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Onze 

Postzegelveiling 
No. 288 

Was Weer een succes. 
De belangstelling was 
ongekend groot. De 
prijzen waren aanzien

lijk hooger dan tevoren. 
Onze volgende veiling 
is in bewerkingen beVat 
o.a. een zeer complete 
verzameling Europa. 
Bijvoegingen van goed 
materiaal kunnen toe

gezonden worden tot 
20 MAART A.S. 

Thans kunt U van een goede opbrengst verzekerd 
zijn, terwijl onze verkoopcondities voordeelig zijn. 

J. L. van Dieten, 
4445 Delftschevaart, 
Telefoon No. 55259 
R O T T E R D A M  C 

VEILINGEN REEDS SEDERT 1892. 

▼ Onze Februariveiling was 
wederom een groot succes. 

Groote belangstelling. 
Meer dan 200 koopers. 

Totale besomming rond 
21,000 Gulden. 

'"''Di)^w[i[iys](i 
op 30 Maart, 1—4 April a.s. 
komen o.m. onder den hamer: 

Nederland 1852 gespecialiseerd, 
Nederland en Koloniën, 
Vele Europa rariteiten, 
Zeldzame Engelsche Dienstzegels, 
Duitsche, Engelsche en Fransche Koloniën, 
Engrospartijen van Nederland en Koloniën 

en andere landen, 
400 verzamelingen, boekjes met zegels, enz. 

CATALOGUS 
is voor serieuze gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor onze in Mei te houden 

(de 100e) kan uitsluitend zeldzaamheden in prima 
kwaliteit, en goed onderhouden verzamelingen 
tot 1 April a.s. worden ingezonden. 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL N.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. J. Hekker 
Rokin40, AmsterdamC. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 
W^ Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

N.V. Drukkerij Borghouts, £urg. Hoffraanstraat 23, Rotterdam C. 



K O O P T N U U W RUILMATERIAAL EXTRA VOORDEELIG ! 
NEDERLAND. — "Weldadigheid ongebruikte complete series. 

Toorop 1923 
Kind 1924 
Kind 1925 
Kind 1926 
Kind 1927 
Kind 1928 
Kind 1929 
Kind 1930 

Per 1 
ƒ1.25 
-0.30 
-0.30 
-0.60 
-0.45 
-0.40 
-0.40 
-0.50 

10 
11.— 
2.75 
2.75 
5.— 
4.25 
3.80 
3.80 
4.75 

Kind 1931 
Kind 1932 
Kind 1933 
Kind 1934 
Kind 1935 
Kind 1936 
Kind 1937 

Per 1 
ƒ0.85 
-0.65 
-0.65 
-0.65 
-0.65 
-0.50 
-0.50 

10 
8.— 
6.— 
6.— 
6.— 
b.— 
4.50 
4.50 

DRIJVENDE BRANDKAST-ZEGELS. — Ongebruikt. 
NEDERLAND 15 c. - 7)4 gld. compleet ƒ 
NEDERLANDSCH-INDIE 15 c. - 7K gld. compleet 
SURINAME 3-50 c. 
CURACAO 3-50 c. 
CURACAO. — Herdenkingszegels 1934. 
1-2K c , 4 stuks ƒ 0.35 1 c. - 234 g., 17 st. cpl. ƒ 
1-6 c , 6 stuks - 0.75 
CURACAO. — Jubileum 1923 
5 c. - 20 c , 4 stuks ƒ 1.50 
CURACAO. — Luchtpost. 
1929. 50 c , 1, 2 gld., 3 stuks compleet ƒ 
1934. Noodhulp, schaars 10 op 20 c , ong. ƒ 1.60, id. gebr. -
SURINAME. — Jubileum 1923. 
5 c. - 5 gld., 7 stuks, compleet, zeldzaam, ongebr. ƒ 27.— 
NEDERLAND. — Gezochte zegels, prima gebruikt. 

15.— 
13.— 

1.75 
4.— 

22.50 

5 c. - 5 gld., 7 St., cpl. ƒ 25.— 

13.50 
2.— 

1852. 
1864. 
1867. 
1867. 
1867. 
1869. 
1869. 
1869. 
1869. 
1924. 
Idem 

15 c. ƒ 6.— 
15 c. - 4.50 
15 c. - 1.75 
20 c. - 1.— 
25 c. - 3.50 

1 c. zw., wapen - 2.25 
I K c. - 1.40 
2 c. - 0.30 
IVi c. - 1.50 

Haagsche Tentoonstelling, 

1872. 22 K c. 
1913. Jub. 50 c. 
1913. Jub. 1 gld. 
1913. Jub. IVi gld. 
1913. Jub. 5 gld. 
1920. 2K op 10 g. ('06) 
1920. 2K op 10 g. ('13) 
1923. Jub. 1 gld. 
1923. Jub. 1% gld. 

3 stuks, cpl. ongebr. 
op brief met tentoonstellingsstempel 

ƒ 1.75 
- 0.65 
- 0.65 
- 2.25 
- 1.75 
- 3.50 
- 3.— 
- 0.30 
- 4.75 

ƒ 4 . -
- 4.50 

ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING VAN EENIGE ZELD
ZAME EN SCHAARSE PORTZEGELS. 

SURINAME. — Port ongebruikt. 
1886. Type I, 40 c. ƒ 1.75 
1886. Type I, 50 c. - 0.75 
CURACAO. — Port ongebruikt. 
1889. T. III, 2K c. ƒ 0.60 
1889. T. m , 5 c. - 0.25 
1889. T. Il l , 20 c. - 1.50 
1889. T. III, 30 c. - 1.50 
1889. T. III, 40 c. - 1.50 

1911. Hulp 10/30 t. III ƒ 7.— 
1911. Hulp 10/50 t. III - 1 1 . — 

1889, T. I, 50 c. ƒ 3.50 
(Spec. cat. ƒ 7.—) 

1892. T. II, 25 c. - 1.50 
(Spec. cat. ƒ3.50) 

YVERT CATALOGUS 1940. 
Nog beperkte voorraad, prijs franco ƒ 3.90 
"WF" 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. — 

Wij zijn steeds kooper van belangrijke wereldverzamelingen. 
Aanbiedingen zien wij steeds gaarne tegemoet. 

Adresverandering! 
De Amsterdamsche Postzegelhandel 

voorheen St. Luciensteeg 2 2 
is verhuisd (voorloopig) naar 

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

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

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

Schrijft ons en wij zijn direct bij Ui 

STEEDS KOPER van onderstaande zegels ïn grote hoeveelheden, 
bij omgaande betaling. Nummers Yvert. Pnjzen per loo. 

LOSSE WELDADIGHEIDSZEGELS: 
Alleen gave en licht gestempelde exemplaren. Per 
gemengd 2.—, behalve: 
289, 296, 300 
288, 295, 304, 306, 307, 319 
284, 290, 299, 301, 314, 312, 318, 321 
297, 302, 305, 313, 315, 320 
278, 279, 280, 274, 269, 270, 260 
COMPLETE SERIES; 
Gaaf en licht gestempeld. Prijs per serie. 
278/81: 0.13 282/85: 0.13 288/91: 0.12 
299/03: 0.12 304/08: 0.12 312/16: 0.10 
GEDENKZEGELS: 
Prijzen per 100. 
Van soorten boven 50 c. ook aankoop van minder dan 100. 

100 
2.25 per 100 
1.50 per 100 
1.25 per 100 

100 
100 

0.75 per 
1.75 per 

295/98: 0.12 
318/22: 0.12 

73: 2.— 74: 3.— 75: 3.— 82 
83: 1.75 84: 1.50 85: 3.— 118 

119: 0.70 120: 0.25 121: 0.08 122 
123: 0.80 124: 3.— 125: 1,— 157 
158: 2.— 249: 0.40 250: 0.90 251 
252: 7.— 253; 0.50 265: 0.35 266 
286: 0.90 287: 8.— 292: 0.25 293 
294: 3.— 309: 0.20 310: 0.10 311 
323: 0.50 324: 3.— 325: 0.50 326 
LUCHTPOST: 
Prijzen per stuk. 
1: 0.08 3: 0.02 5: 0.04 7: 0.85 9: 
2: 0.04 4: 0.10 6: 0.10 8: 0.20 10: 
PORTZEGELS: 
13 of 17 0.50 per 100; alle andere van de uitgave 
1.— per 100. 55 of 67 0.25 per 100; alle anderen dik of 
dun cijfer 0.50 per 100. 

Nieuwe aankooplijst verschenen. 
H. D R E Y F U S S , ZUIDEINDE 382, LANDSMEER. 

1.50 
0.15 
0.60 
2.— 
0.40 
7.— 
0.15 
3.— 
3.— 

0.02 
0.25 

1894 



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 Maart 1940. Nr. 3 (219). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

l/I pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 . - 12,50 1/12 . - 4,50 
1/4 , - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 , - 7,50 1/18 . - 3,— 

Bij 3- , 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 5, 10, 20 7o reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redaaioneelen aard, poststuk
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z.; al wat Nederland 
en Kolonich betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-
weg 7, Rotterdam (portzegels); buitcniandschc poststukken aan dr. E, A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, *s-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein i5r, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesseischadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan ir. H. L, S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, M. J. baronesse 
van Heerdt-Kolff, J. A. Kästeln, K. E. König, P. C. Kortewcg, R. E. P. Maier, J. G. MUlaard, 
mr. J. H. van Peursem. 

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

EEN GREEP UIT DE VELE INTERESSANTE 
NEDERLANDSCH-INDISCHE 

AFSTEMPELINGEN 
door J. W. F. BUNGE. 

Na de publicatie van de practische boekjes „De puntstempels 
van Nederland" door W. K. Rutgers en P. C. Korteweg, „De 
kleinrondstempels van Nederland" door P. C. Ko:-teweg en vooral 
niet te vergeten het „Handboek over de poststempels van Neder
land (1676-1915)" door O. M. Vellinga, is de belangstelling voor 
de Nederlandsche stempels zeer gegroeid. Men kan gerust aan
nemen, dat het aantal verzamelaars misschien wel driemaal zoo 
groot is geworden. 

Vooral na het verschijnen van het handboek zijn heel veel 
nieuwe vondsten gedaan, zoodat de publicatie van dit werk in 
hooge mate heeft medegewerkt om de kennis van de Neder
landsche stempels te vergrooten. 

Het is de mooie taak van de tijdschriften den verzamelaars 
gelegenheid te geven hun studies bekend te maken en zoodoende 
mede te helpen vele „missing links" op te helderen. 

Konden wij hierboven dus gewag maken van het feit, dat onze 
kennis omtrent de Nederlandsche stempels is toegenomen, het
zelfde kunnen wij niet zeggen van onze kennis der Nederlandsch-
Indische stempels. Eenige publicaties zijn verschenen omtrent de 
K.P.M.-stempels, terwijl in Nederland verder nog wel verzameld 
worden de Indische puntstempels als aanhangers van de Neder
landsche. Bovendien hebben de oude Indische stempels eenige 
belangstelling, doch zij zijn door hun groote schaarschte voor 
middelmatige verzamelaars onvindbaar. 

In Nederland zult u echter zoo goed als geen verzamelingen 
vinden van de Indische kleinrondstempels, de dagteekcnstempels 
van vierkanten vorm, de grootrondstempels, de korte en de lange 
balkstempels, enz. enz. Deze stempels, indien goed verzameld, zijn 
buitengewoon interessant. U zult hierin vele verschillen ont
dekken, die oppervlakkig gezien niet naar voren komen, doch 
die bij nadere beschouwing voor verzamelaars groote aantrekkings
kracht hebben. 

De Indische stempels worden door mij nog slechts eenige 
jaren verzameld, zoodat mijn materiaal uit den aard der zaak 
nog slechts een klein gedeelte van het geheele terrein beslaat. Ik 
stuit hierbij echter op moeilijkheden, die verzamelaars van Neder
land in mindere mate zuilen hebben, want niet alleen, dat door 
het tropische klimaat minder stukken bewaard blijven, maar door 
mij is ook onherroepelijk vastgesteld, dat de gemiddelde ouderdom 
van een Indisch stempel veel lager is dan die van zijn Neder
landsche collega's. 

Het is mij daarom ten eenen male onmogelijk ook maar van 
één soort een stempellijst te geven die op eenige volledigheid aan
spraak zou kunnen maken. ledere rondzending poststukken of 
afstempelingen brengt mij nieuwe vondsten. 

De Nederlandsche afstempelingen bezitten voor veel verzame
laars groote aantrekkingskracht; de Indische voor mij niet minder, 

temeer omdat ze inderdaad nog veelzijdiger zijn d&n die van ons 
eigen land. 

Gedurende de laatste maanden heb ik mijn verzameling Indische 
korte balkstempels, welke voor het eerst in 1908 als opvolgers van 
de grootrondstempels zijn gekomen, opgezet. Deze korte balk
stempels zijn later, in 1917, opgevolgd door de lange balk
stempels, welke thans nog in Indië gebruikt worden, zij het dan 
ook in verschillende typen, waarop ik bij voldoende belangstelling 
in een volgend artikel gaarne nog eens terugkom. 

Deze stempels zijn dus gedurende een tiental jaren aan verschil
lende kantoren verstrekt, zoodat de periode niet zoo erg lang 
is geweest. Dit in tegenstelling tot de kleinrondstempels, welke 
bijna even lang als de puntstempels van 1874 tot 1893 dienden en 
de stempels van vierkanten vorm, die vanaf 1893 tot aan 1906 
gebruikt werden. Deze stempels van vierkanten vorm werden 
weder opgevolgd door de grootrondstempels, die slechts twee jaar 
verstrekt zijn en daardoor met een lantaarntje te zoeken zijn. 

Bij een nadere beschouwing van de korte balkstempels kom ik 
tot de volgende treffende feiten: 

1. — alle typen hebben het binnenwerk van den stempel 
gemeen, t. w.: 

a. de datum met afgekort jaartal; 
b. de boven- en benedenlijnen, die de korte balk vormen; 
c. de binnenrand van den stempel, welke zuiver rond is en 

niet onderbroken wordt. 
2. — de veranderlijke typen worden gevormd door de overige 

deelen van de stempels, t. w.: 
a. de buitenrand; 
b. de kruisen; 
c. de segmentlijnen; 
d. de verdere bij/.onderheden. 
Deze laatste vier verschillen gecombineerd geven de onder

staande duidelijke typen, o. a.: 

Type I. 
a: doorloopend. 
b: grieksch rechtstaand. 
c: doorloopend. 

Type II. 
a; doorloopend. 
b: geen. 
c: doorloopend. 
(Trein- en bootstempels). 
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Type III. 
a: doorloopend. 
b : grieksch rechtstaand; de onderste ver

vangen door een plaatsnaam, 
c: doorloopend. 
(N.-I. postagenten). 

Type IV. 
a: doorloopend. 
b : grieksch, zich richtende naar het 

middelpunt, 
c: doorloopend. 

Type V. 
a: doorloopend. 
b: grieksch, zich richtende naar het 

middelpunt; onderste kruis vervan
gen door een letter. 

c: doorloopend. 
(Treinstempels). 

Type VI. 
a: doorloopend. 
b : grieksch rechtstaand. 
c: niet doorloopend. 
d: datum in kastje. 

Type VII. 
a: doorloopend. 
b : grieksch rechtstaand. 
c: niet doorloopend. 

Type VIII: 
a: doorloopend. 
b; geen; vervangen 

of streek, 
c: niet doorloopend. 

Type IX. 
a: doorloopend. 
b: grieksch open. 
c: niet doorloopcnd. 

Type X. 
a: doorloopend. 
b : bloemen. 
c: niet doorloopend. 

door naam eiianc 

.^^x Type XI. 
a: biffa. 
b: grieksch open. 
c: doorloopend. 

''0rê^^'^ 

Type XII. 
a: biffa. 
b: grieksch open. 
c: niet doorloopend. 

Type XIII. 
a: biffa. 
b : grieksch open. 
c: niet doorloopend. 
d: opvulbogen. 

Type XIV. 
a: biffa. 
b : grieksch open. 
c: 1. boven niet doorloopend; 

2. beneden niet doorloopend, met 
voor- en namiddaguurindeeling. 

Type XV. 
a: biffa. 
b : zonder. 
c: 1. boven niet doorloopcnd; 

2. beneden niet doorloopend, met 
voor- en namiddaguurindeeling. 

De letters van de plaatsnamen zijn wat vorm betreft zoo goed 
als gelijk. Het aantal sterren is afhankelijk van de grootte van 
den plaatsnaam. 

i l 
mm 

26.(1.14] 

Als bijzonderheid meld ik nog een stempel: Soerabajaoude-
hospitaalstraat in type XII en een zelfde stempel in type VII met: 
-{- Soerabaja -|- Oudehospitaalstraat. 

Op het gebied van afkortingen vond ik o. a. een interessant 
stempel in type XI van SM. Hoogendorpstroomstraat, een bij
kantoor van Semarang. 

Mijn bijzonderen dank wil ik hierbij uiten aan een mede
verzamelaar te Nijmegen, die voor mij de stempels nateekende. 

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

VAN DIETEN — VOOR MANCOLIJSTEN 
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NieuWe 
Uit^ifleri 

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

ALBANIË. 

•wmtwrrrrrr^rwa 

BRAZILIË. 

Er verschenen een 5tal postzegels in een 
nieuwe teekening. 

4 q., brum. 
10 q., paars. 
20 q., donkerbruin. 
30 q., blauw. 
50 q., rood. 

Er verschenen een 4tal Pro Juventute 
zegels, alle met verschillende afbeel
dmgen, n.1. achtereenvolgens: De met 
geschenken beladen heilige drie konin
gen, Engel een kind beschermend. Kin
derkopje en het Zuiderkruis en ten slotte 
Jongen en meisje. 

100 | 100 reis, grijsblauw. 
200 + 100 reis, lichtblauw. 
400 | 200 reis, donkergroen. 

1200 t 400 reis, rood. 

BULGARIJE. 

r>m m ■■■■"■ y ■ >»'^f ^^' 

UAPCTBOöMFAPHfl 

De in uitzicht gestelde serie luchtpost
zegels is verschenen. Zij vertoonen alle ver
schillende afbeeldingen. 

1 1., donkergroen. Tweemotorig \ lieg
tuig. 5.000.000 stuks. 

2 1., rood. Vliegtuig boven klooster 
Asen. 5.000.000 stuks. 

4 1., oranjebruin. Vliegtuig boven het 
klooster van Bachkorski. 1.000.000 
stuks. 

6 1., grijs. Vliegveld Boshuriste bij 
Sofia. 500.000 stuks. 

10 1., donkerbruin. Vliegtuig, auto en 
trein. 500.000 stuks. 

12 1., dof rood. Vliegtuig boven paleis te Sofia. 300.000 stuks. 
16 1., violet. Vliegtuig boven de vallei van Piguin. 300.000 st. 
19 1., grijs. Vliegtuig boven gebergte. 300.000 stuks. 
30 1., bruin. Vliegtuig en zwaluw. 200.000 stuks. 
45 1., grijsviolet. Vliegtuig boven de kathedraal van Sofia. 

100.000 stuks. 
70 1., karmijn. Vliegtuig boven het vrijheidsmonument, 

Shipka. 75.000 stuks. 
100 1., donkergrijs. Vliegtuig en monogram van den koning. 

50.000 stuks. 

Frankeerzegel met een nieuwe beeltenis van 
koning Boris in uniform. 

2 1., rood. 

CUBA. 
Ter gelegenheid van de eerste postzegeltentoonstelling te Habana 

verscheen een 2 c. zegel in het type der zegels 18991902 in een 
speciaal velletje ter grootte van 120 X 95 mm. Het velletje werd 
verkocht voor 20 c. 

2 c , karmijn. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Met de afbeelding van de Columbus vuurtoren verschenen 

4 dienstzegels. 
1 c , groen en lichtgroen. 
2 c , karmijn en rose. 
3 c , donkerviolet en violet. 
4 c , donkerblauw en groenblauw. 

FINLAND. 

m^r^F^n^n 

M S H Ä Het weldadigheidszegel met de afbeelding 
van den Einsehen leeuw, die in zijn rechter 
klauw een zwaard heeft, verscheen op 15 
Februari. De toeslag komt ten bate van 
het fonds voor de nationale defensie. 

2 | 2 mk., grijsblauw. 

* '"} 

ISiiffffliSintoiili 

, 

' 
t i 

De jaarlijksche serie Roode Kruis zegels 
is, niettegenstaande de moeilijkheden door 
den oorlog, verschenen. 

50 p. | 5 p., groen. Middeleeuwsche 
armborst. 

I K m. f 15 p., bruin. Ruiter uit den 
Trediveaars oorlog. 

2 m. f 20 p., karmijn. Karolinger. 
3 3^ m. f 35 p., blauw. Officier en 

soldaat uit den oorlog van 1809. 

FRANKRIJK. 

I, 

Op 12 Februari verschenen 2 
toeslagzegels ten bate van de 
gemobiliseerde troepen. 

40 j 60 c , purperbruin. 
1 f. | 50 c , groenblauw. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
De volgende 8 koloniën, alle in WestAfrika, gaven op 8 Fe

bruari j.1. elk 5 luchtpostzegels uit. 
COTE D'IVOIRE. 
DAHOMEY. 
FRANSCHGUINEA. 
FRANSCHSOUDAN. 
MAURITANIË. 
NIGER. 
SENEGAL. 
T O G O . 

1 fr. 90, blauw. 
2 fr. 90, rood. 
4 fr. 50, groen. 
4 fr. 90, olijfbruin. 
6 fr. 90, oranje. 
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JOEGOSLAVIE. 
Aanvullende waarden in het nieuwe type. 

25 p., zwart. 
50 p., roodoranje. 

2 d., bruinrood. 
20 d., lichtblauw. 
30 d., rose. 

Het portzegel van 50 para, dat violet was, is nu gedrukt in een 
licht lila kleur. 

Portzegel 50 p., lichtlila. 

LETLAND. 

* ■  " '   ■ ' " ■ • ' 

Op 25 Januari verscheen een 20 sant. fran
keerzegel in een nieuwe teekening, afbeelding 
van het nationale wapen. Het werd spoedig 
door twee andere waarden gevolgd, zoodat de 
geheele serie wel in dit type zal verschijnen. 

2 sant., lichtbruin. , 
20 sant,, bruinkarmijn. 

1 lats, groen. 

LUXEMBURG. 
Het zegel, dat destijds zou worden uitgegeven voor de tentoon

stelling te MondorflesBains en hetgeen toen niet geschiedde in 
verband met de internationale toestanden, is op 1 Maart toch 
uitgegeven en wel met een toeslag van 50 c. ten bate van de 
,,Caritas". De teekening is dezelfde van het nieuwste 2 fr. zegel. 

2 fr. + 50 c , grijsblauw. 100.000 stuks. 

MONACO. 
De reeds eenige maanden geleden aangekondigde serie Roode 

Kruis zegels is verschenen. Het zijn de in koers zijnde zegels, 
evenwel in andere kleuren gedrukt en in rood voorzien van een 
rood kruis en van de toeslagwaarde. 

20 c. 

■M«irfsfSC«r~¥f 

ilrrtr " ' " " " " " " " " " " * 

25 c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

1 fl 
1 fl 

30 
40 
45 
50 
60 c. 
75 c. 

1 fr. 
2 fr. 
2 fr. 

+ 

violet. 
groen. 

1 fr., roodbruin. 
1 fr., blauwgrijs. 

kersrood. 
bruin. 

1 fr, 
+ 1 fr., 
+ 1 fr. 
+ 1 fr., 
+ 1 fr 

50 
3 
5 

10 fr. 
20 fr. 

fr. + 1 fr., blauw. 
fr. + 1 fr., donkerbruin. 

5 fr., groenblauw. 
5 fr., purper. 

groen. 
donkerbruin, 
rood. 

1 fr., donkergroen. 
+ 1 fr., groen. 

MOZAMBIQUE. 
Het verplichte toeslagzegel van 1929 (moeder met 2 kinderen) 

verscheen wederom in gewijzigde kleuren. 
Toeslagzegel: 40 c , bruin en grijs. 

NIEUWCALEDONIE. 

n n t m i p t m m i i 

Op 5 Februari verschenen 
ook hier nieuwe luchtpostzegels. 

7 fr., blauwgroen. 
20 fr., oranje. 
50 fr., zwart. 

NIEUWZEELAND. 
De eeuwfeestherinneringszegels verschenen op 2 Januari j.1. 

Zij vertoonen alle verschillende afbeeldingen. 

YJ d., groen. Aankomst der Maoris 1350. 
1 d., rose en bruin. Ontdekking door kapit. Cook 1769. 
Ii4 d., violet en blauw. De vijf souvereinen. 
2 d., bruin en groen. Ontdekking door Tasman 1642. 
2>2 d., blauw en bronsgroen. Verdrag van Waitangi 1840. 
3 d., purper. Aankomst der eerste Engelsche emigranten 

1840. 
d., violet en bruin. Vooruitgang van het transportwezen, 
d., bruin en blauw. Het hijschen der Engelsche vlag 1840. 
d., purper en lichtgroen. De eerste lading bevroren 

schapenvleesch 1882. 
d., scharlakenrood en zwart. Een Maoriraad. 
d., oranje en olijfgroen. Goudmijn, 
sh., grijszwart en olijf. Giant Kauri boom. 

NIGERIA. 

Het op blz. 28 gemelde zegel is verschenen. 
1 s. 3 d., lichtblauw. 

PARAGUAY. 
Behalve de serie luchtpostzegels 

is ook een gewone serie frankeer
zegels uitgegeven naar aanleiding 
van de vrede met Bolivia in het 
Chaco conflict. 

50 c , ultramarijn. De wapens 
der zeven naties, die aan 
de vredesconferentie deel
genomen hebben. 

1 p., olijf. President Baldomir 
van Uruguay. 

2 p., groenblauw. President Benavides van Peru. 
3 p., bruin. Vlag en wapen der Vereenigde Staten van Noord

Amerika. 
5 p., oranje. President Alessandri van Chili. 
6 p., violet. President Vargas van Brazilië. 

10 p., lichtbruin. President Ortiz van Argentinië. 
Ook bij deze zegels wordt de nationale vlag van het vertegen

woordigende land gekruist door de vlag van Paraguay, alle in 
hun natuurlijke kleuren. 

Ook voor de tentoonstelling te 
New York verscheen een serie 
frankeerzegels, alle in dezelfde 
teekening. 

5 p., karmijn. 
10 p., blauw. 
11 p., groen. 
22 p., grijsolijf. 

PITCAIRNEILANDEN. 
Wederom een nieuw land, bekend om het boek en de film 

„De lotgevallen van de Bounty". Het is een administratitf deel 
van Nieuw Zeeland, alle de beeltenis van koning George VI weer
gevend en verder verschillende andere voorstellingen. 
'A p., groen en oranje. 

1 p., wijnkleurig en mat purper. 
\'A p., rood en grijs. 
2 p., bruin en groen. 
3 p., blauw en groen. 
6 p., blauwgroen en bruin. 
1 sh., zwart en violet. 
2 sh. 6 d., bruin en groen. 
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PORTUGAL. 

1  corrrio oc 

1 ( i t ^ ' ' '*'^^t' 

r;#f®^*
L «■lOnQI.IHA fill 

m 
1 

1 

j j 

De reeds aangekondigde zegels voor het 
Portugeesche legioen zijn verschenen 

5 c , geelbruin. 3.200.000 stuks. 
10 c , violet. 2.000.000 stuks. 
15 c , blauw. 6.000.000 stuks. 
25 c , bruin. 2.000.000 stuks. 
40 c , donkergroen. 20.000.000 stuks. 
80 c , groen. 800.000 stuks. 

1 esc, rood. 800.000 stuks. 
1 esc. 75 c , d.blauw. 1.400.000 stuks. 

Er verscheen een serie portzegels van 11 
waarden in gewijzigde teekening. 
5 c , bruin. 60 c , groen. 

10 c , violet. 80 c , bruinrood. 
20 c , donkerrood. 1 E., donkerbruin. 
30 c , paars. 2 E., violet. 
40 c , karmijn. 5 E., oranjebruin. 
50 c , grijsblauw. 

SPANJE. 
Ook het 5 c. zegel in het Cid type is in een nieuwe oplage 

zonder drukkersmerk verschenen. 
5 c , bruin. 

SYRIË. 
Een nieuwe waarde van 5 p., met een gezicht op Palmyre, 

verscheen. 
5 p., roselila. 

TURKIJE. 
Op 8 Februari werden 5 toeslagzegels uit

" ^ » W I W W ^ gegeven ten bate van de vereeniging voor 
kinderhulp. Zij hebben geen frankeerwaarde, 
maar hun gebruik is verplichtend gedurende 
de feestdagen voor het kind. Alle zegels ver
toonen een roode ster. 

20 pa., groen. Kinderkopje. 
1 k., violet. Kinderkopje. 
1 k., lichtblauw. Verpleegster met 

kind op den arm. 
2K k., roselila. Verpleegster met kind 

op den arm. 
5 k., violet. Verpleegster met kind op 

den arm. 
URUGUAY. 
Frankeerzegel met de buste van generaal Artigas in de nieuwe 

uitvoering. 
8 c , rood. 

In het type der uitgifte 193738 verscheen een nieuw luchtpost
zegel. 

Luchtpostzegei: 3 pesos, donkerblauw. 

VENEZUELA. 
In het normale type verschenen de volgende luchtpostzegels. 

90 c , oranjerood. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

30 c , violet. 
45 c , blauwgroen. 
50 c , blauw. 

5 b., roodbruin. 

SchaubekAlbum 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEKALBUM modern en goedkoop. 

^ w w ^ r w ^ w r w ^ 
UNifËOSTAtïS POSTAO«; 

*     "  " ' * 

ZWEDEN. 

] U) IVERICE 

Van de op blz. 190/'39 beschreven zegels 
zijn de eerste verschenen en wel uit de 
schrijversserie. De 1 c. vertoont Irving, 
de 2 c. Cooper, de 3 c. Emerson en de 
5 c. Alcott. 

1 c , groen. 
2 c , rood. 
3 c , violet. 
5 c , lichtblauw. 

Ter herinnering aan het feit, dat 200 jaar 
geleden de nationale dichter Carl Michael 
Bellman werd geboren (f 1795), werden op 
4 Februari twee frankeerzegels met zijn 
beeltenis uigegeven. 

5 öre, groen. 2 en 4zijdig getand. 
35 öre, karmijn. Alleen 2zijdig getand. 

W. G. Z. 

XeVer^acMcn 
IjlieiiVe llit^ifteri 

Oplaa^cijfcrs,erB.i 

ALGIERS. 
De oplage der in het Februarinummer gemelde toeslagzegels 

bedraagt resp. 700.000, 500.000, 500.000 en 100.000 stuks. 
ASCENSION. 
Het 1 d. zegel zal van kleur veranderen. 
AUSTRALIË. 
De posttarieven zullen worden verhoogd, waarvan het gevolg 

zal zijn, dat het 2 d. frankeerzegel zal worden voorzien van den 
opdruk „2'A d.". 

BELGIË. 
Er is sprake van een speciaal frankeerzegel met de beeltenis van 

den prins van Luik, dat verkocht zal worden ten bate van het 
werk van koningin Elisabeth. 

COLUMBIA. 
In Mei zal een speciale serie van 5 waarden, tot 1 peso, worden 

uitgegeven ter herinnering aan den lOOen sterfdag van generaal 
Santander. 

Tevens zal verschijnen een nieuw postpakketzegel, speciaal be
stemd voor de militairen. 

DOMINICA. 
Een plaatselijk port voor drukwerken ten bedrage van één 

farthing zal worden ingevoerd. Het zal ongeveer hetzelfde zijn 
als het Vt d. zegel van Grenada, doch met de naam van de kolonie 
en een andere beeltenis van den koning. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
75.000 stuks, zoowel van de violette K c. als van de ultramarijne 

7 c , zullen worden voorzien van den opdruk 8 ets 

DUITSCHE POST IN POLEN. 
De tweede uitgifte zal, zooals reeds werd gemeld, bestaan uit 

het overdrukken met het „Hoheits"teeken, een nieuwe waarde
aanduiding en het woord „Generalgouvernement" op verschillende 
Poolsche zegels. Overdrukt zullen worden zoowel frankeerzegels 
van de zg. historische serie, als ook zegels met de afbeeldingen van 
Moscicki en RydzSmigly evenals winterhulp en portzegels. De 
portzegels worden door den opdruk van „50 Gr." in frankeer
zegels van 50 gr. veranderd. De uitgifte zal bestaan uit: 
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Op Rydz-Smigly, uitgifte 1937: 
24 Gr. / 25 Gr., blauwgrijs. 
50 Gr. / 55 Gr., donker ultramarijn. 

Op Moscicki, uitgifte 1938: 
40 Gr. / 30 Gr., donker lila. 

Op frankeerzegels der zg. historische serie, uitgifte 11-11-1938: 
2 Gr. / 5 Gr., oranjerood. 
4 Gr. / 5 Gr., oranjerood. 
6 Gr. / 10 Gr., groen. 
8 Gr. / 10 Gr., groen. 

10 Gr. / 10 Gr., groen. 
24 Gr. / 25 Gr., donkerviolet. 
30 Gr. / 30 Gr., karmijnrood. 
50 Gr. / 50 Gr., purperviolet. 
60 Gr. / 55 Gr., ultramarijn. 
80 Gr. / 75 Gr., donker blauwgroen. 

1 Zloty / 1 Zl., oranje. 
2 Zloty / 2 ZL, lilarose. 

3 Zloty / 3 Zl., violetzwart. 
Op winterhulp, uitgifte December 1938: 

30 Gr. / 5 -f- 5 Gr., oranjerood. 
40 Gr. / 25 -(- 10 Gr., donkerviolet. 

1 Zloty / 55 -f- 15 Gr., donkerultramarijn. 
Op frankeerzegels van 15 Gr. in gewijzigde teekening, uitg. '39: 

12 Gr. / 15 Gr., lichtbruin. 
16 Gr. / 15 Gr., lichtbruin. 

Op portzegels, uitgifte 1938-39 (worden dus nu frankeerzegels): 
50 Gr. / 20 Gr., donkerblauwgroen. 
50 Gr. / 25 Gr., donkerblauwgroen. 
50 Gr. / 30 Gr., donkerblauwgroen. 
50 Gr. / 50 Gr., donkerblauwgroen. 
50 Gr. / 1 Zl., donkerblauwgroen. 

FRANKRIJK. 
Een zegel met de beeltenis van André Maginot zal eerstdaags 

verschijnen. 

HONDURAS. 
Op 14 April zullen 4 zegels in één velletje worden uitgegeven 

ter herinnering aan de stichting van de Pan Amerikaansche Unie, 
die bestaat uit de staten Chili, Costa Rica, Cuba, Dominikaansche 
Republiek, Honduras en Panama. Het zullen de waarden van 14, 
16, 30 en 40 centavos zijn. De totale oplage zal bestaan uit 100.000 
velletjes, waarvan 75.000 getand en 25.000 ongetand. 

HONGARIJE. 
Ter gelegenheid van het 20-jarig regeeringsjubileum van den 

rijksbestuurder Nicolaas Hor thy van Nagybanya, hetwelk op 
1 Maart viel, heeft men een drietal fraaie jubileumzegels in lage 
waarden uitgegeven om uitdrukking te geven aan de gevoelens 
van dank, hoogachting en vereering. 

NIEUW-ZEELAND. 
Door verhooging van enkele posttarieven is aan het 7 d. zegel 

der eeuwfeest-serie, die onder de rubriek „Nieuwe uitgiften" is 
gemeld, geen lang leven beschoren. Het zal op 9 Maart vervangen 
worden door een 8 d. waarde, welke verkregen wordt door het 
7 d. zegel van een opdruk te voorzien. 

PANAMA. 
Een enkel luchtpostzegel van 15 c. in een oplage van 120.000 

stuks zal in April worden uitgegeven ter herinnering aan de 
50e verjaardag van de stichting der Pan Amerikaansche Unie. 

PARAGUAY. 
Een speciale serie zal worden uitgegeven naar aanleiding van 

de 100-jarige herdenking van de uitgifte van het eerste zegel 
in Engeland. 

ROEMENIE. 
Een serie van 8 zegels met toeslag ten bate van de luchtvaart 

is op komst. Het zullen zijn: 1 1., 2.50 1., 3.50 1., 3 1., 4 1., 6 1., 
9 1. en 14 1. De 3 eerstgenoemde zullen een toeslag hebben elk 
van 0.50 1., de overige elk van 1 1. 

SALVADOR. 
Het portret van sir Rowland Hill zal worden afgebeeld op 

3 speciale zegels ter herdenking van de uitgifte van het eerste 
zegel in Engeland. Het zullen zijn een frankeerzegel van 8 c , 
blauw en zwart, in een oplage van 160.000 stuks en twee lucht
postzegels van 30 c. bruin en zwart en 80 c , roodbruin en zwart, 
in een oplage van resp. 160.000 en 10.000 stuks. 

Luchtpostzegels van 30 en 80 c. zullen worden uitgegeven ter 
herdenking van den 50en verjaardag van de stichting der Pan 
Amerikaansche Unie. 

SPANJE. 
Het ongetande 10 c. zegel, hetgeen in het Februari-nummer 

werd gemeld, heeft geen frankeergeldigheid; het moet worden 
beschouwd als een verplicht toeslagzegel. 

ST. HELENA, 
Het 1 d. zegel zal in ;en gewijzigde kleur worden uitgegeven, 

terwijl een nieuw z-ïjel van 4 d. zal worden aangemaakt. 

SYRIË. 
Een nieuwe serie, bestaande uit 10 frankeer- en 7 luchtpost-

zeeels, is in de maak en zal in Maart verschijnen. De frankeer
zegels zullen 3 verschillende onderwerpen hebben, n.1. het museum 
van Damascus, het stadhuis van Bloudan en Kasr-el-Heir. De 
luchtpostzegels zullen een gezicht geven van Deir-ez-Zor. 

VATICAANSCHE STAD. 
Een serie van 5 portzegels is in de maak, t. w. 5 c , 1 1., 1.25 1., 

2 1. en 2.75 1., alle met een afbeelding van Z. H. Paus Pius XII. 
W. G. Z. 

Nederland en 
Overzecsche 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Nieuwe zegels waarschijnlijk in April. 
Een dagbladbericht van omstreeks 23 Februari gaf ons het vol

gende nieuws over de komende nieuwe serie. 
De verschijning van een serie nieuwe postzegels met beeltenis 

van H. M. de Koningin kan, onvoorziene omstandigheden voor
behouden, binnenkort tegemoet worden gezien. 

Het eerst zullen de nieuwe zegels in de waarden van 5 tot en 
met 40 cent in nieuwen vorm verschijnen; tegelijk zullen ook de 
zegelafdrukken met beeltenis van H. M. de Koningin op brief
kaarten van lYi cent, enz., worden vernieuwd. 

De verkrijgbaarstelling hiervan zal wellicht reeds op 1 April 
kunnen geschieden. 

De verkoop der oude zegels zal dan worden gestaakt. De 
waarden der nieuwe zegels zijn geheel gelijk aan die der oude, met 
deze uitzondering, dat de zegels van 6 en 27M cent vervallen. 

De verkoop der nieuwe zegels in waarden boveu 40 cent zal, 
naar verwacht wordt, eerst eenige maanden later kunnen volgen. 

Zoodra de verschijningsdata der nieuwe zegels definitief kunnen 
worden vastgesteld, zullen hierover nadere en uitvoeriger mede-
deelingen verschijnen. 

Nieuwe oplaagletters. 
40 cent Q; 50 cent S. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent Y: L 679, R 679, L 683, R 683. 

40 cent Q: 670. 
50 cent S: 681 (letters S kopstaand op bovenrand). 

Nieuwe offset-plaatnumrr.ers. 
\y, cent H: 406. 
3 cent S: 399 in een tweede type; de cijfers zijn ilecht af

gewerkt en blijkbaar met de hand geteekend. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

^jj VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1900). 
Nederland. 
Men vertoonde mij een 2% cts.-briefkaart die aan beide zijden 

den zelfden voordruk vertoonde, dus een dubbel bedrukte. Op 
een getal van 600 der tegenwoordige binnenlandsche briefkaarten 
zouden er 6 exemplaren gevonden zijn. De prijs dien men ervoor 
vroeg was abnormaal hoog. 

(Het moeten er minstens „40" zijn, daar elk vel 40 enkelvoudige 
of 20 dubbele kaarten bevat.) 

Curasao. 
De Heer H. Becking te 's-Gravenhage schreef mij, van den 

Heer Gordon Smith te Londen bericht te hebben ontvangen, dat 
door dezen is gevonden de 2% ets. koningstype, get. U K - De 
eigenaardige tanding 12}4 : 12, waarin dat zegel bekend was, 
deed mij vermoeden dat dit ook getand 11)^ : 12 zou bestaan. 
Dat wordt nu bevestigd. Na de uitgave van het Standaardwerk 
zijn nu bekend geworden in deze tanding, de waarden der konings
serie 2%, 5, 25 en 50 cent. Aan hen, die de tanding 13)^, 14 
afzonderlijk bijeen brengen, kan ik nog meêdeelen, dat getand 14 
(de bestaande scherpe tanding van de Surinaamsche zegels) ook 
de 5 ets. koningstype in mijn bezit is. 

— Aangaande den opdruk „2% cent" op 10 cent, legt de Heer 
M. Z. Booleman mij 'n gedeelte van 'n vel voor, waarbij a l l e 
opdrukken „ c u r i o s a v a n d e n e e r s t e n r a n g " kunnen 
heeten. Gemeener soort officiëele opdrukken is niet te bedenken ! 
Behalve 'n enkele s c h i j n b a r e „3" (zie vorig nummer) zijn 
alle cijfers, zonder onderscheid gebroken, en alle letters, behalve 
de „n", defect, niet of slecht afgedrukt, of, zooals de „c", gekwetst. 
Hierdoor ontstaan de variëteiten: „K cent", — ,2% (dit moet 
men maar als zoodanig aannemen) „een.", — „234 een;", — 
„ 2 / cent", — „2K ccn", „2% cent 2)4", enz. 

Onder dank voor hetgeen genoemde Heer ons ter inzage toe
zond, merken wij op, dat de meest curieuse toch de „ 3 K " blijft, 
waarvan slechts 'n tweetal d u i d e 1 ij k op het groot aantal 
toegezondene voorkomt. 

Chronologische Tabel der Frankeerzegels van 1867, gesplitst 
naar hun waarde, type, tanding en datum van uitgifte. 
Te uitvoerig om geheel over te nemen. Wij vinden er tanding 

13 : 13>^ bij, 13 : 14 en 13K : 14; bij de oplaag van de 15 cent 
van 30.XII.70 wordt opgemerkt: Deze oplage schijnt type I en II 
door elkaar op één vel te vertoonen. 

Afstempelingen van Nederlandsch-Indië. 
Door veel snuffelen is 't nog gelukt het lijstje van Indische 

nommerstempels, ons door den Heer Buys ter kennis gebracht, 
e e n w e i n i g , maar toch nog iets, te kunnen aanvullen; we 
zijn echter nog lang niet waar we zijn moeten. 

(Volgt de lijst, waarop 31 van de 120 nummers voorkomen). 

Veiling-opbrengst. 
Een inzender beklaagt zich over de lage prijzen, die zijn zegels 

opbrachten op een veiling in Rotterdam; als voorbeelden noemt 
hij: 
Nederland compleet ƒ 2.50 Bergedorf (orig.) cpl. ƒ 1.30 
Ned. Indië id. ƒ 7.45 Elzas Lotharingen id. ƒ 2.30 
Turn en Taxis id. ƒ 4.75 Nicaragua id. ƒ 2.— 
Chili id. ƒ 1.40 Oranje Vrijstaat id. ƒ 2.70 
Griekenland id. ƒ 18.60 

Onder compleet te verstaan alle post- en portzegels, allen 
waren schoone exemplaren. 

B. 
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NEDERLAND. 
Herdenking Marnix van St. Aldegonde. 
Staatsblad nr. 380 bevat een koninklijk besluit van 21 Februari 

1940, tot uitgifte van bijzondere briefkaarten, ten bate van het 
Nationaal Comité ter herdenking van Philips van Marnix van 
St. Aldegonde. 

Deze briefkaarten worden van rijkswege beschikbaar gesteld. Zij 
worden uitgegeven gedurende een nader te bepalen tijdvak in de 
frankeerwaarden van 3 en 7K cent en verkocht met een bijslag 
van onderscheidenlijk 3 en 234 cent per kaart boven de frankeer
waarde. 

De opbrengst van de briefkaarten wordt, na aftrek van de 
frankeerwaarde, de kosten van aanmaak en andere bijzondere 
kosten uit de uitgifte voortvloeiende, ter beschikking gesteld van 
genoemd comité. 

BUITENLAND. 
ALBANIË. 
In ons vorige nummer kondigden wij het verschijnen van twee 

nieuwe poststukken aan. Het blijken er inmiddels vier geworden 
te zijn, n.l. twee enveloppen en twee postbladen, van iedere soort 
een 15 q. en een 25 q. Inderdaad zijn de kleuren rood resp. blauw. 
De enveloppen zijn op geel papier, de postbladen op grijs karton. 
De zegelindruk vertoont Victor Emanuel III. 

BRITSCHHONDURAS. 
Met den kop van den huldigen koning versehenen een couranten

bandje van 1 c. groen op gekleurd papier en een enveloppe voor 
aangeteekende brieven van 2 | 3 c. bruin, voorloopig slechts in 
één formaat. 

BRITSCHINDIE. 
Ook in dit gebied van het Britsche rijk is men het moederland 

vóór met het uitgeven van briefkaarten met koning George VI. 
Hier verscheen een 9 pies donkergroen op gekleurd karton. 

Bovendien kwam er een enveloppe met een zegelindruk van 
1 anna, rood, en een enveloppe voor aangeteekende stukken van 
3 f 1 anna blauw uit, beide met afbeelding van koning 
George VI. Ook deze enveloppe is voorloopig slechts in één for
maat bekend. 

FRANKRIJK. 
Tengevolge van de laatste (voorlaatste ?) portverandering zag 

een briefkaart van 70 centimes, blauw, het licht. Het zegelbeeld 
toont ons de Are de Triomphe. 

JAMAICA. 
Ook dit gebied gaf een nieuwe enveloppe voor aangeteekende 

stukken met den kop van George VI uit. Het betreft hier een 
3 f 134 pence, bruin. Voorloopig slechts één formaat bekend. 

LIECHTENSTEIN. 
Liechtenstein meldt een aantal nieuwe poststukken. Wij wachten 

met de opgave tot ons nadere bijzonderheden bekend zijn. Heeft 
een onzer lezers wellicht reeds iets van een nieuwe emissie 
ontvangen ? 

PANAMA, KANAALZONE. 
De koerseerende briefkaart van de Vereenigde Staten van 1 c. 

groen, met den kop van Jefferson, verscheen met een tweeregelige, 
zwarte opdruk Canal Zone. De enveloppen van 1 c. olijfgroen en 
3 c. violet, respectievelijk met de afbeelding van Gorgas en Goet
hals, verschenen in twee formaten op wit papier met het water
merk U.S. 1937. 

ROEMENIE. 
Roemenië verrijkt ons met een nieuwe enveloppe van 7 lei rood 
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op wit papier, met als zegelafdruk den kop van den koning. De 
enveloppe is van binnen blauw met wit uitgespaarde letters. De 
prijs der enveloppe is 8 lei. 

SOEDAN. 
Hier verscheen een enveloppe van 15 millièmes blauw. Het 

zegelbeeld is het den lezers bekende van de koerseerende serie 
postzegels. Het papier is grijs, de binnenkant gemarmerd. 

ZWITSERLAND. 
Zooals wij reeds in ons vorig nummer mededeelden, gaf Zwitser

land 2 nieuwe series briefkaarten uit. Wij ontvingen er nu eenige. 
Behoudens een o. i. iets donkerder karton en een minder duide
lijk zichtbaar watermerk konden wij geen verschillen met de 
vorige emissie ontdekken. Gaarne vernamen wij van onze lezers, 
of op de kaarten, die gelijkluidende teksten bezitten als sommige 
van de vorige uitgifte, wellicht een andere illustratie voorkomt. 
(Vanzelfsprekend zal een dergelijke vergelijking slechts bij speciaal 
bestelde series kunnen geschieden, omdat de Zwitsersche post
kantoren en particulieren hun oude voorraad zeker zullen op
gebruiken). 

De volledige opgave van de 10 rappen, lila, luidt: 
1. Adelboden (Bern / Schwimmbad); 2. Aeschi bei Spiez; 3. Agra 

(CoUine d'Oro) Lugano; 4. Amriswil (Thurgau); 5. Arosa; 6. Baden, 
die Bäderstadt bei Zürich; 7. Basel; 8 .Basel, Zoologischer Garten; 
9. Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren; 10. Brienz (Bern), Sommer-
luftkuhrort; 11. Brienz - Rothorn-Bahn; 12. Dornach - Goethe-
änum; 13. Dussnang (Thurg.) Kneippkurort; 14. Hilterfingen am 
Thunersee; 15. Interlaken - Tellspiele; 16. Hohle Gasse - Kurort 
Küssnacht - Immensee; 17. La maison Monsieur prés La Chaux-
de-Fonds; 18. Les Brenets - Bassin du Donts; 19. „Lueg" - Affoltern 
im Emmental; 20. Luzern - Lucerne; 21. Mogeisberg (Toggen
burg) Luftkurort; 22. Neuchatel - Chateau; 23. Ringgenberg -
Goldswil bei Interlaken (Strandbad); 24. Sargans - Schloss mit 
Gonzen; 25. Schaffhausen - Rheinfall; 26. Schwellbrunn (Appen
zell) Luftkuhrort; 27. Schijnige Platte ob Interlaken; 28. Sierre -
Siders Lac de Geronde - Plage; 29. Stalden (Wallis) - Saas -
Grund; 30. St. Moritz - Heilbad im Höhenklima; 31. Tramelan -
Jura Bernois; 32. Weggis - Vierwaldstättersee. 

Volgens een mededeeling van de Berliner-Ganzsachen-Sammler 
Verein bestaan er 39 verschillende kaarten van 10 rappen, maar zij 
meldt er maar 32. Kan iemand dit raadsel oplossen ? De num
mering staat niet op de kaarten, maar voor het gemak voerden wij 
haar in. Behalve nr. 8, nr. 11, nr. 15 en nr. 29 bestaan alle boven
genoemde kaarten ook zijdelings getand voor de boekjes van 
10 kaarten. Wij krijgen dus 27 getande nummers; er moeten er 
28 zijn (?). 

Van de 20 rappen rood zijn 16 verschillende kaarten uitgegeven. 
Onder de opsomming treffen wij 11 titels aan, die bij de 10 rappen 
niet genoemd zijn; wellicht dat 7 daarvan ook als 10 rappen-
kaart voorkomen. Men ziet, enkele vragen zijn nog op te lossen. 

Vier kaarten van 20 rappen blijken dezelfde afbeeldingen te 
vertoonen als de onder 2, 5, 6 en 20 genoemde 10 rappen-kaarten. 
Bovendien komen dan nog kaarten voor met de volgende illu
straties (wij nummeren door): 

33. Ascona (Ticino) Lago Maggiore; 34. Champéry (Valais) 
Planachaux; 35. Geneve; 36. Glion sur Montreux - Lac Léman; 
37. Langenthal - Gemeindehaus; 38. Lausanne; 39. Leysin - Alpes 
Vaudoises; 40. Luzern - Lucerne (andere afbeelding als nr. 20); 
41. Sierre (Valais); 42. Sils im Engadin; 43. Sorengo, Lago di 
Muzzano (Lugano). 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 14 Fe

bruari jl. bevatten o. a.: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal 
van 4 t.m. 15 Maart a.s. in het vaste Jaarbeursgebouw te 

U t r e c h t een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. Het 
kantoor wordt op werkdagen opengesteld van 9.00 tot 17.30. 

Sedert Januari jl. staat op vele stukken die een veldpostadres 
dragen een omlijnd stempel, ongeveer 7 X 3 cm., luidende: 
Schrijf niet / over militaire / aangelegenheden. 

Het wordt, waarschijnlijk op het hoofdexpeditiekantoor van de 
veldpost, op brieven, kaarten en zelfs visitekaartjes geplaatst en 
komt voor in violet, zwart en overgangstinten. 

27 Februari jl. kwam in een stempelmachine te A m s t e r d a m 
C S . en te ' s - G r a v e n h a g e links van den dagteekening-
stempel de 4-regelige tekst te staan: 't SAL / WAERACHTIG / 
WEL GAEN ! INDISCHE VLOOTFILM; links van Tromp's 
woorden nog de afbeelding van een gekruist scheepsanker en 
oud scheepskanon. Ook R o t t e r d a m maakte op gelijke wijze 
reclame. 

OORLOGSVARIA. 
DUITSCHLAND. 
De censuur is den laatsten tijd strenger geworden, de meeste 

brieven zijn grondig nagekeken, en op den omslag, zoowel als op 
den inhoud, komen controle-cijfers voor in potlood. Op de witte 
strookjes staat nu zwart gedrukt: Geöffnet in plaats van: Geprüft, 
verder rechts hiervan in een cirkel de adelaar met een omkranst 
hakenkruis en omschrift „Oberkommando der Wehrmacht". Over 
het strookje in rooden inkt cirkelstempels van diverse diameter 
met het voorgaande omschrift en onder den adelaar: Geprüft. 
Verschillende brieven waren dichtgeplakt met lichtblauwe 
strookjes, zwart bedrukt met Geprüft enz. Uit de brieven wordt 
steeds de voering gescheurd. 

Op een brief met aangegeven waarde, 15.2.40 uit Bremen naar 
Amsterdam gezonden, kwamen op de achterzijde 2 lakstempels 
voor met Inschrift: Zollamt Nr. 2 Post Bremen, en adelaar met 
omkranst hakenkruis. Tusschen de lakstempels een zwart enkel-
ringstempel, in het- midden de adelaar en omschrift: Zollamt Post 
Nr .1 Bremen, waaronder een 2-regelig zwart stempel: Zollamtlich 
abgefertigt ! / Genehmigung der St.f.B. 

Een brief uit P r a a g was 3 maal gecensureerd; de eerste 
maal op deviezen onderzocht en gesloten met het bekende strookje 
der Devisenstelle, de tweede maal door de Moravische censuur en 
afgestempeld met het reeds vermelde ronde stempeltje D.K. en 
de derde maal door het Oberkommando der Wehrmacht, die den 
brief van de bekende strookjes en stempels voorzien ,had. 

Een brief 15.1.40 uit Bad Liebenwerda verzonden, was gesloten 
met een witte strook met doorloopenden tekst „Geprüft", af
gewisseld door een ringstempel van 25 mm. diameter „Ober
kommando der Wehrmacht". 

Ook te W e e n e n gaat de Jaarbeurs normaal door, blijkens 
een 5-regelig stempel uit Wien 1 naast een gestvleerde W en M 
WIENER / FRÜHJAHRS- / MESSE / 10.-16.' MäRZ 1940 / 
TECHN. MESSE bis 17. MäRZ. 

Op een brief uit P r a a g , inhoudende een zending postzegels, 
kwam een stempel voor: Vymena Znamek / Povolena / Vyn. Min. 
Financi (rev. odba) XXX - c j . 21.820/1939 - VL -

De heer Meyer schrijft ons: 
Verder heb ik nog twee brieven uit het leger in Polen, d. w. z. 

een uit Polen van een soldaat en een uit Königsberg. Zal ze hier
na beschrijven: 

Eerst de omslag met uitgescheurde voering „ergens" uit Polen. 
Aan de voorkant Duitsche zegels, die afgestempeld werden: Feld
post / b / -4.10.39 / Hoheitszeichen. Alles in cirkel. Verder een 
blauw stempel ..Von der Wehrmacht zugelassen" en een rond 
stempel „Auslandsnachrichtenprüfstelle", in het midden het 
Hoheitszeichen en onder Königsberg (Pr.). De achterkant is open
gesneden en weer dichtgeplakt met een strook grauw papier (van 
een plakrol) waarop een stempel in blauw „lm Staatsinteresse ge
öffnet" en met potlood D 1. Tevens hetzelfde ronde stempel als 
aan de voorkant, gedeeltelijk over de strook. Het veldpostnummer 
van dezen soldaat is 15103, maar dat heeft geen postale waarde, 
want dat is hetzelfde als de veldpost hier, alleen heeft in Duitsch-
land iedere soldaat zijn eigen nummer. Dit moest b.v. naar de 
Postsammelstelle 5, Königsberg Pr. 

De andere enveloppe draagt het gewone stempel Königsberg Pr, 
5 / 2.11.39.-8 / k. op de postzegels en dan in blauw „Von der 
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Wehrmacht zugelassen" en het bekende ronde stempel van de 
Auslandsnachnchtenprufstelle. Op de achterkant weer een gewoon 
ringstempel van Königsberg, maar nu 02 11.39-13 li., zoodat na 
5 uur de controle bepaald gepasseerd was Verder een strook 
met „lm Staatsinteresse geöffnet" en met inkt C5 Over strook, 
stempel en brief dan weer het stempel der Auslandstelle enz. 

FRANKRIJK. 
Op een brief, 26 2.40 uit Paris 96 (Rue Gluck) verzonden, kwam 

een omlijnd, doorloopend stempel voor: AVEZ-VOUS / SOUS-
CRIT U N BON / D'ARMEMENT. 

Een brief uit Port-Louis (Guadeloupe) was voorzien met de 
bekende strook: CONTROLE POSTAL MILITAIRE en 2 ovale 
stempels: OUVERT PAR L'AUTORITE MILITAIRE / W N 451 
en op de achterzijde een dubbelrmgstempel, in het midden: GUA
DELOUPE en omschrift: CONTROLE POSTALE / COM
MISSION B. 

ENGELAND. 
Als hoogste censorstempel werd gezien 3018. 
E«n dienstbrief van de Postal Censorship, Edge Lane, Liver

pool 7, droeg een rood stempel, m het midden ĵ 'I C. 5 / WAR 
OFFICE en in de dubbelring POSTAL CENSORSHIP. 

In een open verzonden brief uit Londen zat een zalmkleung 
papiertje, zwart bedrukt: P C . 5. This cover was / open when it 
reached / the Censor. 

B e r m u d a s . — Volgens de couranten is hier eenige malen 
de clipperpost van boord gehaald, zoodat de Amerikaansche lucht
post voortaan deze Britsche eilanden zal mijden. Brieven 15 Fe
bruari 1940 uit New York naar Amsterdam verzonden met voor
schrift „Via Transatlantic Air Mail" waren na opening gesloten 
met lichtrood, ook wel bruinrood bedrukte etiketten: P.C. 102. 
OPENED BY / CENSOR 54 resp. 56. De stukken arriveerden 
26 Februari jl. te Amsterdam 

C a n a d a . — Een brief 20 Januari 1940 uit Montreal P.Q. 
naar Amsterdam verzonden, had rechts een omlijnd stempel: BUY 
CANADA'S / FIRST WAR LOAN BOND / PARTICIPEZ AU 
PREMIER / EMPRUNT DE GUERRE, en was gesloten met een 
stevig wit linnen etiket: EXAMINED BY / CENSOR, waaronder 
in potlood 5. Op een anderen brief uit Montreal troffen wij op 
een dergelijk strookje als hoogste nummer C. 59 aan. 

C y p r u s . — Op een brief 9 Februari 1940 uit Limasso! ver
stuurd, kwam een zwart stempel voor met kaart van het eiland 
waarboven CYPRUS en er onder ORANGES, voorts een rood 
c«nsorstempel, in het midden 10 en omschrift PASSED CENSOR 
CYPRUS. 

E n g . - I n d i e . — Een uit Bombay naar Medan verzonden brief 
had op de achterzijde een gedrukt blauw etiket, een speciale 
„permit" luidende: No 32 BOOK No. 1810 We , I the under
mentioned firm or individual PERMIT (in rood) (To be filled in 
by sender.) have/has permission to dispatch packages to neutral 
countries. Not transferable, (m rood) A B l (handteekening) Chief 
Censor. Over het midden stond een paars stempel „Rotary Inter
national / Brabourne Stadium / Churchgate Street / Bombay 
(India). 

Luchtpostbrieven uit Ned.-Indie (Babo, Medan, Lho Seumawe) 
waren te Calcutta van een paars rubberstempel voorzien, een 
gelijkbeenige driehoek waarin C (censor) boven een nummer, bijv. 
100, 105, en langs de 3 zijden: PASSED BY / CENSOR / 
CALCUTTA. 

Een luchtpostbnef uit Singapore was gesloten met een strookje 
„Passed by Censor" - Em. 77 en het wapen van het Britsche 
empenum, waarover een violet stempel in kastje Passed by / 16 / 
CENSOR. Ook nr. 7 en 38 zijn gemeld. 

Z u i d - A f r i k a . — Brieven uit Barkly-Oos/East en Kimberly 
waren na opening gesloten met tweetalige etiketten, rood bedrukt 
U.C. 8. UNIE VAN SUID AFRIKA / DEUR SENSOR / OOP-
GEMAAK. / U C 8. U N I O N OF SOUTH AFRICA / OPENED 
BY / CENSOR. 

Wij danken de beeren D. Bastenhof, A. M Benders, J. F. 
Burgess, L. A. S. Hageman, Kind, H. van der Leeuw, H . Meyer, 
A. Smits, A. G. F. Smits, N. Streep, P. de Wit Jr. en W. G. 
Zwolle hartelijk voor hun medewerking. 

J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 158 VI. Thans sinds October 1939 opnieuw in gebruik 
te Weesp. Tusschen de stempels een groote magneet met opschrift: 
MAGNEET en in kleine letters: N.V. / Mag. Rijw. / Fabr. / Weesp. 

Machine 235 IV. Sinds kort werd deze machine verplaatst naar 
's-Gravenhage; tusschen de stempels staat thans als afzenders-
diché: CENTRAAL STIKSTOF- / VERKOOPBUREAU. 

Machine 259 III. Werd voorzien van grooter machinenummer, 
thans model C4Azxg; het afzenderscliché bleef ongewijzigd. 

Machine 267 II. Stempelt thans zonder telnummer. 
Machine 334 III. Een nieuw afzenderscliché weid tusschen de 

stempels opgenomen: A.J.C / Reguliers / gracht 78. 
Machine 372 III. Behalve dat het reclame-cliché links in deze 

machine verviel, is zij bovendien tegelijk door een andere firma 
in gebruik genomen, n.l. bij de firma J. ten Doesschate te Zwolle, 
waardoor het afzenderscliché eveneens gewijzigd werd. 

Machine 417 VIII. Als type VI-VII, doch zonder tekst links. 
Machine 420 II. Door naamsverandering werd het afzenders

cliché tusschen de stempels gewijzigd in: C.B.V.l. (in cirkel) / 
CENTR. BUR. VERW.-IND. / AMERSFOORT. (November 1939 
of vroeger). 

Machine 432 V. Een nieuw cbché links vermeldt: Wat Twente 
maakt leveren wij U vlug en voordeelig. 

Machine 439 IA. Tusschen de typen I en II blijkt deze machine 
tijdelijk nog te hebben gestempeld met de afbeelding van het 
gebouw links, waaruit de naam „SPAARNE-BANK" verwijderd 
was. 

Machine 470 UIA. Met hooger geplaatst afzenderscliché komt 
deze machine ook voor zonder tekst links. 

Machine 508 IX. Het jaarbeurscliché werd in deze machine op
nieuw gebruikt, doch thans zonder de laatste regel: „6 Stands"; 
desniettemin bleef het hieraan voorafgaande woordje „in" staan ! 

Machine 645 V. De vermelding van dit type in het vorige 
nummer moet nog worden aangevuld met de opgave, dat de 
machine thans met plaatsnaam Vlaardmgen i. p . v. Schiedam 
stempelt. 

Machine 816 II. Het afzenderscliché tusschen de stempels onder
ging eenige wijziging, voorheen: BEKOUW / EN / MYNSSEN, 
thans: BEKOUW / & / MIJNSSEN. 

Machine 823 III. Van het ss. Nieuw-Amsterdam werd een nieuw 
cliché links geplaatst, waarop de wand van het schip thans ge
arceerd IS 

Machine 969 Model C4xg, sinds October in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: HANDELSVEREENIGING / 
HARMSEN VERWEY / & DUNLOP N.V. 

Machine 971. Model C4xg, sinds 5 October in gebruik te 
Utrecht. Tusschen de stempels een gevleugelde helm met bij
schrift: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN, links twee ge
vleugelde blokletters. NS. 

Machine 980. Sinds October in gebruik bij B. W. Reinders' 
Dassenfabnek te Amsterdam Afdrukken hiervan zagen wij nog 
niet. 

Machine 981 I-II. Model C3xg, sinds October in gebruik te Am
sterdam Tusschen de stempels bij type I: ALBERTS / & / MOREL, 
bij type II. S P. REESER & Co ' s / HANDELMAATSCHAPPIJ 
N.V. 

Machine 983 Model C3xg, sinds October in gebruik bij de N.V. 
Haas' Azijnfabrieken te Haarlem Tusschen de stempels een haasje, 
dat een azijnflesch vasthoudt en bijschrift: HAAS' AZIJN. 

Machine 987. Model C3xg, smds October in gebruik bij de N.V. 
Van Melle's Conf. Works te Breskens. Tusschen de stempels en 
links als in de vroegere machines 167 en 582. 

Machine 994. Model C4Axg, smds medio October m gebruik 
te Neede Tusschen de stempels en geruit tafelkleed over een 
tafel, waarop. N.V. v/h A. J T E N H O O P E N / & ZOON. 
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Machine 1031. Model C4Axg, sinds October in gebruik te Eer
beek. Tusschen de stempels: FIRMA W. A. SANDERS / PAPIER
FABRIEK / „COLDENHOVE". 

Hasler. 
Machine H 566 VIII. Stempelt eveneens met cliché links: Boeken

week / 1940 / 2 tot 9 / Maart. 
Machine H 668 V. Komt ook voor zonder reclamecliché links. 

Komusina. 
Machine K 177 V. Links van den datumstempel werd een 

nieuwe reclame opgenomen: N.V. / „KATI". 

NEDERLAND. 
De Europeesche luchtdiensten der K.L.M. 
Met ingang van 1 Maart j.1. werd de K.L.M.-dienstregeling als 

volgt: 
Amsterdam-Shoreham. 

BP BP 
825 1750 856 1600 — Dienst nr. — 1600 1750 846 852 

9.00 12.45 13.00 14.45 V A'dam Sch. A 10.20 12.20 13.20 16.50 
U.40 15.25 15.40 17.25 A Shoreham V 9.00 11.15 12.00 15.30 
Verzending: met dienst 852 op werkdagen en met dienst 1600 
dagelijks brief- en pakketpost voor Groot-Britannië en Noord-
lerland, alsmede briefpost voor den staat Ierland. 

Amsterdam-Brussel (dagelijks). 
1016 — Dienst nr. — 1016 

14.25 V Amsterdam Schiphol A 10.10 
16.10 A Brussel Haren V 
Geen postverzending. 

9.45 

Amsterdam-Kopenhagen/Malmö/Stockholm. 
Amsterdam-Kristiansand-Oslo ' ) . 

BP 
1600 
8.30 

12.40 
13.00 
13.15 
13.30 
15.20 

BPi) 
1713 

11.00 

14.55 
15.15 
16 25 

1750 
12.50 
16.30 

BP 
900 

13.45 
17.40 
17.55 
18.10 

— Dienst nr. — 
V A'dam Sch. A 
A Kopenhagen V 
V Kopenhagen A 

A Malmö V 
V Malmö A 

A Stockholm V 
A Kristiansand V 
V Kristiansand A 

A Oslo V 

900 
12.00 
9.15 
9.00 
8.45 

1750 
12.00 
9.15 

') 
1713 

14.05 

11.30 
11.10 
10 00 

1600 
14.00 
11.15 
10.55 
10.40 
10.25 
8.30 

Aansluitingen: 
Dienst 1600: a. op werkdagen van Kopenhagen naar Oslo 

(a 16.15); b. op Zon- en feestdagen: van Malmö per trein naar 
Oslo (a 9.00 volgenden dag); c. dagelijks: van Stockholm den vol
genden dag naar Finland. 

Dienst 900: van Malmö per trein naar Oslo (a 9.00 volgenden 
dag). 

Verzending: 
Met dienst 1600: a. dagelijks: brief- en pakketpost voor Dene

marken, Finland en Zweden, alsmede briefpost voor Noorwegen; 
b. op werkdagen: pakketpost voor Noorwegen. 

Met dienst 900: op werkdagen: brief- en pakketpost voor Dene
marken en Zweden, alsmede briefpost voor Noorwegen. 

Met dienst 1713 ' ) : op werkdagen: brief- en pakketpost voor 
Noorwegen. 

Tijdregeling. 
Nederland: Amsterdamsche wintertijd. 
Denemarken, Noorwegen, Zweden: Midden-Europeesche tijd. 
België en Groot-Britannië: Greenwich zomertijd. 

Zooals men ziet worden deze luchtdiensten gedeeltelijk ook voor 
verzending van brief- en pakketpost gebezigd. 

Het plan is om op 1 April a.s. de Norway-Air-express (dienst 
nr. 1713) te heropenen. Ook zal de luchtdienst op Frankrijk her
steld worden, zoodra het vliegveld te Dieppe voldoende ingericht 
is. Le Bourget (bij Parijs) is n.1. voor de militaire luchtvaart 
gereserveerd, zoodat de nieuwe verbinding van Amsterdam naar 
Dieppe moet gaan. Voorts kan men in de komende maanden waar
schijnlijk de opening van de K.L.M.-luchtlijn naar Lissabon tege
moet zien. In aansluiting daarop zullen dan proefvluchten naar 
Suriname plaatsvinden. 

De pamfletten-regen. 
Te Wijhe bij Deventer werden pamfletten gevonden van twee 

verschillende typen, resp. met het opschrift ,,Deutsche Arbeiter !" 
en „Frankreich und England" ,waarboven de landsvlaggen. 

Hoewel dergelijke pamfletten niet zuiver lucht p o s t stukken 
te noemen zijn, zijn ze toch alleszins verzamelwaardig als souvenir 
van dezen historisch zoo belangrijken tijd. 

In België werden omstreeks 23 Februari in de streek van de 
beneden-Sambre groene pamfletten gevonden welke in het Fransch 
gesteld waren en handelden over Poolsche toestanden. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Gaat er ook post mee ? 
In April a.s. wordt te Ihonga (Deli) met groote luister het 

50-jarig jubileum van het corps marechaussee gevierd. In verband 
hiermede overweegt de K N.I.L.M. om gedurende deze feestdagen 
een luchtdienst Medan-Lhonga v.v. in te stellen, daar men veel 
belangstelling voor dit jubieum verwacht. Het ligt wel voor de 
hand, dat ook de Indische posterijen dan van deze luchtdienst 
zullen weten te profiteeren. 

BUITENLAND. 
Italië. 

)̂ De datum van invoering van dezen dienst zal nader bekend 
worden gemaakt. 

Binnenkort wordt de Itallaansche luchtlijn van Rome naar 
Basra doorgetrokken naar Calcutta. Voorts wil men ook de lucht
lijn van Rome naar Addis Abeba verlengen, en wel tot Nairobi 
in Kenya. 

In December j.1. vond de le postvlucht van Italië naar Zuid-
Amerika plaats. Alle poststukken kregen een bijzondere afstem
peling over en naast de zegels. Dit ronde stempel had de volgende 
tekst: „lo VOLO ROMA - RIO DE JANEIRO, 21-12-39 XVIII, 
via Lati". Het vliegtuig verliet Rome op 21 December en arri
veerde te Pernambuco op 23 en te Rio de Janeiro op 24 December. 
Een vliegbrief naar New York geadresseerd vloog verder per 
P.A.A. en kwam daar reeds op 27 December aan, zoodat deze 
m een week tijds de afstand Rome-New York via Zuid-Amerika 
aflegde. 

Op de terugvlucht verongelukte het vliegtuig tusschen de 
Canarische eilanden en Spanje, waarbij het geheel verbrandde. 

Japan. 
Op 26 Februari j.1. werd de luchtlijn Tokio-Bangkok geopend. 

Voorloopig wordt nog rondom Fransch gebied heen gevlogen, 
daar nog geen toestemming tot landen in Indo-China verkregen is. 
Begin April a.s. wordt het traject wekelijks bevlogen, en kan 
men dus uit Europa de brieven geheel per vliegtuig naar Japan 
zenden. 

H. A. 

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

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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VERZOEK. 
Door het aanvragen van verscheidene proefnummers zijn geen 

exemplaren meer voorradig van het 
JANUARI-NUMMER 1940. 

In verband hiermede worden degenen, die op het bezit of behoud 
van genoemd nummer geen prijs stellen, beleefd verzocht hun 
exemplaar te willen terugzenden aan de administratie, Wilhelmina
park 128, Breda. 

LEON DE RAAY-MEDAILLE 1939 AAN 
JAN POULIE. 

De Leon de Raay-medaille, door wijlen den zeer verdienstelijken 
philatelist Leon de Raay in 1936 — ter gelegenheid van diens 
zeventigsten verjaardag — ingesteld ter jaarlijksche waardeering 
voor den besten wetenschappelijken arbeid op philatelistisch gebied 
voor het Maandblad, werd bij besluit van den Raad van Beheer 
van 18 Februari 1940 met algemeene stemmen voor 1939 toe
gekend aan den heer Jan Poulie voor diens bijdragen over „De 
jubileumzegels van Letland" (blz. 44), „Vervalschingen in Riga" 
(blz. 133) en „De postzegels van Letland" I (blz. 236) en II 
(blz. 257). De Raad was van oordeel, dat deze arbeid zuiver oor
spronkelijk, wetenschappelijk, philatelistisch werk was, zooals de 
schenker van de medaille bedoeld heeft jaarlijks te waardeeren; 
m dit werk komen gegevens voor, die men nergens anders aantreft. 

Jan Poulie, geboren in 1907, 
wonende Jan Luykenstraat 30, 
Amsterdam Z., trad reeds op zijn 
achtste jaar in de gelederen van het 
Nederlandsche philatelistische leger. 
Hij begon, gelijk de meesten onzer, 
met „algemeen" te verzamelen en 
zijn bijeengegaarde zegels stevig in 
schriften te verankeren. Op zijn 
vijftiende jaar kreeg hij van zijn 
ouders een Schaubek Normal
ausgabe in acht deelen ten ge
schenke. Geen zijner familieleden 
was philatelistisch besmet, zoodat 
hij in zijn jeugd elke leiding op 
philatelistisch gebied, welke voor 
beginnelingen zoozeer gewenscht 
is, heeft ontbeerd. Jan Poulie her

denkt dus dit jaar zijn zilveren jubileum als philatelist ! In 1923 
begon hij met het opzetten van eenige „speciaal'-verzamelingen 
van Nederland, Letland en Danzig, waaraan later Rusland, Est
land en Litauen werden toegevoegd. Wel bleef de heer Poulie 
daarnaast ook „algemeen" verzamelaar, maar toch speelde ook 
hierbij specialisatie, door het opnemen van afwijkingen en het 
letten op tandingen en watermerken, een voorname rol. De heer 
Poulie is met de philatelie gehuwd; zijn postzegelverzamelingen zijn 
zijn vrouw, kinderen en gezin. Voor vrouwelijke bekoring bleef 
hij immuun. 

Op een tentoonstelling kwam hij voor het eerst uit tijdens de 
Exposition Philatélique Internationale te Parijs in 1925, waar hij 
in de juniores-klasse met zijn algemeene wereldverzameling in 
elf deelen een bronzen medaille verwierf. In Augustus van het
zelfde jaar exposeerde hij op de postzegeltentoonstelling te Maas
tricht, daarna weer voor het eerst in 1929 te Le Havre en nadien 
op de meeste gehouden belangrijke tentoonstellingen, die hij alle 
bezocht. Inzonderheid de „Iposta" te Berlijn in 1930 heeft hem 
veel geleerd en vormde voor hem een aansporing, om zijn 
speciaalverzamelingen geheel opnieuw en beter op te zetten. O p 
de „Mophila" in Hamburg exposeerde hij in 1931 voor het eerst 
zijn gereorganiseerde speciaalverzameling van Letland, welke na
dien nog belangrijk is uitgebreid en thans is uitgegroeid tot een der 
meest volledige collecties van dit rijk. Hiertoe droeg in niet 
geringe mate de omstandigheid bij ,dat hij — ambtshalve — 
dikwijls in Letland vertoefde, waardoor hij in nauw contact met 
handelaars en verzamelaars aldaar kwam. Bedoelde Letland
collectie is dan ook op verschillende internationale en nationale 

tentoonstellingen met goud, zilver en eereprijzen bekroond, o. a. 
met den eereprijs van den president van Letland, bestaande uit 
een zilveren beker met Inschrift: „Eereprijs van den Letschen 
Staatspresident dr. K. Ulmanis, ter gelegenheid van de postzegel
tentoonstelling der Baltische Staten, gehouden in Februari 1938 te 
's-Gravenhage". 

In totaal verwierf de heer J. Poulie in vijftien jaren tijds acht 
en veertig medailles of plaquettes, wat een „speciaal-verzameling" 
op zich zelf vormt. 

Bij de tentoonstelling van Poolsche postwaarden te Amsterdam 
in 1937 trad hij als jurylid op. 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Letsche Repu
bliek heeft het den president behaagd hem te benoemen tot Ridder 
in de Drie-Sterren-Orde van Letland. Hieromtrent verscheen in 
„De Philatelist" de volgende mededeeling: „Het zal u en uw 
lezers ongetwijfeld interesseeren te vernemen, dat de bekende ver
zamelaar Jan Poulie te Amsterdam benoemd is geworden tot 
Ridder in de Drie-Sterren-Orde van Letland. 

Alhoewel de heer Poulie deze onderscheiding niet alleen aan 
zijn philatelistische verdiensten te danken heeft, houdt zij toch 
ook terdege verband met het vele werk, dat ZEd. heeft verricht 
op het gebied van de bestudeering der Letsche postzegels en wat 
daarmee samenhangt. Zijn uitgebreide collectie van Letsche post
zegels en afstempelingen, welke volgens de meening der specialisten 
in Letland tot de best beschrevene en meest uitgebreide op dit 
gebied behoort, heeft tot het verleenen van deze onderscheiding 
veel bijgedragen." 

Verschillende Letsche bladen hebben over de collectie en den 
persoon van Poulie geschreven. Op 11 September 1934 verscheen 
in „Pedeja Bridi" een artikel onder het hoofd: „Buitenlander, die 
de grootste collectie van Letsche postzegels bezit". Vervolgens 
werd over hem geschreven op 23 Maart 1935 in „Pedeja Bridi", 
in „Jaunakas Zinas" en in „Briva Zeme", alsmede op 2 September 
1938 in de „Berlingske Aftenavis". 

Sedert 1925 is de heer Poulie lid van de postzegelvereeniging 
„HoUandia" en sedert 1938 van de postzegelvereeniging „Contact 
Schept Kracht", van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars en van de A.P.S. Op de in October 1939 gehouden 
vergadering van de A.P.S. (Amsterdamsche Postzegel Sociëteit) 
werd hij tot voorzitter benoemd, als opvolger van dr. Wijnhausen. 

Wat zijn literaire arbeid op philatelistisch gebied betreft 
was de heer Poulie in 1924 en 1925 correspondent van de Danziger 
Briefmarken Rundschau. Dit blad hield kort daarna op te bestaan. 

In 1938 publiceerde hij, ter gelegenheid van de postzegeltentoon
stelling Nederland-Balticum, „De afstempelingen voorkomende op 
de Letsche postzegels, gebruikt in de omwentelingsjaren 1918-1920". 

In het jaar 1939 schreef hij vier artikelen voor het Maandblad, 
t. w.: „Jubileumzegels van Letland", „Vervalschingen in Riga", 
„De postzegels van Letland I" en „De postzegels van Letland II". 

Reeds in het jaar 1934 had hij aan wijlen den heer J. D. van 
Brink beloofd een beschrijving te zullen geven van zijn weten
schappelijk opgezette speciaalverzameling van Letland. De voor
bereiding hiervan heeft echter nog geduurd tot einde van het 
vorig jaar. De beschrijving van zijn collectie heeft hij getiteld: 
„De postzegels van Letland". Sedert November 1939 verschijnt in 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie maandelijks de be
schrijving van één uitgifte. Het zal dus nog wel eenige jaren duren 
voordat alle Letsche uitgiften en de gebeurtenissen, welke hier
mede nauw verband houden, zijn beschreven. 

De Letsche postzegelverzameling van den heer Poulie bestaat 
uit ca. 1000 bladen, ondergebracht in 12 albums, terwijl zijn 
stempelverzameling van Letland, bestaande uit ca. 350 bladen, is 
ondergebracht in vier albums. Zijn overige verzamelingen zijn 
als volgt ondergebracht: Europa in 6 albums. Buiten Europa in 
9 albums, Estland in 1 album, Litauen in 1 album, Nederland 
in 4 albums, Rusland in 3 albums. Alle speciaalverzamelingen zijn 
opgezet op blanco Ka-Bé-bladen. De toelichtende tekst is met de 
schrijfmachine getikt; voor Letland en Rusland in het Neder
landsch, Duitsch, Fransch en Engelsch en voor Estland, Litauen 
en Nederland alleen in het Nederlandsch. 

Uit het vorenstaande moge genoegzaam blijken, dat de Raad 
van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waar
in opgenomen De Philatelist, door toekenning van de Leon de 
Raay-medaille 1939 aan den heer Jan Poulie, op zeer juiste wijze 
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en op alleszins te billijken gronden de bijzonder groote ver
diensten op wetenschappelijk philateiistisch gebied heeft weten te 
waardeeren van een Nederlander van nationale en internationale 
vermaardheid. 

W. G. d. B. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering 
op Vrijdag 16 Februari 1940 te 19.00 uur 

in café-restaurant „Den Hout" , 's-Gravenhage. 

Deze bondsbestuursvergadering is de eerste na de algemeene 
vergadering op 2 September 1939 en tevens de eerste, die de 
nieuwe bondsvoorzitter, dr. H. C. Valkema Blouw, presideert. 
Aanwezig het voltallig bondsbestuur. De rechtskundige raadsman, 
mr. W. S. W. de Beer, ontbreekt, wat zeer jammer is met het 
oog op de behandeling van punt 1 der agenda, behelzende de 
vraag of de Bond al dan niet in den uitspraak van de rechtbank 
omtrent het proces Tooien moet berusten. De heer Polling heeft 
ter zake met mr. De Beer mondeling overleg gepleegd. 

Opening om 19 uur 15. 
De voorzitter acht het een gewichtig oogenblik, dat hij voor het 

eerst als zoodanig een bondsbestuursvergadering opent en is zich 
het belang daarvan terdege bewust. Hij beseft de verantwoordelijk
heid, welke hij als bondsvooizitter draagt. Hij is tot deze functie 
geroepen door het vertrouwen van de bondsleden, die hem tot 
bondsbestuurslid verkozen en door de bondsbestuursleden, die hem 
tot hun voorzitter benoemden. Hij kan deze verantwoordelijkheid 
slechts dragen, wanneer hij zich gesteund weet door aller mede
werking. De mobilisatie-omstandigheden en de stagnatie in het 
spoorwegvervoer beletten hem op 2 September de algemeene ver
gadering bij te wonen. Sedert is geen bondsbestuursvergadering 
gehouden, zoowel ter kostenbesparing als uit hoofde van de om
standigheid, dat weinig belangrijks te bespreken viel. Hij heeft 
zijn functie als bondsvoorzitter aanvaard onder moeilijke tijds
omstandigheden, die mede oorzaak waren, dat hij niet officieel 
als zoodanig is geïnstalleerd. Hij stond tot dusverre buiten het 
bondswerk, voelt zelf een gemis aan bondsroutine en betreurt, dat 
de Bond in dezen tijd zoo weinig van zich doet spreken. Hij heeft 
omtrent verschillende zaken overleg gepleegd met het secretariaat; 
de afstand Amsterdam-Arnhem is echter groot en zoowel de 
eerste-secretans als hijzelf hebben hun drukke, dagelijksche ambts
bezigheden. Er is door enkelen kritiek op den nieuwen bonds
voorzitter uitgeoefend, die hem eerst na geruimen tijd langs een 
omweg ter oore is gekomen. Men vergete niet, dat hij zich ge
plaatst vindt voor een hem totaal vreemde taak. Hij meent mits
dien te mogen rekenen op den vollen steun van het bonds
bestuur, waarop zoowel de Bond als hijzelf recht hebben. Anders 
kan hij zijn functie niet naar behooren vervullen. Mitsdien ver
zoekt hij in de allereerste plaats om hechte samenwerking en vol 
vertrouwen. Hij verzoekt den bondsbestuursleden hem op de hoogte 
te brengen en te houden van alle bondsaangelegcnheden en bonds-
belangen; hij verzekert hun, dat zij steeds bij hem een open oor 
zullen vinden voor opmerkingen en verzoeken. De mogelijkheid 
IS niet uitgesloten, dat de Bond zich eerlang voor belangrijke 
besluiten zal zien geplaatst. In dat geval moet het bondsbestuur 
eensgezind voor de bondsbelangen op de bres staan. De voorzitter 
betreurt, dat hij ten gevolge van de tijdsomstandigheden niet offi
cieel is geïnstalleerd, want juist dit beroep op steun en vertrouwen 
zou het voornaamste verzoek zijn geweest, dat hij bij deze instal
latie zou hebben gedaan. Deze woorden zijn echter geenszins 
bedoeld als verwijt; spreker beseft ten volle de overmacht der 
tijdsomstandigheden in de eerste dagen van September 1939. Een 
intree-rede wordt veelal opgevat als een fanfare. Als zoodanig 
echter is deze speech bij de aanvaarding van zijn ambt allerminst 
bedoeld. Spreker meent oprecht wat hij zegt. Hij verzekert hel 
bondsbestuur, dat het hem heilige ernst is met zijn werken voor 
het welzijn van den Bond en mitsdien herhaalt hij tot besluit zijn 
intensief beroep op aller daadwerkelijken steun en medewerking. 

De vice-voorzitter, de heer Cramerus, spreekt de groote waar
deering uit voor de warme en sympathieke bewoordingen, waarin 

de voorzitter zich bij de aanvaarding van zijn ambt tot de leden 
van het bondsbestuur heeft gericht. De Bond heeft in den per
soon van den heer Costerus een eminenten bondsvoorzitter ver
loren. Dr. Valkema Blouw, die geen vreemde in den Bond is, 
werd met een overgroote meerderheid tot bondsbestuurslid ver
kozen; de bondsleden, die hun stem op hem uitbrachten, wisten, 
dat met zeer groote waarschijnlijkheid het bondsbestuur hem tot 
voorzitter zou benoemen. Namens het bondsbestuur heet de vice-
voorzitter dr. Valkema Blouw van harte als voorzitter welkom en 
verzekert hem van den vollen steun en medewerking van het 
bondsbestuur. 

Dr. Valkema Blouw merkt op, dat hij met opzet den naam 
van den afgetreden voorzitter niet heeft genoemd, niet uit gebrek 
aan waardeering, maar omdat hij dezen liever openlijk recht wil 
doen wedervaren in een groote algemeene vergadering dan in 

I besloten kring. 
De heer Zwolle merkt op, dat een der bondsbestuursleden de 

vraag heeft gesteld, of er nog een Bond bestond; deze vergat 
echter, dat er behalve een bondsbestuur nog een dagelijksch be
stuur bestaat, dat met den nieuwen voorzitter zoowel mondeling 
als schriftelijk omtrent verschillende zaken overleg heeft gepleegd. 
Er is weinig belangrijks voorgevallen, dat een bondsbestuursverga-

I dering noodzakelijk maakte; bovendien wenschte men het verloop 
van de fusiepogingen af te wachten. 

De heer de Bas merkt op, dat wel degelijk een officieele in-
! stallatie was voorbereid, doch dat de ernstige tijdsomstandigheden 
den philatelistendag op 2 September zeer ten nadeele hebben be
ïnvloed en een officieele installatie bezwaarlijk kon plaats vinden 
zonder dat de te installeeren voorzitter zelf daarbij tegenwoordig 
was. Op de bondsbestuursvergadering daags te voren is toen in 
kleinen kring uitgesproken, wat anders tijdens de algemeene 
vergadering gezegd zou zijn 

De heer Cramerus verklaart, dat de steller van de vraag, of er 
nog een Bond bestond, daarmede niets onaangenaams heeft bedoeld. 
Hij zou betreuren, wanneer deze vraag oorzaak zou zijn van 
eenigen blijvenden wanklank. 

De voorzitter acht hiermede deze kwestie op alleszins bevre
digende wijze opgelost en dankt het bondsbestuur voor den toe
gezegden steun en medewerking. 

Hij vraagt inlichtingen, wie — na den dood van den heer Van 
Essen — de administratie van het boekwerk Vellinga voert; hem 
wordt medegedeeld, dat de penningmeester, de heer Polling, zich 
met deze taak heeft belast. 

De notulen van de bondsbestuursvergadering van 1 September 
1939, opgenomen in het September-nummer van het Maandblad 
1939, blzn. V en VI, worden, onder dankzegging aan den steller, 
goedgekeurd. Overgegaan wordt tot de behandeling van de tusschen 
1 September 1939 en 1 Februari 1940 

afgedane stukken, 
waarvan een overzicht tijdig te voren aan alle bonds- en bonds
bestuursleden in afdruk is toegezonden. 

De eerste-secretaris zal zich met de Philatelisten-Vereeniging 
„Groningen" in verbinding stellen ter voorbereiding van den 
31en Philatelistendag aldaar. 

Eenige philatelisten-vereenigingen vroegen, welke voordeelen aan 
het lidmaatschap van den Bond zijn verbonden. Daar deze vraag 
meermalen wordt gesteld, zal het antwoord hierop worden ver
menigvuldigd en aan de leden worden toegezonden, opdat deze, 
telkens wanneer hun die vraag wordt gesteld, onmiddellijk daarop 
kunnen antwoorden. 

Een jeugdig Australisch verzamelaar, H. C. "Warren, 94 Maces 
Rd., Bromley, Christchurch, New Zealand, wenscht relaties aan 
te knoopen met iemand uit Nederland; is dit niet iets voor de 
jeugdclubs van verschillende onzer leden ? 

De heer Oberpostrat M. Bäumler, Berlin-Lichterfelde, Prause-
strasse 6 I, verzoekt een geregelde uitwisseling van Nederlandsch-
Duitsche zegels te onderhouden. 

De Bond heeft een tweede duizendtal tandingmeters besteld. 
Op een desbetreffende vraag van een der leden werd dezen 

geantwoord geen geld uit' te geven voor aankoop van falsificaten. 
Naar aanleiding van het verslag der R.P.V. over haar verga

dering van 11 September 1939, waarin werd beweerd, dat het 
aantal leden der vereenigingen, die bij den Bond zijn aangesloten. 
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achteruit is gegaan, zij hier met nadruk op het o n j u i s t e van 
deze bewering gewezen; het ledental neemt steeds t o e inplaats 
van a f! 

Naar aanleiding van de klacht, welke de Bond heeft ingediend 
bij het hoofdbestuur der P.T.T. over het onnoodig door potlood
strepen waardeloos maken van zegels op philatelistisch gefran
keerde poststukken, heeft het hoofdbestuur geantwoord, dat de 
overtuigingstukken, welke werden overgelegd, betroffen aangetee-
kende stukken, die ten postkantore 's-Gravenhage waren ont
vangen, bestemd voor bijkantoren, en die daartoe van kruis-
strepen werden voorzien. De betrokken ambtenaren zijn er nog
maals op gewezen, dat de frankeerzegels hierbij in geen geval 
mogen worden geraakt. 

Bij de bespreking van de viering van den dag van den postzegel 
komt andermaal de zeer hooge prijs ter sprake, die de P.T.T. in 
rekening brengt voor den aanmaak van bijzondere ( r u b b e r ! ) 
stempels (ƒ 25 !). De eerste-secretaris deelt mede, dat deze prijs 
als „gereduceerd" dient te worden beschouwd en het gevolg is 
van de honoraria, die aan sierkhunstenaars moeten worden uit
betaald. Niettegenstaande tijdens de tentoonstelling te Utrecht 
voor ongeveer ƒ 60 aan zegels werd verkocht, moest de U.Ph.V. 
aan de P.T.T. ongeveer ƒ 8 betalen voor beschikbaarstelling van 
personeel op dien avond, wat nog nimmer bij een tentoonstelling 
of philatelistendag het geval is geweest. Over deze aangelegenheid 
zullen nadere inlichtingen worden ingewonnen. De heer Cramerus 
klaagt over de smakeloosheid der bijzondere briefkaarten, uit
gegeven ter gelegenheid van den dag van den postzegel 1939. De 
eerste-secretaris antwoordt, dat smaken verschillen, daar van 
andere zijden juist waardeering hierover werd uitgesproken. Aan 
de directie der Quellinus-school voor sierkunst te Amsterdam zal 
medewerking worden verzocht, om voor de bijzondere briefkaarten, 
uit te geven ter gelegenheid van den dag van den postzegel 1940, 
een meer smaakvol motief te ontwerpen.. 

Agenda. 

1. — Het proces Tooien. 
De rechtbank heeft de schadeloosstelling van eischer tot 4 Vo 

van het gewenschte bedrag teruggebracht. Deze uitspraak bewijst, 
dat de rechtbank den Bond niet ongunstig was gezind. Aan de 
hand van een zeer recenten uitspraak door het Hof overweegt 
het bondsbestuur thans de kans op succes in hooger beroep, waar
omtrent het overleg pleegt met den rechtskundigen raadsman van 
den Bond en waarvoor een termijn van drie maanden is gesteld. 

2. — Fusiecommissie. 
De vergadering van het bondsbestuur met de afgevaardigden der 

niet bij den Bond aangesloten vereenigingen op 2 September 1939 
te 's-Gravenhage leidde tot benoeming van een fusie-commissie, 
die tot taak heeft verschillende factoren, waarvan een eventueele 
fusie afhankelijk is, nader te bestudeeren. In deze commisssie 
hebben zitting 2 leden van het bondsbestuur en 1 lid van Phila-
telica, H.P.V., C.S.K., A.V.P. en R.P.V. Voor ieder der leden is 
een plaatsvervanger aangewezen. Voorzitter der commissie is de 
heer P. S. van 't Haaff der H.P.V., secretaris de heer "W. G. de 
Bas, 2e bondssecretaris, en commissaris de heer C. J. Reyerse van 
Philatelica. 

3. — De fusie. 
Het overleg tusschen den Bond met de besturen van de groote, 

niet bij den Bond aangesloten vereenigingen, vindt gestadig voort
gang. Na een bijeenkomst van de fusie-commissie op 6 Januari 
te Utrecht werd een ontwerp-statutenwijziging opgesteld. In de 
vergadering van 3 Februari d.a.v. te Utrecht kwamen ter 
sprake de samenstelling van een bestuur, de stemmenverhouding, 
de contributie en het onderhouden van betrekkingen tot het 
buitenland. De besprekingen verloopen in volmaakte harmonie. 
Al is nog niet op alle punten overeenstemming bereikt, niettemin 
blijft de kans op een accoord bestaan. De eerstvolgende verga
dering is bepaald op 9 Maart te Utrecht. De fusie-commissie 
streeft er naar, haar werkzaamheden vóór 1 April te hebben 
beëindigd, waarna het resultaat der besprekingen in een rapport 
zal worden vastgelegd, dat aan de leden tijdig zal worden toe
gezonden, om nog vóór het zomerreces in de vereenigingen te 
worden behandeld. 

4. — Vraag van „Zuid-Limburg". 
Op een vraag van de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", 

welke vereeniging(en) een goed samengesteld reglement bezit(ten), 
zullen de gewenschte inlichtingen worden verstrekt. 

5. — Misstanden in den postzegelhandel. 
Het blijkt herhaaldelijk, dat in den postzegelhandel grove mis

standen bestaan. De Bond heeft tot dure plicht in het belang van 
de verzamelaars er naar te streven den postzegelhandel van die 
misstanden te zuiveren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Het recente voorbeeld van de veiling Haeck te Amsterdam heeft 
wel een zeer schril licht geworpen op de verkeerde toestanden, die 
zich bij veilingen kunnen voordoen; de recherche, die in deze zaak 
was betrokken, werd van hoogerhand den mond gesnoerd, waar
door de verzamelaars vrijwel machteloos komen te staan tegenover 
de duistere practijken van niet bona-fide veilinghouders en hun 
zoogenaamde „experts". In bijna iedere veilingcatalogus komen 
grove fouten voor. Op de veilingen worden goed, minder goed, 
slecht en valsch door elkaar geveild. Zelfs handelaren worden 
daarvan slachtoffers. De Bond moet er naar streven, aan deze mis
standen paal en perk te stellen. Hij moet in betrekking treden 
tot de handelaarsvereeniging om samen er toe te geraken, elke 
veiling onder controle te stellen. Overwogen dient te worden, of 
aan de hand van de wetsbepalingen ter bescherming tegen bedrog 
niet met kracht tegen de personen der experts van onsolide 
veilingen kan worden opgetreden. In deze richting ligt nog een 
groot terrein ter ontginning voor den Bond braak in eventueele 
nauwe samenwerking met de niet-aangesloten vereenigingen. 

6. — Rondvraag. 
De heer Jorissen brengt het voorstel van mr. De Beer ter 

sprake tot aanstelling van een derden keurmeester. Voor be
noeming komt in de eerste plaats de reserve-keurmeester in aan
merking, die hieromtrent zal worden gepolst. 

De heer Polling deelt mede, dat de vereeniging Gouda voor
nemens is als lid tot den Bond toe te treden en in verband hier
mede aan den Bond een geldelijk voorschot verzoekt ter bekos
tiging van de vereischte koninklijke goedkeuring. Dit verzoek 
wordt ingewilligd. 

De heer Cramerus wenscht, dat het informatiebureau aan-
teekening houdt van personen, die om minder eervolle redenen 
als leden van vereenigingen zijn geroyeerd, inlichtingen inwint 
over dergelijke personen, deze op verzoek verschaft aan belang
hebbenden en dat de Bond het zijne er toe tracht bij te dragen 
te beletten, dat dergelijke personen, door nadien als lid van andere 
vereenigingen toe te treden, opnieuw verkeerde practijken uit
oefenen. De fusie-commissie is in deze richting reeds werkzaam. 

De eerste-secretaris deelt mede, dat hij niet meer over exem
plaren van het huishoudelijk reglement van den Bond beschikt 
en nog slechts over enkele afdrukken van de gewijzigde statuten. 
Besloten wordt het resultaat der fusie-commissie af te wachten; 
zoo noodig kan — tijdelijk — door stencils in het bestaande 
gebrek worden voorzien. 

Sluiting omstreeks 22 uur 15. 
Utrecht, 25 Februari 1940. 

Namens het bondsbestuur, 
de tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS. 

Doel en werkzaamheid van den Bond. 
De doorsnee Nederlander is een zeer zuinig, solide mensch, die 

niet over één nacht ijs gaat. Wanneer hij met plannen rondloopt, 
om zich bij de een of andere organisatie aan te sluiten, dan is het 
eerste, wat hij vraagt:„hoeveel kost me d a t ? " ; waarop hij on
middellijk laat volgen: „en wat krijg ik voor m'n geld ?"' Liefst 
ontvangt hij voor zijn financiëele prestaties iets tastbaars in ruil, 
want zijn nuchtere aanleg neemt niet gauw genoegen met het 
nastreven van idealen of met onstoffelijke verdiensten alleen. 

Meermalen wordt de vraag gesteld: „hoeveel kost het lidmaat
schap van den Bond ?". Artikel 35 van het huishoudelijk reglement 
bepaalt, dat de vereenigingen, die lid van den Bond zijn, een con
tributie betalen van minstens ƒ 0.35 per lid per jaar. 

Om voor lidmaatschap van den Bond in aanmerking te komeri, 
moet een vereeniging, volgens artikel 3 der statuten, minstens 20 
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leden tellen en koninklijk zijn goedgekeurd. Dit laatste kost geld 
en is nogal duur (ƒ 60). De Bond is bereid om aan kleine, minder 
kapitaalkrachtige vejeeiiigingen dit bedrag geheel of gedeeltelijk 
voor te schieten, mits zij dan als lid van den Bond toetreden en 
dit bedrag in dragelijke payementen terugbetalen; elke aanvrage 
om voorschot wordt op zich zelf onderzocht. 

Wat „doet" nu de Bond ? Als antwoord op deze vraag zou ik 
u kunnen wijzen op artikel 2 der statuten, waarin de doelstelling 
is omschreven. Dit doe ik opzettelijk niet, omdat theorie en 
practijk niet alleen hier, doch ook overal elders, veel verschillen. 
De Bond „doet" véél meer dan hij „moet" doen. Er is een spreek
woord, dat zegt: „Eendracht maakt macht", en deze spreuk zou 
men tot devies van den Bond kunnen nemen. De Bond stelt zich 
niet tevreden met „woorden", maar streeft naar „daden". Als 
antwoord op de vraag, wat de Bond eigenlijk „doet", welk „nut" 
hij heeft, wat men voor zijn vijf en dertig centen contributie 
per lid en per jaar terugkrijgt, wijs ik u naar de jaarverslagen van 
den Bond en de verslagen van de bonds- en bondsbestuursverga
deringen, die in den loop der achtereenvolgende jaren in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werden gepubliceerd. 

De Bond onderhoudt zeer nauwe en aangename betrekkingen 
met het hoofdbestuur der P.T.T. Daardoor is de Bond in staat, 
dit staatsbedrijf te dienen van raad op philatelistisch gebied als
mede de belangen van de Nederlandsche philatelisten bij de leiding 
der P.T.T. te behartigen. Ik moge u in dit verband wijzen op de 
philatelistenloketten in verschillende plaatsen des lands met uit
stalling van postzegels en poststukken van Nederland binnen 
Europa en Overzee, op de behartiging van philatelistische be
langen bij bijzondere postvluchten, op verzorgen van afstempe
lingen bij bijzondere philatelistische frankeering van poststukken, 
op bijzondere postkantoren, brievenbussen en stempels bij ten
toonstellingen, enz. 

De Bond bindt den strijd aan tegen de vele misstanden, die in 
den postzegelhandel en bij postzegelveilingen bestaan, tegen ver-
valschingen en tegen verkoop van niet deugdelijke, gerepareerde 
of bijgewerkte zegels tegen hooge prijzen. De Bond beschikt 
over een informatiebureau, dat inlichtingen verschaft over per
sonen, adressen en zaken, alsmede over een keuringsdienst, die de 
echtheid van zegels onderzoekt en deze van een waarmerk voor
ziet. De Bond beschikt over albums met specimen van falsificaties. 
De Bond schroomt niet, processen aan te gaan, om de belangen 
van de Nederlandsche philatelic te dienen en beschikt daartoe over 
den bijstand van een op philatelistisch gebied zeer bekwaam rechts
kundigen raadsman. De Bond zoekt verbinding met nog niet bij 
hem aangesloten vereenigingen tot nauwe onderlinge samenwerking 
in het belang der Nederlandsche philatelic. 

De Bond organiseert congressen en tentoonstellingen op phila
telistisch gebied, verleent geldelijken steun aan postzegeltentoon
stellingen harer leden en medewerking aan internationale tentoon
stellingen met inachtneming van het internationaal tentoon
stellingsreglement. Hij organiseert jaarlijks op den verjaardag van 
Nederlands toetreding tot de Union Générale des Postes (9 Oc
tober 1874) een „dag van den postzegel". Op dien dag tracht hij 
door artikelen in d« Nederlandsche pers, door het houden van 
tentoonstellingen en lezingen alsmede door het uitgeven van 
gelegenheidsbriefkaarten de belangen der Nederlandsche philatelic 
te propageeren. Door zijn lidmaatschap van de Federation Inter
nationale de Philatelie onderhoudt de Bond nauwe betrekkingen 
met bevriende buitenlandsche bonden. Voor zooverre de geld
middelen dit toelaten, doet hij zich op buitenlandsche philate-
listendagen vertegenwoordigen. De Bond organiseert jaarlijks, ge
woonlijk in het begin van September, een Nederlandschen phila-
telistendag, die geregeld door verschillende postale e. a. autori
teiten wordt bijgewoond en waar verschillende bevriende buiten
landsche bonden zijn vertegenwoordigd. Deze philatelistendag valt 
samen met de jaarlijksche algemeene vergadering. 

De Bond verleent twee philatelistische onderscheidingen, waar
van jaarlijks — gewoonlijk —• slechts één exemplaar wordt toe
gekend, nl. de „Waller-medaille" voor hen, die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de philatelic in het algemeen en (of) voor 
den Bond In het bijzonder, en de „Costerus-medaille" ter waar
deering van wetenschappelijke philatelistische publicatiën en (of) 
bijdragen op philatelistisch gebied. De Bond belast zich met het 
uitgeven van boekwerken en instrumenten, die van belang zijn 

voor de Nederlandsche philatelic („Leidraad voor speciaal ver
zamelaars van Nederland"; „Stempelwerk Vellinga"; Bonds-
tandingmeter). De Bond verleende zijn medewerking aan de op
richting van het Nederlandsch Postmuseum en steunt deze instel
ling door een jaarlijksche gift De Bond beschikt over een zilveren 
wisselbeker, welke als prijs is bestemd voor dengene, wiens voor
drachten op het bondscongres drie achtereenvolgende malen met 
het hoogste aantal punten zijn gewaardeerd. De Bond verleende en 
verleent advies en bijstand in verschillende beastingkwesties van 
philatelisischen aard. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie waarin opgenomen De Philatelist" geheel los staat 
van den Bond en dus niet is een „bondsorgaan". De meeste — zoo 
niet alle — bij den Bond aangesloten vereenigingen hebben echter 
dit Maandblad als haar orgaan aangenomen. Van de zeven bonds
bestuursleden hebben vijf — echter niet als zoodanig ! — tevens 
zitting in den Raad van Beheer van het Maandblad .Een goed 
geredigeerd, geadministreerd en geleid Maandblad beteekent een 
intensief Nederlandsch philatelistisch belang, dus vanzelf sprekend 
tevens een intensief bondsbelang. 

Utrecht, 1 Maart 1940. 
Namens het bondsbestuur, 

de tweede-secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

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

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
De beheerder, 

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

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

Nieuwe leden. 
(V = verkoop; L =: leescirkel). 

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

Denekamp. (V). 
956. P. G. Meijer, Storm ven 's-Gravesandeweg 33, Wassenaar. 

(L). 
957. Jean Conan, Saint-Cast (Cótes-du-Nord), Frankrijk. 
959. G. J. Koopal, Huis 31, Soengei Gerong (Sum.). 
961. N. J. Wasterval, Cabeljaustraat 10, Alkmaar. 
962. H. H. Speulman, Electr. Mij. „Rembang", Tjepoe (Java). 
964. H. Blok, Deterdingboulevard, Tjepoe (Java). 
965. A. M. Bertus, p.a. B.P.M., Tjepoe (Java). 
967. J. van der Vecht, Slamaipark 10, Malang (Java). 
971. L. M. J. de Fraiture, S.f. Soedhono, Madioen (Java). 
972. A. H. Bouchard, p.a. K.K.P.M, Soengei Gerong (Sum.). 
973. B. J. A. Hoytingh, p.a. N.K.P.M., Soengei Gerong (Sum.). 
974. O. A. Breckers, p.a. N.K.P.M., Soegei Gerong (Sum.). 
975. L. de Man, p.a. N.K.P.M., Soengei Gerong (Sum.). 
687. W. A. van der Laan, Trompweg 8, Palembang (Sum.). 
690. dr. E. E. Weber, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
310. A. F. van Kleef, Sentosastraat G 7, Balik Papan (Borneo). 

Verbetering jaarboekje. 
315. Brunner, dr. K. P. de, Hotelstrasse 33, Zürich, te lezen: 

315. Debrunner, dr. ir. K. P., Balikpapan (Borneo). 
929. H. J. de Beer, moet zijn: 929. H. J. de Boer. 
911. F. P. J. Bitter, moet zijn: 911. F. P. J. Better. 
927. Khong Seng, moet zijn: 927. Kheng Seng. 
932. ir. J. Niermans, moet zijn: 932. ir. J. W. Niermans. 
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Aanmeldingen. 
I N de Graaf f, Pauwenstraat 14, Voorschoten (V en L) 
W K Kroon, Kennemerpark 21, Alkmaar (V en L) 
W M Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar V) (Oud-lid) 
mr C H Haan, p a Inspectie van Financien, Magelang (Java). 
dr H C N van Amerom, Nassau Zuilensteinstraat 15, Den Haag 

(V en L) 
D Keetelaar, Charlotte de Bourbonplein 22, Den Haag (V en L') 

Adreswijzigingen. 
936 H W de Groot, Amstcrdamschcweg 7a, Arnhem 
334 dr O J Wijnhausen 143 S Dohcny Drive, Los Angeles 

(Amerika) 
395 M. F J Cool, adres onbekend 
605 P Suter, Rutisrasse, Spiez (Zwitserland) 
203 mevr G Pet-Tijken, adres onbekend 
125 L C Koppen, Tjikiniweg 33, Bandoeng (Java) 
127 ir J D Neuteboom, Djawadalamstraat 44, Padang (Sum.) 
534. J T S de Vries, Kramatlaan 4 Pav , Batavia C (Java) 

Bedankt (ingaande 1 Januari 1940). 
204 P W Laan 

Mededeeling afdeeHng verkoop. 
Tarakan — Als hoofd voor deze sectie treedt op de heer 

M L Caljouw, p a B P M , Tarakan 
Afdeelnigsmededeelmgen. 

Alkmaar. 
Jaarvergadering van 16 Januari 1940 Na een welkomstwoord van 

den voorzitter worden de notulen en het jaarverslag van den 
secretaris gelezen en goedgekeurd Hierna bracht de heer G. 
Schoonewil, penningmeester der afdeeling, een keurig jaarverslag 
uit Nadat de kascommissie verslag had uitgebracht, werd hem 
met een woord van dank voor zijn beheer decharge verleend Het 
aftredende bestuur werd herkozen en bestaat thans uit de beeren 
D G G Margadant, voorzitter, G Schoonewil, penningmeester, 
J M Boom, secretaris. De maandvergadering blijft op den len 
Dinsdag, de bijeenkomst op den 3cn Vrijdag m hotel De Nachte
gaal BIJ de jaarlijksche verloting verwierf de heer C Krak, 
momenteel ergens in Nederland, den eersten prijs De jeugd-
afdeeling werd door den heer J van der Meer gereorganiseerd en 
WIJ verwachten hiervan goede resultaten Nadat de agenda was 
afjjehandeld, bleef men geruimen tijd gezellig bijeen J. M B 

Amsterdam. 
Kort verslag der vergadering van 21 Februari 1940 De heer 

Keiser opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder den 
heer Wijsman, als toekomstig lid. Verder memoreert hij het op 
treden van den heer Ruijter als plaatsvervangend voorzitter op 
de vorige vergadering en deelt mede, dat ook nu de bestuurstafel 
met geheel voltallig is, daar de heer Wittkamper ditmaal is 
verhinderd De nieuwe uitgiften worden onder de loupe genomen, 
o a de Zwitsersche militaire zegels met afbeeldingen van de 
diverse legeronderdeelen Van deze zegels zijn nu reeds 112 ver 
schillende uitgegeven De notulen, door den heer Van der Meij 
weer vol geest samengesteld, worden goedgekeurd Als ingekomen 
stukken zijn postzegelboekjes van „De Nederl mden" binnen
gekomen, die onder de aanwezigen worden verdeeld Ballotage van 
de beeren Wijsman en Buys volgt Deze beeren worden bij accla
matie als lid aangenomen Bezichtiging van de collectie Estland 
wordt uitgesteld, daar de heer Poulie niet aanwezig kon zijn Hier
voor in de plaats heeft de heer Van der Mey zijn collectie Turkije 
medegebracht, die de algemeene aandacht heeft De heer Keiser 
dankt den redder in den nood voor zijn moeite, waarmede de aan
wezigen met applaus instemmen Na de verloting komt in de 
rondvraag de herdenking van de eerste postzegel nogmaals ter 
sprake, waarover m de volgende vergadering een beslissing zal 
genomen worden. Nadat alle aanwezigen hiermede instemmen, 
sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering P 

's-Gravenhage. 
Jaarverslag over 1939 Wederom moet ik dit jaarverslag aan

vangen met het memoreeren van twee door den dood aan ons 
ontvallen medeleden, n 1 de beeren Van Essen en Rinders Waar 
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de eerste in het algemene vereenigingsleven een groote plaats heeft 
ingenomen, was de laatste alleen in onzen kleinen afdeelingskring 
een geapprecieerde gast Voorzeker zullen beiden nog lang in onze 
herinnering blijven voortleven Het ledenaantal ging van 25 op 
24 achteruit In het bestuur kwam geen verandeiing De verga
deringen hadden geregeld in cafe Baulig plaats en kenmerkten zich 
wel niet door groote opkomst, maar door gezelligheid De meeste 
vergaderingen werden opgeluisterd door de verzamelingen, welke 
diverse leden ter bezichtiging hadden meegenomen. Zoo zagen wij 
van den heer Van Strijen zijn gespecialiseerde verzameling IJsland, 
van den heer Bonn een eveneens gespecialiseerde collectie Luxem-
buig, terwijl de heer Jorissen zijn gespecialiseerde collectie port , 
vlieg- en expressezegels van Bulgarije liet zien De heer Ferf toonde 
zijn grootendeels collecties Baden, Beieren, Wurtemberg, Dene
marken en Finland en een verzameling Fransche weldadigheids- en 
toeslagzegels in blokken Ook demonstreerde hij zijn collectie 
Engelsche kolomen, uitslu tend Victoria uitgiften, welke hij op 
de tentoonstelling te Hilversum van de Nederlandse he Vereeniging 
had ingezonden Vermelding verdient, dat een commissie uit 
bestuur en leden zich verdienstelijk maakte bij het organiseeren 
van den philatelistendag, die dit jaar in Den Haag gehouden werd 
Helaas deed de oorlogsdreiging een gedeelte der geprojecteerde 
feestelijkheden vervallen De September-vergadering kenmerkte 
zich door een groote verloting zonder nieten voor alle leden, 
waarvoor de kern gelegd was door het aandeel dat de Neder-
landsche Vereeniging ons uitkeerde en welke een groot succes was 
Met de hoop uit te spreken, dat ook het ingetreden jaar phila-
telistisch vruchtbaar moge zijn, eindig ik dit verslag A G F 

Haarlem. 
Verslag der vergadering van 12 Februari 1940. De voorzitter 

stelt aan de orde de behandeling van het besuursvoorstel van 
25 Januari jl Nu onze onderhandelingen met.den Bond van Post
zegelhandelaren mislukt zijn, staat ons niets anders open, dan zelf 
trachten te verkrijgen wat wij meenen, dat een urgent belang voor 
de philatelic is, aldus de praeses Zoolang hier te 'ande nog geen 
„vestigingswet voor postzegelhandelaren" is, zoolang er nog geen 
„beschermmgswet s'an postzegelhandelaren" aan onze Neder-
landsche wetten is toegevoegd, zoolang zullen wij hier de meest 
laakbare practijken op postzegelgebied welig zien tieren Niei 
alleen in het belang van den bona fide handelaar, maar vooral 
om het groote publiek te beschermen en daardoor ook ons zelf, 
dienen wij het kaf van het koren te scheiden Het gaat er nu om 
vakkundige, uiterst betrouwbare handelaren te doen aanwijzen, 
opdat het groote publiek en de verzamelaars weten waar zij veilig 
terecht kunnen en op wie zij volledig verhaal hebben Ik breng 
de bestuursmotie in stemming. Met algemeene stemmen wordt 
deze, luidende ,,De Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars noodigt den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars uit tot het instellen van het ,,Instituut 
van Bonds-Postzegelhandelaren" ", aangenomen De heer Tetterode 
stelt voor, den secretaris af te vaardigen om in de bondsbestuurs
vergadering te wor len gehoord De heer Rol had liever 2 af 
gevaardigden Aldus besloten De heer K oon geeft in overweging 
eenige zusterafdeelingen te verzoeken, h''t voorstel te steunen 
In de rondvraag wordt ter sprake gebracht of alle advertenties in 
het Maandblad wel voor 1 0 0 % betrouwbare adressen zijn De 
voorzitter antwoordt, dat hem geen klachten bekend zijn, doch 
dat de beheerders van het Maandblad toch wel competent geacht 
kunnen worden hierop toe te zien De heer Verhoeven merkt op, 
dat het anders aanbeveling verdient, dat de beheerders van het 
Maandblad bepalen, dat, indien een gegronde klacht over een ad
verteerder bij hen nkomt, deze voor altijd van adverteeren in 
het Maandblad is uitgesloten 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 
De door 62 leden bijgewoonde vergadering wordt door den 

voorzitter, den heer Cramerus, met een welkomstwoord geopend 
De heer Broeders wordt gefeliciteerd met zijn kortelings gevierde 
70e verjaardag, op welke dag de vereeniging voor een bloemsukje 
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heeft gezorgd. De notulen der Januari-vergadering worden goed
gekeurd, terwijl de candidaat-leden met algemene stemmen als lid 
worden aangenomen. Het doet den voorzitter genoegen er in ge
slaagd te zijn den Bondsvoorzitter lid onzer vereniging te maken; 
ook de vergadering betuigt hiermede haar instemming. De heer 
Steinbach heeft enkele zegels voor de jeugdafdeling meegebracht, 
waarvoor de voorzitter hem dank brengt. De heer Geerartz, ter 
vergadering gekomen, wordt door den voorzitter verwelkomd. Er 
zijn een tweetal verzoeken ingekomen van gemobiliseerden om 
voor een philatelistenclub zegels toe te zenden. Waar deze ver
zoeken oncontroleerbaar zijn, kan de voorzitter deze niet steunen, 
doch wil natuurlijk de leden daarin vrij laten. Waar wij echter 
zelf steeds zegels te kort komen voor onze jeugdafdeling, wordt 
door geen der aanwezigen het adres aan den secretaris gevraagd. 
Ingekomen Bondscirculaire over afgedane stukken wordt — zover 
van belang — voorgelezen en door den voorzitter toegelicht. De 
voorzitter doet het verzoek de rondzendingen philatelistisch te 
frankeren (bijv. met 22 J^ cent oranje, dat een goed zegel belooft 
te worden). Dit verzoek wordt eigenlijk meer tot de buitenleden 
gericht, die door middel dezer notulen hiervan kennis kunnen 
nemen. Hieraan wordt over het algemeen veel te weinig aandacht 
geschonken. De heer Vorsterman klaagt, dat de zegels op de 
tweede Afrika-vlucht zeer zwaar zijn gestempeld, niettegenstaande 
hij om lichte afstempeling had verzocht. Hem wordt in over
weging gegeven zich te beklagen bij den directeur van het post
kantoor. Bij de verloting worden zeer veel gewonnen prijzen af
gestaan voor de jeugd, die in April een feestavond zal hebben 
ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, en waarvoor uit den aard 
der zaak veel zegels nodig zijn. Daarna wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
147. (S.E.Z.NK.). Jac. van den Brekel, Houtstraat 13, Peij gem. 

Echt, giro 143995. 
214. (E.). D. A. Pieren, Resident de Haanweg 31, Bandjermasin 

(N.-I.). 
338. (E.). J. H . Rossi, J. van Scorelstraat 63, Utrecht, giro 279945. 
295. (-). dr. H. C. Valkema Blouw, Apeldoornseweg 55, Arnhem. 

Adreswijzigingen. 
235. Ch. Boks, thans Rijkevorsel, Prov. Antwerpen. 
389. J. Domenie, thans Lange Kerkstraat 36 A, Goes. 

4. L. Elsbach, thans Smeroestraat 37, Malang (Java). 
51. Paul Kohier, thans Bäretswil, Kt. Zch., Schweiz. 

117. J. C. Steinbach, thans Beatrixplein 17, Ginneken . 
157. J. P. P. Swaving, thans Nieuwe Gracht 42, Utrecht. 
110. J. A. Tegelaar, thans Zaanenlaan 195, Haarlem. 
328. P. Veen, thans Nieuwe Ginnekenstraat 11, Breda. 
300. W. Rubbèrt, thans Lodewijk van Deyesellaan 200, Haarlem. 
294. P. A. M. Davyt, thans Huize Ben Trovate, De Steeg. 

Candidaat-leden. 
J F. van Kervel, kapitein van den Generalen Staf, Stafkwartier 

Commando Zeeland, Veldpostkantoor 9. (Voorgedragen door 
A. J. M. van Gulick, Stafkwartier). 

W. Wijnaendts van Resaudt, res. 2e luit. inf., Staf 11-13 R.I., 
Veldpostkantoor 3. (Eigen aangifte). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 18 Maart 1940 (DUS NIET 

25 MAART TWEEDE PAASDAG), des avonds 8 uur, in café 
„Moderne", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 11 April 
1940, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst (feestavond) op Zaterdag 6 April 1940, des 
avonds 8 uur, in café „Moderne" (bovenzaal), Breda. 

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

Verslag der vergadering van Februari 1940. 
Aanwezig 68 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter de verga

dering, heet welkom den heer Muller Massis, voor de eerste maal 

ter vergadering, en de introducé's de beeren Fritzlin en Van Leer. 
Hij deelt mede, dat de beeren Vredenduin en v. d. Hurk weer her
stellende zijn. Vervolgens leest de heer De Beer een philatelistisch 
artikel voor uit „Het Kompas", een blad hetwelk niets met de 
philatelic uitstaande heeft, maar waarin op een zoodanige wijze 
propaganda daarvoor wordt gemaakt als geen philatelistisch tijd
schrift zou kunnen verbeteren. 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Eén candidaat wordt met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. De prijsvraag van deze maand werd verzorgd 
door den heer Pootjes. De eerste prijs werd ditmaal gewonnen 
door den heer Amons met 534 van de 6 punten. De volgende prijs
vraag zal door den heer Gokkes worden verzorgd. De Maart
vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 30 Maart a.s. Na 
veiling van 15 kavels volgt de algemeene verloting, waarbij de 
volgende 25 leden een prijs verwierven: 268, 276, 173, 242, 296, 
131, 63, 91, 251, 206, 118, 170, 261, 44, 98, 259, 21, 94, 255, 
47, 71, 153, 33, 49, 256. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter te 10 uur de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
H. J. B. Verspoor, Diezestraat 5 II, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door J. B. M. Schoonhoven). 

Adresveranderingen. 
A. A. Fijn van Draat, Hoofdweg 62 boven, Amsterdam W. 
J. G. L. Voll, p.a. Schlatmann, Jac. van Lennepkade 65 b., 

Amsterdam W. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Woensdag 27 Maart 1940, des avonds 

8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 Maart 1940, des avonds 8 uur, 

in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

In de Maart-vergadering houdt de heer dr. G. C. Hirsch een 
causerie met lichtbeelden in natuurlijke kleuren over het onder
werp: „Een philatelistische reis door Midden-Europa". 

Verslag der vergadering van 27 Februari 1940. 
Na het openingswoord door den voorzitter worden de notulen 

zonder aanmerking goedgekeurd. Na behandeling der ingekomen 
stukken wordt de heer A. H . G. Hompe geballoteerd en met 
algemeene stemmen aangenomen als lid en met de gebruikelijke 
toespraak door den voorzitter geïnstalleerd. Het stemcomité be
stond uit de beeren Burgersdijk en Van der Horst, die tesamen 
160 jaar oud zijn. De voorzitter bracht hulde aan hun activiteit en 
voor hun trouw bezoek aan onze vergaderingen. 

De daarop volgende hersengymnastiek — vragen over Europa 
en Overzee — mocht zich in een groote belangstelling verheugen. 
Velen zaten geruimen tijd gebogen over de „examenvragen". 

Teneinde de niet aanwezige leden en buitenstaanders een idee 
van deze vragen te geven, worden deze hier weergegeven. 

Vragen Nederland: 
1. Welke zegels hebben betrekking op de geschiedenis der 

provincie Utrecht ? 
2. Welke ongetande zegels heeft Nederland uitgegeven ? 
3. Op welke zegels zijn schilders afgebeeld ? 
4. Welke samenhangende zegels kent gij ? 
5. Op welke zegels komen schepen voor ? 
6. Welke zegels heeft Nederland uitgegeven ter herdenking der 

overzeesche gebieden ? 
Vragen buitenland: 
1. Welke landen in Europa hebben driehoekzegels uitgegeven ? 
2. Welke landen in Europa hebben rouwzegels uitgegeven ? 
3. Op welke postzegels van Duitschland komt keizer Wilhelm II 

voor ? 
4. Welke landen in Europa hebben tot nu toe nog geen speciale 

velletjes uitgegeven ? 

VAN DIETEN — POSTZEGELVEILINGEN 
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5. Wie of wat komt voor op de eerste zegels van Frankrijk, 
België, Engeland, Griekenland, Italië, Spanje ' 

6 Indien u een brief ontvangt van één der navolgende eilanden, 
van welk land zal dan gefrankeerd zijn ' Ambon, Cura9ao, Haït i , 
bt Eustachius, Timor, Aruba, Bonaire 

Een door den heer Burgersdijk beschikbaar gestelde zegelbon ad 
ƒ 2 — wordt vervolgens verloot, door den heer Froger gewonnen, 
nogmaals beschikbaar gesteld en weer Amerikaansch geveild De 
opbrengst bedroeg tenslotte ƒ 1 0 — ten bate van het jubileumfonds 
ter viering van het 35-)arig bestaan in 1941, welk fonds werd 
gevormd op voorstel van den voorzitter, die dit voorstel nader 
toelichtte 

De leden werden opgewekt, ook buiten de landenwedstrijden 
verzamelingen of gedeelten, welke zij de moeite waard achten, te 
exposeeren. 

BIJ de rondvraag merkt dt heer Cortenbach op, dat de inhoud 
van het Maandblad van Januari en Februari met ■voldoet aan de 
verwachting, die men had na de fusie met „De Philatelist". De 
heer de Bas, als lid van den Raad van Beheer, deelt mede dat 
een en ander, reeds de aandacht heeft van den Raad, en dat maat
regelen zijn getroffen dat meer ruimte beschikbaar komt voor 
philatelistische onderwerpen 

Geëxposeerd werden eenige Reigerbrieven en een couvert met 
blokken weldadigheidszegels Curajao 1940 van den voorzitter, den 
heer de Bas Na de gebruikelijke verloting werd deze druk be 
zochte vergadering te plm 10 uur gesloten. v d W 

Mededeelingen. 
De nieuwe bondstandingmeters zijn bij den secietaris ad ƒ 0 25 

per exemplaar verkrijgbaar 
De nieuwe ledenlijst benevens de vereenigmgsreglementen zijn 

gratis verkrijgbaar 
Nieuw lid. 

A. H . J Hompe, Makassarstraat 101, Utrecht 

Candidaat-lid. 
L van der Werf J r , Woerden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 22 Maart a.s., des avonds 8 uur, 

in restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Maart 1940, des avonds 834 

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

Agenda 1. Opening 2 Notulen 3 Ingekomen stukken 4 Bal
lotage 5 Causerie met lichtbeelden door dr. G. C Hirsch over 
het onderwerp „Een philatelistische reis door Midden Europa" 
6 Rondvraag 7 Veiling 8 Verloting. 9 Sluiting 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 23 Maart, 6 en 20 April 
1940, van 2.15-4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1940. 
Toen de voorzitter met een hartelijk woord van welkom de 

talrijke aanwezigen toesprak, lagen reeds op een lange tafel de 
inzendingen voor den onderlingen wedstrijd gereed Meer leden 
dan verwacht werd, hadden een drietal of meer albumbladen 
hunner verzameling medegebracht Allereerst echter heette de 
voorzitter in het bijzonder welkom een tweetal gemobiliseerde 
officieren, waaronder een zéér bekend philatelist, die wij van
avond en naar wij hopen gedurende den geheelen (kan het zijn 
korten ') mobilisatietijd als gewaardeerde gasten op onze avonden 
zullen zien. 

In verband met den onderlingen wedstrijd werden er geen huis
houdelijke „bezigheden" verricht, alleen was er een schrijven 
binnengekomen van een „ergens in Nederland" opgerichte mobili
satie philatelistenclub, welke steun vroeg door inzending van 
doubletten. De secretaris heeft een serieus onderzoek naar een en 
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ander ingesteld en kan deze zaak in de warme belangstelling onzer 
leden aanbevelen De club beginnelingen heeft den sterken steun 
van een kapitem-verbindingsofficier van O en O , en deze kan 
dien steun ten volle verleenen, daar hij zelf vice voorzitter is van 
een bevriende vereenigmg 

De vergadering is m staat twee vliegen m één klap te slaan, 
er IS n 1 van een onzer leden ingekomen een veiling van een 
aantal albumbladen met zegels, welke geveild zullen worden ten 
bate van Finland De voorzitter beveelt deze veiling aan in de 
goede belangstelling der leden, maar adviseert onze „eigen 
jongens" daarvoor niet te vergeten Hij zelf zal deze veiling 
houden, daar onze secretaris deel zal uitmaken van de jury, welke 
de inzendingen zal beoordeelen, welke jury is samengesteld uit de 
beeren Blo) s van Treslong Prins, Boissevain en Starink 

Terwijl deze haar niet gemakkelijke taak vervult, heeft de veiling 
plaats en deze heeft tot resultaat een opbrengst van ƒ 3 1 2 5 , welk 
bedrag door een der leden tot ƒ 40 — wordt afgerond, om later 
door nog een ander lid tot ƒ 45 — te worden verhoogd. De kavels 
keeren echter alle tot de bestuurstafel terug om aan O en O voor 
de bovenbedoelde mobilisatie philatelistenclub te worden over
handigd, welk dankbaar werk aan den secretaris wordt opgedragen 

Daarna brengt de heer Boissevam de meening van de jury tot 
uiting, welke den eersten prijs meent te moeten toekennen aan 
een inzending uitmuntend door goeden opzet, zonder dat kost 
bare zegels daarvoor zijn gebezigd De eerste prijs wordt daardoor 
verkregen door den heer Coops, de tweede door onzen voorzitter, 
de derde door mevrouw Matzen, die elk op hun beurt uit de 
gewone maandelijksche verloting een zegel kiezen en toch hun 
recht op hun eigen volgnummer bij deze verloting behouden 

Gememoreerd moet nog worden, dat de voorgehangen candi-
daat door de ballotagecommissie is gewogen en goed bevonden, 
zoodat hij tot lid is aangenomen, waarmede hij door den voor
zitter met eenige welgekozen woorden wordt gelukgewenscht 

Deze inderdaad gezellii,e en nuttige vergadering wordt met de 
gewone verloting besloten A S Jr 

Nieuw lid. 
H Wolters, Sijzenlaan 67, Den Haag 

Candidaat-lid. 
mevr E H. van Hasselt, Den Haag 
J W P van Hoogstraten, Den Haag 
A H Philips, Den Haag 

Contributie. 
Leden, die deze nog met hebben betaald, worden beleefd in her

innering gebracht, dat zij deze kunnen gireeren onder nr 173835 
Penningmeester H P.V, Ooievaarlaan 10, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Maart 1940, des avonds te 834 

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

kiezing voorgehangen candidaten Veiling Rondvraag Verloting 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 Februari 1940. 

Aanwezig 128 leden De secretaris, de heer Van Rest, en de 
• vtiling-commissaris, de heer Verhoef, zijn door ziekte verhinderd 

aanwezig te zijn. De voorzitter, de heer C. J Reyerse, opent de 
vergadering De candidaat leden en de beeren Eerhardt en Krauwel 
(als vertegenwoordigers van een club van militairen-postzegel
verzamelaars in Den Haag) worden met een extra woord welkom 
geheeten Geschonken zijn prijzen voor de verloting door de 
beeren Baum, Van den Houven, Robroeks, Schelling en Melsert, 
falsificaten door den heer Stevens en jaargangen van het Maand
blad door de beeren Doorschodt, Achilles en Van der Schalie Van 
de Ballon- en Zeppelinpost-club — Haagsche Ballonclub — is een 
uitnoodiging ontvangen tot bijwoning van een feestavond met 
lezing van den heer Boesman, op 11 Maart 1940 

VOOR MANCOLIJSTEN 
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De voorzitter deelt mede, dat de jaarvergadering op 27 Maart 
a.s. om half acht begint. 

Zonder contributiekaart wordt niemand toegelaten. 
De vergadering besluit den heer Van Hest te Rotterdam te 

royeeren. Alle royementen zullen aan den heer Kastein worden 
opgegeven De notulen van de vorige vergadering worden daarna 
goedgekeurd. De candidaat-leden worden aangenomen. 

Hierna krijgt dr. E. A. M. Speyer gelegenheid tot het houden 
van een causerie: „Opvattingen over philatelic". De volgende 
stellingen worden uitvoerig besproken: 

1. Verzamel zoo uitgebreid mogelijk; enkele gebieden zoo diep 
mogelijk. 

2. Stoor u niet aan anderen in den opzet van uw verzameling. 
3. Tracht de kwaliteit te verbeteren, zonder het onbereikbare 

te willen. 
4. Bepaal zelf uw indeeling 
5. Breid uw kennis uit; geen vakjes vullen. 
6. De doorsnee-verzamelaar heeft behoefte aan een gebruiks

aanwijzing in het Nederlandsch bij de handboekei en citalogi. 
7. Verwaarloos de poststukken niet. 
Tentoongesteld zijn verschillende bladen en poststukken uit de 

verzameling van den spreker, o a. van Engeland nr 1 op b-ief 
en plaatnummers; Philippijnen met O B opdrukken, waaronder de 
geschrevene; een blok van Luxemburg op brief, een serie Pi'sn-
lozzi-kaartcn met beschrijving, door de Zwitsersche regeering uit
gegeven; de Hongaarsche serie jubileumkaarten 1896, enz. In ver 
band met het gesprokene wordt deze tentoonstelling nog nader 
verklaard Een hartelijk applaus wordt den spreker als dank ge
bracht voor zijn causerie. De voorzitter dankt den heer Speyer 
en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Vos en 
de voorzitter maken hiervan gebruik, waarna de heer Speyer 
nog antwoordt. 

BIJ de verloting krijgt de heer Kasteleyn den eersten pnjs. 
Daarna veiling. Door een der leden zijn 2 opdrukzegels van Dene
marken geschonken, te verkoopen voor het Einsehe Roode Kruis. 
Een bedrag van ƒ 13.80 kan worden opgezonden. De heeren 
Lokkers en Terwen worden daarna aangewezen voor de controle
commissie. BIJ de rondvraag krijgen de heeren Metselaar en 
Lorang het woord, deze laatste over het Avro-album. Door 
meerdere leden worden postzegels geschonken voor de postzegel-
club van militairen. Hierna sluiting van de vergadering door den 
voorzitter. v. d. V. 

Overleden. 
70. J. Kromme, Zwolle. 

1355. F. S. B. van der Goot, Den Haag. Het lidmaatschap is over
geschreven op mevr. W. H. van der Goot-Pooi. 

Geroyeerd wegens fiaude in de rondzendingen. 
1125. J. C. P. van Hest, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
1249. H. Cox, Godsweerde'-singel 18, Roermond 
274. O. A. van Leuven, Sawohlaan 66, Batavia C 
587. mevr. Galama, Wilhelminapark 63a, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
851. J Mutsaers, Lange Schijfstraat 34, Tilburg. (Afd. Tilburg). 

1151. A. Verhoeven, Bisschop Sonniusstraat 9, Tilburg (Afd. 
Tilburg). 

1183. P. Bolsius, Lovenschestiaat 79b, Tilburg (Afd Tilburg). 
1186. J. Albers, Fahrenheitsingel 39, Amsterdam O 
1196. J. de Ruiter, Vlierboomstraat 622, Den Haag. 
1208. A. Dekker, Nieuwe Zeeweg 3, Noordwijk aan Zee. 
1240. A. J. Everts, Mient 447, Den Haag. 
1241. A Buytcndijk, Vreeswijkstraat 743, Den Haag 
1242. J. L Klein, Stationsstraat 89, Apeldoorn. 
1102 C. P. van Gemerden, Eranschelaan 274b, Rotterdam W. 
1253 H. J. Bruis, Roelofsstraat 119, Den Haag. 
1286. L. C Mooy Jr., Dr. Hubernoodtstraat 29, Doetinchem. 
1287. D. Bneer, Van Zuylen van Nijevekstraat 2, Delft. 
1323. B W. de Graaf, Nova Kova 12, Zagreb, Joego-Slavié. 
1310. mej'. M. Renssen, Weg naar Laren 16, Zutphen. 
1379. D. H. Rensink, Beukerstraat 13, Zutphen. 
1380. mr. dr. B. J. Nothorn, Marschpoortstraat 9a, Zutphen. 
1381. P. J. M. Helmsing, Tadamasingel 21a, Zutphen. 
1382. J. A. Meuns, Beukerstraat 54, Zutphen. 
1383. A. A. J. van Eijk, Overwelving 6a, Zutphen. 

1384. J. B. H. van Eijk, Korte Hofstraat 5, Zutphen. 
1385. K. T. van der Veen, Hendrik van Viandenstraat 30, Kampen. 
1386 J. B Hellekamp, Louise de Colignystraat 7, Kampen. 
1387. J. H. Polder, Emmastraat 13, Kampen. 
1388. K. Pit, Wilhelminalaan 17, Kampen. 
1389. J. C. Eijkman, Jan van Arkelstraat 53, Kampen. 
1390. A. Th. Grootenhuis, Graafschap 28, Kampen. 
1391. J. Enserink, 3e Ebbingestraat 34, Kampen. 
1392. J. Rook, Breedesteeg 9, Kampen. 
1393. De Just, Spoorkade 2, Kampen. 
1394. E. B van Lier, Euterpestraat 125, Amsterdam 
1395. J W. Seijlhouwer, R. J. Schimmelpennnicklaan 13, Den Haag. 
1396. E. K. Fabian, Berghoveke, Zijdeweg 42, Wassenaar. 
1397. J. C. Vis, De la Reyweg 167, Den Haag. 
1398. mej. J. H. van Waveren, Dibbetsstraat 48, Den Haag. 
1399 J. Brandsen, Nicolaistraat 1, Den Haag. 
1400. H. de Rooy, Weimarstraat 262, Den Haag. 
1401. G. Baum, Obrechtstraat 197, Den Haag. 
1402 J. Pieters, „Bata", Zienkzee. (Afd. Goes). 
1403. H. M. Bordewijk, p.a Singer Sewing Machine Co., Central 

Agency, Heerenstraat 31, Soerabaja (Java). 
1404. E Lucker, Willem Singel 28, Roermond. 
1405. B. J. Berentzen, Oranjestraat 5, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1406 C J H. van den Broek, Ringdijk 636, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1407. H. C. Helleman, Vest 96, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1408. J. H . Rossi, J. van Scorelstraat 63, Utrecht. 
1409 W. A Pohl, Amsterdamschestraatweg 144b, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1410. H. F. A. Miltenburg, Abstederdijk 267, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1411. D. C. Ottevangers, Markt 1, Breukelen. (Afd. Utrecht). 

1 ^ Wie zich vóór de jaarvergadering als lid opgeeft, doet nog 
mee aan de groote jaarhjksche verloting zonder nieten. 

Candidaat-leden. 
W. A. A. Kok, S. 26, Wezep (Gld.). (Afd. Zwolle). 
W. van Muiken, luit. t. z Ie kl. K.M.R., Hasselschestraat 54, 

Scheveningcn. (Voorgesteld door dr. W. Ham). 
J. I. W. Simmelink, hoofd eener school, Begijnhof 12, Roermond. 

(Voorgesteld door L. Bingen) 
ir. F. J. B. P. Ferdinandus, sccr. Phil -club Zuid-Sumatra, Palem-

bang. 
mr. J. Wenning, penningmeester Phil.-club Zuid-Sumatra, Palem-

bang. 
G. J. Peelcn, Vreeswijkstraat 381, Den Haag. (Eigen aangifte). 
R. van Gelder, Schenkkade 351, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. H. Har t en J. Zandvliet). 
B Ch. M. Martens, Sweelinckstraat 155, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. L. Harmsen). 
H. H. Valkenburg, Nassaustraat 16, Venlo. (Afd. Venlo). 
Chr. Segers, Sloot 70, Venlo. (Afd. Venlo). 
jeugdlid H. Ph. J. Quarles van Ufford, Waldeck Pyrmontlaan 3, 

Apeldoorn. (Eigen aangifte). 
H. W. van Riet, fabrikant, Welgelegenlaan 18, Driebergen. (Voor

gesteld door W. P. Holwerda). 
L Groen, Vondelstraat 226, Den Haag. (Eigen aangifte). 
Dik Isselmann, Abr. Patrasstraat 11, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. H . van der Veen), 
ing. H. Salomonson, Vivienstraat 98, Den Haag. (Voorgesteld door 

W. Lenze). 
M. Put, Maastrichtschestraat 51, Scheveningen. (Eigen aangifte). 
J de Cock, Groenesteijnstraat 87, Den Haag. (Voorgesteld door 

B. Mesher). 
J Elserman, Gelderschestraat 77, Geldermalsen. (Afd. Utrecht). 
A. D. van Sluys, Johs. Bosboomstraat 5, Dordrecht. (Afd. Dord

recht). 
C. van Oosterhout, Heiweg 328, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
J. Lansberg, musicus, Draaistraat 8, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. Bogard). 
H. K. Berghuys, Elzenlaan 47, Hilversum. (Eigen aangifte). 
J. van Hout, Laanweg 15a, Oud-Karspel. (Voorgesteld door W. 

Tuijn). 
J van Dongen, Van Graesbeeklaan 29, Driebergen. (Eigen aangifte). 
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Adresveranderingen. 
489. J. de Vries Jr., 3-1-11 R I , Veldpost 2 
717. J. van der Starre, Aronskelkweg 100, Den Haag 
256 ir. G. A. de Mol, Indramajoeweg 7, Batavia C. 

1290. R. J. D. Boon, Burg. Venemastraat 34, Winschoten. 
528. J. Dillo, Malakkastraat 12 I, Den Haag 
925. G. Joha, Van Duvenvoordelaan 116, Voorburg ( Z - H ) . 
420 H . Heyenbrok, Kettingweg 15, Baarn. 
275. P. J C de Waardt, moet zijn P J. C. de "Waard. 
123 mej. J. C van Doorn, Hoornbruglaan 72, Rijswijk. 

1120. Eduard Pool, Apollolaan 7, Amsterdam 2 . 
1049. J. J Robijn, Mauritskade 37, Den Haag 
768. mr. W. K N . Hengeveld, Vlietstraat 783a, Scherpenzeel 

(GId.). 
671. W. de Boer, Hotel Norman, Carlton Road, Putney Hill, 

London S.W. 15. 
197 J. Willems, p a . Grindweg 115b, Wageningen. 
529 P. Lamp, c o E. Schoeller, 4119 Menlo Ave, San Diego, 

Califorme, U S A 
1337. J Zerner, Sonniusstraat 22, 's-Hertogenbosch. 

M Kuiper, Loenenschestraat 128, Den Haag 

Afdeeling Deventer. 
Verslag der vergadering van 23 Februari 1940 De voorzitter 

opent plm. 8 15 uur de dooi 14 leden bezochte vergadering en 
heet allen welkom, in het biizonder het nieuwe lid den heer Kers-
semakers Hierna wordt door den heer Meijer met medewerking 
van den heer Schaap, die met een projectie-apparaat het ge
sprokene aanschouwelijk voorstelt, een causerie gehouden over 
verschillende postvluchten, waarbij o a meer de technische bi|-
zonderheden der katapultvluchten op den voorgrond traden. Na 
ifloop van deze interessante causerie dankt de voorzitter namens 
de vergadering beide heeren voor het gebodene, waarna tot slot 
de verloting en uitreiking der nieuwtjes volgt en dr. Houwink de 
:oezegging doet om op dt volgende vergadering een praatje te 
louden over gecensureerde brieven uit het tijdvak i914-1918 

Afdeeling Dordrecht. 
Verslag der vergadering van 28 Februari 1940. Aanwezig 36 

eden. Na opening deelt de voorzitter mede, dat de kascommissie 
verslag heeft uitgebracht en alles in volkomen orde bevonden heeft. 
De voorzitter zegt de commissie dank voor haar arbeid en heeft 
rervolgens woorden van lof voor den penningmeester. Mededeeling 
vordt gedaan, dat op 27 Maart a.s een wedstrijd zal gehouden 
vorden met de zegels van Nederland, cat H.P H. nrs. 49 t m 63. 
nzendingen op dien avond vóór 8 uur op ongemerkt papier 
;onder eenige versiering Hierna volgt de zeer geanimeerde biljart-
vedstrijd, waarvoor 10 prijzen beschikbaar zijn Na de gebruikelijke 
'erloting sluiting der vergadering 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 27 Februari 1940. De vergadering 

ifordt geopend door den vice-voorzitter, den heer mr P. D M 
.em. Aanwezig 17 leden De vice-voorzitter heet de aanwezigen 
welkom en richt zich daarbij nog speciaal tot een introducé van 
lezen avond, den heer C. van Oosterhout. Bij de ingekomen stuk-
:en bevinden zich- a een antwoord der N V. v h Mebus te Am-
terdam (wat feitelijk geen behoorlijk antwoord kan genoemd 
irorden) in zake een tusschen deze firma en ons lid den heer Van 
len Berg gerezen kwestie, b een aanbieding van den heer N A. 
Iilver te Amsterdam voor het houden eener causerie over enkele 
hilatelistische onderwerpen Het schrijven van Mebus wordt ter 
fdoening aan den heer Van den Berg overgegeven, terwijl den 
eer Zilver eenige nadere inlichtingen zullen worden gevraagd 
''olgen de berichten den nieuwtjesdienst betreffende, medegedeeld 
oor den heer Van der Sloot. De voorzitter, de heer De Waal, 
omt ter vergadering en neemt, na de nu volgende pauze, de 
:iding over. De maandelijksche prijs wordt ditmaal gewonnen 
oor den heer J. Zerner Nadat de voorzitter nog een woord van 
fscheid had gesproken tot den heer Zerner, hem daarbij veel 
icces toewenschende in zijn nieuwe standplaats, volgde sluiting 
er vergadering. Voor de hierna gehouden veiling, waarvoor in 
)taal 25 kavels waren aangeboden, bestond wel eenige animo, zoo-
at hiervan een twaalftal kavels konden worden toegewezen. 
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Afdeeling Utrecht. 
Op Donderdag 15 Februari 1940 werd in het gebouw N.U.C, 

een propaganda-avond gehouden, op welken avond ruim 30 per
sonen aanwezig waren, benevens de plaatselijke pers. Om 8.30 uur 
opende de voorzitter met een woord van welkom aan alle aan
wezigen en in het bijzonder aan den heer C. J. Reyerse, onzen 
algemeenen voorzitter, die gekomen was om een lezing te houden. 
Na behandeling der ingekomen stukken gaf de voorzitter het 
woord aan den heer Reyerse, die een gezellige en onderhoudende 
causerie hield over „Het verzamelen van postzegels in het al
gemeen", waarbij spreker de uitgifte van postzegels verdeelt in 
3 perioden, t. w. vanaf den aanvang tot 1900, van 1900 tot 1914 
en van 1914 tot heden. De zegels uit het eerstgenoemde tijdperk 
vormen het belangrijkste verzamelobject, doch zijn dikwijls zeer 
kostbaar. Het laatste tijdperk kenmerkt zich door een regen van 
uitgiften, waardoor vele verzamelaars zich gaan specialiseeren. 
Spreker maakt er op attent, dat het verzamelen van Nederland of 
alleen Europa er niet toe medewerkt, variatie te brengen in de 
philatelie en de prijzen onnoodig doet stijgen. Ook vele landen 
overzee zijn het verzamelen waard en het is eerst interessant een 
land te bezitten dat een ander met heeft. De voorzitter zegde 
den heer Reyerse namens alle aanwezigen dank. In de pauze was 
er gelegenheid de tentoonstelling van de goede collectie Frankrijk 
van den heer Reyerse te bezichtigen, terwijl de heer Timmer 
eenige speciale afstempelingen van Duitschland geëxposeerd had. 
Na de pauze volgde de bespreking omtrent een candidaat-lid. 
Besloten werd de afvaardiging voor de algemeene vergadering in 
Maart door het bestuur te doen regelen. In verband met het 
veranderen van vergaderzaal werden daarop de data voor de 
komende vergaderavonden vastgesteld Van de rondvraag werd 
door den heer Oesterman gebruik gemaakt. Voor de verloting 
waren eenige prijzen geschonken door den heer Reyerse. Na een 
kort woord van propaganda door den heer Reyerse sloot de voor
zitter de vergadering om 10 30 uur. 

Mededeeling. 
In afwijking van de gebruikelijke vergaderavonden zullen de 

eerstvolgende ledenvergaderingen plaats vinden op Woensdag 20 
Maart, Woensdag 17 April, Vrijdag 17 Mei en Vrijdag 21 Juni 1940. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der jaarvergadering van 12 Februari 1940 Te half negen 

opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen harte
lijk welkom, terwijl hij een speciaal woord wijdt aan deze jaar
vergadering, welke in zoo woelige tijdsomstandigheden gehouden 
wordt. Aanwezig zijn 21 leden. De voorzitter verzoekt vervolgens 
den secretaris zijn verslag over 1939-1940 te willen voorlezen, 
hetgeen thans plaats vindt. Hierna geeft de voorzitter het woord 
aan den penningmeester, tevens administrateur der rondzendingen. 
Deze brengt zijn verslag uit over den financieelen toestand der 
vereeniging, welke op het oogenblik zeer gunstig is te noemen. 
Ook het rondzcndmgverkeer gaat, zooals het verslag heeft uit
gewezen, zoowel financieel als materieel zeer goed Vervolgens 
brengt de heer J. Damen namens de kascommissie verslag uit 
over de gehouden kascontrole, waaruit blijkt dat het beheer der 
financiën in alle opzichten in orde is bevonden. Als leden der 
nieuwe kascommissie worden gekozen de heeren dr. W. D. Ver-
duyn en G B. Balkestein, welke heeren toezeggen hun opdracht 
t z t. uit te voeren. Hierna is de bestuursverkiezing aan de orde. 
De periodiek aftredende bestuursleden zijn de heeren E Heyting 
en Robert Langen, resp secietans en commissaris. Beide heeren 
wolden echter door de vergadering bij acclamatie herkozen. Hier
na heeft de groote jaarlijksche verloting plaats De gelukkige 
eerste en tweede prijswinners waren resp de heeren P. Verstappen 
te Gennep en ir. H. Ruding te Venlo. Ook de maandelijksche ver
loting onder de aanwezigen heeft een aangenaam verloop. Van 
de rondvraag, welke thans als laatste punt der agenda afgewerkt 
zal worden, wordt door diverse leden gebruik gemaakt en er 
komt een klacht ter tafel van een onzer leden, die buiten-
landsche brieven ontving waarvan zegels afgehaald en moedwillig 
beschadigd zijn. De voorzitter verzoekt dit lid, zoodra zich zulks 
weer voordoet, zich met het stuk onmiddellijk tot den secretaris 
te wenden, die alsdan zal trachten een onderzoek ten postkantore 
alhier te doen instellen De voorzitter sluit vervolgens deze aan-
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gcname vergadering te ruim 11 uur, waarna nog geruimcn tijd 
in gezellig samenzijn wordt doorgebracht. E. H. 

Afdeeling Zwolle. 
Jaarverslag over 1939 (5e jaarverslag). De verwachte groei van 

onze afdeling is uitgebleven. Het ledental bedroeg per 1 Januari 
1940 rond 50. Het verenigingsleven was opgewekt; 11 maandelijkse 
bijeenkomsten v»erden gehouden, gemiddeld door 20 leden bezocht 
Fnkele causerieën benevens een prijsvraag werden gehouden. 
Meerdere collecties werden geëxposeerd op de vergaderingen. De 
nieuwtjesdienst genoot zeer veel belangstelling De afdeling kreeg 
dit jaar haar leesportefeuiUe, waarvan een zeer druk gebruik werd 
gemaakt. Het bestuur onderging enkele wijzigingen. De heer K 
Jakma werd als penningmeester opgevolgd door den heer Takken. 
Wegens mobilisatie werd het sectiehoofd, de heer Van Brummen 
Lijdelijk vervangen door den heer Losekoot. Moge het nieuwe 
verenigingsjaar ons verzamelaars brengen, waarnaar heel de wereld 
verlangend uitziet, nl vredeszegels van al de thans in oorlog 
zijnde landen v. d. Z. 

Verslag der vergadering van 16 Februari 1940. Na de gebruikc 
iijkc opening, notulen enz. worden de tentoonstellmgsplannen 
nader besproken Besloten wordt een speciale bijeenkomst met alle 
in/enders te houden. Nadat de heren Voogt en Tulp als kas 
commissie verslag hebben uitgebracht, worden de jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester goedgekeurd. De kas sluit met 
een batig saldo van ƒ 12 50. Bij de bestuursverkiezing worden de 
heren Hofman als voorzitter en Thiescheffer als sectiehoofd her
kozen. Een tentoonstellingsgarannefonds wordt ingesteld; alle 
aanwezigen tekenen hiervoor in. De heei Kok uit Wezep, als gast 
aanwezig, geeft zich als lid van onze afdeling op en trekt zowaar 
uit de hierna gehouden ja.irverloting de hoofdprijs, waarmee de 
voorzitter hem complimenteert Hierna wordt deze zeer druk 
bezochte vergadering, voor wat het officiële gedeelte betreft, door 
den voorzitter gesloten. v. d. Z 

Vergaderingen. 
Jaarvergadering op "Woensdag 27 Maart 1940, des avonds 7.30 

uur, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen 4. Verslag van den 

secretaris. 5. Verslag van de rekeningcommissie. 6. Verslag van den 
penningmeester. 7. Begrooimg 1940. 8. Verslag van den biblio
thecaris. 9 Bestuursverkiezing: a. aftredend voorzitter en pen
ningmeester, beiden herkiesbaar; b. wegens vacature een veiling-
commissaris. 10. Kleine veiling. 11. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8K uur n.m., in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 
S-Sy^ 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. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 

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

Verslag der jaarvergadering van 19 Februari 1940. 

De voorzitter opende de 13e jaarvergadering met een welkomst
woord aan de aanwezigen en m het bijzonder aan onzen jaar 
lijkschen gast, den heer F Visscher van het verzamelaarsloket dei 
P.T.T. te Rotterdam. Aanwezig waren 65 leden. De notulen dei 
vorige vergadering werden goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken 
bevond zich een schenking voor de extra-verloting van heden 
avond van ons lid den heer C van der Ree, bestaande uit een 
20-tal insteekboekjes, als reclame van de N.V. Levensverzekering-
mij „De Nederlanden van 1845", Den Haag. Na de ballotage der 
candidaatledcn werden vervolgens de verslagen over het afge-
loopen vereenigingsjaar uitgebracht. Uit het jaarverslag van den 
secretaris bleek, dat gedurende 1939 40 nieuwe kden zijn toe
getreden, 61 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd, 6 leden 
zijn overleden en 24 leden werden afgevoerd ot geroyeerd Het 
V rslag van den penningmeester, den heer Joh. I- Wolvers, maakte 
bekend, dat na storting van ƒ 100.— in het lustrumfonds en 
y 60.— in het lantaarnfonds, er een batig saldo bleef van ƒ41.37, 
welk bedrag in het reservefonds wordt gestort. Achtereenvolgens 
kwamen de jaarverslagen der verschillende afdeelingen aan de 
beurt, n.1. aankoop, bibliotheek, Jteunng, propaganda, rondzen-
dingen, veilingen en wedstrijden Uit al deze verslagen viel af 
te leiden, dat de tijdsomstandigheden met geheel /ondei invloed 
op ons vereenigingsleven zijn geweest, doch gelukkig niet in die 
mate als aanvankelijk werd gevreesd 

De aanwezigen betuigden na elk verslag hun instemming door 
applaus. (De verslagen zullen alle worden afgedrukt in het a.s jaar
boekje nr. 13, hetwelk binnenkort tegelijk met onze nieuwe leden
lijst zal verschijnen). 

De heer W. C Hartmann bracht daarna, als voorzitter van den 
raad van toezicht, rapport uit betreffende de rekening en verant
woording 1939 en verklaarde, dat de administraties van alle af
deelingen werden gecontroleerd en geheel accoord bevonden. Hier
bij werd een opsomming gegeven van de uitgaven en ontvangsten, 
alsmede van de bezittingen en schulden der vereeniging, terwijl 
ten slotte door den raad van toezicht werd voorgesteld om de 
verschillende functionarissen voor hun gehouden beheer, onder 
dankzegging voor de vele werkzaamheden door hen voor de 
vereeniging verricht, te déchargeeien. Onder luid applaus werd 
deze décharge verleend. 

Daarna werd de begrooting 1940 — waarvan aan alle aanwezigen 
een gestencild exemplaar wis ter hand gesteld — in behandeling 
genomen. Er werden geen aanmerkingen hierop gemaakt en, nadat 
de heer W. C. Hartmann als voorzitter van den raad van toezicht 
de mededeeling had gedaan, dat deze raad zich met de cijfers kon 
vereenigen, werd de begrooting met groot applaus aangenomen 

Bij de bestuursverkiezing waren aan de beurt van aftreden de 
beeren H. Zwijnenburg, J Eijgenraam en K. A Heijmans Jr , die 
zich weder voor de komende periode beschikbaar stelden. Aan
gezien er geen candidatcn waren gesteld en ook de vergadering 
geen candidaten naar voren bracht, werden genoemde beeren bij 
enkele candidaatstelling, onder applaus van de geheele verga
dering, herkozen. , 

Bij de verkiezing 'van een lid van den raad van toezicht was 
aan de beurt van aftreden de heer B. H. van de Werke, die zich 
weder voor de komende periode beschikbaar stelde. Uit de ver
gadering weid als tegencandidaat gesteld de heer W. H. van 
Vriesland. Na stemming werd de heer B. H. van de Werke 
herkozen. 

De voorzitter, de heer J. C Norenburg, hield daarna een 
beschouwing over het afgeloopen en komende vereenigingsjaar, 
waarbij hij eenige belangrijke veranderingen memoreerde, o. a. 
het verlies van het bestuurslid en keurmeester S. Grin, het mede-
eigenaressc worden van het Maandblad, alsmede dt invloed van 
de tijdsomstandigheden op het vereenigingsleven. Hij gaf hierbij 
als zijn meening te kennen, dat voor een stad als Rotterdam het 
zeer goed mogelijk is, dat nog heel wat postzegelverzamelaars ab 
lid van onze vereeniging kunnen worden gewonnen en wekte dai 
ook allen op eens extra moeite te doen het ledental op te voeren 
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Na de jaarverloting bracht de voorzitter de vergadering een 
kleine verrassing door een extra verloting te houden van een 
pnjs, die hij als vereenigingsvertegenwoordiger op de j 1 gehouden 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad had 
gewonnen en welke bestond uit een nieuwe serie Hongaarsche 
zegels Hierna werden de insteekboekjes verloot 

BIJ de rondvraag was het de heer E Visser dien het woord werd 
verleend Hij dankte den voorzitter voor zijn vriendelijke woorden 
en wenschte de vereeniging veel geluk toe Hij sprak de hoop 
uit, zich in een druk bezoek aan zijn loket te mogen verheugen 
en het is hem steeds een aangename taak de wcnschen van de 
bezoekers te vervullen 

Nieuwe leden. 
33 A. 'W. H M Berendsen, Rodenrijschelaan 34b, Rotterdam N 
58 mevr E Cramer-Francino, Schiekadc 16, Rotterdam C. 
60 G Helbers, Vnendenlaan 28a, Rotterdam C 

131 M de NS^aard, Bergschelaan 320, Rotterdam C 
150. J. Kruidenier, Zuidhoek 142, Rotterdam Z. 

Adresveranderingen. 
39 Jean Ange, (Nice), adres onbekend 

107 J F Labohm, Casa 31, Brigitta, 14 Via Geretta, Lugano 
206 E van de Waal, thans Parkweg 6, Voorburg 
381. J. H. C van Rijsbergen, thans Jasmijnstraat 8, Hillegersberg 
478 L. J Strak, thans Merdikalio 2 A, Bandoeng 

Bedankt als lid. 
390 J P C van Hest, Rotterdam 

Candidaat-leden. 
I . J. C van der Werff Jr , Willem Buytewechstraat 79, Rotter

dam W (Voorgesteld door dr B L Yap) 
Zaterdagmiddag-clubbijeenkomsten. 

Door brand in ons clubgebouw ,,Wintergarden" hebben wij deze 
.gelegenheid voorloopig niet tot onze beschikking en zullen onze 
clubbijeenkomsten dd 16 en 23 Maart as worden gehouden in de 
bovenzaal van café Belvédère (Becude), Noordsingel 39, Rotter
dam, des namiddags vanaf 2 uur. Vanaf Zaterdag 30 Maart a s 
zullen de bijeenkomsten weer gehouden worden in de nieuw 
.:;ercsiaureerde zaal van het feestgebouw „Casino" (voorheen 
,Wmtergardcn", Keerweerlaan 3, Rotterdam. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden in de boven

zaal van café Belvédère (Becüde), Noordsingel 39, Rotterdam, op 
Maandag 18 Maart 1940. Zaal geopend 7 uur, aanvang 8 uur 
precies. Hierop zullen plaatsvinden: 

8-9 uur: Veiling. Bezichtiging der kavels op Zaterdag 16 Maart 
a.s. (clubmiddag) en op Maandag 18 Maart a.s. vanaf 7 uur in 
het vergadei lokaal „Belvédère". 

9 uur: Vergadering. Agenda: opening, notulen, ingekomen 
stukken, ballotage candidaatleden, verloting, bestuursmededee-
lingen, philatelistische mededeelingen, rondvraag, sluiting. 

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

Veislag der vergadering van 28 Februari 1940. 
Aanwezig 30 leden, met kennisgeving atwezig de beeren De 

Casembroot, Hamelberg en Van der Heide De voorzitter, dr 
H C Valkema Blouw, heet de aanwezigen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de beeren Borkent, Hess, Van Ingen en Tiberius 

Na lezing en goedkeuring der notulen wordt overgegaan tot de 
behandeling der ingekomen stukken Behalve diverse aanbiedingen, 
die voor kennisgeving worden aangenomen, is een aantal zegels 
ontvangen van het Nederlandsch Maandblad, die in dank worden 
aanvaard en die m de volgende vergadering zullen worden verloot 
Mevrouw De Bruijn-Vrms, die wegens vertrek naar elders heeft 
moeten bedanken als lid, heeft de vereeniging verrast met een 
tweetal kistjes met zegels ten behoeve van de jeugdgroep, ook 
deze zegels worden in dank aanvaard. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer J. C Cramerus lid van 
„De Globe" wenscht te worden De vergadering is door deze 
mededeeling aangenaam verrast eri toont zulks door hem, in af
wijking van den gewonen regel, bij acclamatie als lid toe te laten 
Vervolgens worden met algemeene stemmen als lid toegelaten de 
beeren Giesen, Van Ingen en Ovink, de beeren Van Ingen en 
Ovink zijn ter vergadering aanwezig en worden door den voor
zitter hartelijk welkom geheeten als lid. 

Daar geen der leden van de rondvraag gebruik wenscht te maken, 
sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering 

Hierna is het woord aan den heer Hagen, die een lezing houdt 
over de zegels van Rusland Spreker beperkt zich voor dezen 
avond tot de zegels, uitgegeven gedurende het keizerrijk, dus 
van 1857 tot 1917 Zonder te veel in details te treden, bespreekt 
hij aan de hand van door hem meegebrachte zegels de verschil
lende uitgiften, en weet aldus van zijn rede een interessant en 
leerzaam geheel te maken. Dat deze lezing bij de aanwezigen zeer 
m den smaak valt, blijkt duidelijk uit het hartelijke applaus, waar
mede de vergadering spreker dankzegt Ook de voorzitter dankt 
den heer Hagen voor zijn causerie en maakt van de gelegenheid 
gebruik om de overige aanwezigen nogmaals op te wekken, ook 
eens een lezing te houden 

Na afloop van een en ander blijven de leden nog geruimen tijd 
bijeen B H . B. 

Nieuwe leden. 
97 J C Cramerus, Wilhelminapark 128, Breda. 
73 J E M Giesen, Kerkstraat 15, Rhedcn (Gld) 
76. G. J van Ingen, Lebretweg 68, Oosterbeek 
82 Th . A Ovink, Passavantlaan 20, Arnhem 

Candidaat-lid. 
F. H. Sipman, Jansbinnensingel 27, Arnhem (Voorgesteld door 

J G A van Hogerlmden) 
Verzoek. 

P |F* Het hoofd der rondzendingen, de heer C Raadsveld, 
Velperbuitensingel 13, Arnhem, verzoekt toezending van boekjes, 
ook van Nederland en Kolomen 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 Maait 1940, des avonds 

8 uur, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 13 Februari 1940. 
Aanwezig 19 leden De voorzitter opent de vergadering, heet 

allen welkom, in het bijzonder den heer Van Smaalcn, dien wi] in 
lang niet gezien hadden. De heer Van Smaalen antwoordde hier
op, dat hij hoopte, nog vele malen in ons midden te kunnen door
brengen. Na de behandeling van de ingekomen stukken tn de 
mededeling, dat de heer Bakker verhinderd was, deze vergadering 
bij te wonen, las de secretaris de notulen, die ongewijzigd werden 
goedgekeurd Dan kwam de heer Frcnkel met zijn collectie Suri
name, die onder veel belangstelling rondging Deze zeer gespe
cialiseerde verzameling in typen, tandingen, papiersoorten met 
diverse afstempelmgen, vormde een schoon geheel Gestopt werd 
bij het nieuwere deel, hetgeen de heer Frenkel een volgende maal 
zal laten zien 

De voorzitter bedankte den heer Frenkel voor zijn collectie en 
roemde de uitgebreidheid en de vele bijzonderheden Dan worden 
nadere mededelingen verstrekt over de gemeenschappelijke maal
tijd ter herdenking van het 35-jarig bestaan op 28 Maart a s 
Velen gaven zich reeds op Dan deelt de heer Weyer mede, dat 
hij een zegel voor de laagste gooiers beschikbaar stelt, terwijl de 
heer Funnhoff voor de tweede hoogste gooiers zorgt De voor
zitter bedankt beide heren, waarna de verlotingen plaats vinden 
en de rondvraag een einde maakt aan deze gezellige avond 

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

Verslag der vergadering van 23 Februari 1940. 
Na een uur gelegenheid tot onderling ruilen opent de voor

zitter om 21 uur de vergadering. De notulen der vorige samen
komst, door den secretaris voorgelezen zijnde, worden vastgesteld. 
Naar aanleiding van een ingekomen briefkaart wordt er de aan
dacht op gevestigd, dat postzegels voor gemobiliseerden ter uit
deeling in het bezit kunnen gesteld worden van het Bureau voor 
O(ntwikkeling) en O(ntspanning). Eenige mededeelingen worden 
gedaan (o. a. zie na dit verslag). De heer Traanberg vermeldt 
een en ander omtrent de voorjaarsvergadering van den Raad van 
Beheer van het Maandblad. De heer L. S. Beuth, voorzitter van de 
Amsterdamsche Postzegelbeurs, als introducé aanwezig, krijgt ge
legenheid om een aantal mededeelingen betreffende genoemde 
onlangs opgerichte stichting te doen, waarna hieromtrent een 
kort debat wordt gehouden. 

Het resultaat eener stemming ter verkiezing van een verificatie
commissie is, dat gekozen worden de beeren J. F. G. Bode en 
K. L. van Rietschoten, die hun benoeming aanvaarden. Voor de 
ter bezichtiging stelling zijner fraaie collectie Danzig verwerft 
de heer J. S. Kemp Jr. hartelijken dank bij monde van den voor
zitter en applaus der samengekomenen. 

Van de rondvraag wordt door verschillende personen gebruik
gemaakt. Aangezien het inmiddels 23 uur is geworden, heeft nu 
eerst de verloting onder de aanwezigen (wier aantal 44 bedroeg) 
plaats en ten slotte de veiling, waarbij ongeveer de helft der plra. 
50 kavels een nieuwen eigenaar krijgt. Daarna sluiting. 

Bezichtiging stationspostgebouw aan de Baljuwlaan 
met Transorma-sorteermachine. 

Nogmaals werd toestemming verleend voor genoemde bezich
tiging, welke zal plaats hebben op Zaterdag 30 Maart 1940 om 
14 uur. De secretaris verzoekt den belangstellenden leden, die 
van deze gelegenheid gebruik willen maken, hem dit liefst uiter
lijk Woensdag 27 Maart a.s. te willen melden. 

Verzoek. 
De leden worden verzocht hun vereenigings-contributie 1 Maart 

1940 - 1 Maart 1941 ad ƒ 3.35 te voldoen aan den penningmeester, 
den heer P. H. S. Mos, Kleverparkweg 81, Haarlem, of te doen 
bijschrijven op postrekening nr. 245576 ten name van: „Penning
meester van de Ned. Phil. Ver. „Op Hoop van Zegels" te Haar
lem". (Bij gireering s.v.p. niet den naam Mos vermelden). 

Bedankt als lid. 
25. J. Verkoren. 

137. J. L. Uitendaal. 
170. G. J. van Rooij. 
182. G. W. IJsebrand Jr. 

Ingeschreven als lid per 1 Maart 1940. 
207. G. L. van Welsenes, Joz. Israëlsplein 4, Heemstede. 
214. N. van de "Wall, "Westerhoutstraat 2, Haarlem. 
210. N. J. C. Jeekel, Crayenesterlaan 32, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
237. S. H . de Bock, thans Spaarne 90, Haarlem. 

44. C. de Graaff, thans p.a. J. H. Vrolijk, Sarphatistraat 201 bov., 
Amsterdam C. 

126. mej. J. E. D. Merens, thans Floraplein 4, Haarlem. 
46. A. M. T. P. "Wittenaar, na 1 April 1940 Vredenhofstraat 21, 

Haarlem. 
205. J. A. Tegelaar, thans Zaanenlaan 195, Haarlem. 

64. T. H. Brinkman, thans Hooghuizen, Huizen (N.-H.). 
Voorgesteld als lid. 

F. Elhorst, "Westerlaan 23, Aerdenhout. 
mr. J. Postmus, Jacob Obrechtstraat 29, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door mr. A. A. Bouman). 
J. C. M. J. Bierboom, Kloppersingel 181, Haarlem. 
F. J. J. van Nunen, Crayenesterlaan 61, Haarlem. (Voorgesteld 

door J. C. Tol). 

P. M. den Hartog Gzn., Marnixstraat 3, Haarlem. (Voorgesteld 
door J. van Bemmel). 

N . Galjaard, Glipperweg 59 E, Heemstede. 
Vergadering. 

Jaarlijksche algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 Maart 
1940, 20.15 uur precies, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij 
de Zijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. a. de gewone punten der jaarvergadering, 
w. o. bestuursverkiezing, (zoo mogelijk) kleine veiling en tot slot 
gelegenheid tot onderling ruilen tot 24 uur. 

De periodiek aftredende bestuursleden P. Engelenberg (commis
saris van toezicht) en H . "Weyenbergh (secretaris) stellen zich her
kiesbaar. Volgens art. 8a van het huishoudelijk reglement dienen 
eventueele candidaten voor het bestuur minstens twee dagen vóór 
de vergadering schriftelijk aan den secretaris te worden opgegeven. 

Voor de eventueele veiling moeten kavels uiterlijk Dinsdag 
26 Maart 1940 in het bezit zijn van den heer M. Rumpff, Duin-
oordstraat 13, Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 
Aanwezig 32 leden en 1 introducé. Bij afwezigheid van den 

voorzitter, die bericht van verhindering heeft gezonden, berust 
de leiding bij den 2en voorzitter, den heer K. A. Cley. Deze opent 
te ongeveer 8.45 uur deze vergadering met een woord van welkom 
in het bijzonder tot den introducé, den heer Ronner. Deze heeft 
zich inmiddels als candidaat-lid opgegeven. De voorzitter deelt 
dan mede, dat het secretariaat voorloopig weer door den heer 
Sietinga zal worden waargenomen. De heer De Vos heeft zich 
bereid verklaard om als sectiehoofd en bibliothecaris te blijven 
optreden. Vervolgens worden de notulen van de vorige verga
dering door den heer De Vos gelezen en door de vergadering on
veranderd vastgesteld. Enige ingekomen stukken worden behandeld. 
Medegedeeld wordt, dat de tegenwoordige sectiehoofden, de heren 
Beukema, Cley, Jonker en De Vos door het bestuur wederom 
voor een jaar zijn herbenoemd en dat dezen die herbenoeming 
hebben aanvaard. Een verloting van vele mooie prijzen wordt 
gehouden. Van de rondvraag maken enkele leden gebruik. Nadat 
de voorzitter nog heeft medegedeeld, dat in verband met Pasen 
de volgende vergadering niet op de 4e Maandag in Maart, maar 
op de 3e Maandag zal worden gehoudcn,wordt het officiële gedeelte 
van de vergadering met een woord van dank voor de opkomst 
gesloten. Daarna volgt nog een veiling. A. C. S. 

Adresverandering. 
P. C. W. Jongebreur, voorlopig Helenastraat 31, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. H. Rossi, J. van Scorelstraat 63, Utrecht. (Eigen aangifte). 
H . K. Ronner, "Walstraat 4a, Groningen. (Voorgesteld door den 

heer Kamstra). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 18 Maart a.s., des avonds 
8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 

Aanwezig 32 leden. De heer Otten, die als nieuw voorzitter de 
eerste officieele vergadering leidt, verwelkomt de aanwezigen en 
geeft daarna den secretaris de gelegenheid de notulen voor te J 
lezen, waarna deze worden goedgekeurd. In de bestuursvergadering 
werden aangewezen als onder-voorzitter de heer dr. E. Verzijl en 
als commissaris de heer dr. J. van de Ven. 

Een dankbetuiging van ons eere-lid, generaal-majoor Van Nij-
natten, voor de door onze vereeniging aan hem gerichte geluk-
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wenschen bij gelegenheid van zijn 60en verjaardag, wordt voor
gelezen Een serie zegels, ontvangen van de administratie van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, wordt onder de aan
wezigen verloot. 

De heer J. Specken, accountant, wordt tot hd aangenomen Als 
candidaat-lid wordt door den heer Houbers voorgedragen de 
heer Nijst, meteropnemer bij de gasadmimstratie, en wonende 
Volksplein 13. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik Nogmaals wordt 
eraan herinnerd, dat voorstellen worden ingewacht om het kienen 
nog aantrekkelijker te maken Na dit officieele gedeelte wordt de 
gratis-verloting gehouden en daarna het gezelschapsspel, waarbij 
de heer Theunissen een gesloten enveloppe cadeau geeft, welke bij 
opening door den winnaar prachtige zegels blijkt te bevatten 

J H 
Nieuw lid. 

43. J. Specken, Alex Battalaan 73, Maastricht 

Candidaat-üd. 
F H S Nijst, Volksplem 13, Maastricht. (Voorgesteld door Th 

Houbers). 
Adresverandering. 

100 W Brekelmans, thans Sergeant Staf 30 R I . , Gebied T.B 
in N -Br., Veldpost 5 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 Maart 1940, vergadering; 
Maandag 1 April, beurs; 
Maandag 15 April, 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 14 Februari 1940. 
De voorzitter opent te ruim 8.30 uur de vergadering We hebben 

nogmaals ellende met de zaal Oorspronkelijk zouden we in 
Formosa vergaderen, doch door een misverstand tussen bestuur 
en eigenaar was deze zaal bezet We hopen spoedig een definitieve 
oplossing te hebben wat onze vergaderlokaliteit betreft Als nieuw 
lid wordt geballoteerd en aangenomen de heer Gieles, die met 
een speciaal woord van welkom als 100e hd wordt geïnstalleerd 
De heer Klap, die dit lid aangebracht heeft, krijgt dus de uit
geloofde prijs De notulen worden gelezen en goedgekeurd Bij de 
ingekomen stukken is een schrijven van de Bond over afgehandelde 
kwesties en een agenda voor nog te behandelen punten Over het 
proces Thoolen contra de Bond, in deze agenda genoemd, is ons 
niets bekend Een schrijven uit Luxemburg wordt voor kennis
geving aangenomen Verder twee verzoeken van militairen om 
postzegels beschikbaar te willen stellen voor hun phdatehstische 
clubs. Wie hiervoor iets missen wil, kan ze bij den secretaris 
bezorgen. Het verslag van den penningmeestei wordt gelezen en 
onder dankzegging goedgekeurd Het blijkt, dat onze afdeling er 
goed voorstaat Het verslag van de financiële commissie, door den 
heer Ockerse uitgebracht, vermeldt dat boeken van penning
meester en administrateur in orde waren bevonden. Door de toe
name van het aantal leden is uitbreiding van secties voor de rond-
zending nodig Daar er op de vergadering geen gegadigden zijn 
voor sectiehoofd, wordt dit punt tot de volgende vergadering 
aangehouden Na een korte discussie wordt besloten in April een 
lezing te laten houden Er zal geprobeerd worden dr Speijer uit 
Den Haag hiervoor te krijgen De heer Rondel vraagt of de moge
lijkheid bestaat om ook met-leden bij deze lezing uit te nodigen. 
Hiertegen bestaat geen bezwaar Bij de rondvraag heeft de heer 
Rondel het over het uitnemen van zegels uit de rondzendboekjes 
en wat nu als deze niet gaaf zijn Dat is vrij eenvoudig, lees het 
vorige verslag, n 1 eerst controleren en dan pas afstempelen. Hier
na de gebruikelijke maandverloting en sluiting 

Rectificatie verslag van Januari 1940. 
Hierin stond vermeld, dat uit de rondzending in 1939 voor een 

bedrag van ƒ 108 10 was gekocht tegen ƒ 52 27 in 1937 Dit was 
de netto winst ' Het verkochte bedrag was in 1939 ƒ 1518.38 

Nieuw lid per 1 Februari 1940. 
L Gieles, Stationsdwarsstraat 3, Den Helder 

Adresrectificatie. 
C. de Graaf is Krugerstraat 84, Den Helder 

Adreswijziging. 
J M. Uytenhoudt, thans Middenweg 103, Den Helder 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 
De vice-voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris 

de notulen voorleest, welke worden goedgekeurd Bij de ingekomen 
stukken zijn de prijzen van de Roermondsche verloting, alsmede 
eenige nieuwe uitgiften, toegezonden door het Maandblad Deze 
laatsten worden aan de maandelijksche verloting toegevoegd 

De firma Auf der Heide, waarvan wij de nieuwe uitgiften be
trekken, wenscht in de levering een wijziging te brengen De secre
taris brengt de bezwaren hiertegen naar voren en heeft verzocht 
de zegels als voorheen te blijven leveren. De vergadering is het 
hiermede eens en meent, dat als zulks met mogelijk is, wij ons 
met een anderen leverancier in verbinding moeten stellen (In
middels IS dit reeds bevredigend opgelost) 

Na de gewone verloting sluit de voorzitter de vergadering 
Vergadering. 

In verband met de Paaschdagen is de volgende vergadering een 
week later, n.1. Maandag 1 April 1940, 20 uur, in Hotel du Nord, 
Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1940. 
Te ruim Si/2 uur opent 'de voorzitter de vergadering en geeft 

daarna het woord aan den secretaris voor het voorlezen der 
notulen, die onveranderd worden goedgekeurd. 

De kascommissie brengt daarna verslag uit van de gehouden 
kascontrole, boeken en bescheiden werden in keurige orde be
vonden en de penningmeesteresse mej Feenstra een woord van 
dank hiervoor betuigd Niettegenstaande de uitgaven voor de 
maandelijksche en twee groote verlotingen, bleek nog een flink 
saldo in kas te zijn 

Van het bestuur van het Maandblad werden eenige mooie series 
zegels ontvangen van het lestant niet verkochte nieuwtjes, welke 
onder dankzegging werden a?nvaard Deze werden toegevoegd 
aan de gewone maandverloting Daarna sluiting J H F. 

Vergadering» 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

28 Maart 1940, des avonds 8.30 uur, in café De Pool, Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag d.;i vergadering van 22 Februari 1940. 
Te 8 20 uur opent de voorzitter, de heer Jos Engelen, de ver

gadering en wenscht alle leden, in het bijzonder onzen eere
voorzitter, hartelijk welkom. De notulen van de vouge vergadering 
geven geen aanleiding tot lespreking en worden dus goedgekeurd 
en gearresteerd 

Als onderwerp voor de maandelijksche causerie had de voorzitter 
gekozen het ondeiwerp Het postzegel honderd jaar. Twee leden 
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waren bereid gevonden een deel van hun verzameling ter verga
dering mede te brengen. De heer D. E. Wolfert toonde ons een 
volledige gebruikte verzameling van Nederland, met tal van mooie 
ongebruikte zegels; vooral de uitgifte 18721888 was prachtig ver
tegenwoordigd. Verder de volledige verzameling „Vallées d'An
dorre" van den heer H. A. Lyppens. 

De inschrijvingen op de nieuwe uitgiften van Luxemburg werden 
genote'erd. Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering te 
10.30 uur. H. A. L. 

Nieuw lid. 
92. P. van der Heijden, A 148, Westdorpe. 

Vergadering. 
De jaarvergadering zal gehouden worden op Donderdag 21 Maart 

1940, des avonds 8 uur, in hotel De Arend, Terneuzen. 

'sHertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secr.esse: mej. J. M. KEMPEES, Aloysiuslaan 7, tel. 4663, Vught. 

Verslag der jaarvergadering van 18 Februari 1940. 

Daar zoowel de voorzitter als de vicevoorzitter verhinderd 
zijn en ook de heer Labordus pas later kan komen, opent de heer 
Heeren de vergadering. De notulen worden voorgelezen, de in
<5ekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. De verslagen uit 
het jaarboekje worden behoudens enkele kleine opmerkingen goed
gekeurd, met waardeerende woorden voor het vele werk, verricht 
door penningmeester en leiders van de afdeelingen aankoop en 
verkoop. 

Hierna zijn de periodieke verkiezingen aan de orde. Voor de 
vacature, ontstaan door het bedanken van den heer Roelands, voelt 
■'" fcsre candidaat z'ch genoodzaakt, zich op het laatste oogen
Hik nog terug te trekken, terwijl de tweede candidaat uitdrukke
lijk verklaard had, wel tegencandidaat te willen zijn, maar geen 
bestuurslid te willen worden. Het bestuur doet daarom het voor
stel, hun aantal voorloopig weer terug te brengen tot vijf. Daar 
de vergadering hier op dat oogenblik niets tegen in brengt, wordt 
aldus besloten. 

De periodiek aftredende bestuursleden Heeren en Labordus 
worden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Dan is 
?an de orde het aftreden van den penningmeester, die door drukke 
werkzaamheden niet meer in staat is, deze functie te blijven ver
vullen. De heer Van Dijk merkt op, dat het bestuur uit een on
even aantal leden moet bestaan, dus vijf of zeven, maar nooit 
ze^, omdat dan staking van stemmen kan voorkomen. Voorloopig 

il het bestuur dus uit vijf personen bestaan. Er gaan dan stemmen 
op uit de vergadering, dat de vergadering moet beslissen over het 
"'•i.?l 1 estuursleden en niet het bestuur zelf. Er ontwikkelt zich 
een debat over het aantal en het principe. Over het aantal wordt 
een 'i'emm'nj gehouden door zitten en opstaan. De meerderheid 
van de vergadering stemt voor vijf leden, met uitzondering van 
de beeren Rademaker, Cappel, Van Dijk, Van Dommelen, Cor
nelissen, Erkelens, Bruinsma, De Visser en Scheefhals. 

Mocht het bestuur later weer tot uitbreiding wenschen over 
te gaan, dan zal de vergadering een maand tijd krijgen om hier
voor candidaten te stellen. 

Dan volgt de verkiezing van een voorzitter uit het nu gekozen 
bestuur. De vicevoorzitter heeft schriftelijk doen weten, dat hij 
geen voorzitter wenscht te worden, zoodat hij de leden adviseert, 
niet op hem te stemmen, daar dit verloren stemmen zouden zijn. 
De heer Van Dijk beveelt den heer Labordus aan als voorzitter. 
De heer Labordus wordt als zoodanig door de vergadering 
gekozen. Hij aanvaardt het voorzitterschap onder eenig protest en 
neemt meteen de leiding van de vergadering op zich. 

Hierna is aan de orde de periodieke verkiezing van een lid der 
f nanciëele commissie. Uitgebracht worden op den heer Van de 
Mecrendonk 17 stemmen, op den heer Bruinsma 16, blanco 1. De 
heer Van de Meerendonk is dus gekozen. De heer Rademaker 
merkt op, dat de voorzitter van de afdeeling juniores geen lid 
van de financiëele commissie mag worden, daar hi) dan zichzelf 
fmanc'eel zou moeten controleeren. De heer Labordus antwoordt, 
dat deze opmerking onjuist is, daar slechts de penningmeester met 
het 1 eheer der financiën te maken heeft en niet de voorzitter. 
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Bovendien hadden bezwaren tegen de candidaten vóór de stemming 
ingediend moeten worden en niet er na. 

De leden van het stembureau worden bedankt voor hun werk
zaamheden. Daarna worden warme woorden van dank en waar
deering gewijd aan den afgetreden voorzitter, den heer Roelands, 
(die helaas wegens ernstige ziekte zijner echtgenoote niet aanwezig 
kan zijn), voor het vele goede, dat hij in de jaren van zijn voor
zitterschap voor de vereeniging gedaan heeft. Hij was sedert 1931 
voorzitter en onder zijn leiding is het ledental gestegen van 20 
tot 80. Het bestuur stelt voor, den afgetreden voorzitter een aan
denken te schenken als blijk van waardeering voor het vele werk, 
dat hij voor de vereeniging heeft gedaan. Enkele bestuursleden 
zullen dat dan na afloop van de vergadering persoonlijk gaan aan
bii^den. Ook stelt het bestuur voor, aan mevrouw Roelands fruit 
of bloemen aan te bieden. Deze voorstellen worden bij acclamatie 
aangenomen. De heer Labordus spreekt nog de hoop uit, dat de 
heer Roelands nog vele jaren een gewaardeerd lid van onze ver
eeniging zal mogen blijven. 

Verder stelt het bestuur nog aan de vergadering voor, de contri
butie van de gemobiliseerde leden te halveeren. Zij hebben niet 
veel aan hun lidmaatschap, kunnen niet op de vergaderingen 
komen, kunnen geen deel nemen aan de rondzendingen en daarom 
stelt het bestuur voor, hen, zoolang zij onder dienst zijn, slechts 
ƒ2 .40 contributie te laten betalen, ingaande 1 Januari 1940. De 
heer Van Dommelen deelt mede, dat een gemobiliseerd lid hem al 
gevraagd heeft, een dergelijk voorstel in te dienen. Het besluit 
wordt dan ook met algemeene goedkeuring genomen. 

Hierna volgt de verloting zonder nieten voor de aanwezigen. 
Voor de rondvraag zijn wegens het vergevorderde uur geen lief
hebbers meer. En na eenige mededeelingen over de afdeeling aan
koop sluit de voorzitter de \ergadering. J. M. K. 

Mededeeling. 
De contributie voor gemobiliseerde leden is met ingang van 

1 Januari 1940 en voor den tijd, dat zij gemobiliseerd zijn, vast
gesteld óp ƒ 2.40 per jaar of ƒ 0.60 per kwartaal. 

Bestuurssamenstelling. 
Het nieuwe bestuur heeft de functies onderling als volgt 

verdeeld: voorzitter, leider afdeeling aankoop: L. W. Labordus; 
vice-voorzitter, bibliothecaris, leider afdeeling clearing: mr. 
H. M. F. Kersemaekers; secretaresse: mej. J. M. Kempees, Aloysius
laan 7, tel. 4663, Vught; penningmeester: P. M. J. Heeren, giro 
223179 t. n. penningmeester 's-Hert. Ver. v. Postzegelverzamelaars; 
directeur afdeeling verkoop: A. Berendsen. 

Men wordt beleefd verzocht van de verandering van het secre
tariaat goede nota te nemen. 

Nieuw lid. 
H. Vastenholt, Kromstraat 23, Oss. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. U R L I N G S , Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 25 Februari 1940. 
De voorzitter opent deze vergadering op de gebruikelijke wijze. 

De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd en de ingekomen stukken afgehandeld. H ï t voorstel aan-
koopen vereenigingsstempel en rondzendingsstempel wordt aan
genomen, evenals een voorstel tot het wederom invoeren van con-
tributiekaarten. Tot leden van de kascommissie werden benoemd 
de beeren Daenen, v. d. Boom en Hanszen. De heer v. d Boom 
stelt een nieuw lid voor, hetwelk wordt aangenomen. ^ 

Tijdens de rondvraag wordt door meerdere leden opgenierkr, 
dat er sommige leden zijn, die heelemaal niet of zeer weinig tri 
vergadering komen. Het zijn altijd dezelfde gezichten, welk', men 
ter vergadering ziet. Dezelfde leden meenen, dat dit het 
doel der vereeniging zeker niet bevordert. Art. 3 van het regle
ment zegt: „De vereeniging stelt zich ten doel de bevordernig dct 
postzegelkunde in het algemeen en de behartiging van de belangen 
barer leden in het bijzonder". 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter dï-e 'leei 
geanimeerde vergadering en spreekt den wensch uit, dat alle leden 
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zonder uitzondering goede en ook trouwe leden onzer /;repni-
ging moge worden en ook zullen blijven. U. 

Nieuw lid. 
J. W. H. Care, gemeenteontvanger, Mauritslaan 41, fteek (L). 

Aan alle leden. 
Op Zondag 31 Maart a.s. wordt de jaarvergadering gehouden. 

Het bestuur rekent op de komst van a l l e leden. Ve'srhillende 
belangrijke agendapunten staan op het programma 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en verwel

komt de aanwezigen. Aanstonds wordt overgegaan tot de voor
lezing der notulen, welke worden goedgekeurd. Onder de in
gekomen stukken bevindt zich o. m. een schrijven van het Maand
blad, inhoudende eenige series zegels, welke dezen avond onder 
de aanwezigen zullen worden verloot. Deze schenking wordt in 
dank aanvaard. Ook is ingekomen een schrijven van het Maand
blad, vermeldende de restitutie, welke wij dit jaar van ons orgaan 
ontvangen, welk presentje door onze vereeniging en speciaal 
door den penningmeester in dank wordt aanvaard. Verder zijn er 
nog enkele brieven, welke ter afdoening in handen van den secre
taris worden gesteld. Een schrijven van den heer Zilver wordt 
bewaard tot de volgende bestuursvergadering. Hierna volgt het 
verslag van onzen administrateur, waaruit we kunnen zien dat de 
kooplust der leden nog steeds zeer groot is. In het jaar 1939 
bedroeg de omzet der zegels ruim ƒ 600.—. Van deze opbrengst 
genoot de kas 10 Vo of ƒ 60.—. Op een desbetreffende vraag ant
woordt de administrateur, dat het momenteel zeer moeilijk is, 
voldoende boekjes te verkrijgen. En nog moeilijker is het om 
boekjes met dure exemplaren te verkrijgen, daar immers een han
delaar van de goede stukken in den regel een kleine stok bezit en 
deze dus niet in boekjes welke vier maanden circuleeren, zal in-
plakken. 

De kascommissie deelt mede, dat de boeken van den administra
teur en penningmeester in orde zijn bevonden. De voorzitter 
dankt de beeren Boer en Reparon voor hun bemoeiingen in deze. 

Hierna volgen eenige besprekingen over de koninklijke goed
keuring op de statuten van onze vereeniging. De heer Polling 
wordt na schriftelijke stemming gemachtigd hiervoor de noodige 
stappen te doen. De benoeming van een tentoonstellings-commissie 
wordt verdaagd tot de volgende vergadering. De ballotage van 
den heer Van der Kind wordt eveneens aangehouden tot de vol
gende vergadering. 

Hierna is het woord aan onzen voorzitter, die ons hedenavond 
het een en ander zal vertellen en laten zien van het Fournier-
falsificatenalbum. Na de bezichtiging van dit interessante album 
gaat de vergadering te 11 uur uiteen. 

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

Vergadering. 
De leden worden er op attent gemaakt, dat in verband met de 

komende feestdagen de vergadering wordt gehouden op 20 Maart 
1940, des avonds 7% uur, in „Het Schaakbord", aan den Kleiweg, 
Gouda. Aller opkomst zal door het bestuur zeer op prijs worden 
gesteld. 

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

Verslag der vergadering van 21 Februari 1940. 
Om 8.15 uur opende de voorzitter deze bijeenkomst; 16 leden 

waren aanwezig. Zijn welkomstwoord gold in het bijzonder den 
heer Bauling, die uit Haarlem was overgekomen tot het houden 
van ^en causerie. 

Nadat enige huishoudelijke zaken waren afgedaan en bij accla
matie de heer H. Nijzink tot lid was aangenomen, kreeg de heer 
Bauling het woord. Op eenvoudige wijze zette spreker uiteen, wat 
er gebeuren moet met een postzegel, voor deze in een verzameling 
kan worden opgenomen, waarbij hij verschillende practische wen
ken gaf. In het vervolg van zijn praatje gaf de heer Bauling nog 
een groot aantal bijzonderheden oVer het papier van de zegels, 
de watermerken, die daarin voorkomen en ook een karakterisering 
van de verschillende soorten van tandingen. Spreker had ter ad
structie van wat hij vertelde, de moeite genomen een aantal bladen 
in orde te maken, waarop voorbeelden voorkwamen van goede en 
verkeerde inplakking van zegels, verder zegels op de verschillende 
papiersoorten, die hij besproken had en afbeeldingen van een 
twintigtal weinig voorkomende watermerken. Met veel belang
stelling werd de spreker gevolgd en werd zijn materiaal ter toe
lichting bezichtigd. Na zijn voordracht mocht de spreker een 
dankbaar applaus en de alleszins verdiende lof van den voorzitter 
inoogsten. 

Verloting en veiling hadden weer een vlot verloop en nog ge
ruime tijd bleven de bezoekers bijeen om een paar aanwezige 
albums te bekijken en hun bezit aan zegels te vergroten. C. S. 

Nieuwe leden. 
J. F. C. Bauling, Aelbertsbergstraat 60, Haarlem. 
D. de Vries, Torenlaan 16, Baarn. 
H. Nijzink, Timorstraat 21, Amersfoort. 

Adreswijziging. 
F. Smits, W^illem Warnaarslaan 8, Sassenheim. 

Bedankt. 
E. J. Ruitenberg, Regentesselaan 32, Amersfoort. 

Vergadering. 
Woensdag 20 Maart 1940 des avonds om 8 uur in het hotel 

„Monopole", te Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 27 Februari 1940. 

Aanwezig 15 leden en eenige belangstellenden. Om 8.15 uur 
opent de voorzitter de vergadering en heet allen en wel in het 
bijzonder de introducé's van dezen avond hartelijk welkom. 

Na voorlezing der notulen, die ongewijzigd worden goed
gekeurd, volgen de ingekomen stukken. Daaronder bevindt zich 
o. a. ook een schrijven van de administratie van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, met als bijlage een 3-tal series zegels 
van de Fransche Koloniën. Deze zegels zijn ons door het lot toe
gewezen en zijn afkomstig van het niet verkochte gedeelte van 
de z.g. „nieuwe uitgiften". Vanzelfsprekend zijn deze zegels wel
kom; de administratie hierbij nogmaals dank. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Snitjer het woord; spreker 
heeft 3 punten, die hij gaarne ter kennis van de vergadering wil 
brengen: 

1. Een voorstel om leden, die een half jaar of langer contributie
achterstand hebben en die, na een mondeling en daarna schrif
telijk verzoek, hun verplichtingen nog niet nakomen, te royeeren. 
Force majeure gevallen voorbehouden. 

2. Een opmerking over het circuleeren van de rondzendingen. 
Spreker vraagt hoe het mogelijk is, dat, nadat hij in ruim 2 maan
den geen rondzending ontvangen heeft, hij met korte onderbreking 
2 stuks ontvangt. 

De directeur deelt naar aanleiding hiervan mede, dat sommige 
leden de rondzendingen 8 dagen en langer in hun bezit houden; 
deze klacht is reeds meermalen door hem geuit. Dit moet dan 
ook de reden zijn, dat eenige rondzendingen elkander inhalen of 
de twee secties elkander kruisen. 

3. Ten slotte merkt de heer S. op, dat, door stijging van het 
ledental, de vergaderruimte te klein wordt. Ook komt het ver
gaderen op Dinsdagavond eenige leden niet gelegen. 

Een andere avond is niet beschikbaar, zoodat óf naar een andere 
localiteit uitgezien moet worden, óf blijven waar wij zijn. Spreker 
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deelt nog mede, dat de zaalhuur in een andere gelegenheid 100 Vo 
hooger zal zijn. 

Na onderlinge besprekingen wordt besloten deze 3 punten op 
de eerstvolgende bestuursvergadering nader uit te werken. 

Hierna wordt overgegaan tot onderlinge ruil en handel. Een 
kleine zichtzending zegels van Curasao, aangevraagd bij de firma 
Hekker te Amsterdam, circuleert intusschen onder de leden. Van 
de aanwezige introducé's geven zich 2 beeren als lid van onze 
vereeniging op. Tot slot wordt om mooie zegels eenige rondjes 
gekiend; een gratis rondje vindt weer aller instemming. Om 
10.45 uur wordt deze gezellige bijeenkomst gesloten. W. M. 

Nieuwe leden. 
B. J. Velzel, Verbindingsweg 34, Bloemendaal. 
G. H . Stouten, Joh. van Vlietstraat 85, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 14 Februari 1940. 
Aanwezig 7 leden. Om 8K uur opende de voorzitter de bijeen

komst, waarna de secretaris de notulen voorlas welke werden 
goedgekeurd. 

Er werd niets bijzonders behandeld. Na geringe postzegelhandel 
werd om lOM uur de vergadering gesloten. K. W. B. 

Mededeeling. 
Betalingen kunnen worden gedaan door storting op postrekening 

nr. 3946 van de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage voor nr. 256313 
van den penningmeester van de Postzegelclub „Wassenaar". 

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

Vergaderingsverslag. 
Aangezien de copie voor dit nummer vóór 5 Maart moest 

worden ingezonden, kon het verslag van de vergadering, gehouden 
op 5 Maart 1940, niet worden opgenomen. 

Verslag der jaarvergadering van 6 Februari 1940. 
Aanwezig waren 76 leden. Nadat de voorzitter eerst de ver

gadering heeft gevraagd of er bezwaren waren tegen de in het 
Maandblad gepubliceerde notulen der vergadering van 2 Januari 
1940 en geen der aanwezigen iets op deze notulen heeft aan te 
merken, zoodat zij worden goedgekeurd, wordt overgegaan tot 
het aannemen van nieuwe leden. De drie candidaat-leden worden 
allen als lid aangenomen, waarna de aanmelding volgt van twee 
nieuwe candidaat-leden. Hierna wordt de vergadermg nog attent 
gemaakt op de door den heer N. A. Zilver in de vergadering van 
Maart 1940 te houden expositie, alsmede op de door den heer 
K. E. König in de April-vergadering te houden lezing, waarna de 
voorzitter aan de vergadering een kort verslag doet van den hul
digen stand van zaken betreffende de oprichting van „den 
nieuwen bond". Vervolgens wordt aan de vergadering voorgesteld 
onze gemobiliseerde leden onder den rang van onderofficier een 
contributieverlaging toe te staan en wordt met algemeene stemmen 
besloten voor deze leden, indien daartoe door hen den wcnsch te 
kennen wordt gegeven, de contributie te stellen op ƒ 1 — per 
jaar. Bij monde van den heer J. Lub Sr. wordt dan namens 
de 7 leden-oprichters aan den voorzitter een prachtige voorzitters
hamer aangeboden, welke aanbieding een daverend applaus aan de 
vergadering ontlokt. 

De diverse jaarverslagen worden daarna aan de vergadering uit
gebracht. De eerste secretaris geeft het eerst zijn overzicht over 
1939 en hieruit blijkt, dat de vereeniging groeit en bloeit. De 2e 
secretaris kon met zijn verslag zeer kort zijn en wekte de leden op 
toch meer gebruik van de bibliotheek te maken. Het lid der kas-
contrólecommissie de heer P. Veerman deelt aan de vergadering 
mede, dat hij alle bescheiden enz. bij de betreffende functionarissen 
heeft gecontroleerd en alles prima in orde heeft bev^onden, doch hij 
verzoekt, alvorens aan de vergadering voor te stellen om die 
bestuursleden decharge te verleenen, te worden ingeh^-ht betreffende 

diverse bij de „rondzendingen" openstaande oude posten. Nadat de 
heer M. van Driel de vergadering hierover heeft ingelicht en be
sloten is al het mogelijke te doen om deze posten binnen te krijgen, 
verzoekt de heer Veerman de vergadering om den penningmeester, 
den commissaris van het rondzendingsverkeer en den veilingmeester 
voor het door hen over 1939 gevoerde beheer te willen dechar-
geeren, hetwelk onder applaus van de vergadering geschiedt. De 
penningmeester brengt hierna verslag uit over de financiën in 1939 
en ook uit dit verslag blijkt, dat de financieele positie van de 
vereeniging kerngezond is. Ook het verslag van den commissaris 
van het rondzendingsverkeer laat een opgewekten toon hooren en 
de veilingmeester deelt mede, ook een batig saldo aan den penning
meester te hebben kunnen overmaken. Na het uitbrengen van de 
diverse verslagen wordt de nieuwe kascontrólecommissie voor het 
jaar 1940 benoemd. De aangezochte beeren Th. Princée en L. van 
Os (leden) en de heer W. Snoeijenbos (plaatsvervangend lid) nemen 
allen hun benoeming aan. 

Besloten wordt vervolgens om de feestelijkheden (tentoonstelling 
enz.) ter gelegenheid van de herdenking van het 12K-jarig bestaan 
der vereeniging thans binnenkort te doen plaats vinden en in een 
bestuursvergadering een en ander nader te bespreken. Het agenda
punt „verkiezing bestuursleden" is dan aan de orde. De drie af
tredende beeren M. van Driel, C. Latdorp en G. Mik, die zich 
allen herkiesbaar hadden gesteld, worden bij acclamatie herkozen. 
Nadat de voorzitter aan de vergadering dank heeft gebracht voor 
het in het bestuur gestelde vertrouwen, wordt ook door hem nog 
een speciaal woord van dank gericht tot den heer J. Lub Jr. voor 
zijn zoo zeer gewaardeerde assistentie bij het rondzendingsverkeer. 
Door den heer J. Lub Jr. worden dan nog ter sprake gebracht de 
werkzaamheden van de keuringscommissie en wordt besloten met 
het oog op de binnen niet al te langen tijd op te richten „nieuwen 
bond" de keuringscommissie voorloopig op non-actief te stellen. 

Na de prijsvraag, gewone en gratis-verloting wordt de verga
dering gesloten. 

Prijsvraag vergadering 6 Februari 1940. 
Vraag 1: Welke landen gaven in 1849 hun eerste postzegel u i t? 

Antwoord: Frankrijk, België en Beieren. 
Vraag 2: Uit hoeveel zegels bestaat de eerste roltandingserie 

Nederland? Antwoord: Uit 18 stuks. 
Prijswinnaars waren de beeren A. van der Willigen en P. Wester

heiden Jr. 
Nieuwe leden. 

61. H. Meiners, Orionweg 41, Haarlem. Tijdelijk: Sergeant Staf 
11-40 R.L 

64. H. M. Polak, Niersstraat 27, Amsterdam Z. 
Overleden. 

277. M. H. Middeldorp. 
Adresveranderingen. 

59. K. A. Weeda, thans Malakkastraat 48 II, Den Haag. 
161. W. C. Mons, thans Overtoom 30, Amsterdam W. 
197. R. J. D. Boon, thans Burg. Venemastraat 34, Winschoten. 
271. M. Maletzky, thans Brugstraat 17, Groningen. 

J. H. Rossi, J. van Scorelstraat 63, Utrecht. 
Candidaat-leden. 

mevr. A. Goed-Ysenbout, Linnaeusparkweg 49, Amsterdam O. 
(Voorgesteld door D. de Boer). 

H. F. J. Plumer, directeur N.V., Koninginneweg 222, Amsterdam 
Z. (Voorgesteld door W. P. Scheites). 

R. Oets Jr., gem.-ambtenaar. Noorder Amstellaan 81 hs., Amster
dam Z. (Voorgesteld door J. Segers). 

Feestelijkheden herdenking 12}^-jarig bestaan. 
De door de internationale verwikkelingen uitgestelde feestelijk-

heden zullen binnenkort worden gehouden. Deze zijn vastgesteld 
als volgt: 

Feestavond: Zaterdag 11 Mei 1940 (8-4 uur) in „Krasnapolsky" 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

Tentoonstelling: Zondag 12 en Maandag 13 Mei 1940 (Pink
steren), beide dagen van v.m. 11 uur tot n.m. 5 uur, eveneens 
in „Krasnapolsky". 

Nadere bijzonderheden zullen spoedig worden bekend gemaakt, 
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Contributie 1940. 
ZIJ, die de contributie 1940 nog niet hebben voldaan, worden 

beleefd verzocht deze ten spoedigste over te maken op gemeente
girorekening der vereenigmg P 3017 (penningmeester de heer C 
Latdorp, Fahrenheitsingel 32, Amsterdam O.), dit ter voorkoming 
van incassokosten Doe het per omgaande, dan bespaart u 15 cent 
aan kosten. 

Etiketten „Licht afstempelen s.v.p. Philatelistisch stuk". 
Deze etiketten zijn nog bij den secretaris verkrijgbaar tegen den 

prijs van 15 cent per 100 stuks Toezending volgt na overmaking 
van het verschuldigde plus porti op de postrekening van den 
secretaris nr 282721 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 2 April 1940 in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Ruilavond op Woensdag 20 Maart 1940, eveneens in „De Roode 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Attentie. 
In de a.s April-vergadering (dus Dinsdag 2 April 1940) zal 

door den heer K E König een lezing 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. 

Verslag dci vergadering van 25 Januari 1940. 
Aanwezig 18 personen De voorzitter opent om 8 15 uur n m de 

bijeenkomst, heet allen welkom en hoopt, dat wij in 1940 op even 
aangename wijze mogen vergaderen als in het afgeloopen jaar 

Na goedkeuring der notulen deelt de heer Ebbink mede, dat 
momenteel, mogelijk ook te wijten aan de tijdsomstandigheden, 
niet veel uit de rondiendmgen wordt gekocht. Teneinde de kosten 
van doorzending te verminderen, is het misschien aan te bevelen 
minder doch grootere zendingen met meer boekjes in circulatie re 
brengen. De heer Muller vraagt of het niet mogelijk is, dat iemand 
boekjes kan vragen van die landen, die hem interesseeren. Hiertegen 
i'i geen bezwaar, we hebben zendingen genoeg ! 

Na benoeming van de beeren Luymes en Kleer m de verificatie
commissie vide art 7 huishoudelijk reglement, wordt overgegaan 
tot de aangekondigde veiling, op humoristische wijze geleid door 
den heer Kleer Van de 19 kavels worden er 9 verkocht tegen 
ongeveer limiet De kwartjesloterij heeft veel succes, de heer Jonker 
krijgt den len prijs 

Wegens het vergevorderde uur wordt de gratis verloting ditmaal 
niet gehouden en sluit de voorzitter de vergadering. W J H 

Adresveranderingen. 
A A. Musch, thans Onderneming Dolok Merangir, Serbalawan 

(S O.K) 
P L Wuite, thans Onderneming Nijkerk, p k . Peilanaan ( S O K ) 

Nieuwe leden. 
W Bakker, Onderneming Padang Halaban, p k Maibau ( S O K ) 
G. A M Asselbergs, Onderneming Mata Pao, p.k Rampak (S OK ) 
mevr D Schuller-Dingler, Onderneming Nijkerk, p k. Perlanaan 

( S O K ) 

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

Verslag der vergadering van 17 Januari 1940 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent om 8 00 uur de vergadering Aanwezig zijn 
14 leden benevens het oud-lid de heer Van de Polder, die zich 
weder als lid opgeeft De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd Hierna brengen resp de secretaris en de penning
meester hun jaarverslag uit Overgegaan wordt tot de verloting 
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van de jaarprijzen, welke over het algemeen uit waardevolle en 
begeerenswaardige zegels bleken te bestaan Het zittende bestuur 
wordt daarna bij acclamatie herkozen, waarna de voorzitter dankt 
voor het in de bestuursleden gestelde vertrouwen Voor de ten 
verkoop aangeboden zegels bestaat ditmaal weinig animo 

BIJ de rondvraag doet een der leden de suggestie om „en bloc" 
iets voor de steunverleenmg aan de Finnen te doen Besloten wordt, 
dat de leden hun voorraad doubletten eens zullen nagaan en daar
van het een en ander zullen afstaan, deze zullen op de eerst
volgende vergadering alsdan ten bate van het Finland steunfonds 
worden verkocht. 

Nadat besloten is de huidige regeling nopens het houden der 
maandelijksche vergaderingen om en om, Woensdagsavonds en 
Zondagsochtends, voorloopig nog gedurende een half jaar te be
stendigen, sluit de voorzitter om 10 00 uur de vergadering 

Verslag der vergadering van 11 Februari 1940 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent om 10 15 uur de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom In het bijzonder wordt de komst 
gewaardeerd van enkele belangstellenden, leden van de Neder-
landsche Philatelistenvereeniging, afkomstig uit Magelang Nadat 
de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, heeft de 
verloting der maandpnjzen plaats Hierna volgt de uitreiking van 
de inmiddels ontvangen zegels Gurajao 1901-02, die in December 
j 1 bij den heer Reyerse, voorzitter van de Postzegelvereeniging 
„Philatelica" te 's-Gravenhage, zijn besteld De ontvangen exem
plaren zijn alle in keurigen staat, zoodat ieder zeer tevreden is 
met de nieuwe aanwinst 

Hierna is aan de orde de weldadigheidsverkoop ten bate van de 
Nederlandsche oorlogsslachtoffers en van de Finnen, die elk voor 
de helft in de opbrengst zullen participeeren Door verscheidene 
leden zijn zeer goede en gewilde zegels afgestaan, ook de sport
vrienden uit Magelang hebben zich met onbetuigd gelaten. Reeds 
dadelijk blijkt, dat men zich over het algemeen inderdaad geheel op 
het bereiken van een gunstig resultaat voor het beoogde goede doel 
heeft ingesteld Een der aanwezigen kondigt aan, dat het voor een 
enkel zegel te bereiken hoogste bedrag door hem bovendien extra 
zal worden bijgestort, een ander stelt zich ten doel te voorkomen 
dat, waar de verkoop „at any price" zal plaats hebben, tegen 
prijzen beneden catalogus noteering zou worden afgegeven Ove
rigens behoefde deze wachter nauwelijks in het geweer te komen, 
want de biedingen gingen alle reeds dadelijk boven catalogus
waarde uit Voorts werd een serie Nederlandsche kinderzegels 
(roltanding) door den kooper onmiddellijk geretourneerd om deze 
nogmaals te verkoopen Deze geste vond navolging, zoodat vrijwel 
iedereen minstens éénmaal in het bezit wilde komen van bedoelde 
serie om ze daarna weder voor het goede doel af te staan 

Aan dezen nobelen wedstrijd moest door den voorzittetr ten 
slotte op tactvolle wijze een einde worden gemaakt, aangezien de 
Zondagsche rijsttafel in het gedrang dreigde te komen Ten slotte 
werd een totaal opbrengst bereikt van ƒ 90 —, zoodat de philatelic 
inderdaad de philantropie gaarne heeft gesteund 

De promotor van deze steunactie dankt met een enkel woord 
voor de betoonde financieele hulp, waarna op een belangrijk later 
tijdstip dan gewoonlijk en nadat de volgende vergadering is vast
gesteld op Woensdag 13 Maart a s , des avonds om 8 uur, deze 
zeer genoegelijke vergadering wordt gesloten 

Nieuw lid. 
J \ an de Polder, Siwalanweg 5, Semarang 

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

Verslag der vergadering van 7 Februari 1940. 
Om 8 20 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

6 bestuursleden, 36 gewone leden en 1 candidaatlid De notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Bericht 
van verhindering door verscheidene leden wordt medegedeeld 

De voorzitter ontvouwt het werkprogramma voor het nieuwe 
jaar, o a een te houden tentoonstelling uitsluitend door leden, met 

R. MANCOLIJSTEN 
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prijzen, lezingen, propagandavergadering in October, enz. Voor de 
tentoonstelling wordt een commissie benoemd, bestaande uit de 
heeren Hellinga, Thaels Sr. en Welp. Tot propagandacommissie 
wordt de oude commissie, de heeren Maertens en "Welp, benoemd. 
Hierna worden de jaarverslagen van den waarnemend secretaris, 
penningmeester, directeur rondzendingen en bibliothecaris voor
gelezen en goedgekeurd. Vervolgens wordt de begrooting 1940 
voorgelezen en goedgekeurd. Tot leden van de kascommissie wor
den gekozen de heeren Thaels Jr. en Galiart. Tot bestuursleden 
worden herkozen de heeren Raymakers, Van Velzen en Meyer en 
gekozen inplaats van den heer Smelt, de heer Dolhain. 

Na de pauze vindt allereerst een verloting plaats onder alle 
leden vóór 2 Januari 1940, waarvoor ƒ 50.— aan postzegels uit 
de kas beschikbaar is gesteld. Vervolgens wordt dt gewone ver
loting onder de aanwezige leden gehouden, waarvoor ƒ 10.— aan 
postzegels is beschikbaar gesteld. 

Nieuwe leden. 
H. A. Keitz, Boschdijk 566, Eindhoven. 
J. Rademaekers, St. Rochusstraat 23, Eindhoven. 
H. Bosch, Prins Hendrikstraat 53, Eindhoven. 
A. Braaf, Hendrick de Keizerplein 24, Eindhoven. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
H. van der Drift, Utrechtscheweg 107, Amersfoort. 

Bedankt als lid. 
A. Wolterbeek, Hertog Hendrik van Brabantplein 18, Eindhoven. 

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

Verslag der jaarvergadering van 1 Februari 1940. 
De feestelijke vergadering ter herdenking van het tweejarig 

bestaan der vereeniging werd zooals gewoonlijk in restaurant „De 
Harmonie" gehouden. Reeds van het begin af heerschte er onder 
de aanwezigen een prettige stemming, waartoe het goed vertegen
woordigde dameselement ongetwijfeld het zijne bijdroeg. De voor
zitter, de heer J. J. Quartel, opende de vergadering met een woord 
van welkom en gaf in korte trekken een overzicht van hetgeen de 
vereeniging in het afgeloopcn jaar tot stand heeft gebracht en 
van de groote vooruitgang van ons ledental. Hij roemde de prettige 
omgang der leden onderling en dankte deze en zijn mede
bestuursleden voor den steun, dien hij ondervonden had om tot een 
zoo mooi resultaat te kunnen komen. Na nog eenige nadere ge
gevens omtrent de vereeniging medegedeeld te hebben, besloot hij 
zijn toespraak met den wensch, dat „De Verzamelaar" steeds in 
ledental zou toenemen en de verzamelaars door „De Verzamelaar" 
hun verzameling tot een buitengewone verzameling zouden weten 
te verzamelen. Een wensch, dien wij allen graag medewenschcn. 

In de feestelijk versierde zaal speelde een pittig strijkje en de 
conferencier zorgde voor een vroolijk programma. Het voor
nemen van het bestuur om den heer en mevrouw Bakker uit Hil
versum een kleine hulde te brengen als het 100e lid van onze 
vereeniging, ging helaas niet door wegens ongesteldheid van den 
heer Bakker. 

Een woord van dank namens het bestuur aan de navolgende 
milde gevers, de heeren Boonen, Breyer, Van Doorn, Eerenberg, 
Grimmelt, Goeting, Harms, Quartel, Schootemeijer, Tromp en 
Wiersma, die verschillende cadeaux enz. aan de vereeniging hebben 
geschonken om de kosten van dezen feestavond te verlichten. Dat 
zij daarin geslaagd zijn, heeft tot resultaat gehad, dat onze penning
meester in zijn knol'entuin was, hetgeen zeggen wil, dat de ver-
eenigingskas er niet &an te pas moest komen. Het was dan ook 
in alle opzichten een geslaagde avond, hetgeen in de verschillende 
couranten werd vermeld en waar tot uiting kwam, dat de Phila
telisten hebben getoond naast verzamelen ook nog tot feestvieren 
in staat te zijn. 

Tegen 2 uur werd hartelijk afscheid van elkaar genomen, waar
toe de conferencier het zijne bijdroeg deze taak te vergemakke
lijken; allen zien nu weer verlangend uit naar het volgende jaar
feest. P. F. V. D. 

Nieuwe leden. 
!05. A. van Beek, Hendrik van Viandenstraat 35, Amersfoort. 
106. J. H. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam. 
107. M. Boekhout, Oosterstraat 1, Nijkerk. 
108. A. Bakker, Oud-Bussummerweg 53, Bussum. 
109. J. W. van der Krol, Van Reenenpark 2, Nijkerk. 

Candidaat-leden. 
mej. T'. Hartsuiker, Huize „De Viersprong", Flevolaan 2, Naarden. 

(Eigen aangifte). 
W. van der Veer, Keizer Ottostraat 86, Bussum. (Voorgesteld door 

G. Scheepmaker). 
W. Mol, Verlaat 3, Nijkerk. (Voorgesteld door P. J. de Klerk). 
F. H. Brinkman, Hooghuizen, Huizen (N.-H.). (Eigen aangifte). 
A. E. Sitsen, Vredelaan 52, Laren (N.-H.). (Eigen aangifte). 

Adresverandering. 
J. de Ruyter, Roemer Visserlaan 11b, Bussum. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Donderdag 4 April 1940, des 

avonds 8 uur, in „De Harmonie", Bussum. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretarie!at; Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Nieuwe leden. 
C. F. G. Lok, Van Spilbergenstraat 119 II, Amserdam W. 
ir. J. L. Inckel, Alb Dürerstraat 7,Amsterdam Z. 
E. M. van Diffelen, Stationsstraat 4, Abcoude. 

Bedankt. 
M. A. Frees, Amsterdam. 

Veigadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 

5 April 1940, des avonds 8 uur. Vóór de vergadering is er gelegen
heid tot onderlinge ruil, koop en verkoop. 

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

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 19 Februari 1940. 
Wanneer de vergadering te plm. 8.15 uur geopend wordt, blijkt 

de voorzitter afwezig te zijn door droevige familie-omstandig-
heden. 

Na betaling van contributie e. d. wordt overgegaan tot de 
Jaarlijksche verloting. De eerste prijs wordt gewonnen door den 
heer Debye. De penningmeester dringt er vervolgens op aan, de 
verschuldigde bedragen voor uit rondzendingen genomen zegels 
zoo spoedig mogelijk te voldoen. Dit vergemakkelijkt het werk 
van den heer Van Emmerik. 

Na nog eenigen tijd bijeen geweest te zijn, wordt de vergadering 
te 9.30 uur gesloten. 

Nieuw lid. 
H. J. Has, Kouvcnderstraat 75, Hoensbroek. 

Candidaat-lid. 
G. Robbers, 2e Sectie Grenspioniers, Gebied T.B.L.Z., Veldpost. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 16 Maart 1940, des avonds 8 uur 

precies, in hotel Claessen, Brunssum. 
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Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secretariaat Primulastraat 1, Hilversum. 

Verslag der vergadering van 15 Februari 1940. 
Te 8 15 uur opent de voorzitter, de heer P H Bakker, deze 

^oed bezochte vergadering en deelt mede, dat, hoewel dit eigenlijk 
een veilingavond is, het bestuur gemeend heeft deze gelegenheid 
te moeten Ltnuttcn om etnige zaken ter sprake te brengen in 
verband met het dotn drukken van onze statuten en huishoudelijk 
reglement. Spreker richt een hartelijk woord van welkom tot de 
aanwezige leden — in het bnzonder tot mevrouw Dormitzer als 
trouwe bezoekster onzer bijeenkomsten — die het koude weer met 
sneeuw trotseeren om onze vergadering te bezoeken. Hierna 
worden eenige nieuwe leden geïnstalleerd De voorzitter zet daar
na uiteen hoe op onze vorige vergadering een voorstel werd aan
genomen, dat het bestuur zeer bezwaarlijk vindt Spreker doet dan 
namens het bestuur een tegenvoorstel, dat na eenige discussie met 
groote meerderheid van stemmen wordt aangenomen, alsmede 
een voorstel om evcntueele voorstellen der leden voor de jaar
vergadering tijdig schriftelijk in te dienen Hierop deelt de voor
zitter mede, dat thans zal worden overgegaan tot het doen 
drukken van ons reglement 

Door eenige mutaties is wijziging gekomen in verschillende 
functies. Zoo berust tijdelijk de leiding van de rondzending bij 
den heer K Las van Bennekom, Kapelstraat 14-16, Hilversum, die 
gaarne boekjes voor de rondzending in ontvangst neemt De voor
zitter vertrouwt er op, dat de commissie der rondzendinf zich 
met deze keuze wel zal kunnen vereenigingen, zoodat dit het 
vaste adres voor het rondzendingsverkeer wordt ^) Spreker spoort 
de leden aan, meer gebruik van de rondzending te maken, vooral 
wat het inzenden van boekjes betreft, gezien het enorme succes 

Na een ernstige aansporing om onze mooie vereeniging, welke 
thans geacht kan worden de kinderschoenen ontwassen te zijn, 
grooter te maken en een dankzegging voor de aangename wijze van 
discussieeren, sloot de voorzitter te ongeveer half tien deze aan
gename vergadering, waarop werd overgegaan tot het veilen van 
een aantal kavels. 

)̂ De rondzendingscommissie, die op Vrijdag na bovenstaande 
vergadering bijeenkwam, kon zich met genoegen met de keuze 
van het bestuur betreffende de leiding van het rondzendings
verkeer vereenigen. 

Nieuwe leden. 
H Schouten, Hazenstraat 21, Hilversum. 
C. H de Leeuw, Leeuwenstraat 46, Hilversum 

J van den Berg, Marconistraat 9, Hilversum. 
J r . Ramce, Loosdrechtscheweg 53, Hilversum. 
A. NoUus, Hendiik de Keizerlaan 2, Hilversum. 
A Goedkoop, Gijsbrecht van Amstelstraat 344, Hilversum. 
K Pannenborg, Kaptemstraar 13, Hilversum 
W t . V Hendricks, Prins Bernhardstraat 13, Hilversum 
mej D M Stolp, Loosdrechtscheweg 98, Hilversum 

Bedankt. 
B Schölte J r , Lemnesserweg 149, Hilversum 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
E H E . klem, Hyacintcnlaan 55, Hilversum. 

Maandelijksche bijeenkomst. 
De eerstvolgende maandelijkschc bijeenkomst ?al worden ge

houden op Donderdag 21 Maart 1940, des avonds 8.15 uur, in de 
groote zaal der Openbare Leeszaal, 's-Gravenlandscheweg 55, 
Hilversum. 

Deze bijeenkomst zal opgeluisterd worden door verschillende 
attracties, o. a is door ons nieuwe lid den heer Wiersma (Post-
zegelhandel ,,Expres") een nieuw systeem album Nederland en 
Kolomen beschikbaar gesteld om onder de aanwezige leden 
gratis te worden verloot 

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

Kort verslag der jaarvergadering. 
De voorzitter heet bij de opening de aanwezigen welkom, 

speciaal den heer Norenburg voorzitter der R P.V., met welke 
vereeniging C S.K steeds nauw contact onderhoudt 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en on
gewijzigd goedgekeurd. 

Het verslag van den secretaris over het 13e boekjaar bood, zoo-
als volgens het cijfer 13 te verwachten was, enkele minder aan
gename verrassingen, die evenwel erger hadden kunnen zijn 
34 nieuwe leden traden in 1939 toe, 33 bedankten, 3 leden ont
vielen ons door den dood, 4 werden afgevoerd wegens oninbare 
contributie Het aantal leden per ultimo 1939 bedroeg 331 

De penningmeester kon constateeren, dat de begrootingsposten 
1939 weinig ten gunste of ten kwade waren overschreden Aan de 
extra-reserve kon wederom ƒ 100 worden toegevoegd, waarna het 
boekjaar 1939 sluit met een verlies van ƒ 2 39, zoodat de extra
reserve per 1 Januari 1940 opent met ƒ 1848 93. Van het deposito
geld werd ƒ 750 op een postspaarbankboekje geplaatst ter ver
krijging van een beter rendement. De vereeniging is voor 100 Vo 
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Britsche Koloniën. 
^ k i 

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

Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogus-prijs; condities netto. = 
Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postf risschen staat, | 
veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. | 
Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel- | 
al tegen 50 "/o catalogusprijs. | 

10 "/o koiting voor contante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en '3 bij vermelding van dit blad. 1 

J l—) I [ 3 r ^ 6 West Hill Road, 

. HD I r x L ^ 3 London, S. W. 18, Engeland. | 
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liquide; alle verplichtingen inclusief het reservefonds zijn in con
tanten aanwezig als kasgeld, saldo postrekening, spaarbank en 
deposito. 

Het verslag van den directeur van het ruilverkeer gewaagt van 
de oprichting in het 13e levensjaar van de 13e afdeeling: zegels 
op heelen brief, waarvan de onderafdeeling Nederland en Koloniën 

; in een behoefte voorzag. Gedurende September en October werd 
" de rondzending stilgelegd, maar de machinerie draait sinds dien 

weer op vol toerental. Tijdens de stopzetting der rondzendingen 
is ook de inzending stopgezet, teneinde evenwicht te houden. 
Per 1 November werden 10 afdeelingen heropenend, per 15 Januari 
1940 volgde inzending afdeeling Europa en per 15 Maart heropent 
de afdeeling Engelsche Koloniën, zoodat alleen de afdeeling Buiten-
Europa thans nog gesloten is. Hiermede is in een half jaar tijds 
de verstopping gesaneerd, die ernstige afmetingen dreigde aan te 
nemen. Begin 1939 werd wederom een omwisselaar gesnapt, die 
ernstige schade had aangericht. Alle schade werd vergoed. On
begrijpelijk is de laksheid van andere vereenigingen, die terzake 
gewaarschuwd werden, doch dezen persoon niet van zichtzendingen 
uitsloten. 

Deze 3 verslagen werden onder dankzegging gearresteerd. 
Het rapport der financieele commissie deelt mede de bescheiden 

van balans, en verlies- en winstrekening 1939 in volmaakte orde 
te hebben aangetroffen en adviseert in volle overtuiging de stukken 
goed te keuren, hetgeen onder dankbetuiging en décharge voor 
het gevoerde beheer geschiedt. 

Aan de orde is thans punt 9 der agenda, de begrooting 1940, 
^sluitende aan inkomsten en uitgaven met een bedrag van ƒ1910 , 

een winst van ƒ 5.— latende. De te ontvangen verkoopsprovisie 
en contributie zijn daarbij laag geschat. Bij de uitgaven zijn de 
reis- en vergaderkosten met ƒ 25.— verhoogd, in verband met 
een subsidie voor vergadergeld te Apeldoorn tot dit bedrag. De 
post assuranties werd verhoogd; de porti konden met ƒ50 .— 
worden verlaagd. Post voor post werd besproken en goedgekeurd. 
Subsidie bibliotheek Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
werd gehandhaafd. Tenslotte werd de geheele begrooting in haar 
geheel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aftredend bestuurslid is de heer P. C. Korteweg, die bij accla
matie werd herkozen. 

In de financieele commissie werden benoemd de heeren J. J. 
Molenaar, A. J. Schaafsma en J. van Olst als reserve. 

Bij de rondvraag dankt de heer Norenburg voor de woorden 
tot hem gericht; hij ziet groote kracht in het onderhouden van 
hechte banden tusschen R.P.V. en C.S.K. Tenslotte wordt een 

, brief van ir. Ferf besproken. 
è* Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den 
" voorzitter gesloten, waarna een veiling van schenkingen plaats 

vindt, waarbij de heer Heijmans als veilingmeester optreedt. Ten 
bate van Finland is de opbrengst ƒ 12.20, ten bate van de kas 
van C.S.K. ƒ 9.70, zoodat het verlies van 1939 hiermede teniet 
gedaan werd. 

Vraag. 
Frankrijk, Yougo. 
Brieven met Nederland 1852. 
Boekjes Nederland en Koloniën. 

Inzendingen. 
De afdeeling Engelsche Koloniën wordt thans weer voor in

zending heropend. 
De stand der uitzendingen is: afdeeling Nederland en Koloniën 

boekje 7260; afdeeling Europa boekje 7207 enz.; afdeeling Buiten-
Europa boekje 6524. 

De afdeeling Buiten-Europa blijft voorloopig nog voor inzending 
gesloten. 

Adreswijzigingen. 
J. P. P. Swaving, thans Nieuwe Gracht 42, Utrecht. 
P. D. Waker, thans Centralhof, Davos-Platz. 

Alsnog als lid afgevoerd. 
P. Grunstra, Curajao. 
H. J. Meijboom, Utrecht. 

Nieuwe leden. 
F. J. Bingen, Van Laerstraat 42, Blerick (L.). 
H. M. Hoitingh, Van Vredei'burghweg 168, Rijswijk (Z.-H.). 
R. de Jonge, Sumatralaan 44, Apeldoorn. 
J. C. Norenburg, Bergschelaan 101a, Rotterdam. 
P. G. Valk, Zijde 91, Boskoop. 
J. M. Vermeulen, Kanaalpad 7, Apeldoorn. (Oud-lid). 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1940. 
Ruim half negen opent de heer Dieho de vergadering met een 

bijzonder woord van welkom tot den heer Weise en de buiten-
leden. Daarna wordt de agenda in snel tempo afgehandeld. Na het 
jaarverslag van den secretaris wordt door den heer Dieho in ver
band met ziekte van den heer Hegerhorst het kasoverzicht voor
gelezen. 

Met algemeene stemmen wordt mevrouw Van Dijk, Denekamp, 
als lid aangenomen. Er wordt besloten het huishoudelijk regle
ment te laten stencillen. Hierna vindt de lezing plaats van den 
heer Ballintijn over philatelic en actueel wereldgebeuren, toegelicht 
mee de daarop betrekking hebbende zegels. Dat dit zeer gewaar
deerd werd, getuige het hartelijke applaus. De jaarlijksche ver
loting wordt gehouden, doch door de bovenvermelde afwezigheid 
van den penningmeester wordt besloten de prijzen op de volgende 
vergadering in ontvangst te nemen. 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 22 Maart a.s. 
Door den heer De Boer zullen dan zegels van Italië worden ge
toond, waarbij door den heer Ballintijn een kleine causerie zal 
worden gehouden. Tevens worden nog 3 extra prijzen voor de 
a.s. vergadering geschonken. 

Nieuw lid. 
mevr. Van Dijk, Burg. Hoogklimmerstraat 1, Denekamp. 

Ver. V. Postzegelverzamelaars „Oostkust van Sumatra". 
Secr.-penn.: J. J. HAGENZIEKER, Postbus 427, Medan. 

Verslag der jaarvergadering van 26 Januari 1940. 
Aanwezig 18 leden en 1 introducé uit Bandoeng. In zijn 

openingswoord spreekt de voorzitter zijn voldoening uit over de 
talrijke nieuwe gezichten, die aanwezig zijn. Na de beste wenschen 
voor een goed 1940 re hebben uitgebracht, geeft hij het woord aan 
den secretaris. De notulen van de December-vergadering worden 
zonder meer goedgekeurd. Ingekomen stukken waren het laatste 
nummer van De Philatelist, het Januari-nummer van het Post
zegelblad voor Indië (beide nummers circuleerden onder de aan
wezigen) en een schrijven van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, behelzende de voorwaarden, waaronder de vereeniging 
bij dit tijdschrift zal worden aangesloten. De heer Van Houte 
vraagt of deze voorwaarden niet een te groot risico inhouden. 
De voorzitter antwoordt, dat, gezien de reputatie \ an het Maand
blad, hiervoor geen vrees behoeft te bestaan. 

V E R Z A M E L I N G E N 
te koop gevraagd, spec. 
Ned. en Kol. en Europa. 
— Ook losse waarden. — ♦ w . jvi. p . S I J T H E : R L , A I V D , 

POSTZEGELHANDEL, 
Albr. Thaerlaan 49 — UTRECHT. ♦ Vraagt nog heden een mijner bekende 

Z I C H T Z B I M D I I K C E I V aan. 
Prijzen van IVz tot 2V4 ets. p. fr. Yv. 

Uitsluitend prima materiaal. 
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BIJ de bestuursmededeelin^cn wijst de voorzitter nogmaals op 
het groote belang vin het inzenden van boekjes, nu Europa voor-
loopig als leverancier is uitgeschakeld, tevens verzoekt hij de leden 
dringend zich wel ;>tipt te willen houden aan de bepalingen be
treffende de afrekening van gekochte zegels 

Hierop worden zoowel het jaarverslag van den secretaris als 
het financieele verslag van dt verificatiecommissie, met dank aan 
de opstellers, goedgekeurd. De periodiek aftredende secretaris
penningmeester wordt bij acclamatie herkozen 

Tijdens de pauze vindt een verloting plaats van vijf door den 
secretaris beschikbaai gestelde prijzen 

Na de pauze wordt de traditioneele groote verloting eerst 
gehouden, nadat eenige door den heer Stoel ingebrachte kavels 
vlot waren verkocht Waar bij de rondvraag niemand het woord 
verlangt, sluit de voorzitter daarna onmiddellijk, met dank aan 
de aanwezigen, deze goedbezochte vergadering 

Verslag der vergadering van 16 Februari 1940. 
Aanwezig 12 leden Na het openingswoord van den voorzitter 

wordt overgegaan tot het voorlezen van de notulen der jaar
vergadering, waarbij de heer Meyering de opmerking maakt, dat 
het hem verbaast, dat de jaarrede van den voorzitter met in uit 
gebreider vorm is opgenomen Nadat de voorzitter heeft geant
woord, dat dit z I niet als een bezwaar mag worden aangemerkt, 
worden de notulen goedgekeurd 

Ingekomen was slechts het Februari-nummer van het Postzegel
blad voor Indie, behelzende mededeehngen over nieuw verschenen 
of binnenkort te verschijnen zegels van Suriname en Curasao 

Waar bestuursmededeelingen ontbreken, wordt terstond over
gegaan tot het houden van de pauze, waarin diverse verkoopingen 
en \ erlotingen worden gehouden Na de pauze vindt de traditio
neele gratis-verloting van door de vereeniging beschikbaar gestelde 
prijzen plaats Deze week in zooverre af van de voorgaande, dat 
de leden geen keus hadden, daar alle prijzen zich in gesloten cou-
verts bevonden 

BIJ de hierop volgende rondvraag vraagt de heer Meyering, of 
het niet mogelijk is het wetenschappelijk peil der vergaderingen 
te verhoogen, door het houden van korte voordrachten of in 
leidingen over een of ander philatelistisch onderwerp, al of niet 
gecombineerd met tentoonstellen van verzamelingen of bijzonder
heden De voorzitter antwoordt, dat het bestuur deze suggestie 
gaarne overneemt, doch dat hij vooralsnog bij eventueele uitvoering 
van deze plannen vrij groote moeilijkheden verwacht De heer 
Spijkerman verklaart hierop, dat hij zich volkomen vereenigen kan 
met de opmerkingen van den heer Meyering, waarop de voorzitter 
nogmaals te kennen geeft, dat een en ander de volle aandacht van 
het bestuur zal hebben Waar niemand hierna nog het woord 
verlangt, sluit de voorzitter hierop met dank aan de aanwezigen 
deze vergadering 

Mededeehngen. 
Het bestuur roept hierdoor gegadigden op voor het houden 

van een inleiding over een philatelistisch onderwerp, liefst gecom
bineerd met demonstratie van op deze inleiding betrekking 
hebbende verzamelingen of bijzonderheden 

Het bestuur wekt hierbij nogmaals dringend op tot het inzenden 
van boekjes ter rondzending en wel in de eerste plaats van betere 
zegels Nederland en Kolomen 

Vervallen als lid. 
31 L Dupont, Centraal Hospitaal, Tebing Tinggi 

Nieuw lid. 
89 P Kluss, Oranje Nassaustraat 16, Medan 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1940. 
De voorzitter opent deze druk bezochte vergadering om 8 30 

uur en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de beeren 
dr Van Rhee, Smeets en Van Rossem, die deze vergadering als 
belangstellenden bijwonen 

De notulen der vorige vergadering worden onder dankzegging 
aan den secretaris goedgekeurd De penningmeester brengt verslag 
uit over het afgeloopven vereenigingsjaar De kascommissie ver
klaart de boeken en bescheiden bij den penningmeester keurig in 
orde bevonden te hebben De voorzitter dankt den penningmeester 
voor dieiis goed beheer en de kascommissie voor het door hen 
verrichte werk Op voorstel van den voorzitter wordt besloten 
den penningmeester decharge te verleenen 

Hierna worden de insteek boekjes, ons ter beschikking gesteld 
door de Assurantie-Mij „De Nederlanden van 1843" te 's-Graven-
hage, aan de leden uitgedeeld 

De heer Prinssen doet eenige mededeehngen betreffende 
nieuwtjes De beeren Brouwers en Van Lieshout hebben eenige 
boekjes ter tafel gelegd, waaruit eventueel gekocht kan worden 
De heer Brouwers geeft nog een kleine toelichting wat betreft 
den prijs der zegels 

Vervolgens heeft de bezichtiging plaats der tentoongestelde zegels 
van de beeren Aben, Brouwers, Domensino, Prinssen en Mulder. 
Bij den rondgang werden de inzendingen door de respectievelijke 
inzenders toegelicht Na bezichtiging van deze goed verzorgde 
albumbladen brengt de voorzitter hartelijk dank aan de inzenders 
voor hun welwillendheid en aan den heer Van Hoof voor de 
goede opstelling der bladen 

Aangezien de laatste Maandag in de maand Maart op 2en Paasch-
dag valt wordt besloten de volgende vergadering te houden op 
Maandag 1 April a s Na een kleine veiling volgt sluiting, waarna 
wordt overgegaan tot ruiling van zegels 

Mededeeling. 
In de aanstaande vergadering gratis verloting van zegels onder 

de aanwezige leden 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Maandag 1 April 1940, te 
20 uur, in de bovenzaal van cafe-restaurant „Drouen", Steen
weg 19, Helmond. 

ADVERTENTIEN. 
O P G E L E T . "Wereldverzameling te koop ä f 5000,— 
w.o. Duitschland, Staten en Kol. + 200,000 fr. Frank
rijk en Kol. + 70,000 fr. Eng. Kol. + 250,000 fr. Yv. 
Benevens partij Nederland en Kol. ongebruikt. Koperen 
en zilveren munten Ook gedeeltelijk. Eventueel te doen 
veilen met 1 ä 2 mille voorschot 
Brieven onder no. 68 bureau van dit blad. 

^ | I M III! 

AANBIEDING BELGIË. 
s 5 Franc violet, No 217 ongebruikt ƒ O 55 
p 5 Franc chaudron, No 218 ongebruikt ƒ O 85 
Z. Oorlogsinvaliden, Nos 249-253 ongebruikt ƒ O 45 
= Weldadigheidssene, Nos 293-298 ongebruikt ƒ 2 50 
= B I T -serie, Nos 305 307 ongebruikt ƒ 1 10 
g Infanterie, Nos 351 352 ongebruikt ƒ 7 25 
I Astrid rouw, Nos 411 418 ongebruikt ƒ O 80 
i . Prins Boudewijn, Nos 438-445 ongebruikt ƒ O 70 
^ Idem, No 446 ongebruikt ƒ O 40 
= Astrid met kind, Nos 447-454 ongebruikt ƒ O 55 
I Prins Albert, Nos. 488-495 ongebruikt ƒ 1 50 
= Roode Kruis, Nos 496-503 ongebruikt ƒ 1 45 
p Luchtpost, Nos 6 en 7 gebruik en ongebruikt ƒ O 55 
I Levering franco na storting op postrekening No. 288605. 

I HAGA & HARPENAU, 
f Geleenstraat 44, Tel. 91182, Amsterdam-Z. 

IIIIIIIIIMI lllllllir 
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< 
De 

< 
heeft een mooie speciaal verzameling T U R KIJ E { 
gekocht, waarin zeer vele eerste nummers, enz., enz. ; 
OSSENKOP. Serie geheel compleet op briefstukken < 
en met speciaal stempels. Een uiterst zeldzame serie 
van 140 stuks voor slechts . . . . f 2 2 5 , 0 0 . < 

< 
< 

OOK een afdeeling PORTUGAL en PORTU- ' 
GEESCHE KOLONIËN zal ongetwijfeld deze 
maand Uw aandacht kunnen trekken evenals een zeer 
mooie verzameling OUD-DUITSCHE STATEN < 
w.o. groote rariteiten, zooals 3 Pf. Sachsen, 1/3 
Oldenburg, alle 18 kr., Wurtemberg, enz., enz. 

NOORDEINDE 196 - DEN HAAG. 
» M h É * * * * * * * * A * A * * i ^éétéki^é^AAAAAAmé^éiéiAAAibA^bAAébttM 

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. 

Postzegelhandel p . Hoogerdjjk, 
HOLENSTRUT 22, DEN HAt6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 
NEDERLAND. Aantal 

1872. KONING, 7}^ et 1 
1872. KONING, 2 >̂  gld 1 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22K et. . . 1 
1899. 2% gld 1 

JUBILEUM, 2K et. t.m. 25 et 7 
40 OP 30 en 60 OP 30 2 

1913. 
1919. 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 
1927. ROODE KRUIS 5 
1930. REMBRANDT 3 
1934. CRISIS 2 
1934. KONINGIN EMMA 1 
1936. ZOMERZEGELS 4 
1937. ZOMERZEGELS 4 
1938. ZOMERZEGELS 4 
1938. KINDERZEGELS 5 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 
1932. LEGER DES HEILS 4 
1933. CRISISWERK 4 
1934. KONINGIN EMMA 1 
1936. LEGER DES HEILS 5 
1937. JAMBOREE 2 
1937. ASIB 5 
1938. CENTR. MISSIE 5 

PORTO EXTRA. 

92993. 
Prijs 

ƒ0.30 
-5.— 
-0.40 
-0.12 
-0.80 
-0.12 
-0.12 
-0.90 
-0.45 
-0.20 
-0.05 
-0.30 
-0.20 
-0.20 
-0.20 
-0.70 
-0.40 

ƒ1.20 
-0.40 
-0.70 
-0.40 
-0.12 
-0.70 
-0.30 
-0.60 
-0.60 
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IEN1 :E 
IN BC 

Zoo zong de dichter vele jaren geleden en vandaag 
zullen Philatelisten overal zijn woorden als echo 
doen hooren. 

Nooit te voren hebben HARMER'S BONDSTREET 
POSTZEGELVEILINGEN — het huis van de groote 
veilingen — een zoo aantrekkelijk programma van 
LENTE VEILINGEN aangeboden. Elke wekelijksche 
veiling biedt een overvloed van fijne en zeldzame 
zegels en prachtige stukken, welke de harten van 
alle postzegelkenners zullen doen opengaan. 

Inderdaad deze veilingen zijn waardige herauten 
van de tweede eeuw der postzegels. 

Wanneer U nooit zegels in een veiling gekocht 
hebt of nog niet op onze adreslijst voorkomt, 
schrijf dan voor gratis geïllustreerde catalogi van 
onze aanstaande veilingen en het zal U groote 
voldoening geven door de voornaamste postzegel
veilinghouders der wereld bediend te worden. 

Vraag eveneens ons 40 pagina's groot jaarlijksch 
overzicht. Het is waard in elke philatelistische 
bibliotheek een plaats te bekomen Het wordt U 
eveneens gratis gezonden. 

H. R. 
DE VOORNAAMS 

MEER 
TELEGRAM-A] 

131137 NEW BON 
TELEFO 

>ND STREET 
„Oh! to be in England 
Now that Spring is there.' 

VEILIN6PR06RAMMA. 
14 en 15 Maart. De wereld befaamde Agathon 
Faberge collectie van Finland en Polen. Luxe 
catalogus Sh. 2 franco per post. 
18 en 19 Maart. De prachtige Agathon Faberge 
collectie van Russische Lokaal posten. Luxe catalogus 
Sh. 2 franco per post. 
28 Maart. Een zeer mooie verzameling Luchtpost
zegels, alsmede Britsche Koloniale zegels. 
1. 2, 8, 9 en 10 April. Groote vijfdaagsche ver-
kooping van de uitgebreide ,,Holmes" verzame
lingen, omvattende alle landen met inbegrip van 
losse rariteiten en buitengewoon groote restanten. 
15, 16 en 17 April. De mooiste engros veiling, 
welke ooit gehouden werd. Meer dan 1350 kavels, 
alle Britsche Koloniaal zegels van de Koningen 
George V en VI en Kroningsuitgiften in postfris-
schen of in keurig gebruikten toestand. 
22, 23 en 24 April. Een zeer mooie algemeene 
veiling met buitengewoon goede kavels der Durt-
sche Staten en Koloniën, Zweden, enz., ook losse 
rariteiten. 

29 en 30 April. Prachtig gespecialiseerde verza
melingen van Denemarken, IJsland, Noorwegen en 
Zweden, met inbegrip van bijzondere rariteiten; 
eveneens een fijn gespecialiseerde collectie van 
Portugal en Koloniën. 

HARiVlE:R 
3TE VEILINGHOUDER TER WERELD, 
DAN 50 JAAR GEVESTIGD. 
DRES: PHISTAMSEl WESDO, LONDON. 
D STREET - LONDON W.I. ENGLAND. 
ON: MAYFAIR 0218 (3 LIJNEN). 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGELVEIllHli 
De Inspecteur der Domei

nen te 'sGravenhage zal op 

lliijilag 5 April 1940, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADË 12, 
' sGRAVENHAGE, 

bij inschrijving, veriioopen 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (58) 

Te koop gevraagd: 
Bulgarije. Olympiade Yvert nos. 231—237. 

Voetbal 252—257. 
Danzig. Complete Innendienst, alsmede 60 Pf 

Innendienst (gekeurd). Landschappen 191—193, 
11 November serie, W.H.W. 1934, W.H.W. 
1937. 

Duitschland. 5 Mark Reichspost. 
Engeland. 1 Pond No. 183. 
Liechtenstein. Vaduzblok I. 
Luxemburg. Tentoonstellingsblok. 
Oostenrijk. Jub. 1910, 10 Kr. no. 161a, Rotarv 

Wipa=blok, Kath. dag 431—436, 2 Sch. grijs
groen no. 458a, 10 Sch. Dolfuss, Bouwmeesters 
460a—465, Porto 1925, Veldpost 1—21, Veld
post 7 2  8 4 . 

Oost.* post in Servië. Nos. 22—42. 
Saargebied. Sarre op Beieren (ge 

keurd) W.H.W. nos. 121 — 124 
125—131, 141 — 147. 

Slowakije. Hymneblok, Luchtpost 
ongetand en getand. 

ALLES POSTFRISCH. 
Offerten met uiterste prijzen, welkt 
omgaand geregeld worden aan 

BASTIAANSE EN BOEKEMA'S 
POSTZEGELHANDEL N.V 
WESTE WAGENSTR.34 TEL. 55344 

ROTTERDAMC. 
AANBIEDING N E D E R L A N D . 

1 Gld. / 1714 
1 Gld. Jub. 1923 
Jub. 1923 2 et. — 1 Gld. 
40 en 60/30 per paar 
Ruyterserie 1907 
36 en 70 et. per 10 paar 
80 et. per stuk ^ 
Luehtvaartfonds 6 et. 

Weldadigheid 
1928 f 0,27 1932 

1933 
1934 
1935 

1924 f 0.30 
1925  0,30 1929  0,25 
1926  0,55 1930  0,35 
1927  0,25 1931  0,70 
Zeelieden per serie 
A.N.V.V. per serie 
Rembrandt 
Olympiade 
Zomer 1935 

Porto extra. — Giro 40215. 

JI©Hi^ G©EPIE, 
Brederodestraat 46 — Amsterdam W. 

Telefoon 85496. 

f 0,25 
 0,25 
 0,40 
 0,15 
 0,20 
 1 
 0,10 
 0,12 

 0,45 
 0,45 
 0,40 
 0,22 
 0,45 
 0,85 
 0,35 
■ 1,35 
 0,30 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europazegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentiën. 

A. BISKE, 
POSTBUS 2 8 9 , BRUSSEL. 

(Lid I.P.H.V. Brussel). 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden SpeciaalCatalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

biliijkste prijzen in gelijke verhoud ing . 
Steeds de mooiste en biliijkste zichtzendingen Cer be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l l l s t e n worden verzocht — Referentiën 

W. WINORATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923/1938: i6 series, 62 waarden f 6, 
Kind 1939 i serie 18 cent 10 series f 1.7 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 7,8 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids ei 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag grat: 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of stortin 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C 

JVLunt e n P e n n i n ^ h a n c l e 
G. I^IiUBURG, 

Amsterdam C , Prinsengracht 822 b. Utr. sti 
Telefoon 40231 (bij geen gehoor 50281) 

GudE Munten  Penningen 
(Noodmunten, Gildepenningen, enz.) 

INKOOP. Proefslagen. VERKOOP 
Numismatische boeken. (55 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen" 

Verkrijgbaar bij de administratie van he 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie' 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plu 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) oi 
postrekening 344900 ten name van het Nee 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 12^ 
Breda. 
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Goedkoope Aanbieding Engelsclie Koloniën. (Allen ong.) 
ASCENSION 1934. — 5/- (nr. 30) ƒ 3.50 
BR. ZUID-AFRIKA 1890. — 10/- (nr. 7) - 6.75 
BR. SALOMON-EILANDEN 1908-11. — J4 d.-5/- cpl. ser. - 12.50 
BR. SOMALILAND 1903. — 3 R. (nr. 12) - 3.50 
BR. SOMALILAND 1903. — 5 R. (nr. 13) - 6.— 
BR. SOMALILAND 1904. — 1 R. (nr. 29) - 1.75 
BR. SOMALILAND 1904. — 2 R. (nr. 30) - 2.50 
BR. SOMALILAND 1904. — 3 R. (nr. 31) - 2.75 
BR. SOMALILAND 1904. — 5 R. (nr. 32) - 4.25 
CEYLON 1898. — 2 R. 50 (nr. 134) - 6.50 
CEYLON 1910. — 10 R. (nr. 177) - 12.50 
CEYLON 1912. — 10 R. (nr. 190) - 9.50 
CEYLON 1912. — 20 R. (nr. 191) - 17.50 
DOMINICA 1886. — K d./6 d. (nr. 13) - 1.75 
DOMINICA 1886. — 1 d / l / - (nr. 15) - 1.60 
ENGELSCHE LEVANT 1885. — 12 P./2/6 (nr. 3) - 3.50 
ENGELSCHE LEVANT 1905. — 24 P./5/- (nr. 24) - 3.75 
MALTA 1907. — 5/-(nr. 41) - 5.75 
ST. LUCIA 1907. — SI- (nr. 60) - 6.50 
TRINIDAD 1896. — 5/- (nr. 51) - 6.— 
UNIE VAN Z.-AFRIKA 1925. — Serie luchtpost 1 t.m. 4 - 9.25 
VIRGIN. EILANDEN 1867. — 4 d. (nr. 5) - 4.50 

Postzeielhandel G. KEISE8 & ZOON 
Passage 25-27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

• JOHORE 
1876, 2 c. bruin. Yvert & Tellier no. 1. 

Ik bezit een prachtig gebruikt stuk 
van deze zeldzaamheid — een zegel, 
dat in de meeste collecties ontbreekt. 

MIJN SPECIALITEIT: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels 

van alle uitgiften. 

MANCOLIJSTEN zullen persoonlijk 
door mij behandeld worden. 

Zichtzendingen over de geheele wereld. 

1. mLm s> 
Frinton on Sea, Essex (Engeland). 

« ^ 

,,Amsterdamsche Postzegelbeurs" 
„Brakke Grond", Nes. 

I Het trefpunt van de 
serieuze philatelisten! 

GIJ ZIJT WELKOM! 
Woensdag- en Zaterdagmiddag 

van 13 — 17 uur 

NIEUWTJES EN GELEGENHEIDSKOOPJES. 
BELGIË. De nieuwe fr. 2.50 donkergroen fr. 2.75 
Idem. Roode Kruis, gebruikt fr. 22.50, ongebruikt fr. 24.— 
Idem. Orval 1939, gebruikt of ongebruikt fr. 34.— 
DUITSCHLAND. Winterhilfe 1939, ongebruikt fr. 11.50 
Idem. Kamaradschaft, ongebruikt fr. 13.— 
Idem. Parteitag of Kunstmesse, ongebruikt fr. 1.75 
DANZIG. 14 waarden opdruk, eerste uitgifte fr. 60.— 
Idem. Tweede uitgifte fr. 45.— 
DUITSCHE POST IN POLEN. 13 waarden, ongebruikt fr. 2 0 . -
POLEN. Opdruk Generalgouvernement 26 w., ongebr. fr. 40.— 
BULGARIJE. Luchtpost 12 waarden, ongebruikt fr. 70.— 
FRANKRIJK. 2 zegels (Pour les soldats) fr. 2.25 
MONACO. Serie Roode Kruis 1940, ongebruikt fr. 60.— 
LUXEMBURG. Serie Caritas 1938, gebr. of ongebruikt fr. 11.50 
Idem. Mondorf fr. 2. f- fr. 0.50 toeslag fr. 4.— 
Idem. Block Caritas 1939, gebruikt of ongebruikt fr. 17.50 
Idem. Serie onafhankelijkheid 10 waarden, ongebruikt fr. 36.— 
LIECHTENSTEIN. N r .154, gebruikt of ongebruikt fr. 4.50 
Idem. Idem velletje van 20 fr. 110.— 
Idem. Nrs. 155-157, gebruikt of ongebruikt fr. 10.50 
FINLAND. Roode Kruis 1940, ongebruikt, compleet fr. 6.25 
Idem. „Pour la patrie" blauw, ongebruikt, compleet fr. 3.25 
YOUGO-SLAVIE. Nrs. 343-344, Kosov, gebr. of ong. fr. 4.— 
Idem. Avala fr. 8.—; Adria fr. 6— 
LITAUEN. Onafhankelijkheid, nrs. 231-237, ongebr. fr. 10.75 
ROEMENIE. Nrs. 566-567 fr. 3 .—; nrs. 568-569 fr. 2 . -
— Prijzen in Belgische francs. Geld bij bestelling. Porto extra. — 

g ) ^ " Nieuwtjesdienst voor handelaren en vereenigingen. 
Zichtzendingen van nieuwe uitgiften en gelegenheidskoopjes. 

(Postrekening Brussel 329172). 

I^OUIS LECOiViTTE, 
B d . D B I^AVBLBYB lOO, I^UIK. 

GEVESTIGD: 

Roelf Boekema, 
Postzegelhandel, 

PRINSESTRAAT 60 D E N H A A G . 
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mi^rn^ é^^Ê^t Éfc^ëfc i 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 

28, 29 EN 30 HAART 1940 
houden wij onze 

Kijkdagen in den Haag 28, 29 en 30 Maart van 11—17 
uur in één der bovenzalen van Café „Riche" en 
op 18, 19, 21, 22, 25, 26 en 27 Maart 1940 telkens 
van 11—17 uur ten kantore van den veilinghouder 
Lange Poten 7. 

in één der bovenzalen van Café „Riche" , ^ '̂î ^^^S »" Rotterdam Zaterdag 23 Maart van 13-17 
, . 1 r TN TT ^̂ >̂ Restaurant J. F. Delmee, Hofplein 6. 

aan het ßuitenhor, ü e n Haag, ^ .̂., . . . , wr j -,̂  ^^ 
Kijkdag in Amsterdam woensdag 20 Maart van 

des avonds om half acht precies. 10,30—16 uur in Hotel „Polen", Rokm 14. 
Veilingcatalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden. 
Voor de eind Mei-veiling kan nog goed materiaal worden 

ingezonden tot eind April 1940. 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
Veilingen, Aankoop, Verkoop van Postzegels. 

Telefoon 113853. Postrekening 216240. 
' i i ^ ^ » " » ' » ^ » " i ^ ^ ^ » ^ " ^ m^ 

Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld 
I ^ V P ^'mww m^^m^ 

SPECIALE AANBIEDING MAART 1940. 
^ i ^ Slechts een klem gedeelte der aangeboden zegels wordt hier 
vermeld. Wilt U de complete aanbieding ontvangen, zendt ons 
dan even een kaartje met Uw adres, wij zenden ze U dan elke 
maand gratis en franco — = ongebruikt, ° = gebruikt 
NEDERLAND 1891 I'A gld blauw en rood, prachtex ° ƒ 5.75 

1900 10 gld oranje, licht gest. kabinetstuk ° - 15 75 
1923 Regeeringsjubileumsene, cpl postfrisch - 14 — 
Porto 1906 50 c op 1 gld prachtex , type III ° - 5 — 
Telegraaf, 2 gld , gebruikt prachtex - 6 75 

NED.-INDIE 1864 10 c wijnrood, onget prachtex ° - 5 — 
1908 Buiten bezit, 2'/. gld prachtex ° - 4 75 
1923. Regeeringsjubileumsene, postfrisch ' - 12 50 
1928 Luchtpostserie (opdrukken), cpl postfrisch - 2 75 
1931 Luchtpost 30 c , A'A en 7M gld, postfrisch - 1 1 5 0 
1921. Brandkastserie, cpl postfrisch 13 — 

CURACAO 1873. 3 c lichtbruin, prachtex, iets gedec - 4 50 
1873 IIA c geel, prachtexemplaar - 2 75 
1873 Z'A gld geel en lila, prachtexemplaar - 3 50 
1915 50 c , IM en 2'A gld., postfrisch (3) - 6 — 
1923 Regeeringsjubileumsene, postfrisch -27 — 
1934 Hermnenngsserie, cpl postfrisch -24 — 
1889 Porto 12M c groen en zwart, prachtex I -15 50 
1889 Porto 50 c groen en zwart, prachtex. III ° i - 4 — 

SURINAME 1898 Opdruk 10 op 15 c grijs, prachtex. ° - 4 25 
1898 Opdruk 10 op 25 c ultramarijn, prachtex Z ^ - 1 1 5 0 
1911 Kroontjesopdrukken cpl (5) prachtex. ° -22 — 
1923 Regeeringsjubileumsene, cpl postfrisch - 29.50 
1911 Porto opdr 10/30 en 10/50 c , prachtex (2) ° 17 — 

BELGIË 1919 Helm 1 c - 1 f r , postfrisch, Yv. 165-75 - 4 50 
1919 Helm 2 fr violet, gebr prachtex, Yv 176 ° - 17 — 
1919 Helm 5 en 10 fr , postfr (2), Yv 177-78 -12 — 
1924. 5 fr chaudron, postfrisch, Yv 218 - 1 — 
1929 50 en 100 fr , postfrisch, Yv 291-92 -10 50 
1931. Weldadigheidssene kon Elisabeth, Yv 326 32 ° - 5 50 
1932 Kardinaal Mercier, cp! postfr, Yv 342-50 ' -30 — 
1932 "Weid serie sanatorium, postfr., Yv 356-62 - 8 — 

1933 Orval, cpl postfrisch, Yv 363 74 * -26 — 
1933. Weid serie, cpl postfr , Yv 377-83 - 1 1 5 0 
1934 Invahdensene, cpl postfr., Yv 390-93 - 3.50 
1928 Journauxsene, cpl postfr, Yv 1-18 - 6 — 

DUITSCHLAND 1871 10 gr grijs «n 30 gr blauw, vol
komen postfrisch, Yv 26-27, p . paar - 3 50 
1929 Nothilfe, cpl. postfr, koopje ', Yv 421-25 ' - 3 75 
1928-31 4 mark Zeppelin, gebr prachtex, Yv 37 ° - 2 — 

LIECHTENSTEIN 1921 2 rp - 1 f r , cpl. postfrisch, 
Yv 44c 59 ' - 9 — 
1928 Jubileumsene, cpl. postfr , Yv 82-89 - 14 50 
1930 3 rp - 2 fr , cpl. postfr , Yv 94-107 - 13 75 
1933 3 fr blauwviolet, postfr , Yv 117 - 8 25 
1935. 5 fr hla, postfr , Yv 128 ' - 13 — 
1938. Rouwzegel, 3 fr , postfr, Yv 153 Z * - 5 25 
1932 Dienst 5-120 r p , cpl postfr , Yv 1-8 "̂  - 9 — 
1933 Dienst 25 en 120 rp., postfr , Yv 9-10 '' - 4 20 
1935 Dienst 5-150 r p , cpl. postfr , Yv 11-19 ' - 6 — 
1931 Luchtpost Zeppelin, cpl postfr , Yv 7-8 - 5 — 

LUXEMBURG 1852 10 c. zwartgnjs, prachtex, Yv 1 ° - 3 25 
1865 1 c. lichtbruin, postfr prachtex, Yv 12 ' - 7 25 
1882 5 fr geelbruin, postfr of gebr , Yv 58 ° - 2 50 
1906. 2A fr roodoranje, prachtex, Yv 84 ° - 3 50 
1935 Intelleutueelenserie, cpl. postfr , Yv 259-73 -16 50 
1875-81 Dienst 2 c zwart, postfr , keur Keiser, Yv 2 - 3 — 
1875-81 Dienst 20 c bruniol , prachtexempl „Keiser", 
Yv. 5 ° - 2 50 
1881-82 Dienst Un Franc op 37>^ c , postfr „Keiser", 
Yv 35 - 3 50 
1881-82 Dienst 12>^ c rose, postfr „Keiser", Yv 40 - 4 — 
1926 27 Dienst 5 c - l>i f r , cpl postfr, Yv 158-73 - 1.25 

Van Luxemburg alle Caiitas en vrijwel alle frankeer- en dienst-
zegels leverbaar — Mancolijsten worden van alle Europa-landen 
gaarne ingewacht. — AIIP aanbiedingen vrijblijvend, leveling zoo 
lang voorraad — Verze.iding boven ƒ 5 — franco aangeteekend, 
naar Indit bovci f 10 — 
X. DAUDT, Postzegelhandel, Zeugestr. 62, giro 277730, GOUDA, 
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Den leden der aangesloten vereenigingen wordt 
hierbij ter kennis gebracht, dat vanaf 1 April a.s. 
de prijs van onderstaande advertenties per vakje 
zal bedragen f 0 , 8 5 bij vooruitbetaling. 
Betalingen moeten bij voorkeur geschieden 
door storting of overschrijving op postrekening 
344900, ten name van het Nederlandsch Maand
blad V. Philatelie, Wilhelminapark 128, Breda. 
Postzegels worden niet in betaling aangenomen. 

Zend f 5,50 op onze giro N o 118330, en 
wi} zenden U franco aanget 8 interessante 
samenstellingen 200 Duitschland, 200 Oos
tenrijk, 100 België, 100 Italië, 100 Rusland, 
100 Denemarken, 100 Zuid Amerika en 50 
U S A . Alle zegels verschillend Daarbij dan 
cadeau België Spoorjubileum Yvert Nos 
178 t/m 197 of Hongarije Stephan Nos 
490 t/m 503 compleet Met beide series j o c 
extra 
Postiegelhandei „The Globe" - Zaandam. 

Offerte gevraagd van het postzegel 

Nederland 1867 
5 cents blauw, 
getand IOV2 X IOV4. 

Brieven onder nummer 78 aan de 
administratie van dit blad 

Te koop pracht verzam. N Amerika f 140,-
idem Rusland, postzegels en poststukken f 70,-
idem Griekenland, hoofdzakelijk oude f 80,-
speciaal verzameling Montenegro f 60,-

T H BRINKMAN, 
Hooghuizen, Huizen (N H ) (61) 

Kilowaar van Ierland. 
vele waarden en herinneringszegels 
1929—1939, 1 kilo f 2,75, 2 kilo's 
f 5,— franco. Van Groot Brittannie 
f 2,25 en f 4,—. 

E. C. EHRMANN, 
Cambridgestreet 29, London S.W. 1. 
(Giro 's-Gravenhage 323166) (13) 

RUIL. Gevraagdap ruilbasis Yv 1940 Ned 
en Kol België, Duitschl , Zwitserl , Eng bez 
en U S A , s v p geen i en 2 et zegels Kan 
in ruil geven Europa en een partij goede 
Overzee-zegels w o versch. goede luchtpostz 
Eerstzend met phil frank aan H J Hars
kamp, Berenstr 17, Eindhoven-Tivoll Cj7) 

Suriname. Weldadigheidszegels 1940 gebr. per serie f 0,45 
Voor den handel bij afname van minstens 10 series korting. 
Vliegbrieven. 
De laatste bijzondere vlucht Cura9ao-Suriname per stuk f 1,50. 
WIJ hebben ook een kleine voorraad prima gebruikt Curajao 
en Sariname 1936 (Sluiertype) en Luchtpostzegels. 
Curafao prijs nominale waarde. Suriname 10% boven nominaal. 

Pracht kwaliteit. 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12 - Telef. 21336 

Amsterdam. 

O U D E A L B U M S 
te koop gevraagd i Ex uitgave tot ca 1900 
en I ex uitgave tot 1914, met of zonder 
zegels Albums moeten in prima staat zijn 

B. J. DE HEER, 
Passage 8, Rotterdam C. (67) 

Finland Pro Patria f 0,12 
en vele andere Europa-nieuwtjes , 
doch ook weldadigheidsseries van 
België, Luxemburg, Dui t sch land , 
e tc . levert U pr ima en g o e d k o o p . 
R E N N I B H A A G S i W A , 
A J H S T B R D A M - Z U I D . 
PRES. S T E Y N P L A N T S O E N 3. 

Postgiro 336559 (72) 
Vraagt toezending maandber i ch t . 

G e v r a a g d : Ned puntst op 5 et 1872, 
N o 142 t/m 150, 232, puntst op j et 1891, 
N o 17, 65, 93, 136 t/m 138, 141, 148 i j o , 
iSi» IÏ9> ' 7 ^ ' ̂ 33' ^45» ̂ ï^ ^" 2Ï9 N - l n d 
ptst op 10 et 1872, No 39, S9, 60, 69, 75, 76, 
78 t/m 80, 89, 90,92, lo i , 103,106, I I I t /m 114 
J Regenhardt, Jer Boschlaan 4, Heemstede (62) 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verz. Ned en Kol. ook Europa 
verz. Brieven met prijsopgaaf en 
aard der verzameling onder no. 59 
aan het bui eau van dit blad. 
1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,1 j 
dito (Europa) f 1,3 j , uit mijn doubletten 
Franco Nederland, Ned -Indie f 0,25 extra 

D. van Ommen, Populiereniaan, 
Epe. (Giro 132330). 

BOD GEVRAAGD op de volgende 
Catalogi Yvert 1925—31, 1935, 
1937, 1938 en 1939. Aanbiedingen 
aan STEENS ZIJNEN, Bussummer 
Gnntweg 3b, Hilversum. (66) 

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. 
(2j) Veldpost 

Frankeer altijd 
Philatelistisch ! 

Te koop gevroagd WiUibrordus, Spoorjub 
5 en ïi i /o c gebr en afgew in Ia kwaliteit, 
m grooce kwantiteiten Ook andere Neder-
landsche zegels steeds te koop gevraagu 

Brieven met prijsopgaaf aan 
Postzogolhandol R. Kormos, - Voorburg. 

Lid Ned Ver van Postzegelhandelaren 

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 Vrijdal, Esnenx, België. 
B L r O K K E : i V 

Prijslijst op aanvraag. 
GEORGES SCHONKEN, 

7, Edgard Tinellaan 
Mechelen (België). (65) 

Internationale Postzegelruil. 
Waardevolle inlichtingen op aan\raag met 

postzegel voor antwoord 
T h e In terna t iona l C o l l e c t o r s C l u b , 
Prms Hendriklaan 18, Rotterdam C Holland 

Leden in circa loo landen (63) 

Te koop ongebr Denemarken Yvert 22, 23, 
23a, 24a, 26a, 27a, 28a, 28aa, 29a, Portugal 
379, N D Bond dienst i , 2, 5 Zweden 8a, 
34 Beieren 48, 6$, porto 2, 3, 4, 9, Italië 16. 
17. Groote collectie oude afstempelingen op 
brief van Nederland T H . BRINKMAN, 

Hooghuizen, Huizen (N H ) (60) 

Ruilclub „Fiducio". 
Geen geldelijke kosten. Vraagt inlichtingen 
Aangeb Kard Mercier en Orva l l I samen f j4,-
Lever alle betere zegels van Groot-Duitschland 

Zichtzendingen — Giro 372941 
W. Peeters, 

O. Weurfscheweg 5, Nijmegen. (54) 

Bod gevraagd op 
Sachsen, 10 Neu-Groschen, gebruikt, 

Pracht exemplaar 
Gekeurd door Kohier in Hamburg 

J HERMANS, 
Battalaan 20, Maastricht {73) 

België Eeuwfeestzegels 1935. Complete serie 
f 4,— (4 gulden), iste keus Ook afzonder
lijke waarden of kleine series Vooruitbeta
ling op giro 40174J Brussel of tegen terug
betaling — Porto voor aanteekenen extra 
Philatelistische frankeering - R VERELST, 
2 Heirmanstraat, Deurne (Antwerpen) (15) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Om voor wemig geld de leege vakjes in U w 
album te vullen, maak ik gaarne een 

zichtzending 
van Europazegels van hoofdzakelijk 

1 tot 15 cent per stuk 
Vraagt eens zoo'n zichtzending aan' U zult 
er zeker geen spijt van hebben, er is altijd wat 
voor U bi j ' — Referenties bijvoegen s v p . 

D, Bronkhorst J r , (69) 
Mathenesserweg53a, Rotterdam-W. 

Te koop aangeboden Speciaal verzamelmg 
van N e d P o r t z e g e l s op typ en tand 
gebruikt en ongebr bev i i stuks 1870, 167 

I stuks 1881 type I t /m VI 1894-95 18 stuks. 
Waarde handelaarscatalogus ruim f 85 o,— 
voor f 600,— 
Brieven onder no 70 bureau van dit blad 

Ned te koop aangeb N o . 149 f 0,60 p 100, 
No 150 f 0,90 p 100, No . 151 f 1,20 p 100, 
per 100 stel f 2,— N o i52- i52a- i j3 f 1,40 
per 10 stel Suriname N o 124 tot en met 127 
f 0,38 per serie Per 10 series f 3,50 Verder 
steeds postzegels en verz te koop gevraagd 
R Rosenthal,Vlierboomstr 297, Den Haag (74) 

Te koop gevraagd: Universiteits 
(3 hoek), Willibrordus- en Spoor-
zegpls, bij groote hoeveelheden, als
mede 1 ä 2 compl. series Zilveren 
Jub. Eng. Brieven no. 75 Bur. v.d. bl. 

Aangeboden Oostenrijk modern, luchtp e t c , 
Curajao, Suriname, Ned.-Indie Verzoeke 
manco-opgave van deze landen Gevraagd, de 
betere, moderne zegels van V S van Amerika, 
Saargebied, Zwitserland, Ts; Slowakije, Scan
dinavië en de Baltische landen {yy) 
M. D Postma, Spoorstr. 130, Leeuwarden. 

VRAAG EN AANBOD. 

Aangeb Cur jub '23 5 c t/m f 2,50 (zes 
w ) ongebr f 12,— Ned-Indie Port 1874, 
15 cent ongebr I2VP 12 voor f 2,75 
L Monasch J r , De Sitterstr 5a, Groningen 

Poststukken Oranje Vrijstaat te koop gevraagd 
of in ruil tegen postzegels of poststukken. 
A HOFMAN, Borneostraat 90, Zwolle 

deze advertenties in te zenden vóór den 5en van de maand. ^ 
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Vervolg op onze Europa^Prijslijst 
in series en afzonderlijk verschenen losse zegels. 

PRIJZEN VRIJBLIJVEND. Bi] bestelling is het voldoende op te geven H E T LAND en „Uw nummer . . . . " , waarbij men gelieve te 
vermelden of de serie '■' of ° gewenscht wordt. Het is mogelijk dat ongebruikt is uitverkocht en gebruikt niet — of omgekeerd —; 
indien men geen voorkeur heeft, kan men de keus aan ons overlaten. Bij verzending in Nederland berekenen wij ALLEEN 10 CT
voor het AANTEEKENRECHT (wij verzenden ALLES aangeteekend) en nemen het overige porto voor onze rekening. Bij verzending 
naar Indië en het buitenland is het geheele porto voor rekening van den besteller. 
ONZE PRIJZEN ZIJN STRIKT NETTO EN GELDEN VOOR ONBERISPELIJKE EXEMPLAREN. 
Voor toelichtingen op ons voorraadsysteem raadplege men het nummer van het „Maandblad" van 16 Februari 1940, pagina 40. 

Ong. 

0.90 
0.65 
1.10 
1.25 
0.90 
1.75 
0.90 
0.40 
0.75 

0.95 
0.85 
1.75 
0.45 
0.70 
1.50 
2.— 
0.15 
2.— 
0.25 
3.50 
2.50 
0.25 
1.75 

1.10 
2.75 
0.70 

1.20 
0.80 
0.25 

0.50 
0.70 

0.12 
0.15 

0.90 
2.— 
1.— 

Gebr. 

0.90 
0.65 
1.— 
0.12 
0.10 
0.30 
1.20 
0.45 
0.95 
0.05 

0.75 
1.60 
0.15 
0.65 
1.75 
2.— 

2.25 

2.75 
0.15 
1.75 

1.— 

0.65 

0.50 
0.20 

0.35 
0.25 
0.15 
0.03 
0.10 
0.10 

0.10 
0.45 
0.05 

Ons 
No. 

P 2. 1895 
P 5. 1900, 
P 12. 1938, 

10. 1910. 
13. 1913. 
14. 1914. 
15. 1915. 
16. 1915. 
17. 1916. 
18. 
20. 

1916. 
1916. 

Land 
BELGIË (vervolg). 

. Liggend form. 5 c.  1 Fr 

. Idem, n. kleuren 10 c.  1 Fr 

. Idem, n. t. aanv. w. 60, 80 c. 
BOSNIË. 

Jubileum 18301910, 1 h.  5 Kr. . . 
Krantzegels 2, 6, 10, 20 h. onget. 
Opdr. 7/5, 12/10 heller 
Idem f 1915, 7/5, 12/10 heller . . 
Opdr. op uitg. 1912, 7/5, 10/12 h. 
Idem I 1916, 7/5, 10/12 heller . . 
Invaliden 5 h. (groen), 10 h. (lila) . . 
Expresse: 2, 5 heller 
Weduwen en Weezen, 10, 15 heller 
Herd. Frans Ferd., 10, 15, 40 h. . . 
Opdr. 1918, 2, 2 heller 

Aan 
tal Gebr. Ong. 

5 2.— 1.25 
4 —.— 0.45 
2 0.12 —.— 

21. 1917. 
22. 1917. 
26. 1918. 
Portzegels. 
P 1. 1904. Cijfer (geel en rood) 1  50 h. . . 

Cijfer (rood) 1  3 0 heller . . . . 
Idem, 40 heller 
Idem, 5,0 heller 
Idem (blauw), 1 Kr 

P 7. 1916. Idem, 3 Kr 

P 3. 1916 
P 4. 1916 
P 5. 1916 
P 6. 1916, 

16 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

12 
9 
1 
1 
1 
1 

0.25 
0.10 

0.35 
0.20 

0.15 
0.05 
0.05 
0.10 

0.60 
0.40 
1.75 
0.25 
2.— 

7.50 
0.30 
0.10 
1.40 
0.30 
0.15 
0.15 
0.15 
0.05 
0.05 

0.50 

(Wordt vervolgd). 

Ons Land Aan

No. BELGIË (vervolg). tal 
109. 1935. Weid. Koningskinderen 35 c.  1.75 3
110. 1935. Herd. Tent. Brussel 10  35 c 3 
113. 1935. Astrid rouw 10 c.  2.45 Frs 8 
116. 1936. Koning Leopold 1  5 Frs 6 
117. „ Idem 10 Frs 1 
118. „ Idem 20 Frs." 1 
121. 1936. Weid. T.b.c. 10 c.  2.45 Frs 8 
122. 1937. Idem „Dag v. d. Postz." 2.45 Frs. 1 
123. 1937. Weid. T.b.c. 10 c.  2.45 Frs 8 
124. 1937. Frank.z. m. opdr. 10/40 c 
126. 1937. Weid. T.b.c. 10 c.  2.45 Frs 
128. 1938. Vliegpropaganda 10 c.  2.45 Frs. 
129 1938. Weid. Koekelberg 10 c.  2.45 Frs. 
134. 1938. Tent. Luik 35 c.  1.75 Frs 
135. 1938. Idem m. opdr. 40, 75 c , 2.50 Fr. 
136. 1938. Weid. T.b.c. 10 c.  5 Frs 
137. 1939. Weid. Roode Kruis 10 c.  5 Frs. 
N 1. 1939. Leopold I 75 c. têtebêche 
N 2. 1939. Herd. Rubens 10 c.  5 Frs 
N 3. 1939. Herd. Memling 75 c 
N 4. 1939. Herd. Spoorwegen 
N 5. 1939. Weid. Orval III, 75 c.  5 Frs 
N 6. 1939. Voor Militairen, Opdr. M 3 Frs. . . 
N 7. 1939. Weid. T.b.c. 10 c.  5 Frs 
Luchtpostzegels. 
L 1. 1930. Diverse Panorama's 50 c.  5 Fr. . . 
L 2. 1930. Idem, gewijzigde kleur 5 Frs 
L 3. 1935. Als voren m. opdr. 1.50, 4 Frs. . . 
Expressezegels. 
E 1. 1929. Div. steden 1.75, 2.35, 3.50, 5.25. . 
E 2. 1929. Als voren 2.45 Frs 
E 3. 1932. Idem m. opdr. 2.50/2.45 Frs 
Diens tzegels. 
D 1. 1929. Frnk. m. opdr. vliegwiel 5 c .  1.75 
D 2. 1929. Idem (wapen) m. idem 5  75 c. . . 
D 3. 1932. Idem (Fr. 1932) 10, 35, 75 c. . . 
D 4. 1935. Idem (Fr. 1934) 70 c 
D 5. 1936. Idem (Fr. 1936) 10, 35, 40, 50 c. 
D 6. 1938. Idem (Fr. 1938) 70, 75 c 
Pakketpostzegels. 
Pp 1. 1928. Frank. m. opdr. PostcoUo 4, 5 F. 
Pp 2. 1929. Postkantoor Brussel 3 6 Frs. . . 
Pp 3. 1933. Idem m. opdr. n. w. 4/6 Frs. . . 
Portzegels. 
P 1. 1870. Ie Uitgifte (cijfer) 10, 20 c 2 0.70 —.— 

I n t e r n a t i o n a a l Rti i late l is t iscH B u r e a u 
K. A. HBIJIiVLANS ^r. 

W e s t e W a g e n s t r a a t 4 9  ROTTGRDAiUC.  P o s t r e k e n i n g a 7 8 1 S 2 
TELrEF'OON 1 3 6 7 6 . L.icl N e d . V e r . v a n P o s t z e ö e l h a n d e l a r e n . 
♦ O N ^ E : z a l i v o r d e n g e h o u d e n b e g i n iViei a . s . t e ROTTGRDAiVi. 
B B R S T B T o t 31 iVlaart a . s . w o r d e n n o g g a a r n e IIVZBIVDIIVGEIV 
VBIIwINQ t e g e m o e ^ g e z i e n . CONDITIES z e n d e n ivij o p a a n v r a a g . 

In Auril a . s . v e r s c h i j n t d e 
S P E C I A A I ^  C A T A L O G U S 
v a n d e p o s t a l e uitgiften v a n 
R B P U B L I K B I I V S S P A N a E 
t i j d e n s d e b u r g e r o o r l o g uit
é e ^ e v e n , 18 J u l i *3e  31 iVlaart ' 3 9 

s a m e n g e s t e l d d o o r K. J. HEYMANS 
1 0 4 p a é i n a ' s m e t c i r c a 135 a f b e e l d i n g e n 
Pri j s , I n d i e n v ö ö r 31 iVlaart b e s t e l d , f i , 4S 

( n a v e r s c h i j n e n w o r d t d e prijs t 1,7S) 

Deze catalogus is met alleen van belang voor degenen, 
die Spanje verzamelen, doch ook voor anderen, daar dit 
het eerste werk is, waarin men de werkelijk reëele waarde 
van de honderden frankeer, gelegenheids en toeslagzegels > 
van Republikeinsch Spanje kan vinden. 

} 
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DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
dooi JAN POULIE. 

V. 
Letland nr. 24 t.m. 26. 

Toen einde Mei 1919 het Sowjet-leger door de samenwerkende 
Estlandsche en Letsche troepen werd teruggeslagen, kwam ten
gevolge hiervan ook Noord-Letland vrij van de Sowjet-over-
heersching. Vanzelfsprekend waren de verbindingen met het 
overige deel van Letland niet direct hersteld. Ook de hoofdstad 
Riga werd immers pas op 22 Mei 1919 geheel van de Sowjet-
troepen gezuiverd. 

In Smilten ontbraken dus einde Mei Letsche postzegels. In af
wachting van de uit Riga te ontvangen zending zegels, besloot 
de legerleiding tot uitgifte van tijdelijke zegels. De in Smilten 
nog aanwezige Russische postzegels werden met behulp van een 
handstempel overdrukt. De opdruk is zwart. 

Er werden overdrukt: 
100 stuks Rusland (Yvert 62) 2 kop. getand; 
200 stuks Rusland (Yvert 111) 3 kop. ongetand; 
300 stuks Rusland (Yvert 63) 3 kop. getand. 

Afb. 40. Afb. 41. Afb. 42. 
De opdruk 25 kap. komt voor in 5 typen, t. w. 

type I: opdruk normaal (afb. 40); 
type II: opdruk verkeerd staand (afb. 41); 
type III: opdruk kopstaand (afb. 42); 
type IV: opdruk verkeerd kopstaand (afb. 43); 
type V: opdruk verticaal staand (afb. 44). 

Afb. 43. Afb. 44. 
Bovengenoemde zegels bleven slechts enkele dagen in gebruik. 

Na aankomst der zegelzending uit Riga werd het handstempel 
vernietigd. Het meerendeel der kleine oplage van de betreffende 
noodhulpuitgifte voor Smilten werd postaal gebruikt. Ongebruikte 
exemplaren zijn daardoor zeer zeldzaam en twee- tot vijfmaal 
meer waard dan de gestempelde exemplaren. De oplage van elk 
der 5 typen is vanzelfsprekend onbekend, doch m. i. loopt de 
zeldzaamheid der verschillende typen zeer uiteen. 

Volgens mijn ondervinding komt type I het meest voor. Type V 
ziet men practisch nooit en dit zal dus wel het zeldzaamste type 
zijn. Type III komt meer voor dan de typen II en IV. Volgens mij 
is dus de volgorde naar zeldzaamheid, te beginnen met het zeld
zaamste type: V, IV, II, III, I. 

Het is echter niet zeker, dat de 5 verschillende typen in alle 
waarden bestaan. Bij de catalogiseering heb ik daarom slechts die 
rypen opgenomen, welke in mijn bezit, resp. mij bekend zijn. 

De zegels hadden geldigheid voor frankeering in geheel Letland, 
ingevolge publicatie in het Letsche staatsblad. Het is dus een 
raadsel, waarom deze uitgifte in den Yvert-catalogus niet wordt 

vermeld, terwijl men de Estlandsche noodhulpzegels (Russische 
zegels met opdruk Eesti Post), uitgegeven in Reval, nu Tallin 
genaamd, wel opneemt. Immers de Smilten-zegels hebben inder
daad reden van bestaan gehad, n.1. wegens het ontbreken van 

Letsche zegels na het terugtrekken 
van de Bolsjewieken uit Noord-
Letland; terwijl de Reval-zegels uit
gegeven werden om de in Estland 
nog voorradige Russische zegels op 
te maken. 

Vervalschingen (afb. 45) komen 
voor. Men wordt dus aangeraden 
deze zegels te laten keuren. 

De in mijn bezit zijnde gebruikte 
zegels zijn afgestempeld 31-5-'19 en 
2-6-'19. Als uitgiftedatum wordt 
vaak genoemd 27-5-'19. Een met 
dezen datum afgestempeld exemplaar 
heb ik echter nooit gezien. Kan 
een der lezers mij misschien aan een 
dergelijk exemplaar helpen ? 

Atb. 45. 

Er is dus te catalogiseeren: 
nr. 24: 25 kap. op 2 kop. getand (type I); 
nr. 24a: 25 kap. op 2 kop. getand (type II); 
nr. 24b: 25 kap. op 2 kop. getand (type III); 
nr. 25: 25 kap. op 3 kop. ongetand (type I); 
nr. 25a: 25 kap. op 3 kop. ongetand (type II); 
nr. 25b: 25 kap. op 3 kop. ongetand (type III); 
nr. 25c: 25 kap. op 3 kop. ongetand (type IV); 
nr. 25d: 25 kap. op 3 kop. ongetand (type V); 
nr. 26: 25 kap. op 3 kop. getand (type I); 
nr. 26a: 25 kap. op 3 kop. getand (type II); 
nr. 26b: 25 kap. op 3 kop. getand (type III); 
nr. 26c: 25 kap. op 3 kop. getand (type IV); 
nr. 26d: 25 kap. op 3 kop. getand (type V). 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET POSTWEZEN 
door H. CH. J. ROELOFSZ. 

Toen ons land nog onder het rijk van Karel den Grooten res
sorteerde, legde deze voor zijn tijd vér vooruitziende vorst 
koerierwegen aan en betrok dus het postwezen in zijn staats-
organisatie. In de oudheid waren de koeriersdiensten zeer zeker 
ook bekend, maar het is niet aanwijsbaar, dat in deze landen 
eerder van staatswege een organisatie werd geschapen ter wille 
van het postwezen. Wij mogen dus in Carolus Magnus den grond
legger zien van het postwezen als staatsbedrijf in West-Europa, 
het eerste symptoom daarvan opgenomen in een bestuursvorm, 
de monarchie. Daardoor was het ook vanzelf sprekend, dat d e . 
vorsten het postwezen als een hunner regalia (koninklijke voor
rechten) beschouwden. Steun«nd op dit, vaak betwiste, recht werd 
het rijkspostmeesterschap aan Roger van Taxis opgedragen, waar- ' 
uit de rijkspostdiensten in Europa zijn voortgekomen. 

Was het ten tijde van Karel den Grooten niet wel denkbaar, ' 
dat buiten den vorst en enkele zijner rijksgrooten van koeriers
diensten gebruik werd gemaakt, met het opkomen van den derden 
stand en vooral na de uitvinding der boekdrukkunst, toen men 
in breeder kring, ook buiten de kloostermuren, leerde lezen en 
schrijven, ziet men een stijging van koeriersdiensten. De uit
breiding dezer diensten was het gevolg van het gebruik maken 
van koeriers door anderen dan in wier directen dienst zij stonden. 

Het honoreeren dezer koeriersdiensten gaf aanleiding tot het 
instellen van tarieven. In talrijke documenten vindt men deze 
tariefsregelingen terug en bovendien ook op de poststukken. 
Waren het aanvankelijk krabbels, men leze strepen, cijfers of 
woorden, die op deze stukken stonden, allengs kwam het stempel 
in zwang en later ziet men het postzegel te voorschijn komen, dat 
toch in wezen niets anders is dan het fiat, dat bepaalde koeriers'-
diensten zijn betaald geworden. 

Daar in de Duitsche landen zoo lang een voorbeeld is geblevtn 
van een sterk gedecentraliseerd staatsbestuur, willen wij, het eerst, 
de geschiedenis laten volgen van het Duitsche postwezen. 

De evoluties, die elkander in den loop der eeuwen in Europ* 
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hebben opgevolgd, die telkens weer, de een in mindere mate dan 
de andere, het afbrokkelen van de macht van den vorst be-
teekenden en het zich meer en meer bewust worden van en het 
verkrijgen der macht door den derden stand, kan men het beste 
aflezen in de ontwikkeling van de wetgevingen in den loop der 
tijden. Kwam er een nieuw idee en was dat zoo uitgegroeid en 
door het volk als het ware ingezogen, men kan zeggen, was de 
tijd er rijp voor, dan kwam als noodzakelijk gevolg daarvan een 
wet, die in mindere of meerdere mate, al naar gelang men krijgen 
kon, dat idee bevatte. En natuurlijk drukken de wetten, die 
ons dan meer speciaal interesseeren, de postwetten, die zelfde 
evoluties uit. 

Met het lezen van deze beknopte geschiedenis der Duitsche 
postwetten krijgen wij een inzicht in de wordingsgeschiedenis der 
staatsinrichtingen en staatshuishoudens in Europa en zal het dan 
later gemakkelijker vallen de postgeschiedenis van andere landen 
te lezen en b.v. een beter begrip te krijgen van „locale post", 
spoorweg- en andere zegels, dan tot nog toe bij velen het geval is. 

(Wordt vervolgd). 

VERVALSCHINGEN 
door J. G. MILLAARD. 

II. 
Na deze algemeene en historische inleiding gaan wij thans over 

tot een bespreking, waaraan vervalschingen kunnen worden her
kend en waarop men behoort acht te slaan bij aanschaffing van 
zegels. 

De a l g e h e e l e vervalschingen zijn dus die vervalschingen, 
welke in alle onderdeden der zegels valsch zijn, t. w. papier (met 
en zonder watermerk), gom, druk, tanding, eventueel zonder af
stempeling of met valsch stempel. 

Over het algemeen nemen de postadministraties voorzorgs
maatregelen en leggen zij er zich speciaal op toe, hun vervaar-
digingsmethoden dusdanig in te richten, dat het den vervalscher 
uiterst moeilijk wordt gemaakt de zegels na te bootsen dan met 
hooge kosten, of zij nemen hun toevlucht tot zekere veiligheids
maatregelen (o. a. het aanbrengen van watermerken in het papier). 

Het is niet altijd gemakkelijk een grens te trekken tusschen 
een post- en een verzamelaarsvervalsching, omdat het meerdere 
malen is voorgekomen, dat de zegels voor beide doeleinden ge
bruikt werden. De eerste uitgifte van Ethiopië werd op een ge
geven oogenblik veel goedkooper in vervalschingen aangeboden te 
Parijs. Deze vervalschingen vonden ook hun weg naar Ethiopië zelf 
en werden daar zoo veelvuldig voor frankeering gebruikt, dat de 
posterijen de zegels lieten overdrukken, eerst met het Fransche 
„Ethiopië", later met amharische karakters, beteekenend: bosta: 
post; maleket: brief; waarna alleen deze zegels voor frankeering 
geldig waren. 

Valsche zegels worden, wil de vervalscher er profijt van trekken, 
op de goedkoopste wijze vervaardigd; zij worden derhalve steeds 
uitgevoerd in de goedkoopste drukprocédé's, n.l. steendruk of 
boekdruk. 

Het is een bekend verschijnsel, dat het practisch niet mogelijk 
is tweemaal eenzelfde stempel te vervaardigen, die geheel identiek 
zijn. Derhalve moet ook het valsche zegelbeeld in meerdere of 
mindere mate verschillend zijn van dat van het echte zegel: of er 
is te veel in het zegelbeeld aanwezig, of te weinig. Ook is de kleur 
der drukinkt afwijkend van de kleur der echte zegels, omdat de 
vervalscher de juiste samenstelling der gebezigde inkten niet kent. 
Zelfs bij vervalschingen waarbij de camera is gebruikt tot het ver
vaardigen ervan, zijn afwijkingen steeds waar te nemen. 

Het papier verschilt in de meeste gevallen ook steeeds, vooral 
waar het betreft moderne vervalschingen van oudere zegels. 
Structuur, kleur, dikte, mindere of meerdere ruwheid zijn steeds 
afwijkend. Het watermerk is ook practisch nimmer aan te 
brengen op zoodanige wijze, dat het niet onmiddellijk opvalt. 
Gewoonlijk wordt het met een of andere vettige substantie op het 
papier gedrukt. 

De gom is ook moeilijk in dezelfde samenstelling als de oor
spronkelijke na te maken en verschilt derhalve veelal in kleur, 
ook in dikte van aanbrenging of in de wijze waarop dit geschied 
is: dikke, dunne, gestreepte, door ouderdom gebarsten gom, enz. 

Wat de tanding betreft, bij deze is gewoonlijk de meer in
gewikkelde kam- of veltanding vervangen door de eenvoudige 
lijntanding, wijkt de tandingmaat af van de origineele en is de 
vorm der tandinggaatjes niet dezelfde. Ook bij andere soorten 
van perforatie zijn verschillen waar te nemen. 

Kortom, ik geloof niet, dat er valsche zegels bestaan of ooit 
zullen kunnen worden vervaardigd, volkomen gelijk aan de ori
gineele zegels. Natuurlijk zitten de vervalschers ook niet stil 
om hun producten te vervolmaken en er is dan ook een heele 
vooruitgang te bespeuren tusschen de min of meer naïeve 
klassieke vervalschingen en de meer moderne. 

Als voorbeeld van het bovenstaande wil ik de z.g. „propaganda-
vervalschingen" noemen van Beiersche, Duitsche en Oostenrijksche 
zegels, gedurende den wereldoorlog 1914/18 door de Engelsche 
regeering gebezigd voor het verzenden van propagandageschriften 
naar de vijandelijke gebieden. Oorspronkelijk werden daarvoor de 
echte zegels gebruikt, maar om een of andere reden konden deze 
zegels niet meer in voldoende hoeveelheden worden verkregen om 
alle drukwerken te verzenden. Daarom werden deze zegels in 
Engeland zelf vervaardigd en wij mogen wel aannemen, dat er 
alles op alles werd gezet om de zegels op de echte te doen gelijken. 
Maar toch verschillen ook deze zegels in ieder onderdeel van de 
origineele, t. w. papier, watermerk, gom, zegelbeeld, tanding en 
afstand der zegelbeelden op de vellen. 

G e d e e l t e l i j k e vervalschingen zijn naar mijn meening ge
vaarlijker dan de algeheele, daar een gedeelte van het zegel ech 
blijft en dus de verzamelaar zich spoediger zal laten verleiden om 
ook het overige als echt te erkennen. 

O p d r u k k e n laten zich gemakkelijk aanbrengen en zijn moei
lijker te onderscheiden wanneer de origineele met handstempels 
zijn aangebracht. Toch zijn veelal aan de kleur der opdruk ver 
schillen aan te wijzen, zelfs bij zwarte opdrukken: mindere o£ 
meerdere matheid of glans en verschil in tint, of zijn grootte en 
vorm verschillend. 

Aan de d r u k zelf kan niet worden geknoeid, maar het 
b e e l d kan diverse veranderingen ondergaan, waardoor een 
gewoon zegel in een zeldzamer kan worden omgetooverd. 
Gedeelten kunnen worden weggewerkt door middel van chemische 
hulpmiddelen en worden blanco gelaten of weder ingevuld. Ge
deelten kunnen nauwkeurig worden uitgeknipt, om weder kop-
staand te worden aangebracht en met absoluut onoplosbare kleef
stof te worden bevestigd. Op dezelfde wijze kunnen twee, vooral 
ongetande zegels, tot tête-bêche paren worden vereenigd. Even
eens kunnen twee zegels zoodanig worden verknipt en weder in 
elkaar gezet, dat de een of andere zeldzame kleurafwijking komt 
te ontstaan. 

K l e u r v e r a n d e r i n g e n zijn ook veelvuldig voorkomende 
veranderingen. Chemisch is het, meen ik, vrijwel mogelijk om van 
iedere bestaande kleur de gewenschte te voorschijn te roepen. 
Kleurveranderingen kunnen echter ook onopzettelijk worden te
weeg gebracht, door blootstelling van zegels aan te scherp dag
licht, waardoor zij verkleuren, of wanneer zij aan andere atmos
ferische invloeden zijn blootgesteld geweest, b.v. vocht. "Wij allen 
weten, hoezeer zegels in de tropen bij onoordeelkundige behan
deling te lijden hebben van het klimaat. 

Het p a p i e r kan ook verschillende behandelingen onder
gaan. De meest voorkomende is wel wit papier in blauwachtig 
getint om te werken. Ook omgekeerd wordt blauw papier door 
bleeken in wit veranderd. Zijden draadjes, in sommige papier
soorten aanwezig, worden door absorptie met een of andere inkt-
soort van kleur veranderd. Watermerken worden aangebracht 
door bedrukken met een vetachtige stof, of worden verwijderd 
door verdunning van het papier. 

G o m , vooral bij oudere zegels, welke deze in den loop der 
tijden hebben verloren, wordt menigmaal weder opnieuw aan
gebracht, om de zegels postfrisch te doen lijken. Soms bezigt men 
daarvoor origineele gom, daarvoor verwijderd van de goedkoopere 
zegels der zelfde uitgifte. In de meeste gevallen verschilt de gom 
echter in kleur, dikte van aanbrengen, ot in de wijze waarop zij 
werd aangebracht, van de origineele. 

De p e r f o r a t i e wordt ook menigmaal door vervalschers 
onder handen genomen, vooral waar het betreft een duurder on-
getand exemplaar en een goedkoope getande. In vele gevallen is 
het dan niet mogelijk te bewijzen, dat de tanding is afgeknipt. 

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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Wil men absolute zekerheid hebben, dat het zegel inderdaad on-
getand is uitgegeven, dan diene men goed toe te zien, dat de randen 
breed genoeg zijn om perforatieverwijdermg uitgesloten te achten, 
of schaffe men zich paren aan. Omgekeerd worden ook ongetande 
zegels tot getande veranderd, waarbij echter steeds tandinggrootte 
en -vorm van de origineele zullen afwijken. 

P o s t s t e m p e l vervalschingen zijn wel de moeilijkste soort, 
waarmede de verzamelaar heeft te maken, en men dient goed op 
de hoogte te zijn met de soort ea het j'.-bruik der stempels, die 
in een gegeven postgebied in een zeker tijdperk werden gabezigd. 
Men lette bij stempels goed op of de grootte dezelfde is als bij 
een origineel, of de letter- en cijferteekens geheel overeenkomen. 
Ook is de gebezigde inktkleur vaak een duidelijk kenteeken van 
wat valsch of echt is. 

In den loop der tijden heeft zich de vervalschingstechniek niet 
alleen bezig gehouden met het geheel of gedeeltelijk vervalschen 
van postzegels alleen. Men is verder gegaan geheele brieven, brief
kaarten, met of zonder opgeplakte zegels en stempels, trachten 
na te bootsen. Ook oude poststukken zijn later bijgewerkt, al of 
niet door verwijdering van de goedkoopere opgeplakte zegels, met 
echte of valsche zegels, welke dan weder op hun beurt van een 
valsch stempel zijn voorzien of het bestaande stempel op de zegels, 
bijgewerkt op het poststuk. Dergelijke poststukken zijn soms 
op een dusdanig geraffineerde wijze uitgevoerd, dat er heel wat 
kennis en kunde voor noodig is om ze als valsch te kenmerken. 

Met de algeheeele vervalschingen houden nog nauw verband en 
zijn in enkele gevallen niet er van te onderscheiden de h e r - en 
n a d r u k k e n ; met de gedeeltelijke vervalschingen het r e p a-
r e e r e n van zegels. Hierop hoop ik in een later artikel nog 
terug te komen. 

K e u r m e e s t e r s noemt men die personen (verzame
laars of handelaars), die zich in den loop der tijden hebben op
geworpen om met kennis van zaken over postzegels te kunnen 
oordeelen. Jammer genoeg is er geen wettelijke regeling inzake 
keurmeesters en kan een ieder zich daartoe dus aanmelden. 
Weinigen zijn er echter toe in staat, want het vereischt een 
grondige kennis, verkregen door praktijk en studie. 

De eerste mij bekende keurmeester van eenigen naam was 
Alfred Moschkau, geboren 24 Januari 1840, vooraanstaand phila
telist in zijn tijd, schrijver van vele boekwerken op philatelistisch 
gebied en trouw medewerker van den postzegelhandelaar Louis 
Senf. Hij moest echter het keuren van zegels spoedig opgeven 
wegens de overstelpende drukte, die het hem bezorgde en te 
meer nog, omdat de inzenders van zegels in de meeste gevallen 
niet eens het retourporto wenschten te vergoeden. Hij opende zijn 
keuringsdienst in 1871 en werd min ol meer opgevolgd door 
Waldemar Herrmann, geboren 12 Novembe/ 1827. In hoeverre 
deze persoon als keurmeester geslaagd mag heeten, wil ik in het 
midden laten. Zijn stempeltje „ H " wordt nog op menig oud zegel 
aangetroffen; het is echter niet steeds een bewijs voor de echtheid 
der zegels. 

Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat te dien tijde 
het keuren van zegels nog maar in de kinderschoenen stond en 
de keurmeesters niet over die hulpmiddelen beschikten, die de 
moderne wetenschap en techniek geschapen hebben. Natuurlijk 
zullen er vergissingen gemaakt worden, maar dat komt heden 
ten dage ook nog wei voor en dat doet mij denken aan het 
gezegde; Wees voorzichtig voor den man, die steeds gelijk heeft, 
maar vertrouw hem, die zich het minst vergist. 

Naar mate in den loop der jaren het aantal zegels toenam, het 
verzamelen zich uitbreidde en het speciaal verzamelen meer 
en meer ingang vond, werden ook aan de keurmeesters grootere 
eischen gesteld, te meer nog, daar ook het aantal vervalschingen 
met de jaren stijgt. Thans behoort iedere keurmeester een specia
list te zijn in een zeker begrensd gebied der philatelie. Het is 
niet meer mogelijk, dat alles wat onze wetenschappelijke lief
hebberij bevat door één persoon kan worden beheerscht; derhalve 
kunnen algemeene keurmeesters niet meer bestaan. Een der laatste 
algemeene keurmeesters was wel Max Thier, geboren 29 Februari 
1852, eenige jaren geleden overleden. Hij was een der meest 
geslaagde keurmeesters van zijn tijd, aan wiens oordeel groote 
waarde werd toegekend. 

Ik zal mij er van onthouden een opsomming te geven van alle 
bekende hedendaagsche keurmeesters; zij worden elders genoemd 

(zie o. a. den Michel-catalogus, waarin keurmeesters van vele 
landen worden opgenoemd). 

De beste keuringsinstanties zijn wel die der groote vereenigingen, 
waarvan ik de bekendste hieronder laat volgen: 

„Expert Committee of the Royal Philatelie Society" te Londen, 
welke uitsluitend keuring van klassieke zegels op zich neemt en 
voor echt bevonden exemplaren certificaat met foto afgeeft. 

„Expert Committee of the British Philatelie Association Ltd.", 
eveneens te Londen gevestigd, welk comité echter alle soorten 
zegels keurt en daarvoor certificaat met foto afgeeft, doch zich 
ook beschikbaar stelt tot het keuren van meerdere zegels, zonder 
daarvoor certificaat af te geven, doch uitsluitend met opgave 
welke zegels echt en welke dat niet zijn. 

„Federation Royale des Cercles Philatéliques de Belgique" te 
Brussel, keuring van alle soorten zegels, die van België en Koloniën 
in het bijzonder. 

„Keuringscomité van den Nederlandschen Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzamelaars" te Den Haag, stelt zich beschik-' 
baar voor het keuren van zegels van Nederland en Koloniën. 

In Duitschland is er een officieele instantie in oprichting, welke 
zich zal bezighouden met het keuren van postzegels, volgens de 
besprekingen op de laatste philatelistendagen te München gehouden 
op 3 en 4 Juni 1939. 

Het k e u r e n der zegels zelf heeft zich in de laatste jaren 
op geheel wetenschappelijke basis gegrondvest, met alle hulp
middelen, die daartoe ten dienste staan. 

Vroeger werd een ter keuring gezonden zegel vergeleken met 
een volkomen echt exemplaar. Wijkte het zegel in meerdere of 
mindere mate hiervan af, dan werd het als valsch gekenmerkt. De 
keuring was relatief, want niet alleen dat valsche zegels van echte 
afwijken, ook echte zegels onderling kunnen van elkander 
verschillen. Met de bestaande hulpmiddelen als kwartslamp, micros
coop, het fotografisch vergrooten van zegels, benadert de heden
daagsche keuring de meer absolute. Toch zijn deze hulpmiddelen 
alleen niet voldoende om de echtheid der zegels vast te stellen, 
zij zijn slechts hulpmiddelen. Vóór alles toch is noodig een totaal 
begrip van alles wat met de postzegelfabricage en postzegels in 
het bijzonder samenhangt, maar men moet tevens op de hoogte 
zijn van de papierfabricage, het samenstellen van drukplaten, het 
drukken zelf, samenstelling van inktsoorten, gom, enz. in meer 
algemeenen zin. Vervolgens moet men weten, welke invloeden op 
de zegels kunnen inwerken, hoe zij ontstaan en welke verande
ringen zij te weeg kunnen brengen. Het is een kolossaal omvangrijk 
gebied en alleen hij, die deze kennis zich kan eigen maken, is in 
staat over zegels te oordeelen. 

Een der modernste hulpmiddelen, waarvan de keurmeester ge
bruik kan maken, is de kwartslamp, een lamp waarvan het licht 
is gebaseerd op de ultraviolette stralen, dat zijn stralen, waarvan 
de golflengte kleiner is dan 390 millimicra (milli; duizendste deel; 
micron: duizendste mm.). Zij zijn voor het menschelijk oog on
zichtbaar, aangezien dat alleen stralen kan opvangen van golf
lengten grooter dan 760 millimicra. 

Een ieder weet, dat bepaalde stoffen op aarde in meerdere of 
mindere mate licht uitstralen (fluorescentie). Wij zien dit echter 
niet omdat het wordt overstemd door de gebruikelijke licht
bronnen om ons heen. Van ieder voorwerp is het licht, dat het 
uitstraalt, anders dan van eenzelfde voorwerp dat echter uit 
andere stoffen is samengesteld (b.v. papier). Door nu alle andere 
zichtbare stralen uit te schakelen en voorwerpen uitsluitend te 
bestralen met ultraviolette stralen, welke uralen genoemde fluores
centie doen ontstaan, wordt die lichtuitstraling van voorwerpen 
zichtbaar. Dit nu heeft men bereikt door speciale filters, uviolglas 
o. a. (d. i. ultravioletglas, te Jena vervaardigd) voor een lichtbron 
te houden, die de zichtbare stralen niet doorlaten, doch uit
sluitend de niet zichtbare ultraviolette stralen. 

Legt men nu twee oogenschijnlijk dezelfde zegels onder een 
dergelijke lamp en geven de zegels een verschillende kleur weer, 
dan zijn de zegels dus wat samenstelling betreft niet hetzelfde. Zoo 
blijft b.v. papier uit lompen vervaardigd onder de kwartslamp 
bekeken geheel wit. Papier met bijvoeging van houtcellulose geeft 
een violetachtigen indruk. Kleuren op het oog precies dezelfde, 
maar elk van andere samenstelling, geven verschillende kleuren 
weer. Dat een dergelijke lamp van groot belang is, behoeft geen 
nader betoog. 
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Toch moet men bij het gebruik van de kwartslamp ook weer 
met toevalligheden rekening houden. Een waterdruppel op een 
zegel gevallen, kan zich als een smerige vlek afteekenen. Het is 
een bekend verschijnsel, dat zegels in een album opgeborgen zich 
min of meer op de achterzijde van het voorliggende blad af
teekenen. Ook met stempels is dit het geval. Heeft men nu een 
zegel met een zwaar, vet stempel en wordt dit later vervangen 
door b.v. een ongebruikt exemplaar, dan kan het voorkomen, dat 
wanneer men het ongebruikte zegel later tens onder de lamp legt 
het schijnt alsof een stempel is verwijderd, omdat de afdruk van 
het stempel op de voorliggende bladzijde onzichtbaar op het 
ongebruikte zegel heeft ingewerkt. 

Over het algemeen zijn onder de kwartslamp de zwarte kleuren 
het lastigst van elkander te onderscheiden. 

C h e m i s c h laten de postzegels zich moeilijk onderzoeken, 
daar in dat geval een zeker gedeelte van het zegel zou moeten 
worden verwijderd ter nadere proefneming en onderzoek, en er 
zal wel geen verzamelaar zijn, die er m toestemt iets van zijn 
zegel te laten afnemen, al zou het ook maar ter grootte van 
een speldepunt zijn. 

M i c r o s c o p i s c h laren zich de zegels echter naar harte
lust onderzoeken en dit is dan ook een ander voornaam hulp
middel bij het keuren van zegels, vooral van het papier, waardoor 
men verschillen in samenstelling daarvan zeer goed kan onder
scheiden. Prachtige voorbeelden van dergelijke microscopische 
vergrootingen zijn afgebeeld in de geschriften van W. Harold S. 
Cheavin, getiteld „Philately and the microscope". 

Met den p a p i e r d i k t e m e t e r kan het papier op dikte 
worden gemeten tot op een honderdste mm. nauwkeurig. Dit kan 
ook dikwijls van belang zijn, vooral waar het betreft om ver
schillen te meten van echte zegels met vervalschingen. 

Tot slot de f o t o g r a f i s c h e v e.r g r o o t i n g e,n. Ook 
hieruit kan veel leering getrokken worden bij het keuren van 
zegels. Men brengt zoowel het echte zegel als het zegel waarvan 
men de echtheid wil toetsen tot een zelfde vergrooting. Hierdoor 
vallen direct alle afwijkingen, die de zegels van elkander ver-
toonen, op en kan men zijn conclusies trekken. 

Helaas is slechts een uiterst gering percentage der verzamelaars 
en handelaars in staat zich van bovenstaande hulpmiddelen te 
bedienen. Naar mijn meening zou het wel wenschelijk zijn, dat 
iedere vereeniging dergelijke instrumenten voor haar leden ter 
beschikking had. Maar zoover is het nog niet; misschien komt 
die tijd nog wel eens ^). Thans zijn de verzamelaars uitsluitend 
aangewezen op hun oogen, eventueel met behulp van een vergroot
glas. Voor hen zal ik hieronder een opsomming geven, waarop 
speciaal te letten bij ontvangst van zegels en dit te vergelijken 
met wat over hen staat aangegeven in de bestaande catalogi 
c.q. handboeken. 

1. Is de druk dezelfde als staat aangegeven? 
2. Is de kleur juist ? 
3. Zijn alle eigenaardigheden, die van de echte zegels worden 

opgegeven, in het zegelbeeld aanwezig ? 
4. Is de papiersoort dezelfde als staat aangegeven ? 
5. Is het watermerk aanwezig ? 
6. Is de grootte der perforatie in overeenstemming met die, 

welke staat aangegeven ? 
7. Is de vorm der perforatie in overeenstemming met de 

origineele ? 
8. Heeft de gom de juiste kleur en vertoont deze de opgegeven 

eigenaardigheden ? 
9. Is de afstempeling in overeenstemming met de in gebruik 

zijnde stempels ten tijde van de uitgifte der zegels ? 
10. Is de kleur in overeenstemming met de aangegeven kleur 

en zijn de grootte en vorm der letterteekens en cijfers de juiste ? 

' ) In de „Collectors Club Philatelist" van Januari 1939 lees ik, 
dat de „Collectcrs Club" m haar gebouw te New-York een 
speciale kamer heeft ingericht ter nagedachtenis aan wijlen den 
heer John N. Luff, „the dean of American philately". Deze kamer 
bevat alle instrumenten welke voor philatelisten van belang zijn: 
camera's en camera's voor microscopische vergrootingen; loupen 
in elke sterkte en microscopen; papierdiktemeters en micrometers; 
kwartslampen (sic) en ieder ander instrument, dat van eenig 
belang is. 

PERSONEN OVER WIE MEN SPREEKT. 
Het is interessant te zien, dat bijna alle personen, wier namen 

wij dagelijks in de dagbladen lezen, afgebeeld staan op de post
zegels. Natuurlijk is dat niet zoo zonderling: immers het betreft 
meestal staatshoofden; daarnaast echter ook eenige personen, die 
geen staatshoofd zijn, doch in het leven van hun land een zoo
danige rol spelen, dat zij afgebeeld werden op de postzegels van 
hun eigen land, of wel van andere landen. 

In de eerste plaats willen wij noemen den grooten maarschalk 
van Finland, Carl Gustaf Emil baron Mannerheim, wiens portret 
voorkomt op een postzegel, door Finland in 1937 uitgegeven naar 
aanleiding van den zeventigsten verjaardag van den veldheer. Den 
president van Finland, Kallio, vinden wij niet op de zegels; wèl 
zijn voorganger Pehr Evind Svinhufvud; het betreffende zegel 
van 2 mark werd uitgegeven, toen de president 70 jaar oud werd. 

De president van de Sovjet-Unie, Kalinin, is afgebeeld op eenige 
zegels van 1935; zijn naam komt echter nagenoeg nooit in de 
kranten. Natuurlijk wèl die van Josif Dsjoegatsiwili . . . . meer 
berucht als Josif Stalin ! Het portret van dezen „tsaar" komt voor 
op de 30 kopeken van Rusland, van 1934; op de 80 kop. van 1938 
zien wij hem de parade afnemen van de „onoverwinnelijke roode 
armee". 

Eenig in leven zijnde staatsman van Frankrijk is niet op de 
postzegels te vinden. Wèl zien wij de beeltenis van den met Frank
rijk en Engeland verbonden president van Turkije, Ismet Inönü, 
op twee zegels van 1939 van Turkije. 

Den Duitschen rijkskanselier. Hitler, treft men aan op talrijke 
zegels van het Derde Rijk. 

Koning George VI zien wij op de nieuwe Engelsche zegels. 
Herhaaldelijk is sprake van bemiddelingspogingen, uitgaande 

van den „driehoek Vaticaan, Washington, Rome". Welnu, zoowel 
de Paus, als Roosevelt en Mussolini zijn op de zegels te vinden. 
Paus Pius XII staat afgebeeld op de zegels van den Vaticaanstaat 
van 1939, uitgegeven ter gelegenheid van de kroning van den 
Paus. Zijn naam als kardinaal Eugenio Pacelli komt voor op twee 
zegels van Brazilië van 1934, uitgegeven ter gelegenheid van het 
door den toenmaligen kardinaal bijgewoonde Eucharistisch Congres 
in Rio de Janeiro. 

Volgens de postwet van de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika mag de beeltenis van niemand, die nog in leven is, 
voorkomen op de zegels van dat land. Franklin Delano Roosevelt 
staat dan ook niet op de zegels van zijn eigen land, doch wèl op 
de 4 ets. luchpost van Guatemala van 1938 en op twee Turksche 
zegels van 1939. Binnenkort komen er zegels van Paraguay en 
van China, eveneens met zijn portret. 

Benito Mussolini komt voor op het expresse-zegel van lYi lire 
van 1932 en op eenige zegels van Italiaansch-Oost-Afrika van 1938. 
Een standbeeld staat op de 50 cti. van 1932, terwijl talrijke uit
spraken van den duce afgedrukt staan op de Italiaansche zegels 
van 1935 en 1938. 

Van de Japansche staatslieden komt niemand op de zegels voor, 
ook niet de mikado. Wèl echter de Chineesche staatsman Tsjiang 
Kai Tsjek, nl. op de Chineesche zegels van 1929. 

Van de staatslieden van de door Duitschland bezette gebieden 
vermelden wij dr. Edvard Benes, voorzitter van den Tsjecho-
slowaakschen Nationalen Raad, wiens beeltenis voorkomt op de 
50 halersju van Tsjechoslowakije, en den grooten Poolschen com
ponist en oud-president Ignacy Jan Paderewski, die afgebeeld staat 
op de 15 fen. van Polen van 1919. De namen van den wèl op 
de zegels voorkomenden oud-president van Polen Ignacy Moscicki 
en den Poolschen maarschalk Edvard Rydz (bijgenaamd Smigly, 
den slimme) komen den laatsten tijd nauwelijks meer in de kranten 
voor. 

Dat de „caudillo" van Spanje, Francisco Franco Bahamonde, 
op vele zegels van zijn land voorkomt, is bekend. Minder bekend 
is waarschijnlijk, dat de beide mannen uit Zuid-Amerika, wier 
namen toch minstens eenige malen in de week te lezen zijn, ook 
op de postzegels te vinden zijn. Wij hebben het oog op den 
president van Brazilië, Getulio Dornellas Vargas (te vinden op 
een aantal zegels van 1931 en op een zegel van 1938) en op den 
bekwamen minister van Buitenlandsche Zaken Oswaldo Aranha, 
dien wij aantreffen op de 50 en de 1000 reis van Brazilië van 1931. 
Minister Aranha is in dubbele beteekenis de opvolger van Rio 
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Branco (men zie de 1000 reis van Brazilië van 1913): deze Bra
ziliaan was in het begin van deze eeuw de staatsman bij uit
nemendheid van de latijnsche republieken van de nieuwe wereld, 
zooals Aranha het thans is. 

Vrijwel alle staatshoofden van de wereld zijn verder op de post
zegels te vinden; men zou beter de uitzonderingen kunnen noemen 
(Frankrijk, Zwitserland, Finland, Japan en nog eenige kleinere 
landen). Zij oefenen echter niet allen grooten invloed uit. Met 
name mogen echter nog twee staatshoofden worden genoemd, om
dat zij bij herhaling getracht hebben den vrede te herstellen, nl. 
onze koningin, wier portret sinds 1891 op de zegels van het 
moederland en sinds 1892 op de zegels der overzeesche gewesten 
voorkomt, en den koning der Belgen, Leopold III, dien wij sinds 
1934 van vele Belgische zegels kennen; als hertog van Brabant 
staat hij op de 2.45 frs. van 1931 en op de 5 + 20 frs. van 1933. 

Llit dit korte overzicht blijkt wèl, hoezeer de philatelic een 
beeld geeft van de wereldgebeurtenissen; wij zouden ook talrijke 
steden en gebouwen kunnen noemen, ja zelfs eenige schepen (de 
Simon Bolivar, de Rex, de Pilsoedski, de Columbus, enz.), waar
van de namen door den wereldoorlog algemeene bekendheid 
hebben gekregen. v. P. 

HET VERVOERWEZEN TE LAND, TE WATER 
EN DOOR DE LUCHT OP POSTZEGELS 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 
HET VERVOERWEZEN TE LAND. 

II. 
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Op de expreszegels van Spanje (1930), op zegels van San 
Marino (1932), van Frankrijk (1937) en van Oostenrijk (1937) 
zijn electrische locomotieven afgebeeld. 

Niet zoozeer vanwege het nut, dan wel om in het bezit te zijn 
van een ondergrondschen spoorweg, lieten de Sovjets te Moskou 
een dergelijke spoorweg over korten afstand bouwen. Op de uit
gifte van 1935 ter gelegenheid van de opening van deze onder
grondsche spoorweg zien we die op vier zegels weergegeven. 

Het is niet mogelijk, in dit kort bestek alle zegels op te noemen, 
waarop locomotieven zijn afgebeeld. Laat de ijverige verzamelaar 

zelf naarstig op zoek gaan, wanneer hij een dergelijke verzameling 
wil samenstellen. 

IV. — Rijwielen, motorrijwielen en automobielen 
als middelen van vervoer, 

ledere vreemdeling, die op een topuur door de Leidsche straat 
wandelt, raakt niet uitgepraat over het aantal fietsers, dat hij langs 
zich heen ziet gaan. Voor lederen vreemden automobilist zijn de 
Nederlandsche steden met hun groot aantal fietsers een schrik
beeld. Nederland en Denemarken zijn de twee landen waar het 
meest gefietst wordt, niet vanwege het genoegen, maar vanwege 
het nut en gemak dat een rijwiel biedt. De populariteit van het 
rijwiel zooals wij het kennen dateert van het begin van deze 
eeuw. Onze vaders hebben de rijwielen (men sprak destijds van 
„velocipedes") zonder luchtbanden en de hooge eenwielige fietsen 
met het kleine achterwieltje gekend. Pas nadat men de lucht
banden voor het rijwiel had uitgevonden, kon men aangenaam 
en snel fietsen; toen allengs ook de prijzen der rijwielen, nadat 
hier te lande en elders rijwielfabrieken waren opgericht, gingen 
dalen, was het aanschaffen daarvan voor weinigen meer een 
bezwaar. 

Bij het rondbrengen van telegrammen en expresse stukken werd 
reeds plm. 4o jaar geleden door de posterijen in Amerika van 
bestellers op rijwielen gebruik gemaakt, zooals we afgebeeld zien 
op expressezegels der Vereenigde Staten (10 c. 1902), Cuba (10 c. 
1899 en 1902). Ook op een zegel voor expresse bestelling van 
Panama (10 c. 1929) is een fietsende beambte te zien. 

Een fietsend soldaat is in de functie van berichtenoverbrenger 
afgebeeld op het 1 d. zegel, uitgegeven tijdens het beleg van 
Mafeking (1900) in den Boerenoorlog. 

Het rijwiel in dienst van de sport zien we op een der zegels 
uitgegeven door Bulgarije tijdens de Olympische Spelen op den 
Balkan in 1931. 
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Motorrijwielen komen ook voor op zegels, uitgegeven voor 
expresse bestelling. Het eerste zegel met een motorfiets erop gaven 
de Vereenigde Staten uit in 1922 (10 c) . Mexico liet in 1919 reeds 
een zegel het licht zien met een motorbestelwagen erop afgebeeld. 
Ook op expressezegels van de Dominikaansche republiek (10 c. 
1925 en 1927) en Egypte (20 m. 1926j treffen we motorfietsen 
aan. Op zijn zware machine met zijspan komt op het Russische 
expressezegel van 1932 (5 k.) een echte snelheidsduivel op ons 
toestuiven. 
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De eerste automobiel, die op een postzegel voorkomt, vinden 
we op een zegel der Vereenigde Staten van 1901 (4 c ) . Hoewel 
nog volgens het model van een rijtuig gebouwd (model coupé) 
met den chauffeur op de bok, biedt zij aan de inzittenden de 
noodige comfort. Heel wat automodellen zijn gebouwd, eer men 
zoover was. Hoe de eerste automobielen eruit zagen, wordt ons 
aanschouwelijk voorgesteld op een zegel door Duitschland uit
gegeven (6 -|- 4 pf. 1939) ter gelegenheid van de internationale 
automobiel- en motorrijwieltentoonstelling te Berlijn in 1939 
gehouden. 

OPDRUKKEN OP DE ZEGELS VAN SIAM TOT 1900 
TWEEDE DEEL 

door J. J. DEGGELLER. 

Ingevolge belofte, gedaan aan het einde van mijn artikel over 
de „Opdrukken op de zegels van Siam tot 1900", voorkomende 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Mei 1939, 
wil ik in dit artikel behandelen de opdrukken 1892-93 en 1894-99 
op de Siam-zegels. 

Voordat ik hiertoe overga wil ik eerst even 
melding maken van wat ik over den opdruk, 
voorkomende op pag. 108 van dezen jaargang 
van het Maandblad, bovenaan onder de nrs. 
VI tot en met X, nog nader heb gevonden. 

Ik heb namelijk in „Stamp Review" van 
Mei 1939, nr. 25, vermeld gevonden een af
wijking van dezen opdruk, die wel heel interes
sant en daarom zeker vermeldenswaard is. 

Er sghijnt nl. te bestaan een strip van twee 
zegels, boven elkaar, waarop bij het bovenste 
het Arabische cijfer 1 kopstaand voorkomt, 
terwijl op het onderste zegel het Siameesche 
cijfer 1 ontbreekt. 

Ik kom nu eerst tot de opdruk in zwart 
(1892-93) de 4 Atts op de 24 Atts, alleen in 
Siameesch schrift, tezamen met Latijnsche 
waarde-aanduiding. 

Beiden bestaan in type I en type II, die zich als volgt onder
scheiden: 

Type I: De vier eerste letters van het Siameesche schrift staan 
los naast elkaar; de vijfde letter is van boven gebogen. 

Type II : De vier eerste letters van het Siameesche schrift zijn 
van boven aan elkaar verbonden, terwijl de vijfde letter recht 
naar omhoog loopt. 

Bij type I is van de Latijnsche waarde-aanduiding de 4 en de 
letters van het woord Atts groot gedrukt; bij type II klein. Deze 
opdrukken komen voor in dubbeldruk en type II komt voor 
met de s van atts kopstaand, zooals op bijgaande afbeelding 
duidelijk zichtbaar is (de onderste krui van de s is nl. veel 
kleiner dan de bovenste). 

Dan krijgen wij in het jaar 1894 de opdruk 1 Att. op de 
12 Atts. en de 1 Att. op de 64 Atts. 

Hierin bestaan vele verschillen, zoowel in den opdruk 1 Att. 
als in den opdruk in Siameesch schrift. Men heeft den opdruk 
1 Att. in groote, in kleine en in heel kleine letters; ook het 
cijfer 1 en het woord Att. ver uit elkaar en dicht in elkaar 
gedrukt. 

Ik heb in mijn collectie verschillen hierin, die loopen van 
de 1 tot de punt achter het woord Att. van 6 mm. tot 16 m.m. 

Deze opdruk bestaat ook met de letters van hetzelfde type, 
maar waar bij het eene zegel de A van Att. smal en bij het 
andere zegel breed is. 

Waarin bij deze zegels vooral groote verschillen bestaan, is in 
den Siameeschen opdruk; het hieronder afgebeelde teeken komt 
bijv. voor in de volgende variaties: 

Tl- ü f] 
Ook komt dit teeken voor breed, smal en heel smal. 

Het teeken 9 komt voor in verschillende grootte en 

breedte, maar bovendien in den Siameeschen zin gedrukt op de 
regel, boven de regel en onder de regel. 

BIJ deze opdrukken komt riatuurlijk ook voor verschuiving 
naar links en naar rechts. 

Deze opdruk komt veelvuldig voor met 1 Atts, dus met een s 
achter het woord At t ; in den meervoudsvorm dus. Dat was de 
eerste uitgifte en waar men toen al spoedig bemerkte, dat de 
meervoudsvorm gebruikt was, heeft men de fout hersteld en 
ae s verwijderd. Van dezen opdruk met een s bestaan ook exem
plaren, waarbij de s kopstaand gedrukt is. 

Van de 1 Att. op de 64 Atts. komen bovendien de volgende 
variaties voor: 

1. geheele opdruk kopstaand; 
2. punt achter Atts. staat veel te hoog; 
3. opdruk dubbel; 
4. opdruk op de rugzijde; 
5. punt achter Att ontbreekt; 
6. niet alleen zijn de 1 en het woord Att ver uit elkaar 

gedrukt, maar ook de letters van het woord Att. zijn verder 
uit elkaar gedrukt dan bij andere zegels met denzelfden opdruk. 

In de tweede helft van het jaar 1894 werden deze waarden, 
maar dan met veel scherperen opdruk, uitgegeven. Hierin zijn 
twee typen te onderscheiden en wel die, waarvan de Europeesche 
opdruk eeij lengte heeft van 6 mm. en die met een lengte van 
10 mm. Van de eerste zijn uitgegeven 500.000 stuks, van de 
tweede 120.000 stuks. 

In het jaar 1894 verscheen ook de opdruk 2 Atts op de é4 Atts. 
Hierin komen voor: 
1. groote 2 met dunne letters; 
2. groote 2 met dikke letters; 
3. kleine 2 met dunne letters; 
4. kleine 2 met dikke letters; 
5. kleine 2 met kleine letters; 
6. groote 2 met kleine letters. 
7. 2 Att. zonder s. 
Bij deze zegels varieert de afstand van het begin van de 2 

tot de punt achter Atts. van 9'A mm. tot 16 mm. 
Ook hierin komen voor: 
1. opdruk kopstaand; 
2. de s van Atts. kopstaand; 
3. punt tusschen de t en de s van Atts; 
4. opdruk op de rugzijde; 
5. dubbele opdruk; 
6. dubbele opdruk, waarvan één kopstaand. 

taat bij alle zegels de Van het Siameesche teeken t] 
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bovenste haal op % naar rechts van het onderste teeken en loopt 
deze haal naar rechts. In mijn collectie heb ik echter een zegel 
waarbij de bovenste haal geheel links van het onderste teeken 
staat en dan naar rechts loopt. Het onderste teeken is bovendien 
nog bijzonder smal. 

Vervolgens komen we aan de 3 Atts. op de 12 Atts. De lengte 
van dezen opdruk varieert van 11% tot 13 Ĵ  mm. Ook hierin 
komen dubbeldrukken voor. 

Daarna komt de 4 Atts. op de 12 Atts van 1896 en 1897, 
in groote en in kleine letters, resp. in oplagen van 120.000 en 
180.000. De afstand links van de 4 tot de punt achter Atts. 
varieert van WA tot \214 mm. 

Dez»,opdrukken komen voor met de volgende variaties: 
1. dubbele opdruk; 
2. punt achter Atts. ontbreekt; 
3. dubbele opdruk zonder punt achter Atts; 
4. de s van Atts kopstaand; 

5. de Siameesche letter <L staat bij de zegels op dezelfde 

lijn als alle andere letters, maar bij enkele zegels lager; 
6. er zijn opdruliken met kleine letters in dun en in dik letter 

type bij de waarde-aanduiding 4 Atts. 
Hierop volgt de opdruk 4 atts. — met kleine beginletter — 

op de 24 Atts. 
Deze opdruk, door middel van een handstempel aangebracht, 

bestaat in kleine letters, dicht in elkaar en ook wijd uit elkaar 
gedrukt, mét en zónder punt achter atts; het woord atts. steeds 
met een kleine beginletter. 

Hierbij komen zegels voor waarbij de Siameesche opdruk dubbel 
is gedrukt en ook waarbij de Siameesche opdruk geheel ontbreekt. 
Natuurlijk komen deze opdrukken ook voor met een kopstaande s 
van het woord Atts. Ook de waarde-aanduiding 4 atts. komt 
voor in dubbeldruk, terwijl er ook zegels zijn, waarbij deze 
waarde-aanduiding geheel ontbreekt. Men treft ook zegels aan, 
waarbij achter 4 atts. niet een punt staat maar een komma. 

Normaal is de afstand tusschen de waarde-aanduiding in Euro-
peesche en in Siameesche letters 1134 mm.; in mijn collectie komt 
een zegel voor, waarbij deze afstand 17>2 mm. bedraagt. De Euro-
peesche waarde-aanduiding staat dan heel hoog op het zegel 
gedrukt; de Siameesche heel laag. 

En ten slotte heb ik nog een 4 Atts. op de 24 Atts., waarbij 
het woord Atts. met een hoofdletter is gedrukt. 

Eindelijk komen in deze opdrukkenreeks nog de 10 Atts. op 
de 24 Atts. Hierin komen voor kopstaande s in het woord Atts. en 
opdrukken op de rugzijde der zegels, benevens foutdrukken in 
de Siameesche letters. 

In een volgend artikel hoop ik te behandelen de opdrukken 
1905, 1908, opdrukken op de fiscaalzegels 1907, alsmede de velp 
afwijkingen, voorkomende in de opdrukken 1914 in rood en blauw. 

DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 

MAGNUS TAWAST. 
Magnus Tawast, een der machtigste 

bisschoppen uit den katholieken tijd van 
Finland, werd in 1357 op het landgoed van 
zijn vader in Virmo geboren. Over de 
eerste helft van zijn leven is weinig be
kend. Op 40-jarigen leeftijd ging hij in 
Praag studeeren en keerde als magister 
naar zijn land terug. Hij was ecnigen tijd 
kanselier van den koning van Zweden. 
In 1412 werd hij bisschop van het bisdom 
Abo, dat het geheele toenmalige Finland 
omvatte. Zijn ijverige vroomheid maakte 
hem tot een waren kerkvorst. Hij ver
fraaide de prachtige dom van Abo 
(Finsch Turko). Door zijn toedoen wer-

« n n » m i « 
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den vele nieuwe kerken gesticht en bestreed daarmede het nog 
voorkomende heidendom. Als groot-grondbezitter beijverde hij 
zich voor de welvaart van zijn land. Een zijner grootste verdiensten 
is de stichting van het Birgittiner-klooster Nadendal (Finsch Naan-
tali) in het kerspel Reso. Dit klooster omvat zoowel monniken 
als nonnen. Bij de bevolking stond bisschop Magnus in hoog aan
zien. Nog op hoogen leeftijd ondernam hij een reis naar het 
Heilige Land. Op 93-jarigen leeftijd legde hij zijn ambt neder 
en trok zich in het klooster Nadendal terug. Twee jaar later 
stierf hij en werd in de dom te Abo begraven. 

Portret: Finland 1933, in een weldadigheidsserie, verschenen ten 
bate van het Einsehe Roode Kruis, I K m. -f- 10 p., sepia; rechts 
onder: het wapen van Magnus Tawast. 

MICHAEL AGRICOLA. 
Michael Agricola, reformator van Finland 

en grondlegger van de Finsche literatuur, 
werd omstreeks 1508 te Pernaja geboren. 
Hij werd secretaris van Finlands eersten 
protestantschen bisschop Martin Skytte, 
studeerde drie jaar aan de universiteit van 

'Wittenberg, werd rector aan de kathedraal
school te Abo en in 1548 coadjutor van 
Skytte, wiens bisdom hij na diens dood 
(1550) bestuurde. 

Na de definitieve breuk met Rome werd 
het bisdom in tweeën gesplitst: Abo en 
Wiborg. Agricola werd nu bisschop van 
Abo (1554). Met zijn Finsche vertaling van 

het Nieuwe Testament, zijn gebedenboek en andere godsdienstige 
geschriften legde hij den grondslag voor de Finsche taal. Zelfs 
vermoedt men in hem den religieuzen volksdichter, die balladen, 
als de marteldood van bisschop Henrik en gezangen van het epos 
Kalevala heeft gemaakt. Hij overleed 6 April 1557 in de nabijheid 
van Wiborg. 

Portret: Finland 1933, in een weldadigheidsserie, verschenen ten 
bate van het Finsche Roode Kruis, 2 m. -|- 20 p., bruin-violet. 

ISACUS ROTHOVIUS. 
Isacus Rothovius, protestant bisschop 

van Abo, werd in 1572 geboren als zoon 
van een eenvoudigen boer in de Zweedsche 
provincie Smaland en was dus niet van 
Finsche afkomst. Hij studeerde aan de uni
versiteit te Uppsala in Zweden en verder 
in Wittenberg. Na volbrachte studie werd 
hij hofprediker van koning Karel IX en 
in 1602 predikant te Nyköping in Zweden. 
Reeds vroeg ontplooide zijn organisa
torisch talent. In 1627 werd hij bisschop 
van Abo en reorganiseerde de kerkelijke 
toestanden en het Finsche schoolwezen. 

In verschillende steden werden nieuwe scholen door hem op
gericht en de kathedraalschool te Abo in een gymnasium omgezet. 
Onder Rothovius werd in 1642 de geheele bijbel in de Finsche 
taal uitgegeven. Veel heeft hij bijgedragen tot de stichting van de 
akademie te Abo, welke op 15 Juli 1640 werd geopend en waar
van Rothovius de eerste rector was. Voor de kultureele ont
wikkeling in Finland is deze akademie van veel waarde geweest. 

Portret : Finland 1933, in een weldadigheidsserie, verschenen ten 
bate van het Finsche Roode Kruis, 214 m. -)- 25 p., grijs-blauw. 

^Tifdsdiriftcii, 
Catalo î.eng. 

HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE, AFL. 3. 

Nauwelijks 3 maanden na het verschijnen van aflevering 2, is 
aflevering 3, niettegenstaande vele moeilijkheden door den oorlog 
veroorzaakt, verschenen. 
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Deze aflevering begint met het slot van de Kerkelijke Staat met 
de verschillende Neudrucken. De diepgaande studie, speciaal op 
dit gebied, zal velen welkom zijn, daar de Neudrucken heden ten 
dage nog in grooten getale aan de markt komen en de behan
deling van hun verschillen, zoowel met de origineelen als ook 
onder elkaar, van het grootste belang is. 

Hierbij aansluitend bevat deze aflevering in hoofdzaak de 
behandeling van Kaap de Goede Hoop. Na een kort overzicht over 
den voor-philatelistischen tijd zijn de driehoekige Kaapsche zegels 
zoo grondig behandeld, dat er nu nauwelijks nog vraagpunten 
betreffende deze zegels zullen overblijven. Dat geldt zoowel voor 
de diepdrukzegels van Perkins, Bacon & Co. en van De la Rue 
& Co. als voor de hulpuitgifte van 1861, de z.g. houtsneden. 
Van alle vinden wij een diepgaande behandeling van het druk-
procédé en een beschrijving van de bij verschillende waarden voor
komende typen, verduidelijkt door afbeeldingen. Ook de recht
hoekige uitgiften zijn met een zelfde zorgvuldigheid bewerkt, het
geen speciaal geldt voor de talrijke opdrukken. Doordat de 
bewerking geschied is aan de hand van officieele Kaapsche docu
menten, wint deze daardoor belangrijk aan waarde. Voor vele 
lezers zullen verder de gegevens over de mysterieuse driehoekige 
zwarte 4 d. en over een Kehrdruck van dè 4 d. houtsnede geheel 
nieuw zijn. Niet minder interessant zijn de mededeelingen over 
de gehalveerde driehoeken. De geheele beschrijving wordt boven
dien duidelijker gemaakt door een kaart van de Kaapkolonie met 
het er om heen liggende Zuid-Afrikaansche gebied. 

Nogmaals vestig ik de aandacht op dit handboek, dat m. i. in 
geen enkele philatelistische bibliotheek mag ontbreken. W. G. Z. 

( 
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POSTZEGELHANDELAREN. 

De heer Tom Lund vergast ons in het Maandblad op een serie 
wenken en raadgevingen. 

Ik vraag mij af: wie is mijnheer Lund en wat wil hij ? In de 
meeste gevallen ontpoppen zulke menschen zich als toekomstig 
beurs- of veilinghouder of handelaar en trachten van te voren 
zich op billijke wijze een weg te banen, ten einde later te kunnen 
zeggen: „Ik ben die mijnheer X, die in het Maandblad zulken 
goeden raad wist te geven en aangaf, hoe het niet moet". 

Ik weet nu al, dat schrijver een bureau wil vestigen, waar ver
zamelaars hun oude beschadigde klassieke postzegels kunnen in
wisselen voor „kabinet"-stukkcn. Ik ben evenals de heer Reyerse 
van meening, dat dit geen zin heeft. 

In de tweede serie goede wenken worden de handelaren bij den 
kop genomen en wordt verondersteld, dat zich onder het koren 
veel kaf bevindt. Inderdaad is zulks waar, aangenomen dat de 
schrijver lederen verkooper van postzegels verslijt voor een 
postzegel-handelaar, hetgeen echter niet juist is. 

Mogelijk heeft de heer L. slechte ervaringen opgedaan, doch ik 
geef hem de verzekering, dat er in dat geval geen lid van de offi
cieele handelaren-vereeniging bij betrokken is en mocht zulks 
onverhoopt het geval zijn, dan wende hij zich tot het bestuur, 
hetwelk, daarvan kan hij overtuigd zijn, de aangelegenheid niet 
zonder meer ter zijde zal leggen. Het bestuur stelt er prijs op de 
belangen niet alleen van haar leden, doch óók die van verzame
laars te behartigen en zulks in den ruimsten zin van het woord. 
Doch zij duldt niet, dat haar leden op één lijn worden gesteld met 
scharrelaars en beunhazen. 

Ik ben overigens overtuigd, dat onze leden benieuwd zijn te 
mogen vernemen aan welke eischen zij volgens steller hebben te 
voldoen. Doch dit volgt in het volgende stuk. 

Licht en korenmaat worden gereed gezet, en wanneer ik óók 
eens een raad mag geven, dan dezen: ,,T(alk) L(ess). 

M. J. H. TOORENS, 
secretaris Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelhandelaren. 

DE SPOORWEGPOSTZEGELS. 
Begin Februari werd per radio het publiek er op gewezen, dat 

de spoorwegpostzegels reeds sedert 31 December j.l. niet meer 
voor frankeering geldig zijn. 

Hierdoor wordt nog eens weer de aandacht gevestigd op de 
m. i. te korte geldigheidsduur dezer frankeerzegels. In de eerste 
plaats V. aren deze zegels slechts „op verzoek" aan de loketten 
verkrijgbaar gedurende 1 September t.m. 31 October, dus 9 weken, 
en geldig tot 31 December jl. Nu hielden philatelisten hiermede 
rekening, maar particulieren zijn hiermede niet zoo goed op de 
hoogte en zijn dan ook in ruime mate de dupe hiervan geworden. 
Er zijn mij vele bekend, ook zakenmenschen, die met deze zegels 
zijn blijven zitten. Waarom werden deze zegels slechts op verzoek 
verkocht en waarom deze zeer korte levensduur ? Terwijl men 
de kinderzegels 5 jaar frankeeringsrecht toestaat ? Wie kan mij 
erover inlichten wat de beweegredenen zijn van deze zonderlinge 
handeling der P.T.T. ? 

Volgens eigen opgave der P.T.T. zijn van deze zegels verkocht: 
van de 5 cent 6.062.328 en van de \2i4 cent 1.354.090. Men mag 
bij verkoop van een dergelijk aantal zegels ook verwachten dat 
men een behoorlijken tijd wordt toegemeten deze zegels voor het 
beoogde doel, n.l. frankeering, te kunnen gebruiken. 

J. H. FRERKS. 

Ter bescherming 
Var Vcrzainelaars 

en Handelaren 52r 
Zooals wij de vorige keer schreven, geniet de handelaar een 

groote mate van vertrouwen van publiek en verzamelaar. Wie 
wij waardig achten zich postzegelhandelaar te noemen, gaven wij 
reeds eenigerraate aan. Zooals helaas ook bij vele beroepen het 
geval is, kan een ieder zich voor postzegelhandelaar uitgeven. Dit 
IS een van de gevolgen van het opheffen van het gildewezen een 
kleine anderhalve eeuw geleden. In andere landen, wij denken b.v. 
aan Oostenrijk, bestond en bestaat een „beschermingswet". Alleen 
zij, die bewezen hadden door en door het vak te kennen en aan 
nog andere eischen, o. a. vertrouwenswaardigheid, voldeden, 
mochten zich als pos.ztgelhandelaar uitgeven. Ook een „vestigings
wet" voor postzegelhandelaar kennen wij in Nederland niet. Maar 
hoe moet men nu weten wie de postzegelhandelaar is, waarop men 
zich kan verlaten ? Het is een verblijdend teeken, dat er thans 
stappen worden ondernomen, om tot aanwijzing van zulke han
delaren te komen. Hier ligt o. i. prachtig werk voor den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
voor het grijpen. Dit lichaam, dat leiding geeft aan alles wat er 
in philatelistisch Nederland gebeurt, dat alle philatelisten omvat, 
althans behoort te omvatten, kan door het instellen van een 
,,Instituut van handelaren" alle „vrienden van het zegel" aan zich 
verplichten. Het is verheugend, dat nu er onlangs „eenheid" in 
ons postzegelwereldje is gekomen wat betreft de philatelistische 
pers, de tijd rijp blijkt te zijn om recht te gaan zetten, wat daarin 
krom is. 

TOM LUND. 

Vraag. — Zoudt u mij in uw vragenrubriek kunnen mededeelen 
of de puntstempels 142 t.m. 150 op 5 cent 1872 (Willem III) 
bestaan ? Hierover heb ik veel verschil gehoord en deze nummers 
zijn ingevoerd van 15-11-1891 t.m. 1893, dus na den dood van 
Willem III. Bij voorbaat dank. 

Antwoord. — Met uitzondering ten opzichte van nr. 147 kan 
ik de gestelde vraag bevestigend beantwoorden, daar de nummers 
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142 t m 146 en 148-150 in mijn verzameling 5 cent 1872 voor
komen Verscheidene ervan zijn uiterst zeldzaam en als zoodanig 
wil ik noemen de nrs 145-146 en 148-150 

Wat nr 147 (Kamp bij Laren) betreft, dit is gedurende slechts 
één maand (Augustus-September 1892) gebruikt in een kamp waar 
een paar duizend soldaten gelegerd waren. Het zou — alhoewel 
de zegel Koningin hangend haar al geruimen tijd in omloop was, 
doch afstempelingen 1892 en 1893 op de 5 cent 1872 toch lang 
geen zeldzaamheden zijn — theoretisch kunnen voorkomen, doch 
het zal een ieder wel duidelijk zijn dat dit practisch vrijwel uit
gesloten IS. Voor zoover mij bekend komt dit nummer dan ook 
in geen enkele verzameling voor, evenmin trouwens als de nrs 
258 en 259 

Met betrekking tot het opzetten van een puntstempelverzameiing 
5 cent 1872 zou ik daarom het volgende willen opmerken 

2oo min als men een verzameling puntstempels op de emissie 
1867 opzet van 1 t.m 259, zoo mm is dit ten opzichte van de 
emissie 1872 gewenscht Niemand zal de nrs. na 160 op de emissie 
1867 als manco's beschouwen, doch ze eenvoudig als met bestaand 
aannemen (zelfs al zijn er misschien wel enkele) Maar waarom 
zou men dat, ten opzichte van de nrs. 145-150 (alsook 258 en 259) 
op de emissie 1872 dan wel doen ' Deze nummers werden immers 
(behalve 142 op 15 11 1891) eerst uitgegeven na den dood van 
den Koning op 23 11 1891 ' De nrs. 148 en 149 zelfs een jaar 
later en nr. 150 nota bene eerst op 1-2-1893 (om 4K maand later 
alreeds weer ingetrokken te worden) 

De samenstellers van den puntstempel-catalogu«, de beeren 
Rutgers en Korteweg, gingen ook alreeds van dit standpunt uit 
en gaven (met uitzondering voor nr 150) voor deze nummers dan 
ook zelfs geen prijzen op M i. behoorde ook nr 150 niet geprijsd 
te staan, ook dit nummer is uitermate zeldzaam en is m i voor 
den genoteerden prijs ad ƒ 5 — nergens te koop 

Ik geloof dan ook dat het juist is, bij het opzetten van een 
verzameling puntstempels op de 5 cent 1872 deze samen te stellen 
van 1 t m. 144 en van 151 t m 257. Doet men dit niet, dan blijft 
men ten eeuwigen dage met open vakjes zitten die practisch niet 
te vullen zijn, niet om een kwestie van prijs, maar om de een
voudige reden dat ze er practisch met zijn. 

W H P. VAN TRUIJEN. 

LEZINGEN OVER PHILATELISTISCHE ONDERWERPEN. 
Aanvulling der lijst in het Januan-nummer. 
Dr G. C. Hirsch, Julianalaan 149, Bilthoven, over: 
1. De geschiedenis van Midden-Europa van 1780-1939, uit

gedrukt in postzegels en poststukken Met 150 lantaarnplatcn in 
kleurenfoto. 

2 Een philatelistische reis door Midden-Europa Cultuur
historische documenten op postzegels Met ongeveer 150 lantaarn
platen naar kleurenfoto's 

Condities voor beide lezingen- vergoeding van reis- en verblijf 
kosten en ƒ 20 — honorarium 

K E König, Corn Krusemanstraat 35 II, Amsterdam Zuid, 
over. 

1. Bosnie-Herzegowina 
2 K. u K. Feldpost 
3 Polen - stadpostzegels 
4 Voor propaganda-avonden De zin en de beteekenis van 

het postzegelverzamelen 
Condities: vergoeding reiskosten 

STICHTING AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
1 Teneinde de aantrekkelijkheid van beursbezoek voor phila-

telisten buiten Amsterdam woonachtig te bevorderen, alsmede ter 
ontwikkeling van vraag en aanbod ter beurze, is de volgende rege
ling getroffen: 

VAN DIETEN VOOR 

ZIJ, die voornemens zijn een bezoek aan de beurs te brengen en 
speciale landen of zegels zoeken of hebben aan te bieden, kunnen 
vooraf hun wenschen, uitsluitend schriftelijk, kenbaar maken met 
opgave van den datum van het voorgenomen persoonlijk bezoek 
aan de beurs. Deze kennisgeving is te richten aan het Bestuur 
Amsterdamsche Postzegelbeurs, „Brakke Grond", Nes, Amsterdam, 
en wel uitsluitend op een éénzijdig beschreven of getypte brief
kaart Het bestuur bepaalt welke kennisgevingen voor publicatie 
in aanmerking komen. Deze laatste worden op de(n) eerst-
volgende(n) beursdag(en) genummerd gepubliceerd. Wie van de 
beursbezoekers naar aanleiding der publicatie heeft aan te bieden 
of op aanbod wenscht te reflecteeren, kan tijdens beurstijd dit 
opgeven aan het bestuur. 

In verband met het bovenstaande is het gewenscht opgaven 
tijdig in te zenden. 

Voor hen, die niet in pe-'soon de beurs komen bezoeken, geldt 
deze regeling niet. Deze kunnen zich desgewenscht in verbinding 
stellen met erkende commissionairs ter beurze. 

2. Als commissionair kunnen worden erkend: a. leden der 
handelaarsvereeniging; b houders van handelaars-beurskaarten 

Het schriftelijk verzoek tot erkenning is te richten aan de 
beurs-commissie. Gegadigden moeten te goeder naam en faam 
bekend staan; lid zijn eener erkende philatelistische organisatie, 
de Nederlandsche nationaliteit bezitten of althans 10 jaren in 
Nederland woonachtig zijn; voorts bereid zijn arbitrage te aan
vaarden en zich daaraan te onderwerpen Borgstelling kan ver
langd worden. 

De beurs-commissie publi,°ert de erkenning in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie Zij iS te allen tijde bevoegd de erkenning 
in te trekken of een commissionair in de uitoefening van zijn 
functie te schorsen. Aan de erkenning kunnen bijzondere voor
waarden verbonden worden De cjmmissie en het bestuur zijn 
bevoegd verzoeken tot toelating zonder opgave van redenen af te 
wijzen of het aantal toe te laten commissionairs te beperken 

De te genieten provisie wordt vastgesteld door den commissionair 
in overleg met diens opdrachtgever Uit de verplichtingen van den 
commissionair kan geen enkele aansprakelijkheid jegens beurs-
commissie of stichting voortvloeien Klachten over commissionairs 
zijn te richten aan de beurs-commissie. Het stichtingsbestuur is 
gelijkelijk bevoegd van deze klachten kennis te nemen. 

Alleen aan erkende commissionairs is het toegestaan door middel 
van publiciteit aanbod ter verhandeling ter beurze uit te lokken 

3 Erkend als commissionair: de beeren Th. L. Stegenga, Nic. 
Maesstraat 154 bov., Amsterdam Z , en A. Tijbout, Nassau-
kade 101 b o v , Amsterdam W. 

4. Op Goeden Vrijdag-avond wordt een avondbeurs georgani
seerd in „,De Brakke Grond" van 19-23 uur. 

Het entree voor deze avondbeurs is gesteld op 25 et per persoon. 
In verband met extra kosten voor zaalhuur wordt ook entree ge
heven van houders van beurs- en knipkaarten, die echter toegang 
hebben tegen een entree van 10 et op vertoon van hun kaart. 

Deze beurs wordt in het bijzonder aanbevolen voor hen, die 
gewoonlijk overdag verhinderd zijn, als ambtenaren en winkeliers, 
en voor onze medeverzamelaars in Gooi, Zaanstreek en Haarlem 
en omgeving. 

27 Februari 1940. 
Namens de Amsterdamsche Postzegelbeurs, 

LOD. S BEUTH, voorzitter. 
W. W. HELMHOLT, secretaris. 

* * * 
In Februari ontwikkelde het bezoek aan de postzegelbeurs in 

de „Brakke Grond", Nes, zich geleidelijk In totaal waren er 663 
bezoekers Op Zaterdag 17 Februari werd een recordbezoek van 
119 bereikt. Verheugend was daarbij, dat zoo vele verzamelaars 
van buiten kwamen opdagen, vooral 's Woensdags zien wij vele 
nieuwe gezichten. Veel verzamelaars staan nog u at onwennig 
tegenover deze nieuwe vorm -̂  an philatelistisch contact Natuurlijk, 
men moet een zekere schuchterheid overwinnen, wat velen de 
eerste maal niet volledig gelukt De beste relaties komen geleide
lijk tot stand Men maakt dan afspraken over en weer en als een
maal bekend is wat men zoekt, dan komt het aanbod van alle 
kanten. 

MANCOLIJSTEN 
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Er ontwikkelt zich ook een levendig ruilverkeer, vooral onder 
meer gevorderde verzamelaars. Zoo vernamen wij dat één der be
zoekers voor ongeveer frs. 5700 Yvert op één middag had geruild, 
voornamelijk natuurlijk betere zegels. 

Een groote verbetering beteekent dat ingevolge de wijziging der 
drankwetvergunning, thans ook handelaars vrijelijk kunnen koopen 
en verkoopen, waardoor de beurs zich tevens onrwikkelt tot een 
philatelistisch handelscentrum. Het bestuur doet alles om het 
bezoek aan de beurs aantrekkelijk te maken en de handel, te 
bevorderen. De officieele publicatie getuigt hiervan. 

Namens de beurs bracht op Vrijdag 23 Februari j.l. de voor
zitter een bezoek aan de vergadering van „Op Hoop van Zegels" 
te Haarlem, waarbij hem gelegenheid werd geboden iets over het 
karakter van de beurs te vertellen. Van de 38 ter vergadering 
aanwezigen namen 28 een introductie, terwijl een knipkaart (in 
den wandel 10-rittenkaart) en een jaarbeurskaart werden geplaatst. 
Dit succes was voor den ter vergadering aanwezigen voorzitter 
van de Shell Philatelistenvereeniging aanleiding den heer Beuth 
uit te noodigen op de eerstvolgende vergadering zijner vereeniging 
een soortgelijke korte voordracht te houden. Voorts noodigde de 
heer Beuth de Haarlemsche vereeniging uit tot een collectief bezoek 
aan de beurs, waarbij tevoren de philatelistische wenschen der 
Haarlemmers bekend zullen worden gemaakt. 

Op deze wijze zullen ook andere vereenigingen aan de beurt 
komen en draagt de beurs het hare ertoe bij het persoonlijk contact 
tusschen onze Nederlandsche Philatelisten te bevorderen. 

DE HONGAARSCHE ZEGELS UITGEGEVEN TER GELEGEN
HEID VAN H E T 20-JARIG REGEERINGSJUBILEUM VAN 

DEN RIJKSBESTUURDER ADMIRAAL H O R T H Y . 
Het groene 6 f. zegel brengt Hor thy in zijn admiraalsuniform 

in beeld, gezeten op een steigerenden schimmel, met er achter 
een in een boog waaiende Hongaarsche vlag met het door engelen 
vastgehouden wapen van Hongarije met de St. Sfefanskroon. Op 
den achtergrond beneden rechts ziet men de Votiefkerk van 
Szeged met haar twee hooge spitse torens; de naam van deze stad 

staat er onder. Szeged is de stad, waar Horthy in 1919 het natio
nale leger om zich heen verzamelde, waarmede hij optrok om 
Hongarije van de bolsjewisten te zuiveren. In den linkerboven
hoek staan de woorden „A fövezér" („De opperbevelhebber") met 
het jaartal 1919. 

Het 10 f. zegel is grijs met uitzondering van den kop van 
Hor thy in profiel, met het gelaat naar links gekeerd; dit portret 
is bruin gekleurd. Rechts terzijde van deze beeltenis î  het familie
wapen van de Horthy's aangebracht. Boven het hoofd van Horthy 
staat zijn naam: Hor thy Miklós („Nicolaas Horthy"), links het 
jaartal 1920 en rechts 1940. 

Het roode 20 f. zegel symboliseert het feit, dat Hongarije verleden 
jaar een groote landstreek in het noorden, welke na den wereld
oorlog aan Tsjecho-Slowakije was toebedeeld, weer bij zijn eigen 
gebied mocht voegen. In het midden zweeft een engel, die aan het 
koord van een groote kerkklok trekt. Dit herinnert de Hongaren 
aan den slag bij Nandorfehérvar, het tegenwoordige Belgrado, in 
1456, waar een Hongaarsch leger onder Janos Hunyadi den 
Turkschen vijand versloeg, waardoor een verder doordringen van 
den Islam in Europa werd verhinderd. Na deze groote gebeurtenis 
gaf de Paus te Rome last, dat ter herinnering aan dit feit voortaan 
overal 's middags om 12 uur de kerkklokken moesten luiden, een 
gebruik dat nog altijd in eere wordt gehouden. Naast de figuur 
van den engel ontwaart men de prachtige kathedraal van Kassa, 
een van de voornaamste steden in het terugverworven gebied, met 
het wapen van den grooten vrijheidsheld Frans Rakoczi II er 
naast, met de spreuk „Pro Libertate". Het zegel draagt aan den 
bovenkant het opschrift „A felszabadito" („De bevrijder in het 
noorden") met het jaartal 1939 er onder. 

SENF t 
De in de geheele wereld bekende postzegelhandelaar en schrijver 

van philatelistische artikelen Wilhelm August Louis Senf is 
12 Februari j .l . in den ouderdom van 87 jaren in Leipzig over
leden. Hij was mede-oprichter en tot Februari 1890 mede-eigenaar 
van de firma Gebr. Senf. 

NEDERLAND 1894-1910. Portzegel 6^4 cent 
— Idem 20 cent 
— 1907. De Ruyter 'A - 25 cent 
— 1912-1922. 134, 3, 4K, 5'A, 7 cent 
— Armenwet 1% cent, zwarte opdruk 
— Interneering, bruin 
— Postpakketverrekenzegel 11 op 22 3^ cent 
— Idem 15 op 17% cent 
— Luchtpost 1921. 10, 15 en 60 cent 
— Idem 1928. 40 cent 
— Idem 1928. 75 cent 
— Idem 1929. 1.50 gulden 
— Idem 1929. 4.50 gulden 
— Idem 1929. 7.50 gulden 
NED.-INDIE. — Portzegel 1874. 10 cent * f 12.—, 
— Idem 1874. 15 cent * ƒ 3 . — , ° 
— Idem 1874. 20 cent '■■ -6 .—, ° 
— Idem 1872. 10 cent "' -0.50, ° 
— Idem 1872. 15 cent =■■ -0.75, ° 
— Idem 1872. 30 cent * -0.50, ° 
— Idem 1872. 40 cent * 
— Idem 1872. 50 cent ■̂■ 
— Idem 1872. 75 cent * 
— Dienstzegels, alle ongestempeld en postfrisch 

Opdruk D 10 12'A 15 20 25 50 

ƒ 1.30 
- 0.45 
- 2.15 
- 0.45 
- 0.25 
- 0.75 
- 0.30 
- 1.70 
- 0.28 
- 0.18 
- 0.20 
- 0.30 
- 1.75 
- 0.35 
- 13.— 
- 3.75 
- 1.25 
- 0.60 
- 0.90 
- 0.75 
- 0.15 
- 0.15 
- 0.08 

2.50 

Prijs 10 38 45 28 85 40 3.40 

Dienst 

Prijs 
Dienst 

Prijs 
CURACAO. 
— 1873. 3 
— 1873. 5 
— 1873. 10 
— 1873. Ï2A 
— 1873. 25 
— 1873. 50 
— 1873. 60 
— 1.50 gld. = 
— 1934. 1 -

Waarde 

'A 1 2 

6 2 3 
15m. str. 17'-$ 

1.40 30 
— 1873. 2 A cent 

cent ••' ƒ5.50, ° 
cent =■■ -0.90, ° 
cent =■• - 1.60 ° 
cent '■• - 3 . — , ° 
cent '■■ - 1.75, o 
cent * -0.14, ° 
cent * - —, ° 

' ƒ7.—, ° 
21 cent, 11 stuks. 

2A 

25 
20 

24 
■' f 

3 4 

5 3 

22 K 

55 
0.75, 

postfrisch 
25 27^ '■•30 » 30 " 

5 

6 
25 

25 
0 

50 

7A 

11 
30 

30 

° 5 0 

10 

10 
50 

1.35 

12K 15 

48 18 
1.— 2.50 

90 2.90 
 1.10 
 7.50 
 1.10 
 1.50 
 3.— 
 1.20 

.— 
 0.60 
 6.50 
 5.25 

° 1.50 ° 2.50 
Prijs 7.50 1.10 2.— 1.20 1.10 1.40 1.30 7.50 

Orders boven ƒ 10.— franco aangeteekend. 
^ I F " Door langdurige ziekte van den heer H. van der Loo i'-
tot onze spijt de veiling tot April uitgesteld nioeten worden. 
Deze zal dan echter beslist plaats hebben. 

Met ingang van 1 Juni zal onze zaak Nieuwstraat 26 
overgaan naar ons filiaal: NOORDBLAAK 93. 

IKiiEfi«flPÎ DÎ  ¥AM P U I ILOO'S ^mïïIËGilLiHIAi^iiilL M,¥, 
x o x 31 MEI: NIEUIVSXRAAX 2G, ROXXERDAiW. XELEFOOIM 5 4 S 4 0 . 

FILIAAL,: NOORDBLAAK 9 3 , XELEFOON 14484 . 
P o s t ^ l r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. JHees & Z o o n e n , R o t t e r d a m . 



FroedleCatalogi1940 
n Wereld . . . f 2,20 

Europa . . . f 1,40 
Luchtpost . . f 0,55 
Duitschland . . 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: 

Ä. J. P i Wit 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

Speciale aanbieding Ned.lndië 
Yvert 139: i2% et. scheepjestype 
Yvert 154: 35 et. scheepjestype 
Yvert 155: 1.75 gld. Hla palmtype 
Yvert 170: 12 3^ et. Willem de Zwijger 
Yvert 191: 30 et. zwart z.g. karbouwtype 
Yvert 194: 40 et. groen idem 
Yvert 195: 42 J4 et. geel idem 
Yvert 196: 50 et. grijs groot formaat 
Yvert 198: 80 et. rood groot formaat 
Yvert 201: 2.50 gld. lila groot formaat 
Yvert 210: 12>^ et. Kind 1936 
Yvert 212/213; Jamboree Indië 
Yvert 214/218: Asib 
Yvert 221/224: Jubileum 1938 
Yvert 225/229: C. Missiebureau 
Laatste Kinderzegels, 6 waarden 
Yvert porto 23/27: IVsU^i ct. 
Yvert porto 31: 30 et. rood sehaarsch 
Yvert porto 33: 50 et. 
Yvert porto 34: 75 ets. 

per 10 
0.10 
0.30 
0.70 
0.20 
0.20 
0.10 
0.60 
0.20 
0.45 
1.30 
0.50 
2.50 
4.50 
2.50 
5.— 
6.— 
0.40 
1.20 
0.30 
0.55 

100 
0.75 
2.— 
5.— 
1.40 
1.25 
0.75 
4.50 
1.50 
4.— 

11.— 
4.— 

22.50 

3.25 

2.25 
4.50 

Porto extra. Giro 224533. Prima kwaliteit. 

Tevens ruime sorteering z.g. plaatjesgoed voor den handel. 
Op aanvrage stuur ik U een monstersamenstelling met prijzen toe, 
welke binnen 3 dagen geretourneerd dient te worden. 

IHQIIDIIQQICaODnC 
Koninginneweg 175, Amsterdam.Zuid, Telefoon 93489 

Bijzondere aanbieding Neder land engros voor ru i l , wederverkoop of belegging, -^^m 
p . lo p, lOO 
0.30 2.75 
0.20 1.75 
0.20 1.75 
0.30 2.75 
0.50 4.50 
0.40 3.50 
0.50 
0.10 0.60 
0.40 3.— 
0.25 2.— 
0.25 2.— 
0.45 3.75 
0.20 1.50 
0.20 1.50 
0.45 3.50 
3.20 29.— 
1.80 
3.— 28.— 
2.10 18.50 
2.— 17.50 
1.80 16.50 
1.90 17.— 
1.80 16.50 
1.70 15.75 
1.70 15.75 
0.20 1.50 

Uitsluitend prima kwaliteit. Porto steeds extra, Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287. welke ongebr. geleverd wordt. 
Ook vele andere nummers welke niet aangeboden, zijn leverbaar. 

s 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 12% ets. 
illibrord f 0,05 per stuk, voor de 12% ets. Spoor f 0,07 per stuk. Tevens belangrijke partijen engros onversehillig 
;ik land, ik heb geen inkooplijstcn. — Dringend gezocht alle betere Europaseries. Bijzonder Danzig, Saargebied, 
jitschland, Oostenrijk, België, enz. Voorbeeld: ik betaal f 80,— voor een Wipablok (Yvert francs 3500,—). 

. J. de Wit, Koninoinneweg 175, imsterdamZ.  Tel. 93489  6iro 224553. 

v. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
r. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
■f. n r . 
f. nr. 
f. nr. 
r. nr. 
r. nr. 
/. nr. 
'. nr. 
r nr. 
'. nr. 
r. nr. 

13 
15 
21 
22 
23 
24 
32 
34 

34a 
37 

37a 
38 
49 
55 
61 
72 
73 
77 
80 
81 

81a 
82 
83 
84 
85 

114 

% c. 1869 
1 c. 1869 

10 e. 1872 
1 2 ^ e. 1872 
15 c. 1872 
20 c. 1872 
2 e. 1876 
3 e. 1891 
3 e. 1891 geel 

10 e. 1891 
10 e. donker 
nj4 c. grijs 
3 c. oranje 

15 e. bruin 
1 gld. groen 
3 e. tbc. 
5 e. tbc. 

17«^ e. 2 kl. 
40 e. 2 kl. 
50 e. 2 kl. 
60 e. 2 kl. 

l'A c. 1913 
3 e. 1913 
5 e. 1913 

10 c. 1913 
10 op 5 c. 

p . lO 
0,30 
0.25 
0,08 
0,35 
0,30 
0,32 
0,10 
0,10 
0.15 
0.10 
0.15 
0.30 
0.20 
0.35 
0.10 
0.15 
0.15 
0.20 
0.15 
0.12 
0.15 
0.30 
0.40 
0.30 
0.65 
0.15 

p . lÜO 

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

1.50 
2.75 
0.70 
1.25 
1.25 
1.65 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 
3.50 
2.50 
5.50 
1.25 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 115 10 op IIV^ c. 
nr. 122 20 e. Jub. '23 
nr. 123 25 c. Jub. '23 
nr. 124 35 c. Jub. '23 
nr. 125 50 e. Jub. '23 
nr. 143 12}^ e. z.w. 
nr. 151 60 e. violet 
nr. 152 1 gld. blauw 
nr. 153 5 gld. grijs 
nr. 157/58 2 en 10 e. 
nr. 177 12K c. rood 
nr. 180 IZVs e. 
nr. 212a 21 c. 
nr. 213 27% c. 
nr. 222 21 e. opdruk 
nr. 234 70 c. 
nr. 250 5 c. W. d. Zw. 
nr. 258 80 c. 
nr. 277 6 c. Luchtv.fds. 
nr. 284 6 c. Zomer '36 
nr. 287 12K c. drieh. 
nr. 297 6 e. Vondel 
nr. 302 5 c. Fr. Hals 
nr. 307 5 c. Zomer '38 
nr. 313 3 e. Kind '38 

p . l O 

0.20 
0.20 
0.20 
0.50 
0.25 
0.20 
0.20 
0.10 
0.80 
1.— 
0.25 
0.55 
0.22 
0.45 
0.40 
0.50 
0.20 
0.95 
1.10 
0.25 
1.60 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 

p . IOC 

1.75 
1.75 
1.75 
4.50 
2.— 
1.50 
1.50 
0.75 

2.— 

1.75 
3.50 
3.25 
4.— 
1.50 
8.— 
9.— 
2.25 

14.50 
1.75 
1.75 
2.25 
1.75 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 314 4 c. Kind '38 
nr. 315 5 e. Kind '3S 
nr. 320 3 c. Zomer '39 
nr. A3 60 e. luchtpost 
nr. A9 36 e. luchtpost 
Porto 28 1 e. Ruyter 
Porto 48 3 c. 
Porto 59 25 c. 
Porto 60 50 e. 
Porto 63 7 e. dik 
Porto 64a 9 c. 
Porto 68 1 gld. rood 
Porto 74 5 op 1 e. 
Porto 75 10 op 1 c. 
Porto 76 nViop 5 e. 
A 4/5 40, 75 c. luchtp. 

Nieuwste Kind, 1 Dec. 1939 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

272275 Zomer '35 
278281 Kind '35 
282285 Zomer '36 
288291 Kind '36 
295298 Zomer '37 
299303 Kind '37 
304308 Zomer '38 
312316 Kind '38 

3 et. Kind '39 



NIEUW!! „KABE" WERELD ALBUMS. 
NIEUWSTE UITGAVEN 

STAAT AAN DE SPITS 

1 DEELIGE WERELD ALBUMS 
LOSBLADIG, in schroefband. Bladen van prima houtvrij papier. 
No. 5. Inhoud 170 pagina's tweezijdig bedrukt . . . . f 3 , — 
No. 6. Inhoud 170 bladen éénzijdig bedrukt f 4,— 

2 DEELIGE WERELD ALBUMS, éénzijdig bedrukt. 
No. 138. Europa, 265 bladen f 9,— 
No. 139. Buiten Europa, 300 bladen f 9,40 

De UitverkOOpSOOrten Nos. 4, 1741, 2741, 411 en 416 zijn nu geheel opgeruimd. 
,,KABE" postzegelalbums en benoodigdheden zijn overal verkrijgbaar. 

Prospectus gratis verkrijgbaar. 
„KABE" POSTZEGELALBUMFABRIEK VOLKHARDT, BARTH & GO. 

T L COMPLETE JAARGANGEN VAN HET „PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 1912—1921 
16 KOOP en het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE" 19221939. 
finnnnlinflnii ■ Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen den prijs 
d3np6DQ06n. 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. 

Voor I V I E U W I G H E D E I V 
is sedert 1900 HET adres: 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700. telefoon 4323. 
AMSTERDAM, Gravenstraat 17 a/d N . Kerk, telef. 47103. 

Levering (ook in abonnement), direct bij 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. 

VRAAGT INLICHTINGEN ! ! ! 
• • Vraagt toezending van onze 
A P R I L  A A N B I E D I N G . 

Prijs per origineel pakket f 0,75. 
Monsters worden op aanvraag gaarne 
toegezonden door den i m p o r t e u r . 

60MSTR00KJES POSTFRISCH No. 1. 
Onmisbaar voor verzamelaars van ongebruikte (post
frissche) postzegels. Voldoet aan de hoogste eischen. 
Tast de origineele gom van den postzegel niet aan, deze 
blijft, zelfs indien men het gomstrookje na jaren ver
wijderd onveranderd. Eenvoudige behandeling, 

(71) 

L. J. A. LUDEKER, 
V. Ostadestraat 209, AmsterdamZ. Postgiro 353322. 

B E K E N D i V l A K I I V G ! 
M A X P O O L y Postzegelhandel, 

voorheen gevestigd Badhuisweg 44 , Den Haag, 
I S V E R P L A A T S T naar: 

41 W e s t S e t h S T R E E T , N E W  V O R K . N.Y. CUS.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 L , 
4 1 I V e s t s e t h S T R E E T , IVEWYORK. IV.Y. CU.S.A.> 
Postrekening: No. 61989. Banliier: Amsterdamsche Bank N.V.  Den Haag. 
Lid Ned. Vereeniging van Postsegelhandelaren te Den Haag. 


