 s. bruin 
— 42: 1 s. rood 
— 43: 2 s. groen 
— 44: 3 s. bruin 
— 45: 5 s. d.groen 
— 46: 10 s. bl.grijs 
— Rotary 16' 

Pnjs 

* 
0.80 
2.50 
9.25 

18.75 
14.75 
2.90 
2.75 

—.— 
0.30 
0.40 
6.— 
0.25 
3.90 
7.50 
1.90 
3.— 
0.20 
0.20 
0,60 
1,50 
0.50 
3.95 
0.20 

5.50 
10.— 
12.50 
4,50 

2.15 
3,75 
1,40 

—.— 
0.35 
0.30 
0.20 
0.30 
0.40 
0.45 
0.70 
0.60 
0.45 
2.15 
0.80 
3.75 
1.75 
3.75 
0.50 
1.— 
2.75 
2.25 
4.15 

18.75 

0 

0.80 
2.75 

—.— 
—.— 
—.— 
—— 
—.— 

0.25 
0.15 

—.— 
—.— 

0.15 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 

0.10 
0.10 

—,— 
—.— 
—.— 
—,— 

0.15 

2,50 
7.50 
5.50 
3,— 

2 50 
—.— 
—.— 

2.25 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
0.50 
1.— 
2.75 
2.50 
4.50 

—.— 
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D B I V H A A G : 
Lange Poten 'i5a 
Telefoon 1 1 7 0 2 0 J. K. m E TI» IJ K 

• ^ 
I V E W  Y O R K : 
S t a n d i s h H a l l 
45 W. Sist Street 

U.S.A. EN OANADA 
tot 1900 te koop gevraagd. Zichtzendingen worden gaarne tegemoetgezien, liefst per stuk geprijsd. 
Omgaande contante afwikkeling. Voor mooie verzamelingen en zeldzame stukken Engelsche Koloniën 
is hier eveneens een goede markt. — Verleen gaarne mijn bemiddeling bij verkoop in Amerika. 

ALLE AANBIEDINGEN S.V.P. NAAR NEWYORK. 
N B D B R I w ^ N D E N K O L O N I Ë I V EIM E U R O P A . 

Deze zegels zijn in Amerika dikwijls goedkooper dan in Nederland. Verzamelingen die ik koop worden tegen 
lage prijzen gedetailleerd en gaarne van uit Den Haag op zicht gezonden. Vraagt nog heden een zichtzending 
onder opgave welke landen U verzamelt. Van elk Europaland kunnen wij een mooie collectie ter inzage zenden. 

AANVRAGEN UITSLUITEND NAAR DEN HAAG, LANGE POTEN 15a. 

COMPLETE JAARGANGEN VAN HET „PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 1912—1921 
en het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE" 1922—1939. Te koop 

nnnnnknrinn ■ Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen den prijs 
BBilyCUDuQll . 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. 

d h A^jÊk^k 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
S e d e r t 1915 dus dit jaar 1940 
reeds 2 5 j a r e n , is de naam 

ilMGill^ÄID^IP» 
een der meest bekende en betrouw

bare Firmanaam in de Philatelie. 
In dit Jubileumjaar zijn wij dan 
ook met de tijd mee gegaan door 
oprichting van een kantoor voor 

in den Haag. — Reeds nu hebben 
onze cliënten hun vertrouwen ge

toond en kregen wij belangrijke 
inzendingen. 

mUB I^AAI^ÏÏ A.S. 
komt onder de hamer een belang

rijke verzameling Nederland en 
Koloniën waarin o.a. een onge

bruikt blokstuk van de 10 cent 
1852 geret. Hoorn van 10 stuks. 
Complete vellen Koningin han

gend haar 1891—96 in buiten

gewone staat, van de 3 et. orange 
en de 7^4 et. bruin, vellen van 
200 stuks ongebruikt, komen in 
het Postmuseum als compleet vel 
niet voor en zijn als zoodanig, 
voor zoover bekend, U N I E K . 

Van de 50 et. 1896 No. 46 even

eens een compleet vel van 50 stuks 
ongebr. als zoodanig zeer zeldzaam. 
In de af deeling Porten komen van 
CURAgAO en SURINAME in 
pracht staat vele dure typen voor. 
Een VERZAMELING EUROPA 
waarin Duitsche Koloniën, Saar

gebied cpl., Oostenrijk cpl., Liech

tenstein cpl., enz. Vele mooie 
restanten en verzamelingen van 
Europa en overzee. 

Vraagt nu reeds 
een veiling catalogus aan. 

• 

1 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
Veilingen, Aankoop, Verkoop van Postzegels. 

Telefoon 113853. Postrekening 216240. 8 ^ U w bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 
^f^^^^w^^m mf'm^ ^^^m^wwm^^'^^^'^'^''^r'mßm>'mß^f'w^'^'^i'^^m>m 
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De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
zal in den loop van de maand April 1940 tot een belang

rijken verkoop van gestempelde postzegels overgaan. 
Deze zegels, op fragmenten, zullen te koop worden / ' ^ ^ \ 
geboden in zakken van 5, 20, 25 en 50 K.G. v j t / 
De verkoop znl bestaan ui t : 

Hoeveelheden 

1500 kg. 

1000 kg. 

2500 kg. 

40 kg. 

Catalogus Yvert 

Colis postaux 
No. 170 a 177 

Idem 178 a 201 

Idem 135166 

Service No. 123 

Catalogus Michel 

Postpaketmarken 
No. 3 a 10 

Eisenbahnpaket 
marken 171194 
Idem 136170 

Dienstmarken 
1 k 23 

Catalogus Scott 

Parcelpoststamps 
127275, 1279 
128082 
Idem 12831306 

Idem 123869, 
127678 

14011426 

50 kg. postzegels uit alle landen van gemiddelde en hooge waarden. 
40 kg. gewone Belgische postzegels en uit het buitenland. 

300 stuks postzegels No. 201 Yvert, 194 Michel, 1306 Scott. 
Deze verkoop zal het voorwerp uitmaken van een 
beschrijvenden en uitgebreiden catalogus, die iedereen 
toelaat zich loten postzegels aan te schaffen. 
Buitenlanders kunnen hun aanbiedingen in de valuta 
van hun land stellen. 
Vraagt nog heden dezen catalogus aan; hij zal U tijdig 
en gratis worden toegezonden. 

PHILATELISTISCH CENTRUiVI 
van de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, Station Brussel Klein Eiland. 

NOORD BORNEO 
Ik heb een zeer uitgelezen partij 

zegels van dit gezochte land, om

vattende verschillende zeldzaam

heden; ik kan deze U aanbieden 

tegen de meest billijke prijzen. 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle 

deelen van de wereld gezonden. 

T» mmn ̂ 
« 

Frinton on Sea, Essex (Engeland). 

ïmAikk^iAM 
Koopt voor Uw verzameling 
van Nederland en Koloniën: 

Het nieuwe SpeciaalAlbum 
van Nederland en Koloniën 
geheel compleet in Nederland'sche tekst 

UITGAVE VAN 
YVERT & TELLIER — REISER & ZOON 

Dit album, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der portzegels en de voor

naamste kleurverschillen en afwijkingen, 
is in losse bladen gedrukt, terwijl alle 
cartons voorzien zijn van doorzichtige 
schutbladen. 
Prijs: in fraaie zelfbinder . , f 8,50 
Idem, doch in half lederen band f 13,50 
(Porto voor Nederland f 0,40; voor Indië f 1,75). 

Postzegelhandel G. KEISER S ZOON 
Passage 2 5  2 7 , Den H a a g 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

Mr^p^^^«<M«^^w^^«^^HMWMP^v<^^^^wr 
DUITSCHLAND: 

Weldadigheidsserie, Nos. 582590 •■■■ ƒ 0.75 
Luchtpost, No. 53, 3 Mark ° ƒ 0.40 
Polarfahrt, Nos. 40-42 ° ƒ37.50 

FINLAND: 
Roode Kruis, Nos. 161-163 =' ƒ 0.35 
Idem, Nos. 186-188 ° f 0.32 

GRIEKENLAND: 
Luchtpost, Nos. 8-14, compleet ■'■■ ƒ 1.60 

HONGARIJE : 
Nos. 490-503, compleet ° ƒ 0.4O 

LIECHTENSTEIN: 
Nos. 43 en 44 '■■ ƒ 0.75 

LETLAND: 
Nos. 211-217 ° ƒ 0.50 
Luchtpost, Nos. 6 en 7 getand '■' f 1.70 

LITAUEN: 
Luchtpost, Nos. 52-59, getand ° f 1.85 

LUXEMBURG: 
Weldadigheidsserie, Nos. 142-144 =■■ ƒ 0.35 
Weldadigheidsserie, Nos. 192-196 '' f 0.40 
Weldadigheidsserie, Nos. 288-293 " f 0.95 

ROEMENIE: 
30 en 50 Lei, Nos. 399 en 400 ° ƒ 0.30 
Luchtpost, Nos. 14-18 ° ƒ 0.45 

S AARGEBIED: 
Weldadigheidsserie, Nos. 165-171 ° f 9.50 

YOUGO-SLAVIE: 
Kleine Entente, Nos. 310-311 ° f 0.18 
Balkan Entente, Nos. 312-313 ° ƒ 0.35 

IJSLAND: 
Nos. 164-166 =:- ƒ 0.35 
Levering franco na storting op postrekening No . 288605. 

HAGA & HARPENAU, 
Geleenstraat 44, Telefoon 91182, Amsterdam-Z. 
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FIRMA TEN KATE & BORCHERS 
Gasthuismolensteeg 13, AmsterdamC. 

Postrekening 24S932 Telefoon 32521 

Onze zeer belangrijke 

35e Postzegelveiling 
zal aanvang Maart plaots vinden. 

De catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

W0f~ Voor onze 36e veiling kan nog beter 
materiaal worden ingezonden. 

Suriname. Weldadigheidszegels 1940 per serie f 0,45 
Voor den handel bij afname van minstens 10 series korting. 
Vliegbrieven. 
De laatste bijzondere vlucht CurafaoSuriname per stuk f 1,50 
Wij hebben ook een kleine voorraad prima gebruikt Curafao 
en Sariname 1936 (Sluiertype) en Luchtpostzegels. 
Cura9ao pnjs nominale waarde Suriname 10% boven nominaal. 

Pracht kwaliteit. 

Postzegelhandel M. S. POLAK 
Karel du Jardlinstraat 12  Telef. 21336 

Amsterdom. 

( 

1 

i 

y^Amsterdamsche Postzegel beurs'' 
1 Woensdag en Zaterdagmiddag 
1 van 13 — 17 uur 
1 in „De Brakke Grond", Nes. 
1 Inschrijving als bezoeker opengesteld ook tijdens 
I de beursuren. 

1 S S T Introductie van personen buiten Amsterdam 
1 woonachtig is mogelijk. 
■ ^ ^,P ^ ^ ^ » 

Voor N I E D W I C H B D E I V 
is sedert 1900 HET adres: 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700. telefoon 432?. 
AMSTERDAM, Gravenstraat 17 a/d N. Kerk, telef. 47103 

Levering (ook in abonnement), direct bij 1 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen 1 

VRAAGT INLICHTINGEN ! ! ! 
Vraagt toezending van onze juist verschenen 
F E B R U A R I  A A N B I E D I N G . 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk b"lang in: 

Alles zonder eemge verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Uandleekening) 

ië, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europazegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vercenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentién. 

A. BISKE, 
POSTBUS 289 , BRUSSEL. 

(Lid LP.H V. Brussel). 

A I v L B S P R I i H A G E B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923/1938 i6 series, 61 waarden f 6,80 
Kind 1939 i serie 18 cent 10 series f i 75 
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, ' Amsterdam, C. 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert 
DUITSCHE KOLONIËN 

biUijkste prijzen in gelijke verhoud ing . 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking Ook naar Overzee 
N l a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentién 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. 

Illllllllll llllllllllllllltllllMIIIIIIIIIIIIIIII Il'illllllll I lllllllllllnillMMlIIIIIIII 

Te koop gevraagd 

OOSTENRIJK 
Jubileum 1910, Rotary, 
F.I.S. I. "Wipazegels. 
Wipablok. 
Katholiekendag. 
10 Sch. Dolfuss. 
Veldpost 1918 en andere 
goede series, postfrisch. 

Aanbiedingen met uitersten prijs aan: 

BmiAANSE EN BOEKEMA'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
WESTEWA6ENSTR. 34 TEL. 55344 

ROTTEROAMC. 
Illlllli'"""illl| | | | | | | | | |limmiiiiii| | | |i | | | | | Illlllllllllllimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Verwijzende naar mijn advertentie in het 
Decembernummer 1939, bericht ik hiermede 
mijn geachte clientèle, dat ik o.o.v., begin 
Maart a.s. w êer een postzegelmagazijn open 
in de Prinsestraat Z f l D E N H A A G . 

Roelf Boekema, 
Philatelistisch Expert. 

Voord, aanbieding Nederland (vlg. S. Cat.) en Europa (vig. Yvert). 
NEDERLAND: nrs. 1, 2: iets kort of even aangesneden ƒ0 .40; nrs. 
1, 2: slechte kwal. 0.15; p. 10 stel 1.25; nrs. 23, 24, 26: p. 10 stel 
0.80; nrs. 36, 39, 43: 0.30. 
NED.-INDIE: nrs. 4, 5, 8: 0.40; 11, 15: 0.35; 10, 19, 39--: 0.17; 
nrs. 62, 139, 141: 0.11; luchtv.f, '38*: 0.50; Cur. jub. '38: 0.30; Sur. 
jub. '38: 0.35; Sur. 4: 1.20; nrs. 5, 8: 0.55; 16-20: cpl. 0.45, 19A, 
20A: 0.45; 22a: 0.35; nrs. 77, 87, 88, 92: 0.40. 
EUROPA: Blok ong. Albanië huw.: 0.70; België '38 Koekelb.: 0.65; 
Liechtenstein 50 rp. '39: 0.95. Series Europa ong.: Albanië huw. '38: 
1.60; België Koekelb. opdr.: 3 st. 0.45; Danzig Winterh. '36: 1.15; 
nrs. 226, 227: 0.14; luchtp. 16-19: 0.08; Winterh. '38: 0.75; Port 
Gdansk Nov. '38: 3 st. cpl. 0.45. 
Alles prima kwaliteit. Verkoop van enormen voorraad. Buiten-
Europa en Europa (vooral oudere zegels) tegen ipotlage prijzen. 
Ned. en Kol.: typen, tandingen, puntstempels. Zend mancolijst of 
vraagt zichtz. Ref. verzocht of storting bedrag op giro 268248. 

R. DE ROCHEMONT, Juffermansstraat 38, OEGSTGEEST. 

GELEGENHEIDSAANBIEDING. 

Rolt 
Rolt 
Rolt 
Rolt 

serie 
serie 
serie 
serie 
serie 
serie 
serie 

ƒ 1 . 
-O, 
- 0 . 
- 0 . 
- 0 . 
-o , 
-0 . 

Rolt. Weldadigheid 1926, 
Rolt. Weldadigheid 1927, 

Weldadigheid 1929, 
Weldadigheid 1930, 
Weldadigheid 1931, 
Weldadigheid 1932, 

Rolt. Weldadigheid 1933, 
Alle kind?rzegels 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-ziJdig, 3^—60 c , 24 w. 
Rolt. hoekversterking 3^—50 c . 
Zeelieden-serie 
A.N.V.V. 
Rembrandt 
Olympiade 
Goudsche Glazen 
Zomerseries 1935/1939, 5 series 
Weldadigheid 1927/1928/1929 
50 versch. Fransche Kol., p. 10 pakketten - 1 

Porto extra. - Giro 40215. 

4v' 
30 
40 
8"; 
60 
5C 

■6.73 

14 w. 

6 , 
 1 1 

 2 
 4 
 1 
O 
O 
o, 
 1 
 o 
 1 , 
o. 

../5 

25 
50 
25 
4= 
80 
35 
35 
65 
25 
75 
25 

1 « k dik 

JOHM G O E D E , 
Brederodestr. 46, Amsterdam, W. Tel 85496 . 

N I E T TE EVENAREN SERVICE. 
Harmer, Bondstreet, algemeen erkend door de philatelisten 
als 's werelds leidende postzegelveilinghouder, biedt een niet 
te evenaren service aan keepers en verkoopcrs van prima 
zegels ! 
Veilingen worden wekelijks gehouden en in elke veiling 
worden zegels aangeboden tot een minimum waarde van 
£ 2500 en zoodanig gekaveld, dat alle categorieën van 
verzamelaars er belang in kunnen stellen. 
De allermooiste stukken ter wereld worden in Harmer's 
Bondstreetveilingen verkocht. Wanneer U nog nimmer 
zegels in een veiling gekocht hebt of wanneer U nog niet 
op onze cliëntenlijst voorkomt, schrijf ons dan om gratis 
geïllustreerde catalogi der aanstaande veilingen. U kunt 
Uw biedingen zonder bezwaar per post inzenden. Harmer's 
internationale reputatie is een waarborg voor algeheele 
voldoening. 
Wanneer U wenscht te verkoopen, vraagt dan ons boekje 
„Zegels verkoopen in veiling", alsmede ons 40 pagina's dik 
jaarlijksch overzicht; beide gratis. 

VEILINGKALENDER. 
19 en 20 FEBRUARI: 

Eeri zeer mooie algemeene verkoop, omvattende zeldzame 
losse zegels, alsmede mooie kavels van Zwitserland, Trans

vaal, de Vereenigde Staten en de Virginische Eilanden. 
26 en 27 FEBRUARI: 
Nog een mooie algemeene verkoop met Lijzondere ver

zamelingen en verschillende fijne losse rariteiten, alsmede 
goede kavels van Kaap de Goede Hoop, Egypte, Frankrijk, 
GrootBritannië, Portugeesche Koloniën en Rusland. 
4 en 5 MAART: 
Het restant van een prachtcoUectie van Kaap de Goede 
Hoop driehoeken; bijna elk zegel is in pracht conditie. 
Verder goede kavels van de Duitsche staten en van Japan 
gespecialiseerd. 
11 en 12 M A A R T : 
De uitgebreide gespecialiseerde verzameling GrootBritannië 
uit de bekende ,,Holmes"collecties, omvattende alle uit

giften met inbegrip van zeldzame ongebruikte blokken en 
groote restanten. 
14 en 15 M A A R T : 
De van October uitgestelde FabergécoUectie Finland en 
Polen. 
18 en 19 M A A R T : 
De wereldberoemde Agathon Fabergé collectie van Russische 
lokaalposten; geïllustreerde luxe catalogus 2 sh. franco 
per post. 
28 MAART: 
Een verzameling luchtpostzegels met vele zeldzaamheden; 
eveneens een zeer mooie verzameling Britsche Koloniale 
zegels, waarbij Rhodesia gespecialiseerd, benevens losse rari

teiten en groote restanten. 
Harmer, Bondstreet, heeft het genoegen U mede te deelen 
dat hij opdracht heeft ontvangen om geheel ongelimiteerd 
in veiling te verkoopen een zeer mooie gespecialiseerde 
verzameling van Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJs
Inad, waarbij zeldzaamheden en unieke stukken. Verder een 
collectie Portugeesche koloniën gespecialiseerd (ex Marsden), 
waarbij vooral PortugeeschIndië uitblinkt. De veilingdata 
voor deze collectie zullen binnenkort worden bekend
gemaakt. 

H . R. H A R i U G R , 
De voornaamste veilinghouder ter wereld, 

meer dan 50 jaar gevestigd. 
Telegramadres: Phistamsel Wesdo, London. 

131137 New Bond Street — London W.l. Englond. 
Telefoon: May f air 0218 (3 lijnen). 

•mjnfna^i^p 



16 FEBRUARI 1940. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XXIV 

Prüs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Bod gevraagd op de volgende Catalogussen. 
Yvert 1917-21, 1924-29, 1932, Michel Europa 
1921/1922. 1924, 1935. Europa en Overzee 
^9^9^ '31 . *33i '34 en '37. Senf 191 j , '19, ' 21 , 
'23, '26, 'ij, '28. Senf ïUustr. Briefm.Journal 
Jaarg. 1918-1922 Aan blok of afz. Aanb. aan 
Joh, V. d. Berg, Hotel „Welgelegen", Ede {20) 

TE KOOP AANGEBODEN 

PRACHT COLLECTIE RUSLAND. 
I e k w a l i t e i t . 

B r . o n d e r n r . 3 8 b u r e a u v . d . b l a d . 

A a n g e b o d e n : Oostenrijk 117, 133/4 gebr., 
en postfrisch de nrs. 290/6, 304/312, 326/30, 
374 7- 4Ï9, 430. 430A, 471/6, VI 1/46, Port 
131/170 en diverse andere nrs V.S.v.Amerika 
nr. 137 beh. dun plekje pr. ex prijs f 10,— 
nr. 92 idem idem ongebr. f 7,—, nr. 94 zwaar 
gest. f 6,—, Voorts de nrs. 21, 42/3, j6, 80, 
89**, 90**, 120A, 156, 264"^*, VI i /é, pr. ex. 
Curasao herdenking gebr en diverse andere 
nrs. van Curasao en Suriname. Zwitserland 
pracht paart) es van nrs 16 en 17 gebr. G e v r . : 
Oostenrijk Fis Ien II, Wipa-blok, Dolfuss 10 sh., 
Rotary, 19 rocpl. Kuk Feldpost 1/21 alles postfr. 
Wipa43o'43oAgebr.opbr. Saar 12Ï/131 postfr. 
M. D.Postma, Spoorstr. 130, Leeuwarden (47) 

Veldpostkaorten. speciale afstem pel ingen 
en nieuwe uitgiften uit dezen oorlog 

levert vlot en billijk : 
Rennie Haagsma, (41) 

Pres. Steynplantsoen 3, Am sterdam-Oost. 
Giro 336559. Vraogt gratis maandbericht. 

K i l o w a a r v a n Ier land , vele waarden en 
herinneringszegels 1929—1939, i kilo f2,75, 
2 kilo's f y,— franco. Van Groot Brittannië 
f 2,25 en f 4 ,—. — E . C . E H R M A N N , 
Cambridgestieet 29, London S.W. i. 

(Giro 's-Gravenhage 323166). (13) 

België Eeuwfeestzegefs 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) 

Gelegenheidsaanbieding: 
Nederland Jubileum 1923: 30 verschdlende 
tandingen. Catalogus Ned. Hand. f 3,f0 of 
meer, prijs slechts f 1,75. Indië Jubileum '23 
alle afwijkende tandmgen beh. y c. 11V2: »^ 
Catalogus f 3,oy, prijs slechts f i,—, Beide 
series voor slechts f 2,50. Complete beschrij
ving plaatfouten driehoek 6 cent f o ,2j . 
50 verschillende Fransche Gedenkzegels waar
bij vele nieuwste soorten, slechts f 2,jo. 
RARITEIT Danzig No. 120. Zwart en roode 
kleur oi tbreekt , prijs f 25,— of in ruil tegen 
frcs. 2500.— engros, aanbieding verzocht. 
„ X H E U L O B E " Z A A t V D A A t 

G i r o 1 I 8 3 3 0 . 
Wij kunnen nog enkele malen leveren Spanje 
50 verschillende, uitgaven Gen. Franco f 2,—. 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

T E K O O P : Verz. censuurst. dito etiketten, 
brieven uit intern, en gevangenkampen, Duit-
sche Bez. van België, Duitsche en Oostenr. 
veldp., R. Kruis, uit den oorlog *i4- ' i8, be
nevens enkele stukken uit den Boerenoorlog. 
Opgezet en beschreven. 
Brieven onder no. 32 aan adm. van du blad. 

Bod gevraagd op 
1500 punt- en ploatstempew op 5 et. 1867 

5, 10, 12V2J 15» 20 et. 1872 
I, iVs» 2> ï^'a et. 1876 
3, 5, 10, i2 ' / 's l ï , 20 en 22V2 et. 1X91 
W . V A I V ' V E I V R O O I J , 
Prins Hendrikstraat 42, Eindhoven. 

Aangeboden aan meestbiedende: Indïë dienst 
1911 D kopstaand ongebr. ly c. 20 c ; Dienst 
kopst gebr. 3 c ; Cur. herd.serie 1934 cpl. gebr.; 
port 1892 ongebr. 2I/2 c. type II ; Surin. Do-X 
serie cpl. ongebr. Min. prijzen resp. f 10,—; 
f4,—;f 10,—;f24,—;f s,7i;f 20,—. Pracht ex. 
Isbrücker,Montpensier]aan42, Amstelveen(43) 

Z I C H X Z E N D I N G E I V 
Speciaal België, Frankrijk, Liech
tenstein, Luxemburg, Zwitserland 

volgens mancolijst. 
PAKKETTEN-AANBIEDING. 

300 versch. België Bfr. 32.— 
300 „ Frankrijk „ 65,— 
300 » Hongarije „ 10,— 
300 „ Oostenrijk „ 12,— 

plus p o r t o . 

Jean Vrüdal, Esneux, België. 
Suche Neuheitentausch in Holland, 
Belgien und Luxemb., in jeder Menge 

R. KAISER, 
Podêbrady 504/11, Böhmen. 

Korrespondence deutseh. (49) 

AANGEBODEN; N i e u w K a - B e Album 
S p a n j e , met collectie zegels oud en nieuw 
Spanje, fr. 3J00,— Yvert elk aannem. bod. 
Ook te ruilen tegen Duitschl. of Oostenrijk. 

L A A N VAN MEERDER V O O R T 179a, 
DEN HAAG. .(jo) 

GEVRAAGD: 
DO-X SEmE SURINAME 

ongebruikt. 
J. F. DE BEAUFORT, 

Hoofdstraat 179, Driebergen, (p) 

F. V. GELDEREN 
thans gevestigd 

Hartenstraat 30, 
Amsterdam Centrum. 

Speciaal: 
In- en verkoop, ook ruil van 
massagoed, kilowaar, goedkoope 
plaatjes, kleine series, tevens laag 
geprijsde zegels en series voor 
Uw ruilmateriaal aan te vullen 
(± 1 cent per Yvert franc.) 
Goedkoopste adres voor pakket
ten Ned. en Koloniën en ledige 
vensterenveloppen en gros. (35) 

T E K O O P : Verzameling Ned. afstempelir.gen 
op brieven en brieftragm. pi m. 1400 versch. 
alle soorten van 1852 af t.o.h. w.o. gelegenh., 
scheeps-, spoor- en proefstempels,'_unica en 
weinig voorkomende. Opgezet en beschreven. 
Verz. puntstempels compleet op 25 nrs. na. 
Brieven onder no. 31 aan adm. van dit blad. 

Onder de wapenen zijnde Philatelist 
verzoekt om toezending van Buitenl. 
Philatelistische bladen en lectuur. 
Toezending gaarne tegemoet ziende 
onder nr. 36 van dit blad. 

TE KOOP G E V R A A G D : Tsjecho-Siowakije 
Muziekblokken No. I en 2. St. Helena No. 
79/88 ongebruikt. Zichtzendingen of collectie 
te koop gevraagd van Kerkdijken Staat N o 
I t /m 2 j . Ook paren, strips, blokken, brie
ven en curiosa. A L. L GATHIER, 

Rijnburgersingel 9, Leiden, (27) 

Postzegels of verzameling te koop 
gevraagd van Ned. en Kol. of Euro
pa, alsmede losse partijen. 

R. ROSENTHAL, M 
Vlierboomstraat 297, Den Haag. 

Yoordeel ige aanbieding. 
Kinderzegels 1923—1939, 17 series f 6,40 
Zomcrzegels 190J—19,9, $ series f 1,10 
Zeelieden f 0,45, A.N.V.V. f 0,80, Gouda 
f 0,65, Crisiszegels f 0,20, Utrecht f 0,16, 
verder Ned. en Kol. tegen 60—70 procent 
Spec. Cat. 1940. Uitsluitend prima kwaliteit. 
Orders boven f 2,jo franco. Giro 326682. 
Advertentie vorig nummer blijft geldig. 

W. Pieters, 
Amstel 69, Amsterdam. (29) 

G E V R A A G D 
Frankrijk, Proeven, Plaatfouten, Kleurver
schillen, Afstempelingen. Ballons Montés en 
alles, wat voor speciaalverzamelaar van belang 
IS, event, ruil tegen Nederland, basis Yv. '40. 
J. H . Stiemens, Res. iste Lt. Staf III, R. Gr. 
(25) Veldpost. 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,1 j 
dito (Europa) f 1,35, uit mJin doubletten. 
Franco Nederland, Ned.-Indië f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). 

RUIL. Zwitserland tegen Curasao 
en Suriname op basis Yv. of Michel. 

H. SCHWARZENBACH, 
Zur Trümlen, Rüti, Zch, Schweiz. 

(23) 

Nederlandsche Postzegelbeurs 
M. J. H. TOORENS 

P. O. BOX 111, DEN HAAG. 
Pos tg i ro 1 2 0 S 4 3 . 

Per serie — postfrisch (45) 
BELGIË Helm 165/78 . . f 3 J . -

Mercier 342/50 . . . f 33,— 
Roode Kruis 150/63 . f 58,— 
T B.C. >94'40o . . . f 7,50 
Orval 1939 . . . . f 2,10 
Roode Kruis 1939 . f 1,60 
Orval II 363/74 . . . f 24,— 
Blok Montenez . . . f 5,— 
Blok Antwerpen . . . f 4,50 
Blok Koekelberg . . f 1,— 

DANZIG Abschied 14 waarden cpl. f 2,50 
per 10 series . . . f 22,50 

DUITSCHLAND Kleederdr 547/56 f 1,40 
Ambachten 513/21 . f 3,— 
Ostropa 535/8 . . . f 4,— 
Wagner 470/8 . . . f 8,— 

Compl. prijslijst op aanvr. gratis verkrijgbaar. 

Frankeer altijd 
Philatelistisch ! 

1 Tekst van deze 
1 vóór den 
1 aan de 

5en in 
annonces 

te zenden 
administratie. 1 

Te koop gevraagd: Verzameling of 
doubletten van klein rondstempel 
1872-'92. Plaatsnamen met tij dstemp. 
Opgave aantal en uitersten prijs aan: 
Schiedamscheweg 17, Kethel. (46) 

Te koop gevraagd in goeden staat; 
een catalogus Yvert & Tellier Champion 191 j 
en een catalogus Michel Europa Übersee 191 ï 

met prijsopgave. (42) 
LOUIS STAMS. Hoogc Ham 70, Dongen. 

TE KOOP: Verzameling Nederland 
en Koloniën w.o. Telegraaf compl. 

en de meeste goede nrs. 
Prima kwaliteit. 

Br. onder nr. 39 bureau v. d. blad. 

TE KOOP 100 complete series 
Zomerzegels 1937 voor f 16,—. 

Eerst bericht verzocht. 
J. OLTHUIS, ■ (26) 

Elandsgracht 66 H', AmsterdamC. 

BOD GEVRAAGD op : 
2 series 344/347, 16 series 390/393, 
11 series 394/397 Duitschland van 
Yvert, ongebruikt. 
B. E.Spanjaard,Floralaan 2, Bussum. 

Te koop gevraagd: 
Nederland weid. series en betere losse w.. 
Indië groot formaatz. koninginnetype boven 

f 0,60 zegel. Curafao en Suriname. 
Betaling na ontvangst. {40) 

L. J. A. LUDEKEH, 
Van Ostadestraat 209,  «msterdamZ. 

Te Icoop gevraogd : Willibrordus, Spoorjub. 
S en i2i/_) c. gebr. en afgew. in Ia kwaliteit, 
in groote kwantiteuen. Ook andere Neder
landsche zegels steeds te koop gevraagd. 

Brieven met prijsopgaaf aan: 
Postzegelhandel R. Kormos,  Voorburg. 

Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

VRAAG EN AANBOD. 

Aangeb. Spec. Verz. Finland Yv. nos. 1348, 
Sj90 (ben. 8 nos.) totaal frs.4 840, benevens 
eenige oude, doch besch.nos. fr. 230of 105.— 
L. Monasch Jr., de Sitterstr. 5a, Groningen. 

Aangeboden 1 weldadigheidsseries van Suriname 
Danzig, Saargebted, Duitschland, enz, Gevr.: 
betere zegels Danzïg en Memel,liefst in blokken 
W. Saalberg, Postbus 176, Den Haag. (44) 

1 UITSLUITEND 
ten behoeve 
aangesloten 

van 
voor en 

leden der 
vereenigingen. 1 

^ Teksten van deze advertenties in te zenden vóór den 5en van de maand. ^ 
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komt de tanding 9% voor (afb. 21), waardoor de ongetande vel-
deelen van 50 stuks gemakkelijk kunnen worden gescheiden. 

Gedurende de staatsgreep van de ,,Niedra"-partij op 16 April 
1919 werd in de drukkerij een hoeveelheid zegels van 3, 5 en 
15 kap. m beslag genomen. De vellen bestonden nog uit 400 stuks 
en waren dus nog niet gegomd, resp. versneden tot vellen van 
2 X 50 stuks. De perforatie 9% tusschen de vakken van 50 stuks 
ontbrak dus eveneens. Het grootste deel dezer zegels kwam later 
weer in het bezit van het Libausche postbestuur, doch een zeer 
klein gedeelte bleek spoorloos verdwenen. Enkele der verdwenen 
zegels zijn tenslotte in mijn verzameling terecht gekomen. 

Afb. 31 geeft het midden van een origineel 
vel van 400 stuks der 5 kap. Afb. 32 toont een 
verticaal paar met ongetand gebleven tusschen
strook van de 15 kap. (plaat II). 

De 15 kap. dezer uitgifte werd gedrukt van 
twee verschillende platen. Het in Maart ver
schenen 15 kap. zegel was van de eerste plaat, 
welke plaat eveneens werd gebruikt om de zegels 
van 15 kap. op gelinieerd schrijfpapier en op 
sigarettenpapier te drukken. Deze plaat is in 
April vervangen door een andere plaat. De 
tweede plaat wijkt eenigszins af van de oorspron
kelijke; de verschillen zijn: 

^(fflï yi jffi^ 

'^WW' 
Afb. 32. Afb. 33. Afb. 34. 

Plaat I (afb. 33): 22 streepjes boven Latvija, bovenkant-versiering 
achter Latvija is recht, vlag van 5 is dik. 

Plaat II (afb. 34): 23 streepjes boven Latvija, bovenkant-versiering 
achter Latvija is schuin, vlag van 5 is dunner dan bij plaat I. 

De 25 kap. dezer uitgifte vertoont vanzelfsprekend weer de 
beide typen, welke ook voorkomen bij de vorige uitgifte (zie 
afb. 27 en 28). 

Tintverschillen komen bij deze uitgifte veelvuldig voor. De 
grootste verschillen vindt men bij de 20 en 25 kap. Bij de 20 kap. 
zou men bijna kunnen spreken van twee verschillende kleuren, 
t. w. oranje en bruinoranje. Dit laatste zegel is m. i. het zeld
zaamste van deze uitgifte en heeft ongetwijfeld een oplage van 
miijder dan 100.000 stuks. De 25 kap. zegels bestaan in de tinten 
grijs en zwartgrijs. De oplagen van de verschillende waarden 
worden door mij getaxeerd (officieele opgaven ontbreken): 

3, 5, 20 en 25 kap. elk ca. 700.000. 
10 kap. ca. 2.000.000 (een deel van het aan de post gebleven 

restant is in September 1920 overdrukt). 
15 kap. (plaat I) ca. 200.000. 
15 kap. (plaat II) ca. 1.000.000. 
35 en 75 kap. elk ca. 350.000. 
50 kap. ca. 500.000. 
Alle waarden met uitzondering van de 5 kap. (rood) en 20 kap. 

(bruinoranje) komen voor op geribd papier. Aangezien deze zegels 
feitelijk slechts door speciaal-verzamelaars worden gezocht, is de 
handelswaarde der zegels op geribd papier ongeveer 5 X de waarde 
der zegels op effen papier, hoewel de oplage op geribd papier 
gering is. 

De zegels zijn slecht gegomd. Twee soorten gom komen voor. 
De witte gom is gelijkmatig. De licht geelachtige gom is ongelijk
matig en soms streperig. 

Aan weerszijden bedrukt komen voor de waarden 3, 10, 
15 (plaat I), 20 (oranje), 20 (bruinoranje), 35 en 75 kap. Bij de 
waarden 3, 10, 15, 20 en 35 kap. staan de zegelbeelden ongeveer 
op dezelfde hoogte; men zou deze aan weerszijden bedrukte zegels 
dus ook kunnen verzamelen in enkele exemplaren. Bij de 75 kap. 
staan de zegelbeelden echter nooit gelijk. Bij de 20 kap. (oranje) 

vindt men beide mogelijkheden. Voorts bestaan de beide dubbel-
drukken der 20 kap. (oranje) met breede tusschenstrook (zie 
afb. 32). Deze zegels zijn ongetwijfeld op onregelmatige wijze in 
omloop gekomen, aangezien tusschen de beide zegels de tanding 9% 
ontbreekt. Van deze uitgifte bestaat de 35 kap. met afdruk („Ab
klatsch") op de achterzijde van het zegel (afb. 35). Een dubbel-
druk bestaat van de 75 kap. (afb. 36). 

Afb. 35. Afb. 36. 

Penperforatie („Durchstich") vindt men bij alle waarden, uit
gezonderd de 3 kap. Deze „doorstoken" zegels zijn bekend van 
de plaatsen: Bauska (Bausk), Evele (Wohlfahrt), Jaunlalcene (Neu 
Laitzen), Jaunpils (Neuenburg), Jelgava (Mitau), Lizums (Lysohn), 
Ope (Hoppenhof), Palanga (Polangen), Renceni (Rentzen), Saldus 
(Frauenburg), Skrunda (Schrunden), Staicele (Staizel), Strenci 
(Stackeln), Valmeera (Wolmar). De eerste naam is de Letsche be
naming; tusschen haakjes heb ik de Duitsche benaming vermeld. 

De waarde dezer „doorstoken" zegels loopt zeer uiteen, n.1. van 
10 tot 80 maal de waarde van het gewone zegel. 

Het is aan te bevelen, deze zegels alleen gebruik: te gerzamelen. 
Immers deze penperforatie is gemakkelijk na te maken. In verband 
hiermede zal ik mijn gegevens inzake den gebruiksduur der door
stoken zegels niet vermelden. Ik ben echter bereid zegels met 
penperforatie te keuren. 

Proefdrukken. 
Van deze uitgifte bestaan waarschijnlijk meer proefdrukken dan 

van alle andere uitgiften tezamen. Men kan acht soorten onder
scheiden, t. w.: 

1. zwarte kleur op geelachtig gewoon papier; 
2. zwarte kleur op wit krijipapier; 
3. zwarte kleur op wit krijtpapier in verschillende samenstel

lingen van losse waarden (afb. 37); 

"tf^tSpf' 

Afb. 37. 

4. origineele kleur op de onbedrukte achterzijde van etiketten-
papier (afb. 38 en 39); er bestaan meer dan 5 verschillende soorten 
etikettenpapier; 

5. niet gekozen kleuren op wit gewoon papier; 
6. niet gekozen kleuren op geelachtig gewoon papier; 
7. niet gekozen kleuren op papier met origineel wafelwater

merk (verticaal); 
8. niet gekozen kleuren op papier met origineel wafelwater

merk (horizontaal). 
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Afb. 38 
Van deze 8 verschillende soorten proefdrukken komen in de 

groepen 4 en 6 ook nog dubbeldrukken voor. Van deze proef
drukken zijn vervalschingen bekend. De vervalschingen van groep 2 
zijn zeer gevaarlijk. Vervalschingen van deze vierde zegeluitgifte 
komen voor op papier met horizontaal watermerk (origineel is 
verticaal) en op gewoon papier zonder watermerk. De eerst
genoemde vervalsching is schitterend uitgevoerd; zij bestaat voor 
zoover mij bekend alleen in de waarden 3, 20 en 50 kap. en is 
m. i. zeer zeldzaam. De tweede vervalsching is slecht uitgevoerd 
en gemakkelijk te herkennen aan het papier. Immers deze zegels 
bestaan alleen op al of niet gelinieerd schrijfpapier, sigaretten
papier en wafelwatermerkpapier. Op gewoon papier kunnen deze 
zegels dus ongetand niet voorkomen. De later (1920-21) in dit 
zonnetype uitgegeven zegels zijn getand. 

Plaatfouten. 
Het is bij plaatfouten der zegels van de tweede, derde en 

vierde uitgifte van Letland niet zonder meer vast te stellen, 
welk nummer het betreffende zegel in het oorspronkelijke vel 
heeft gehad. Immers de origineele vellen van 400 siuks zijn nooit 
verkocht. Aan het loket kwamen slechts de vellen van 2 X 50 
stuks. Indien men de plaatfouten dus systematisch wil zoeken 
en tevens de plaats van het zegel in het oorspronkelijke vel wil 
gaan bepalen, moet men beginnen met de beschikking te krijgen 
over 4 verschillende vellen van 2 X 50 stuks. In gedachten 
splitsen wij het oorspronkelijke vel (afb. 19) in de vellen I, II, 
III en IV (I: linkerbovenblok, II: rechterbovenblok, III: linker-
benedenblok, IV: rechterbenedenblok). Op elk vel van 2 X 50 
stuks (I, II, III of IV) komt wel een of andere duidelijke plaat-
fout voor. Indien dus een fout op het eene vel wel en op het 
andere vel niet voorkomt, weet men direct, dat deze vellen ver
schillend zijn. Aan de hand van de zijranden (de vellen II en IV 
vertoonen rechts een streep) en de breedte der randen, kan men 
vaststellen op welke wijze de 4 losse vellen oorspronkelijk ver
bonden zijn geweest. Nu kan men dus de 4 verschillende vellen 
nummeren (I, II, III en IV). 

Het zou te ver voeren in dit artikel een volledige bechrijving 
te geven van alle mij bekende plaatfouten, voorkomende bij de 
zegels 2 t.m. 23. Ik stel mij voor, dit eens in een apart artikel 
te doen. Ditmaal wil ik dus volstaan met van een enkel zegel 
— nr. 14, 3 kap. lila — de plaatfouten te beschrijven. 

Veldeel I. — 6 fouten, t. w.: 
zegel 5: buitenlijn rechts beneden gebroken; 
zegel 6: punt in versiering links van Latvija; 
zegel 16: punt boven binnenlijn rechts onder 3; 
zegel 95: verdikking in bovenste helft cijfer 3; 
zegel 96: punt tusschen linker en middelste aar; 
zegel 100: streepje in linker bovenhoek. 

Voorts komt bij dit veldeel voor een kras, welke loopt over 
het 7e t.m. 10e zegel van de 6e rij (zegels nr. 57, 58, 59, 62) en 
het 7e zegel van de 7e rij. 

Veldeel II. — 5 fouten, t. w.: 
zegel 39: streepje loopend vanuit rechter benedenhoek door rechter 

buitenlijn; 
zegel 45: punt boven tegen T van Latvija; 
zegel 46: takjes links beschadigd; 
zegel 71 : linker benedenhoek beschadigd; 
zegel 91: AP van KAP bijna geheel weggevallen en 3 beschadigd. 

Afb. 39. 
Veldeel III. — 5 fouten, t. w.: 

zegel 11: stip rechts boven tusschen binnen- en buitenlijn; 
zegel 33: verdikking in bovenste helft cijfer 3; 
zegel 41 : punt links beneden cijfer 3; 
zegel 43: ronde vlek onder ster links; 
zegel 48: onderste helft van cijfer 3 beschadigd. 

Voorts moet worden vermeld, dat veldeel III oorspronkelijk nog 
3 zeer ernstige plaatfouten vertoonde, welke in een latere oplage 
zijn verbeterd, doch niet geheel verdwenen. 

Oude plaat, eerste oplage: 
zegel 42: vlek op rechter buitenlijn ter hoogte van rechter takje; 
zegel 62: vlek in linker bovenhoek; 
zegel 84: vlek in versiering links van Latvija. 

Verbeterde plaat, latere oplage: 
zegel 42: verdikking rechter buitenlijn ter hoogte van rechter 

takje; 
zegel 62: verdikking van linker bovenhoek; 
zegel 84: versiering links van Latvija ontbreekt. 

Veldeel IV. — 5 fouten, t. w.: 
zegel 59: vlekjes onder versiering links van Latvija; 
zegel 63: vlek links onder ster rechts; 
zegel 85: punt links boven L van Latvija; 
zegel 90: punt onder K van KAP rechts; 
zegel 96: rechter binnenlijn in het midden gebroken. 

Tenslotte komen nog druktoevalligheden voor. Deze heb ik 
echter buiten beschouwing gelaten. 

Er is dus te catalogiseeren: 
14: 3 kap. (lila); 
15: 5 kap. (rood); 
16: 10 kap. (blauw); 
17: 15 kap. (groen, plaat I); 
18: 15 kap. (groen, plaat II); 
19: 20 kap. (oranje); 

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

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 21 
nr. 22: 
nr. 23: 

19a: 20 kap. 
20: 25 kap. 
20a: 25 kap. 

35 kap. 

(bruinoranje); 
(grijs); 
(zwartgrijs); 
(bruin); 

50 kap. (lila); 
75 kap. (groen). 

LITERATUUROVERZICHT VAN ARTIKELEN, 
VERSCHENEN IN BUITENLANDSCHE PHILATE
LISTISCHE BLADEN GEDURENDE DE MAANDEN 
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PH J G B The Philatelic Journal of Great Britain 
PH 2 Philatelisten Zeitung 
S B 2 Schweizer Briefmarken Zeitung 
S C Stamp Collecting 
W E PH West End Philatelist 

Afstempelingen. 
Brazihe Cancellations on Bull's eyes L.PH vol XLVIII, 1939, 

223 
Frankrijk Les Marques postales des Departements Fran9ais con-

quis sous la Revolution et le Ier Empire (1792-1815). E T 
jrg 53, 1939, 780, 909 

Postmarks of the French Army 1914-1918 S C xol LIH, 1939, 
48 

Algemeen. 
Briefmarken im Dienste des Roten Kreuzes Zur 75 Jahrfeier 

P jrg 46, 1939, 170 
Flowers that Bloom on Stamps S C vol Lil, 1939, 427, 458, 

492 
L'lnspiration Chretienne et la Philatelie E T jrg 53, 1939, 881 
Panama Pictorials to commemorate Canal S C vol. LII, 1939, 

517 
Stamps of other Wars S C vol LIII, 1939, 30, 53, 74, 115 
Vom altesten zum modernsten Kraftwagen P jrg 46, 1939, 

154 
Belgie. 

L'Emission du 15 avril 1912. Histoire, classement, variétés 
P H B jrg 19, 1939, 144, 161 

•Etude sur la serie dite „Montenez" P H B jrg 19, 1939, 125, 150. 
Chefoo. 

Chefoo in the Stamp album S C vol Lil, 1939, 379 
Danzig. 

The Post at Danzig S C vol Lil, 1939, 409 
Duitschland. 

Gebrauchte Deutsche Inflationsmarken. (Zie ook hierover Die 
Post, jrg 1938, 200, 226) P jrg 46, 1939, 137 

Protektorat Böhmen und Mahren. I B 2 jrg. 66, 1939, 256, 
297, 319, 334, 360 

Egypte. 
Egypt Postage Due Stamps of 1884 and 1886 L PH vol XLVIII, 

1939, 234 
Egypt The Screens of the 1927 1934 Issue G S M vol. XH, 

1939, 212 
Engelsch-Indische Staten. 

The Stamp Issuing States of India PH J G B vol XLIX, 1939, 
125, 147, 173. 

Frankrijk. 
Notes sur quelques variétés inedites ou peu coiinues du 1 cen

time 1862, dentelé E T jrg 53, 1939, 907 
The „Sower" types of France. G S.M. jrg XII, 1939, 188 

Gilbert-Eilanden. 
Gilbert & EUice Eilanden S C vol LH, 1939, 431, 475 

Kerkelijke Staat. 
Les Etats de l'Eglise E T jrg 53, 1939, 875 

Lombardije-Venetie. 
The Stamps of Lombardy Venic or Austrian Italy L PH vol 

XLVIII, 1939, 253, 181 
Luchtpost. 

North Atlantic Air Mail (Clipperdienst). AE F vol 3, 1939, 
131, 146 

Natal. 
The Victorian Postage Stamps of Natal L P H vol XLVIII, 

1939, 246, 276, 302 
New-Foundland. 

The Cabot Issue of New-Foundland G S.M vol XII, 1939, 201 

Spanje, 
La Guerre civile d'Espagne (Marques de Censure) E T jrg. 53, 

1939, 951 
Vereenigde Staten. 

The „Premières Gravures" of U S.A S C vol LII, 1939, 455 
Zwitserland. 

Neue Wege zur Erforschung der Eidgenossischen Ausgaben 1850 
im Kreuzmuster S B Z jrg 52, 1939, 205, 233, 253. 

IS PHILATELIE LIEFHEBBERIJ (SPORT) 
OF EEN ZAKELIJKE GELDBELEGGING ? 

In het vorige nummer schreef de heer Tom Lund enkele stel
lingen neer, die door mij als verzamelaar met een ruim 25-jarige 
ervaring als bestuurslid van een vereeniging, niet als juist, of voor 
praktische uitvoering vatbaar, kunnen worden aanvaard 

Wat de kwestie vervalschingen aangaat, daarover kan mijns in
ziens geen verschil van meening bestaan, dat deze veel scherper 
als voorheen moet worden aangepakt Vooral nu door de moderne 
techniek de vervalschingen steeds geraffineerder worden, worden 
valsche zegels willens en wetens verkocht of geruild, er moet 
tegen de daders zeer streng worden opgetreden, maar dan ook 
zonder aanzien des persoons 

Wat echter de heer Lund verder schreef, mist mijns inziens 
elke grond voor een sportleven werkelijken verzamelaar, daar dan 
alleen rekening wordt gehouden met verzamelaars met dikke 
beurzen, wat misschien bij 70-80 Vo der verzamelaars niet het 
geval IS Zeer zeker is het gemakkelijk te schrijven werp al je 
zegels waar iets aan mankeert maar weg, die zijn waardeloos, maar 
dat zou ons minstens de helft van de beoefenaars onzer liefhebberii 
kosten, die met meer aan verzamelen zouden doen Het is ook 
groote onzin, immers een oud schilderij, porselein, antieke meu
belen enz enz worden toch ook niet weggedaan als er iets aan 
mankeert ' Stel je eens voor, men heeft bijv. een stel van zes of 
twaalf antieke borden, door een of ander ongeluk komen er in 
een of meer daarvan een barstje of andere gebreken, moeten die 
dan maar weggedaan worden ' Neen, mijnheer Lund, die worden 
zorgvuldig gerestaureerd of gekramd en het stel blijft compleet, 
tot vreugde van den bezitter Zeker, ze zijn niet meer volwaardig, 
doch evenmin waardeloos, en zoo is het met vele dingen van 
hout, steen, koper, tin, edele metalen, ijzer enz Alles wordt zorg
vuldig bewaard al is er iets aan, alleen wordt er door eiken eer
lijken koopman of veilinghouder op gewezen als er iets aan 
mankeert of zulks in den catalogus vermeld 

En nu onze liefhebberij, de papiertjes Papier is veel teerder dan 
a'le hierboven genoemde zaken, en nu wil men er zwaardere 
eischen aan gaan stellen ' Neen, dat gaat niet Ik vind een zeld
zaam of oud zegel met een dun plekje, speldeprikje, klein scheurtje 
of gerepareerd, heusch wel verzamelwaardig, ieder is geen kapi
talist, zeker 90 "/o der verzamelaars kunnen geen topprijzen 
betalen en zijn toch gelukkig met een gewone of zelfs een iets 
mindere kwaliteit. Het i,s en blijft in de eerste plaats 11 e f-
h e b b e r IJ , als verzamelen alleen een groote geldkwestie zou 
zijn, moesten de meesten er mee ophouden Laat toch ieder ver
zamelen op zijn manier, ik zal wel oppassen er den moed uit te 
halen en dit verzamelen kan ik meer toejuichen dan het zitten 
turen door groote sterke loupen, of men toch niet iets kan 
vinden om er een aanmerking op te maken, dit vind ik abnormali
teiten, die onze sport bederven en velen ontmoedigen 

Wat nu het idee betreft, door den heer Lund in minzame over
weging gegeven, dat door de vereenigingen een fonds zal worden 
gevormd om aan de leden die hun beschadigde of valsche zegels 
inleveren, daarvoor goede en echte terug te geven, dit idee is zoo 
van alle werkelijkheid gespeend, dat men niet kan begrijpen dat 
een philatelist zoo iets kan voorstellen Mijnheer, weet u dan 
werkelijk met dat er bijv van de oude klassieke zegels hoogstens 
20 % als werkelijke pracht-exemplaren voorkomen en de rest, 
zeker de helft, dunne plekjes of andere kleine gebreken bezitten ' 
Stelt u eens voor dat de leden met een aantal 3 Pfennige Saksen 
aankomen, van welke de meeste beschadigd of valsch voorkomen 
en vele gerepareerd zijn, of met wat zeldzame Oldenburgers, oud 
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Spanje of oudItaliaansche staten, om maar enkele voorbeelden 
te noemen. Ik denk dat èn fondsje èn vereeniging beide spoedig 
op de flesch zouden zijn. Het zou ook voor velen verleidelijk zijn, 
om voor een zacht prijsje wat op te koopen en het de vereeniging 
m ruil voor volwaardige zegels te geven; het zou mijns inziens 
de zwendel en bedrog absoluut in de hand werken ' 

Verder wil ik tegelijk nog even de nieuwelingen en helaas ook 
nog sommige meer gevorderde verzamelaars waarschuwen tegen 
het ingaan op al die prachtaanbiedingen van goedkoope lots, 
pakketten, onuitgezochte kilowaar en z.g. restantverzamelingen. 
Denk toch eerst even na; het oude spreekwoord: koopjes kosten 
veel geld, is heden ten dage nog steeds van toepassing. Als men 
leest of aangeboden krijgt voor i4 cent de franc of soms nog 
minder, begrijp dan toch, dat dit niet kan en dat die verkoopers 
geen weldoeners zijn, die u ver onder den prijs goede waar kunnen 
leveren. 

Ik heb nog pas zoo'n restantverzameling gezien: 150.000 francs 
voor een spotprijs, maar spoedig bleek, dat er ongeveer de helft 
valsch in zat, om over de verdere kwaliteit maar niets te zeggen. 
Daar ik mij voor die zaak mteresseerde — de kooper was lid van 
onze vereeniging — belde ik den verkooper op en eischte, dat hij 
óf de zaak ongedaan zou maken óf een flink gedeelte zou terug 
betalen. Het antwoord was: Ik heb er niets mee te maken, die 
mijnheer heeft een restantverzameling gekocht, dat wist hij. 
Ik gaf den verkooper toen den raad, het verslag in ons Maand
blad te lezen over die vervalsching in Rotterdam en vertelde hem 
er tevens bij, dat hij ook onder de valsche zegels den Yvertprijs 
had gezet. Mijnheer begon toen een ander toontje te zingen; hij 
heeft den volgenden dag de zaak geregeld, zeer tot genoegen 
van het slachtoffer. Ik heb bij de teruggifte van de zegels aan den 
verkooper medegedeeld dat, als ik diezelfde valsche zegels nog 
ooit weer bij anderen zag, er dan geen genade meer zou zijn. 

Eerlijke handelaars en Veilinghouders nemen ze er uit, of zetten 
er bij: valsch, of; niet meegerekend. Dan is men gewaarschuwd; 
maar blijft anders van die kolossale koopjes af, of laat ze eerst zien 
aan uw bestuur of een ter zake kundig verzamelaar of handelaar; 
in elk geval vóór men ze betaalt, want dat spaart ergernis, teleur
stelling en goede guldens. 

Eindigend kom ik tot de volgende conclusies: 
1. Onverzoenlijke strijd tegen de vervalschers, voor twijfel

gevallen wende men zich tot een keurmeester of bevoegden 
handelaar; ook kan men de volgende boeken raadplegen: voor 
oude zegels: VadeMecum door Fernand Serrane, voor moderne: 
Schach den Fälschungen door A. Schroeder, welke beide zeer goed 
en duidelijk zijn. 

2. Dunne, licht beschadigde, eenigszins korte, en gerepareerde 
zeldzame zegels zijn nog wel verzamelwaardig, alleen moet bij rui! 
of verkoop rekening met de kwaliteit worden gehouden. 

3. Het idee van den heer Lund over fondsvorming en inruil 
door de vereenigingen is onmogelijk. 

4. Pas op voor de kolossale koopjes. 
C. J. REIJERSE SR. 

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

VII. 

C. — PADVINDERZEGELS. 
Plm. 30 jaar geleden stichtte Baden Powell de padvinderij. De 

padvinders heeten in het Engelsch „boyscouts", hetgeen beteekent 
verkennerjongens. Na den Boerenoorlog schreef Baden Powell 
een boekje voor militairen, getiteld „Scouting", d. i. verkennen. 
Als kolonel van de cavalerie had hij in den bovengenoemden oor
log gelegenheid gehad met het voortreffelijke verkennerswerk der 
Boeren van nabij kennis te maken. Teruggekeerd in Engeland 
bemerkte hij, dat het verkennen sterk op de verbeeldingskracht 
van de kinderen werkte en dat zij het beoefenden als een soort spel. 
Hij schreef daarop over hetzelfde onderwerp een handleiding voor 
jongens, waarin hij o. m. hulpvaardigheid, edelmoedigheid, 
opofferingsgezindheid, liefde voor de dieren en voor de natuur 
propageerde. ^ 

In 1907 werd te Brownsea Island in Engeland voor het eerst een 
kamp gehouden, waaraan 20 jongens deelnamen. In 1908 publi
ceerde Baden Powell het boek: „Scouting for boys" (Verkennen 
voor jongens). Kort daarop werden in Engeland verschillende af
deelingen voor padvinders opgericht. De beweging verspreidde zi^h 
zeer snel; in 1910 waren er reeds 100.000 padvinders in Engelana 
Thans zijn er meer dan 2 millioen over de geheele '.vc:eld ver
spreid. Nederland telt er 12000. 

De eerste groote bijeenkomst, z.g. jamboree, vond plaats in 192Ü 
te Londen; 12000 padvinders waren aanwezig. De tweed; jam 
boree werd in 1924 te Kopenhagen gehouden. In 1929 werd het 
21jarig bestaan van de padvinderij te Birkenhead gevierd, wa.ir 
aan 50.000 padvinders deelnamen uit 41 verschillende landen. 

Ter gelegenheid van de jamboree te Gödöllö in HONGARIJE 
van 20 Juli tot 20 Augustus 1933 werd een serie van vijf post
zegels uitgegeven in de waarden 10, 16, 20, 32 en 40 filler, allen 
met de voorstelling legendarisch hert met kruis en Stephanus
kroon. Watermerk kruisen in vier posities, druk heliogravure, 
tanding 15. 
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Van 30 Juli tot 5 Augustus 1939 vond de eerste wereld
vredesbijeenkomst der padvindsters plaats, of zooals het Inschrift 
luidt „I Pax Ting" te Gödöllö in Hongarije. Zij werd bijgewoond 
door ongeveer 5000 meisjes, afkomstig uit 23 verschillende landen. 
Ter gelegenheid hiervan gaven de Hongaarsche posterijen op 20 Juli 
1939 vier zegels uit. De afbeeldingen op de zegels stellen voor: 
de padvindstersgroet (2 filler); de lelie, het embleem der pad
vinders(sters) met als achtergrond het wapen van het koninkrijk 
Hongarije (6 filler); een Hongaarsche padvinder en padvindster 
in hun kleederdracht (10 filler); een vliegende duif met een olijf
tak in den snavel met als achtergrond de vlag der padvindsters. 

Deze zegels zijn ontworpen door Légrady Sdndor en gedrukt 
op papier met watermerk meervoudig patriarchenkruis in de 
tanding 12>^ : 12. 
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WIDLINDII 
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De volgende wereldjamboree vond 
plaats in NEDERLAND in Augustus 
1937 te Vogelenzang bij Haarlem, waar
voor drie speciale zegels werden uit
gegeven, welke zonder toeslag verkocht 
werden. De waarden zijn ) 'A c. (lelie), 
6 c. (trommel met vlaggen\ 12% c. 
(Apollo). Watermerk cirkels, druk Joh. 
Enschede en Zn., tanding 14 : 13>< . 

Ook NEDERLANDSCHINDIE gaf 
bij deze gelegenheid twee zegels uit ter 
waarde van 7J<; + 2% c. en 12K + 
2 ' / c. (padvinders); druk Enschedé, 
tanding 12 >^. 

In RUSLAND vond de eerste z.g. 
„pionier"bi]eenkomst in 1929 plaats, 
waartoe in Augustus twee postzegels 
werden uitgegeven, waarop een „pio
nier" staat afgebeeld, die ,,verzamelen" 
blaast. Deze „pionier" is gekleed in 
padvindersuniform, dus moet ik aan
nemen, dat de ,,pioniers" een soort van 
padvinders zijn. De waarden van de 

GRttmT/l. S ] iwee zegels zijn 10 en 14 kop. De 
' /egels hebben het watermerk meander

'Tf^R ! lijnen en bloemen. De tanding is 1234 
M^ms^^n 1 of lOy, . 12. De 10 k. waarde komt 

ook voor getand 10 : lOM De druk 
IS offset. 

Als propaganda voor deze „jeugdpionierbeweging" werden in 
1936 vijf zegels uitgegeven. Daar deze zegels, zooals zoovele van 
de Sovjetuitgiften, een sterk speculatief karakter hebben, zullen 
wij ze niet aan een nadere beschrijving onderwerpen en ze onder 
de niet verzamelwaardige uitgiften onderbrengen. 

ROEMENIE gaf in 1931 vijf propagandazegels uit ter gelegen
he d van een padvinderstentoonstelling in de waarden 1 f 1 1. 
(padvinderskamp\ 2 4  2 1. (hulpactie^ 3 + 3 1 . (werving\ 
4 + 4 1 . (portret van prins Nicolaas), 6 ■+ 6 1 . (portret van 
koning Carol II in het uniform van padvinder). Het watermerk 
dezer zegels is meervoudige kronen PTT, de tanding 13 34. 

In 1932 verscheen een serie van 6 zegels ter gelegenheid van 
een padvinderjamboree in Roemenie. De serie bestaat uit de vol
gende waarden: 25 + 25 b. (padvinderskamp), 50 + 50 b. 
(seiner), 1 + 1 1. (spoor volgen), 2 + 2 1 . (potje koken \ 3 + 3 1 . 
(koning Carol II), 6 + 6 1 . (koning Carol en prins Michael). De 
zegels zijn gedrukt op papier voorzien van het nieuwe water
merk; de tanding is 1334. 

a*ÊMUA»iÊMtJIMbt!» 4 

■ " ^ 

ROMANIA 
PO STA I LEU 

lXP()?ITIAr[fBfflSF«H 

■ P i l l l l l ^ ^ * * * « 

ROMANIA 

i!**l>pw«w«w«*w<i 

ROMANIA 
POSTA 2 LEI 

EXPflZITlA CERCfH5«Stt 
+ 2 LEI 

MAMMAMMMI« M 

ROMANIA 

»4 
fxwmïïMFSttRSEAsa 

+ 4 LEI 

• ■ ■ ■ > ■ ■ 

ROMANIA 
POSTA e LEI 

B(POZniÄ«(HIS»S« 

iÉ^É*iiÉ*<nnii^»ii*«^ 

ÜOMANIA i*™* 

m u m wr^tt^immi:^ 

mpfVM«<^ivvn*««i« 
NIA POSTA I t l 

Deze serie werd in Juli 1934 van 
een zwarten of gouden overdruk voor
zien, ter gelegenheid van het pad
vinderskamp te Mamaia bii Constanza 
(Roemenie). De overdruk luidt: Ma
maia 1934, waaronder het wapen van 
de provincie Constanza. 

De herdenking van het vijfjarig 
jubileum van koning Carol's troons
bestijging, ter gelegenheid waarvan 
sportfeesten werden gehouden, bleek 

opnieuw een aanleiding te zijn om in Juni 1935 een serie postzegels 
met voorstellingen betrekking hebbende op de padvinderij, uit 
te geven. De waarden zijn: 25 b. (padvinder, die het saluut brengt), 
1 1. (padvinder, blazende op de trompet), 2 1. (allegorie met pad
vinders), 6 + 1 1. (konmg Carol II in padvindersuniform), 
10 + 2 1. (padvinder met vaandel). De zegels zijn voorzien van 

rrww^vt^'wmmvm 

tÊÊÊ»m 
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het watermerk kronen en monogram meervoudig en zijn 13 J^ 
getand. De druk is heliogravure van de Roemeensche Staats
drukkerij. 

De nationale jamboree van de Roemeensche padvinders vond 
in 1936 te Brasov plaats, bij welke gelegenheid drie zegels werden 
uitgegeven, n.l. 1 + 1 1. (insigne), 3 + 3 1 . (lelie), 6 + 6 1 . 
(wapen). Watermerk kronen en meervoudig monogram; tanding 

m 

; BKÄSÖV Ï936 
MMAÉMMMM i ^ 

« 

Literatuur. 
Universal History of the World. Edited by J. A. Hammerton. 

Vol. II. London, The Amalgated Press, Ltd. 
Padvindersnummer, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan der Afdeeling Bussum der Nederlandsche Padvinders, 
1911-1936. 

Wereldkroniek van 14 Maart 1936. (Betr. de Sokolbeweging). 
* * * 

Het is mij een genoegen te kunnen mededeelen, dat boven
staande artikelenreeks „Sport en padvinders op postzegels" als 
overdruk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van ƒ 0.35. 
Franco toezending na vooruitbetaling van dit bedrag in postzegels. 
Bestellingen te adresseeren aan de schrijfster, mevr. M. J. van 
Heerdt-Kolff, Eemnesserweg 91, Baarn. 

W. G. Z. 

VRAAG. — Zoudt u mij in uw vragenrubriek misschien willen 
verklaren, wat men verstaat onder tanding 12)^ : 12 A, 1 2 ^ : 12 B 
en 12K : 12 C, resp. op pag. 29, 35 en 36 van den Speciaal-
Catalogus 1940 voorkomende ? 

A N T W O O R D . — 12'A : 12 A is een mooie regelmatige kam, 
met zuivere gaten. Diende ter perforatie van Nederland 1864, 
Ned.-Indië nr. 2 en de eerste oplagen der emissie 1867. Deze 
kam heet nu eenmaal 12!4 : 12 A, maar horizontaal meten alle 
10 zegels van den kam 12%. Vertikaal meten bijna alle opstaande 
zijden van den kam 1 1 / ^ ; hier en daar zuiver 12. 

\2y : 12 B is een geheel nieuwe, slecht uitgevoerde kam anno 
1872. De pennen zitten onregelmatig in de rij, zoodat de perforatie 
vaak kromme lijnen vertoont. Bovendien is de afstand der pennen 
onderling onregelmatig, zoodat er veel variatie in de tanding is. 
De grootste afwijking is het eerste zegel van de kam, dat hori
zontaal l l j ^ meet. Overigens varieert de horizontale tanding 

van \2/i tot iets meer dan 12'A- Vertikaal meten de zegels on
geveer 12 1/8 tot 123^. Deze machine werd eerst gemonteerd met 
zeer dunne pennen, die de z.g. pinperforatie gaven (zuivere kleine 
gaten, aanvang tanding 12J^ : 1 2 B na de lijntanding bij emissie 
1872). Afstand- en hoogteverschillen vallen bij deze perforatie dui
delijk op. Deze perforatie beviel niet (de papierbruggen zullen te 
groot geweest zijn). De dunne naalden werden uitgeschroefd en 
door dikkere pennen vervangen. Zoodoende ontstond 12% : 12 B 
groote gaten. Mogelijk is er ook nog een tusschendikte van pennen 
gebruikt, waardoor er nog een perforatie is tusschen groote en 
kleine gaten. De stand der pennen is gebleven. Doordat de dikke 
pennen grover perforeerden, zijn de papierbruggen minder op
vallend uiteenloopend van vorm en stand. Maar toch blijven de 
oude krommingen van den kam herkenbaar. Deze perforatie 
geeft dus terecht een indruk van slordige uitvoering. 

Nadat in 1884 een nieuwe kam 12>2 kleine gaten in gebruik 
was genomen, werd in 1885 een nieuwe kam I2f4 '• 12 C ge
construeerd en gebruikt. Dit is een mooie zuivere kam met dikke 
pennen, die zeer groote gaten gaf, zoodat losse zegels een scherpe 
tanding hebben. De pennen staan regelmatig. Horizontaal meten 
de 10 zegels van de kam 12K tot 12)4. Dat hier een andere kam 
gemaakt werd, blijkt duidelijk uit de vertikale tanding, die per 
zegel varieert en omstreeks 11 7/8 meet, maar nooit de tanding 12 
haalt, terwijl 12K : 12 B juist scherper dan zuiver 12 meet. Een 
mooi voorbeeld van deze tanding is de 7% cent Koning. 

P. C. KORTEWEG. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er Mandelaren 
^ 

De vertrouwenskwestie speelt bij de wisselwerking tusschen ver
zamelaars en handelaren een niet minder groote rol dan bij die 
tusschen de verzamelaars onderling. En toch is er onderscheid 
te bespeuren. In toch verreweg de meeste gevallen staat de ver
zamelaar er anders tegenover of hij met een handelaar te doen 
heeft dan wel met een collega-verzamelaar. Is dat wel juist ? Over 
het algemeen beschouwt de doorsnee-verzamelaar den handelaar 
als een expert en gaat onvoorwaardelijk af op hetgeen deze zegt. 
In dit niet te loochenen feit ligt opgesloten, dat de verzamelaar 
vertrouwen stelt in den handelaar. Nu kan vertrouwen alleen dan 
blijvend gegeven worden aan hem, die dat vertrouwen ten volle 
waardig is. Maar om vertrouwen te kunnen blijven opwekken, be
hoort naast verantwoordelijkheidsgevoel ook nog kennis te komen. 
En die vakkennis bestaat niet in het grijpen naar een of anderen 
catalogus en te zeggen: die of die postzegel staat daar of daar 
voor zoo of zooveel. Maakt de handelaar o p z e t t e l i j k mis
bruik van het in hem gestelde vertrouwen, omdat hij voelt, dat 
hij een geestelijk overwicht op den verzamelaar heeft, dan is dit 
een zeer ernstige zaak. Zulk een handelaar dient onvoorwaardelijk 
aan den kaak gesteld te worden. 

Zoo hebben wij terloops twee eigenschappen aangeroerd, die 
de handelaar onvoorwaardelijk moet bezitten. Men make voor 
zichzelf uit of zijn handelaar deze eigenschappen bezit. Hiermede 
is natuurlijk niet de ideale handelaar geschetst, daar komt nog 
meer bij kijken. Maar één ding is zeker: Bezit uw handelaar deze 
bovengenoemde eigenschappen: vertrouwenswaardigheid en vak
kennis, niet, wees dan wijs en breek uw relatie met hem af. Anders 
zult u er later spijt van krijgen dit niet eerder gedaan te hebben. 

Een volgende keer hopen wij eens nader de plaats na te gaan, 
die de handelaar in onze postzegelgemeenschap heeft of behoort 
m te nemen. 

TOM LUND. 

EEN EIGENAARDIG IETS. 
Ik verkeer in de weinig benijdenswaardige omstandigheid, dat 

ik elke maand een vrij aanzienlijk bedrag moet overmaken naar 
„ergens in Nederland" buiten mijn woonplaats. Ik verzend deze 
som gelds gewoonlijk per aangeteekenden brief met aangegeven 
waarde en frankeer dezen „philatelistisch". Nu werd ik onlangs 
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door een bevriende mogendheid verblijd met een bundeltje roode 
strookjes, waarop met witte letters het woord „aanteekenen" 
gedrukt staat. Ik breng deze goede gave dus m practijk, door 
elke maand zoo'n strookje op mijn brief te plakken 

Dit heeft nooit tot bezwaar aanleiding gegeven totdat ik eenige 
weken geleden zoo'n brief aanbood op een „bijkantoor" te 
Utrecht. De betrokken ambtenaar weigerde den brief met aan
gegeven waarde aan te nemen „daar er een strookje op was 
geplakt" Of ik nu al beweerde, dat de post zelf er t w e e 
strookjes op plakte, een voor aanteekenen en een voor de waarde, 
gaf geen zier, zoodat ik naar mijn oud en geliefd „hoofdpost
kantoor" toog, om denzelfden brief m denzelfden vorm aan te 
bieden, die grif werd aangenomen en verzonden 

Daar me deze tegenstrijdigheid vrij zonderling leek, bracht ik 
een en ander schriftelijk ter kennis van den directeur van het 
hoofdpostkantoor, die mij daarop per schrijven van 8 November 
1939, nr 549 F, het volgende antwoordde 

„Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven bericht ik u, 
dat in § 2 van artikel 6 van het Postbesluit de bepalingen zijn 
opgenomen, waaraan aangeteekende brieven met aangegeven gelds
waarde moeten voldoen 

Een van deze bepalingen luidt ,,Voorts is het verboden om 
op brieven met aangegeven waarde andere etiketten te plakken dan 
die welke op den postdienst betrekking hebben". 

Deze bepaling is in het leven geroepen om te voorkomen, dat 
een dergelijke brief zou kunnen worden beroofd, door hem na 
verwijdering van het etiket open te snijden en vervolgens deze 
opening door weder opplakking van het etiket onzichtbaar te 
maken Om deze zelfde reden is het ook verboden, meerdere 
frankeerzegels naast elkaar op brieven met aangegeven waarde 
te plakken 

BIJ overtreding van deze bepalingen behoort door de loket
ambtenaren evenwel de noodige soepelheid te worden betracht 
Tot weigering mag eerst worden overgegaan, nadat de aanbieder 
reeds meermalen op het desbetreffende voorschrift is gewezen 
Tegenover den betrokken ambtenaar werd aan uw schrijven dan 
ook het noodige gevolg gegeven " 

Door jarenlange ondervinding weet ik, dat de bediening van 
de P T T uiterst welwillend is Toch deed dit antwoord van een 
overheidsbedrijf mij vreemd aan Wanneer iets bij reglement „ver
boden" IS, dan moet men daaraan stipt de hand houden en een 
ambtenaar, die zijn plicht ter zake nauwgezet vervult, niet ti rechr-
wijzen Maar dan moet men ook zelf met — officieel — zich 
aan een soortgelijk euvel bezondigen, door zelf strookje, te uaan 
plakken op aangeteekende brieven met aangegeven waarde ' 

Men ZIJ dus voorzichtig met het plakken van die fraai 
uitziende roode strookjes met witte letters „aanteekenen" op 
philatelistisch gefrankeerde aangeteekende brieven met aangegeven 
waarde Meer nog men zij evenzeer voorzichtig met daarop de 
oranje bondsstrookjes te plakken , A u b licht afstempelen, 
philatelistisch stuk", of deze philatelistisch te frankeeren met 
blokken of strips Dat is allemaal „contrabande" ' W G d. B 

DE AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
In Januari bedroeg het aantal bezoeken aan de Amsterdamsche 

Postzegelbeurs in De Brakke Grond, Nes, in totaal 782 Op Woens
dagen waren er tusschen de 60 en 70 bezoekers, des Zaterdags 
werd een gemiddelde van 100 bezoekers aan de hand der presentie 
lijsten vastgesteld Hierbij raag niet uit het oog worden verloren 
dat het slechte weer velen van kennismaking afhield Onder de 
bezoekers waren velen uit de provincie, zelfs uit Groningen en 
Oldenzaal werd een „buitenlid" ingeschreven Ook kon met 
vreugde worden geconstateerd, dat enkelen, die het verzamelen 
hadden gestaakt, dit thans weer hebben opgevat en tot de trouwe 
bezoekers van de beurs zijn te rekenen 

Met mgang van 3 Februari jl werd een speciale „ruilhoek" in 

gesteld voor hen, die den voorkeur aan ruil boven koop en 
verkoop geven Voorts werd het beginuur gewijzigd en thans 
vastgesteld op 13 uur, zoodat de beurstijden, zoowel op Woensdag 
als op Zaterdag, zijn van 13-17 uur 

Er heerscht een aangename en opgewekte toon, door de aan
wezigheid van vele gevorderde verzamelaars is er geregeld wat 
goeds op den kop te tikken, zoodat het bezoek aaa de beurs zich 
in stijgende lijn blijft ontwikkelen 

Arbitrage 1, 3 Februari 1940 
Onderhandelende over den koop van een partij albumbladen met 

zegels, stelt kooper aan verkooper de vraag hoe de prijzen, welke 
onder de betere exemplaren in guldens voorkomen, berekend zijn 
Verkooper antwoordt ongeveer 2 et per franc De koop wordt 
afgesloten op ƒ 35 —. 

Thuiskomende bemerkt kooper dat verschillende geprijsde zegels 
uitgeprijsd zijn tegen 3 et en 4 et per franc en enkele nog hooger 

De commissie heeft, na verhoor van partijen en getuigen, de 
feiten als door kooper gesteld, als juist erkend en den verkooper 
voor de keus gesteld, hetzij de partij terug te nemen, hetzij rede
lijke restitutie te geven, zulks onder reserve van disciplinaire 
maatregelen tegenover verkooper 

VERMAARD BRITSCH PHILATELIST OVERLEDEN. 
Fred Melville, een der bekendste postzegelkenners van het 

Britsche rijk, jarenlang jurylid bij internationale postzegeltentoon-
stellingen, de verzorger van de philatelistische rubriek der Daily 
Telegraph, is begin Januari op 57-jarigen leeftijd overleden 

JUBILEUM MEJUFFROUW M. H. VAN BUNDE. 
Op 1 Februari herdacht mejuffrouw M. H van Bunde haar 

12 M-jarig jubileum van haar in dienst treding bij de firma Rietdijk 
te 's-Gravenhage Zij heeft practisch gesproken gedurende deze 
periode bij iedere veiling den heer Rietdijk geassisteerd, zij was 
de vraagbaak zoowel voor inzenders als koopers Onze wel
gemeende gelukwenschen voor de jubilaresse 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

<fcifc# 

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, 
Gouda, Zeugestraat 6 2 . 
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Onze voorraad Europazegels is systematisch ingedeeld 
in series en afzonderlijk verschenen losse zegels. 

De landen op alfabetische volgorde; de series van elk land genummerd vanaf No. 1 voor de frankeerzegels, 
inclusief gelegenheids en wcldadigheidszegels; vanaf L 1 voor de luchtpostzegels; vanaf K 1 voor de krantenzegels; 
vanaf E 1 voor de expressezegels; vanaf T 1 voor de (verplichte) toeslagzegels; vanaf Pk 1 voor de pakketpost
zegels; vanaf S 1 voor de Spoorwegzegels; vanaf D 1 voor de dienstzegels; vanaf P 1 voor de portzegels en 
vanaf V 1 voor de velletjes (z.g. „blocks"). Deze nummering betreft de zegels, die reeds in de catalogi Yvert en 
Michel 1940 zijn opgenomen; die nog niet in deze catalogi vermeld zijn worden door ons genummerd met 
N (ieuw) 1, enz. 

Indien U dus onze winkel bezoekt, kunnen wij U het gewenschte — indien voorradig — onmiddelijk voorleggen! 
Indien U per post bestelt, dan is het voldoende op te geven het land en „Uw nummer . . . ", waarbij men 
gelieve te vermelden of de serie "•" of ° gewenscht wordt. U gelieve er rekening mede te houden, dat het mogelijk 
is, dat ongebruikt is uitverkocht en gebruikt niet of omgekeerd — indien U geen voorkeur heeft dan kunt U de 
keus aan ons overlaten. 
ONZE PRIJZEN ZIJN STRIKT N E T T O EN GELDEN VOOR O N B E R I S P E L I J K E EXEMPLAREN. 
Bij verzending in Nederland berekenen wij alleen 10 cents voor het aanteekenrecht (wij verzenden alles aangetee

kend) en nemen het overige porto voor onze rekening. Bij verzending naar Indië en het buitenland is het geheele 
porto voor rekening van den besteller. 
'•X'iJ vangen m deze adverientie aan met het geven van een lijst 
— alfabetisch volgens het land — van die nummers, waarvan wij 
momenteel een voldoend aantal voorhanden hebben. Ook kunnen 
wij vele andere zegels en series dezer landen leveren, waarvoor wij 
Uw mancolijst gaarne tegemoet zien. 
Ons Land Aan o '^ 
No. B E L G I Ë . tal Ong. Gebr. 

1 Fr. %s.V 

33. 1924. Opdr. Nat. Verg. 2  50 q 
35. 1924. Opdr. Roode Kruis 5  50 q 
37. 1924. Opdr. Triumf 1 q.  1 Fr 
38. 1925. Opdr. 21 Kallnduer 1 q.  1 Fr.,;;^;. 
39. 1925. Opdr. Republika 1 q.  2 Fr. . .T.: ' . ' 
40. 1926. President Zogoe 1 q.  5 Fr 
42. 1927. Pres. Zogoe m. opdr. A.Z. 1 q.  5 Fr, 
43. 1928. Fr. 1927 m. opdr. n. w. 1/10, 5/25 . . 
45. 1928. Kroning Zogoe I, 1 q.  2 Fr 
52. 1938. Huwelijk Zogoe, 1 q.  1 Fr 
52a. 1938. Idem, 20, 30 q 
53. 1938. 10 Jaar Koninkrijk 1 q 
Luchtpostzegels. 
L 1. 1925. Ie Uitgifte 5 q.  3 Fr 
L 2. 1927. Idem, met opdr. Rep. 5 q.  3 Fr. . . 
L 5. 1930. Afb. Zogoe I, 5 q.  3 Fr 
L 6. 1931. Idem, Opdr. TiraneR, 5 q.  3 Fr. 
Portzegels. 
P 6. 1925. Witte opdruk 4 
P 7. 1926. Wapen en cijfer 
P 8. 1930. Afb. wapen 10 
P 8a. 1930. Idem, 20  50 q '. . . 
P 9. 1936. Fr. m. opdr. Takse 10 q 

ALLENSTEIN. 
1. 1920. Fr. m. 3reg. opdr. 5 Pf.  3 Mrk. 
2. 1920. Idem, 15 Pf., bruinlila 

5 
4 
7 

'M 7 
' ~ o 

11 
11 

2 
9 

10 
2 

0.65 
0.75 
0.80 
0.70 
0.70 
4.— 
2.— 
0.10 

2.75 
0.45 

7 1.75 
7 2.— 
7 5.75 
7 9.50 

 50 q. 
10  50 

 50 q. . 

1920. Fr. m. ovalen opdr. 5 Pf.  3 Mrk. 
1920. Idem, 15 Pf., bruinlila 

V 4 
'■' 4 
4 
3 
1 

.13 
1 
13 
1 

1.— 
0.45 
1.50 
0.50 
0.15 

2.50 

10 
50 
50 
50 

50 

0.20 

1.25 
0.30 
1.— 
2.50 

Ons 
No. 
31. 
36. 
40. 
46. 
47. 
48. 
56. 
57. 
60. 
62. 
63. 
67. 
69. 
70. 
71. 
77. 
78. 
80. 
SI. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
89. 
90. 
97. 
98. 
100. 
101. 
103. 
104. 
107. 

1912. 
1914. 
1915. 
1920. 
1921. 
1921. 
1923. 
1924. 
1927. 
1925. 
1925. 
1927. 
1928. 
1928. 
1929. 
1929. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1934. 
1934. 
1934. 

Land Aan o ' 
A L B A N I Ë . tal Ong. . Gebr. 

Koning Albert I, 5 Frs 1 3.— 2.25 
Roode Kruis III, 5, 10, 20 c 3 0.90 0.90 
Fr. 10 Frs. 1 1.75 1.25 
Olympiade 5, 10, 15 c 3 0.40 0.35 
Als voren m. opdr. 20 c 3 0.15 0.10 
Postz. Tent. Brussel 50 c 1 0.45 0.40 
Weid, Invaliden 20 c 1 0.20 0.20 
Postz. Tent. Brussel 5 Frs 1 1.— —.— 
Kon. Albert I, 5, 10 Frs 2 1.50 0.20 
75 j . Postwezen 10 c.  10 Frs. . . 13 4.50 5.50 
Weid. Tuberculose 15, 30 c , 1 Fr. 3 0.15 0.15 
Fr. m. opdr. n. w. 3/2  1.75/1.50 . . 4 0.30 O 12 
Orval I 5 c.  10 Frs 9 5.25 5.50 
Weid. T.b.c. 5 c.  5 Frs 6 2.50 2.50 
Fr. m. opdr. 5 c 3 —.— 0.15 
Weid. T.b.c. 5 c.  5 Frs 6 3.75 3.75 
Rubens en Gramme 35, 35 c 2 0.12 0.05 
Herd. 100j. Onafh. 60 c.  1.75 . . 3 0.50 0.25 
Als voren m. opdr. BIT 60 c.  1.75 3 1.50 1.35 
Weid. T.b.c. 10 c.  5 Frs 7 3.25 3.50 
Frank.z. m. opdr. 2/3 c 1 0.02 0.02 
Frank.z. m. opdr. 10/60 c 1 —.— 0.05 
Frank.z. aanv.w. 2 c. (wapen) . . . . 1 0.05 0.05 
Koning Albert I, 1  5 Frs 8 2.25 0.25 
Idem, 10 Frs 1 1.10 0.30 
Weid. T.b.c. 10 c.  5 Frs 7 6.— 5.75 
Frank.z. m. opdr. 10/40, 10/70 c. 2 —.— 0.10 
Herd. Picard, 75 c , 1.75, 2.50 . . 3 2.50 1.35 
Weid. Sanatorium 10 c.  5 Frs. . . 7 9.— 8.50 
Frank.z. m. opdr. 10/70, /40, /40 3 —.— 0.15 
Weid. T.b.c. 10 c.  5 Frs 7 16.— 14.50 
Herd. Peter Benoit 75 c 1 0.75 0.75 
Tent. Brussel 35 c.  1.75 Frs 4 0.60 0.15 
Weid. T.b c. 10 c.  5 Frs 7 9.— 8.50 

(Wordt vervolgd). 
UITVERKOOP VOORBEHOUDEN. 

Internationaal Rtiilatelistiscti E»ureou 
K. A. HHiaMAIVS ar. 

Weste Wagenstraat 49  ROTTERDAiVlC.  Postrekening 278152 
T E L E F O O N 1 3 6 7 6 . L<lcl IVed. V e r . v a n P o s t z e g e l h a n d e l a r e n . 



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. 

PostzeBelhandel p . Hoogerdljk, 
HOIEXSTBUT 22, » 0 HU6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 7 J4 et 1 ƒ0.30 
1872. KONING, 2«^ gld 1 - 5.— 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22}^ et. . . 1 -0.40 
1899. 2K gld 1 -0.12 
1913, JUBILEUM, 214 et. t.m. 25 et 7 - 0.8C 
1919. 40 OP 30 en 60 OP 30 2 -0.12 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 -0.12 
1927. ROODE KRUIS 5 - 0.90 
1930. REMBRANDT 3 -0.45 
1934. CRISIS 2 -0.20 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.05 
1936. ZOMERZEGELS 4 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 -0.40 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 ƒ1.20 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 - 0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 - 0.70 
1933. CRISISWERK 4 -0.40 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 - 0.70 
1937. JAMBOREE 2 -0.30 
1937. ASIB 5 -0.60 
1938. CENTR. MISSIE 5 -0.60 

PORTO EXTRA. 

Adresverandering! 
De AmsterdamsGhe Postzegelhandel 

voorheen St. Luciensteeg 2 2 
is verhuisd (voorloopig) naar 

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

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zuilen wij ons SPECIAAL betasten met den 

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

■ 

Schrijft ons en wij zijn direct bij Ui | 
. J 

Froede Catalogi 1940 
Wereld . 
Europa 
Luchtpost 
Duitschland 

f 2,20 
f 1,40 
f 0,55 
f 0,55 

— Porto altijd extra. — 
De groote nouveauté: 
Het Froede Album met uit

wisselbare bladen en losse 
daarbij behoorende zegelvakjes 
voor alle landen der wereld 
is zoojuist verschenen. 
Prospectus gratis. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

f Ä. J. P i WDT 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 



^Ka-Be" speciaal albums voor Nederland en Koloniën. 
NIEUWSTE UITGAVEN 

STAAT AAN DE SPITS 

Eeivondige uitgave. Geheel compleet inclusief roltanding. Inhoud 110 bladen éénzijdig bedrukt. 
No. 641H. In schroefband, halflinnen f 2,7S 
No. S21H. In schroefband, halflinnen, bladen houtvrij papier . . f 4,50 
Met alle typen, watermerken, kleuren en eenige tandingverschillen. 

Inhoud 165 bladen houtvrij papier éénzijdig bedrukt. 
No. 621H. In schroefband, halflinnen f 6,75 
No. 421H. In klemband, halflinnen f 8,75 
No. 321H. In klemband, geheel linnen (bol gewat. kaften) . . f 12,25 

Luxe uitgave. Bladen van prima ivoorcarton. Inhoud 165 bladen. 
No. 31IH. In 3 klembanden, geheel linnen bol gewat. kaften . . f 42,— 
No. 211H. In 3 klembanden, geheel met leder overtrokken . . f 78,— 

Voor verdere gegevens en albums met alle tandingen verwijzen wij naar de „Ka-Be" prospectus 1940, 
welke gratis wordt verstrekt. 

„Ka-Be" postzegelalbums zijn overal verkrijgbaar. 

Het Jubileumboek 
,,Postzegelkunde en Postwezen 

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, 
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T e k o o p g e v r a a g d : Spoor- en Willibrorduszegels. Ik betaal voor de 5 ets. f 0,50 per 100 en voor de 1234 ets. 
Willibrord f 0,05 per stuk, voor de 12% ets. Spoor f 0,07 per stuk. Tevens belangrijke partijen engros onverschillig 
welk land, ik heb geen inkooplijsten. — Dringend gezocht alle betere Europaseries. Bijzonder Danzig, Saargebied, 
Duitschland, Oostenrijk, België, enz. Voorbeeld: ik betaal f 80,— voor een Wipablok (Yvert francs 3500,—). 

A. J. de Wit. Koninginneweg 175, Amsterdam-Z. - Tel. 93489 - Giro 224553. 


