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1®® 
VEniLING 

zal eind Mei plaats hebben. 

Veel prachtig materiaal van 
^ Nederland 
^ Duitsche Koloniën 
^ Europa 
^ Vereenigde Staten 
^ vele Restantverzamelingen. 

De Catalogus is voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor volgende veilingen kan 
steeds goed materiaal worden 

ingezonden. 

♦ ♦ 
TE KOOP GEVRAAGD: 
een g o e d o n d e r h o u d e n 

Europa of Wereldverzameling. 
HEKKER's POSTZEGELHANDEL w.v. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. J. Hekker 

Rokin 40, AmsterdamC. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 
^qr* Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

^J koers gedaald 
Frs.koers gezakt 

f Fostzegelprijzen gestegen | B 

I Het eerste postzegelmagazijn* met 
I de grootste voorraad zegels van alle 

landen der wereld, in alle prijzen. 

J. L. van Dieten, 
4 4  4 5 Delftschevaart, ROTTERDAMC. 

l o o O . . . . de soliditeit van vroeger 
met 

1 9 4 0 . . . . de service van heden. 

Belangrijke Veiling N o . 289 
in jVIei a.s. 

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



EXTRA VOORDEELIGE AANBIEDING IN DOUBLETTEN-
INSTEEKBOEKEN EN BLANCO ALBUMS. 

Verzending door geheel Nederland. 
Prima Nederlandsch fabrikaat. 

DOUBLETTEN-BOEKEN. 
Model 
M. form. 12K 
D. form. 12J^ 
C. form. 13 K 
B. form. 18 X 
A. form. 18 X 
G.E. form. 25 
G. form. 25 X 
H. dwars form. 
E. 20 form. 19 

2. 25 form. 20 

Prijs + Porto 
ƒ0.75 + 0.10 
ƒ1.05 + 0.15 
ƒ 1.60 + 0.15 
ƒ 1.75 + 0.20 

ƒ2.60 + ƒ0.20 
ƒ2.70 + 0.25 
ƒ 4 . - + 0.25 

X 16, 96 perkament strooken 
X 19, 140 perkament strooken 
X 19, 140 perkament strooken 
24, 90 perkament strooken 

24, 180 perkament strooken 
X 32, 120 perkament strooken 

32, 240 perkament strooken 
21 X 26, 160 perkament strooken ƒ 3.25 + 0.25 
X 25, 180 linnen strooken ƒ3.80 + 0.20 

(prima klemband). 
X 25, 225 manilla kar ton strooken ƒ 2.70 + 0.20 

(prima klemband). 

BLANCO LOSBLADIGE ALBUMS. PRIMA KLEMBANDEN. 
Prijs + porto 

No. 4, formaat 26 X 30, 100 dunne bladen ƒ 3 . 1- 0.25 
No. 5, formaat 26 X 30, 50 dikke bladen ƒ2.75 + 0.25 
No. 7, formaat 27 X 30, 75 dikke bladen ƒ3.75 + 0.25 
No. 9, formaat 27 X 30, 200 dunne bladen ƒ5.25 + 0.25 
— Al deze albums zijn verkrijgbaar in roode of groene kleur. — 

Wij zijn steeds keepers van belangrijke verzamelingen 
en engrospartijen. 

EXTRA VOORDEELIGE AANBIEDING 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

complete weldadigheidsseries voor het Kind. 
gebr. ong. gebr. 

ƒ1.25 ƒ1.25 1932 ƒ0 .55 
ƒ0 .25 ƒ0.30 1933 ƒ0.40 
ƒ0.25 ƒ0.30 1934 ƒ0.40 
ƒ0.50 ƒ0.55 1935 ƒ0.25 
ƒ0.25 ƒ0.45 1936 ƒ0.18 
ƒ0.25 ƒ0.40 1937 ƒ0.16 
ƒ0.25 ƒ0.40 1938 ƒ0 .17 
ƒ0.33 ƒ0.50 1939 ƒ0.17 
ƒ0.75 ƒ0.80 

ong. 
ƒ0.65 
ƒ0.65 
ƒ0.65 
ƒ0.65 
ƒ0.50 
ƒ0.50 
ƒ0.50 
ƒ0.50 

COMPLETE SERIES ZOMER2EGELS 
gebr. ong. gebr. ong. 

ƒ0.25 ƒ0 .70 1938 ƒ0.18 ƒ0.55 
ƒ0.20 ƒ0.70 1939 ƒ0.18 ƒ0 .50 
ƒ0.20 ƒ0.55 

gebr. ong. 
1907, De Ruyter ƒ0 .18 ƒ0.18 
1919, 40 en 60 op 30 ƒ0 .12 
1924, Redding 2—10 ƒ0 .15 ƒ0.20 
1935, Luchtvaart 6 et. ƒ0 .09 ƒ0.25 

Universiteit 6—12^ et. ƒ0.20 ƒ0.25 
1934, Crisis 5—6 et. ƒ0.18 ƒ0.30 
1934, Emma 6 et. ƒ0 .05 ƒ0 .15 

Yvert-catalogus 1940 prijs ƒ3 .90 franco . 
Levering uitsluitend na ontvangst van het bedrag op giro 10849. 

PORTO STEEDS EXTRA. 
Speciaal adres voor zegels van Nederland en Koloniën, gebruikt 

en ongebruikt en vele andere landen. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

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

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 zulltn 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 \ r 
STEEDS KOPER van onderstaande zegels in grote hoeveelheden, 
bi) omgaande betaling. Nummers Yvert. Prijzen per loo. 

LOSSE WELDADIGHEIDSZEGELS: 
Alleen gave en licht gestempelde exemplaren. Per 100 
gemengd 2.—, behalve: 
289, 296, 300 2.25 per 100 
288, 295, 304, 306, 307, 319 1.50 per 100 
284, 290, 299, 301, 314, 312, 318, 321 1.25 per 100 
297, 302, 305, 313, 315, 320 0.75 per 100 
278, 279, 280, 274, 269, 270, 260 1.75 per 100 
COMPLETE SERIES. Gaaf en licht gestempeld. Prijs p. serie. 
278/81: 0.13 282/85: 0.13 288/91: 0.12 295/98: 0.12 
299/03: 0.12 304/08: 0.12 312/16: 0.10 318/22: 0.12 
GEDENKZEGELS. Prijzen per 100. 
Van soorten boven 50 c. ook aankoop van minder dan 100. 

73: 2.— 
83: 1.75 

119: 0.70 
123: 0.80 
158: 2.— 
252: 7.— 
286: 0.90 
294: 3.— 
323: 0.50 
LUCHTPOST. 
1: 0.08 
2: 0.04 

3: 
4: 

74 
84 

120 
124 
249 
253 
287 
309 
324 
Prijz 
0.02 
0.10 

3.— 
1.50 
0.25 
3.— 
0.40 
0.50 
8.— 
0.20 
3.— 

en per 
5 
6. 

75: 
85: 

121: 
• 125: 

250: 
265: 
292: 
310: 
325: 

stuk. 
0.04 
0.10 

3.— 
3.— 
0.08 
1,— 
0.90 
0.35 
0.25 
0.10 
0.50 

7: 0.85 
8: 0.20 

82 
118 
122 
157 
251 
266 
293 
311 
326 

< 
1( 

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

?: 0.02 
): 0.25 

PORTZEGELS: 
13 of 17 0.50 per 100; alle andere van de uitgave 1894 
1.— per 100. 55 of 67 0.25 per 100; alle anderen dik of 
dun cijfer 0.50 per 100. 
Ook kooper van INDIE: koerseerende type, 1, 2%, 5, 12K c. 
en ook andere waarden. 

g ^ Elke partij zegels eerst aanbieden. 
Niauw* «ankooplijit varschanen. 

H. OREYFUSS, ZUIDEINDE 312, LANDSMEER. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

zonder vereenigingsnieuws f 3,— 
Buitenland, 

per jaar, franco p. post f 6,—. 
zonder vereenigingsnieuws f 4,— 
Afzonderlijke nummers f 0,50. 
GRATIS voor de leden der 

aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

19e Jaargang. 16 April 1940. N r . 4 (220) 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 
1/2 
l/J 
1/4 
1/6 

Bij 

pagina 
» 
m 

. 
N 

3-, 6-

f 3 0 , -
- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

, 12-m 

1/8 pagina 
1/9 . 
1/12 . 
1/16 . 
1/18 . 

f 6 , -
-5,50 
- 4,50 
- *,— 
- 3,— 

aal plaatsing, in 
evenzooveei 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, wetcnschappelijkcn en redactioneelen aard, poststuk
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z . ; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkcl, Eendrachts-

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

Vaste medewerkers: H . J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, M. J. baronesse 
van Heerdt-Kolff, J. A. Kastcin, K. E. König, P. C. Korteweg, R. E. P. Maier, J. G. Mülaard, 
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, Wilhclminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

HERDENKING EEUWFEEST VAN HET POST
ZEGEL TE ROTTERDAM. 

Op 6 Mei a.s. zal het 100 jaar geleden zijn, dat in Engeland 
het eerste postzegel werd ingevoerd. Dit voor verzamelaars be
langrijke feit zal door de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging 
worden herdacht door het houden van een show, aangevende de 
evolutie van het postwezen vóór en na de invoering van het 
postzegel en de daarmede gepaard gaande philatelistische mogelijk
heden. Deze show zal worden gehouden in de zaal van gebouw 
„Casino" aan de Keerwcerlaan (bij de Oude Binnenweg) te Rotter
dam en zal geopend zijn op Zaterdag 4 Mei van 10 tot 5 uur, 
op Zondag 5 Mei van 12 tot 4 uur, en op Maandag 6 Mei van 
10 tot 5 uur. De toegangsprijs voor niet-ledcn bedraagt 12 cents; 
personen onder de 18 jaar worden slechts onder geleide toegelaten. 

Op Maandag 6 Mei zal in genoemd gebouw een tijdelijk bij
postkantoor zijn gevestigd, waar de nog voorradige koerseerende 
postzegels van Nederland en Koloniën verkrijgbaar zullen zijn en 
waar gelegenheid zal zijn tot het verzenden van aangeteekende en 
expresse stukken. Evenals de gewone correspondentie, gepost in 
de tot dat doel aanwezige brievenbus, worden genoemde stukken 
vóór de verzending vanwege de P.T.T.-dienst voorzien van een 
afdruk van een bijzonder stempel; een en ander behoudens goed
keuring van P.T.T. 

Op den avond van den 6en Mei zal een bijzondere bijeenkomst 
worden gehouden, toegankelijk voor leden en introducé(e)s, waar
op o. m. een interessante lezing met lichtbeelden zal worden 
gehouden. 

Ook zullen door de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
z.g. souvenir-kaarten worden uitgegeven, waarop een afbeelding 
van het eerste postzegel, de „penny black", voorkomt, die voor 
10 cents per stuk verkrijgbaar worden gesteld. Degenen, die niet 
in de gelegenheid zijn de show te bezoeken, kunnen deze kaarten 
bestellen bij den heer C. van der Lecq, Noordsmgel 103, Rotter
dam C , waarbij men duidelijk de adressen gCiieve op te geven, 
aan wie de kaarten moeten worden verzonden, per kaart 1 yi cent 
gelieve bij te voegen en het bedrag vóór 5 Mei a.s. over te 
maken op postrekening 66567 ten name van C. van der Lecq, 
Rotterdam. 

De Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging hoopt dat een 
groot aantal philatelisten deze show zal bezoeken. 

HERDENKING EEUWFEEST POSTZEGEL. 
Op Maandag 6 Mei a.s. zal des avonds te 9.00 uur voor de 

Vara, welke dien dag het algemeen programma verzorgt, een her
denking worden gehouden van het eeuwfeest van de postzegels. De 
heer M. de Jong zal mr; J. H. van Peursem interviewen over de 
Leteekenis van de invoering van de postzegels en het belang der 
philatelic. ' 

Nieim^e 
Uitgiften 

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

ALBANIË. 
De zetter heeft op blz. 43 een correctie niet verbeterd. De 5 al

daar genoemde zegels zijn geen postzegels, maar portzegels. 
ARABISCH SAUDI. 
Vier aanvullende waarden zijn hier te melden: 
Frankeerzegel: 

3 g., blauw. 
Portzegel: 

1 g., blauwgroen. 
Dienstzegel: 

3 g., ultramarijn. 
5 g., violet. 

BRITSCH-GUIANA 
Nieuwe portzegels werden uitgegeven: 

1 c , groen. 
2 c , zwart. 

12 c , rood. 
CHILI. 
Herinneringszegels uitgegeven naar aanleiding van de bezetting 

van het Paascheiland. Beide zegels vertoonen een passagiersschip, bij 
de laagste waarde rechts een afbeelding van commandant Policarpo 
Toro, bij de hoogste waarde van broeder Eugenio Eyraud. 

80 c. + 2 p. 20, groen en karmijn. 
3 p. 60 -|- 6 p. 40, karmijn en groen. 

COTE DTVOIRE. 
Aanvullende waarden: 

60 c , rood. 
70 c , bruin. 

1 f., violet. 
COLUMBIA. 

**lii l lMilii iHHilli lH 

1 f. 40, ultramarijn. 
1 f. 60, bruinzwart. 
2 f. 50, rose. 

Ten bate van het fonds voor het nieuwe 
postkantoor verscheen een serie, waarop 
dit gebouw is afgebeeld: 

Vi c , blauw. 
Vi c , scharlaken. 
1 c , violet. 
2 c , groen. 

20 c , bruin. 
25 c , grijs. 
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DENEMARKEN. 
De in koers zijnde zegels worden in een iets gewijzigd type aan

gemaakt. Het zegel is n.1. iets smaller geworden doordat aan beide 
zijden één ruitje minder op den achtergrond voorkomt. Hiervan 
is als eerste de 15 öre uitgegeven, terwijl nu reeds meerdere zijn 
gewijzigd. De 35 öre zal over een paar maanden verschijnen. 

15 öre, rood. 30 öre, blauw. 
20 öre, grijs. 40 öre, groengeel. 
25 öre, blauwgroen. 

DUITSCHE POST IN POLEN. • 

De op blz. 45 gemelde tweede uitgifte 
is verschenen. Kortheidshalve moge ver
wezen worden naar de opsomming der 26 
overdrukte Poolsche zegels op blz. 46 
Ie kolom bovenaan. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de voorjaars-

beurs te Leipzig verscheen begin 
Maart een speciale serie van 4 fran-
keerzegels. De 3 pf. vertoont de 
Duitsche bibliotheek met er naast een 
afbeelding van Gutenberg, volgens de 
Duitschers de uitvinder der boek
drukkunst. De 6 pf. geeft de eerste 
wolkenkrabber in Leipzig weer, de 
12 pf. het oude stadhuis en de 25 pf. 
een klein overzicht van de tentoon
stellingsgebouwen. Alle zegels ver-
toonen een dubbele M, het bekende 
symbool voor de Muster Messe. 

3 pf., bruin. 
6 pf., zwartgrocn. 

12 pf., bruinrood. _j,̂  . 
25 pf., ultramarijn. ^ 

Ter gelegenheid van de 2e nationale postzegeltentoonstelling, 
welke van 28-31 Maart te Berlijn plaats vond onder den naam 
„Deutsche Marken - Deutsche Stempel" werd een speciaal frankeer-
zegel uitgegeven, dat een frankeerwaarde heeft van 24 pf., een 
toeslag ten bate van het kultuurfonds van den Führer van 76 pf. 
en slechts verkrijgbaar was tegelijk met een entreebiljet van 50 pf. 
Het vertoont de binnenplaats van de rijkskanselarij. 

24 -|- 76 pf., groen. 
ECUADOR. 
Twee belastingzegels (tabak) werden door middel van een opdruk 

veranderd in frankeerzegels. 
5 c. op 1 c , rood. Opdruk: „Postal Adicional / Cinco cen-

tavos." 
5 c. op 1 c. rood. Opdruk: „Casas de Correos / Y Telegra-

fos / Cinco centavos.' 
FRANKRIJK. 
Het 90 c. zegel, type vrede, werd voorz'en van den rooden op

druk F. M. 
Opdrukzegel: 90 c , blauw. 

FRANSCH-EQUATORIAAL-AFRIKA. 
Aanvullende waarden: 

60 c , bruinrood. 
70 c , vioiet en geel. 

1 f., lichtgroen en groen. 
FRANSCH-GUINEA. 
Aanvullende waarden: 

60 c . blauw. 
70 c , groen. 

1 f., sepia. 

1 f. 40, bruin en groen. 
1 f. 60, violet en geel. 
2 f. 50, groen, violet, geel. 

1 f. 40, bruin. 
1 f. 60, rood. 
2 f. 50, sepia. 

FRANSCH-GUYANA. 
Aanvullende waarden: 

60 c , oranje en groen. 
70 c , blauw en groen. 

1 f., zwart en blauw. 
FRANSCH-SOMALIE. 
Aanvullende waarden: 

60 c , zwart. 
70 c , violet. 

1 f., zwart. 
FRANSCH-SOUDAN. 
Aanvullende waarden: 

60 c , blauw en bruin. 
70 c , blauw en rood. 

1 f., rood en bruin. 
GUADELOUPE. 
Aanvullende waarden: 

60 c , blauw en rood. 
70 c , sepia en rood. 

1 i.j blauw en bruin. 
HONGARIJE. 

oiiniimw^^wwwt^ 

» - ' • ' • " • ^ > > . A j a 

ININI. 
Aanvullende waarden: 

60 c , oranje en groen. 
70 c , blauw en groen. 

1 f., zwart en blauw. 
JAPAN. 

1 f. 40, bruin en lilarose. 
1 f. 60, bruin en groen. 
2 f. 50, rood en bruin. 

1 f. 40, blauwgroen. 
1 f. 60, bruinrood. 
2 f. 50, bruingeel. 

1 f. 40, lilarose en zwart. 
1 f. 60, bruin en blauw. 
2 f. 50, bruin. 

1 f. 40, blauw en lilarose. 
1 f. 60, lilarose en br.geel. 
2 f. 50, vermilj. en groen. 

De op blz. 46 gemelde en op 
blz. 60 uitvoerig beschreven serie 
van 3 jubileumzegels is op 
1 Maart verschenen. 

6 f., groen. 
10 f., grijs en bruin. 
20 f., rood. 

1 f. 40, bruin en .lilarose. 
1 f. 60, bruin en groen. 
2 f. 50, rood en bruin. 

Aanvullende waarde in de plaatjesserie. Het vertoont een meer, 
waarin zich een bergmassief weerkaatst. 

5 sen, blauw. 
JHIND. 
De nieuwe Britsch-Indische dienstzegels (met opschrift „Service") 

werden voorzien van den zwarten opdruk „Jind". 
gnis. 
bruin. 

3 ps., 
% a., 
9 ps., groen. 
1 a., rood. 

2 
2% 
4 

a., 
a.. 
a., 

oranje. 
paars. 
donkerbruin. 

JOEGO-SLAVIE. 

mm 
Voor het tehuis van het 

Kroatische personeel der P.T.T. 
m Zagreb verscheen op 1 Maart 
een toeslagserie, oplage 150.000 
series. 

0.50 -f 0.50 din., oranje. Op-
marsch der Kroaten. 

1 -f- 1 d., groen. Kroatische 
koning Tamislav. 

1.50 -f- 1.50 d., bloedrood. 
Terechtstelling van den Kroa
tischen boerenleider Matija Gu-
bec in 1560. 

2 -f 2 d., violet. De gebroeders Radic. 
4 -f- 2 d., blauw. Kaart met de verdeeling in 8 banaten 

LETLAND. 
Aanvullende waarden in het nieuwe-type: 

3 sant., bruinrood. 
10 sant., donkergroen. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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LITAUEN. 

Zegels in nieuwe teekeningen zullen worden 
uitgegeven. Op 15 Maart verscheen als eerste 
een 30 C€ntu met een afbeelding van de vrij-
heidsklok, op 21 Maart gevolgd door de 
5 cemu, waar op den voorgrond een sterk 
gestyleerde „Vytis". 

5 c , roodbruin. 
30 c , groenblauw. 

MADAGASCAR. 
Aanvullende waarden; 

60 c , violetrood. 
70 c , rood. 

1 f. 40, oker. 

1 f. 60, violet. 
2 f. 50, bruinzwart. 

10 f., groen. 

1 f. 60, bruingeel. 
2 f. 50, bruinzwart. 

1 f. 40, blauw. 
1 f. 60, bruinzwart. 
2 f. 50, bruinzwart. 

MARTINIQUE. 
Aanvullende waarden: 

60 c , blauw. 
70 c , violet. 

1 f. 40, ultramarijn. 
MAURITANIË. 

Aanvullende waarden: 
60 c , violet. 
70 c , rood. 

1 f., groen. 
MONACO. 
Aanvullende waarde, gezicht op het vorstendom. 

2 f. 50, blauw. 

NICARAGUA. 
De op blz. 164/'39 in uit

zicht gestelde herinnerings
zegels aan het bezoek van 
president Somoza aan de Ver. 
Staten zijn nu eindelijk ver
schenen, evenwel in andere 
waarden. Het zijn 2 series 
luchtpostzegels, de eene voor 
gebruik in het binnenland, de 
andere voor buitenlandsch 
gebruik. 2ij zijn in 3 verschil
lende teekeningen uitgevoerd: 

a. President Somoza zich wendende tot de senaat der Vereenigde 
Staten in Mei 1939. 

b. Het Capitool te Washington met portret van president So
moza in den rechter bovenhoek. 

c. Het portret van president Somoza geflankeerd door beelden 
van de Golden Gate tentoonstelling te San Francisco en van de 
New Yorksche wereldtentoonstelling. 

Luchtpostzegels voor het binnenland: 
4 c , roodbruin, (a). 20 c , wijnkleurig. (b). 
8 c , sepia, (b) . 32 c , scharlaken, (c). 

~ 16 c , blauwgroen, (a). 
' Luchtpostzegels voor het buitenland: 

25 c , blauw. (a). 65 c , bruinpurper. (a). 
30 c , zwart. (a). 90 c , olij^roen. (a). 
50 c , karmijn, (b). 1 cordoba, violet, (c). 
60 c , groen. (c). 

NIEUW-ZEELAND 

Hierbij nog een afbeelding 
van een der zegels der op blz. 
44 gemelde eeuwfeest- en her-
innermgszege's. 

Deze eeuwfeest serie, behalve 
de 5 en 7 d. zegels, werd voor
zien van den opdruk „Official" 
voor dicnstgebruik. 

Dienstzegels: 

K d., groen. Opdruk rood. 
1 d., rose en bruin. Opdruk zwart. 
1% d., violet en blauw. Opdruk zwart. 
2 d., bruin en groen. Opdruk zwart. 
2K d., blauw en bronsgroen. Opdruk zwait. 
3 d., purper. Opdruk rood. 
4 d., violet en bruin. Opdruk zwart. 
6 d., purper en lichtgroen. Opdruk zwart. 
9 d., oranje en olijfgroen. Opdruk zwart. 
1 s., grijszwart en olijf. Opdruk zwart. 

NIGER. 
Aanvullende waarden: 

60 c , rood en bruin. 
70 c , groen en rood. 

1 f., groen en rood. 

NOUVELLE CALEDONIE. 
Aanvulknde waardfn: 

60 c , ultramarijn en karmijn. 
1 f., bruinrood en groen. 
1 f. 40, blauw en oranje. , 

PARAGUAY. 

1 f. 40, lilarose en sepia. 
1 f. 60, sepia en groen. 
2 f. 50, sepia. 

1 f. 60, groen 
2 f. 50, bruin. 

bruin. 

m 

« MM 

. CORREO 

msssmsmsss 

Er werd nog een „Chaco vrede" 
herinneringsserie uitgegeven, nu ter 
eere van het volk. Alle met verschil
lende afbeeldingen. 

50 c , 
1 p., 
3 p., 
5 p., 

10 p., 
20 p., 
50 p., 

100 p., 

oranje, 
lila. 
geelgroen. 
roodbruin. 
roselila. 
ultramarijn, 
blauwgroen, 
zwart. 

PHILIPPINEN. 

REUNION. 
Aanvullende waarden: 

60 c , ultramarijn. 
70 c , groen. 

1 f., zwart. 
RUANDA-URUNDI. 

Drie nieuwe zegels in horizon
taal formaat verschenen, waarop 
president Quejou is afgebeeld de 
ambtseed afleggend. 

2 c , oranje. 
6 c , geelgroen. 

12 c , purper. 

1 f. 40, blauwgroen. 
1 f. 60, karmijn. 
2 f. 50, bruin. 

Twee aanvullende waarden 
met voorstellingen uit het 
mboorlingenleven: 

1.50 f., lila. 
2.50 f., grijsblauw. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUIVI modern en goedkoop. 
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RUSLAND. 

wmtmmmmmm 

MH 

Naar aanleiding van den 80en geboorte
dag van den Russischen schrijver Anton 
Pavlovitch Tschekhov verschenen een 
4tal zegels met twee verschillende beel
tenissen van hem. Hij werd geboren 17 
Januari 1860 en stierf 15 Juli 1904. Zijn 
literaire arbeid begon in 1880 met het 
schrijven van kleine verhaaltjes. In zijn 
laatste jaren schreef hij meerdere tooneel
stukken, die nu nog in het Moskousche 
theater worden opgevoerd. 

10 kop., olijf. 
15 kop., lichtblauw. 
20 kop., violet. 
30 kop., roodbruin

SENEGAL. 
Aanvullende waarden: 

60 c , violet. 
70 c , bruinrood. 
1 f., bruin. 

1 f. 40, groen. 
1 f. 60, blauwgroen. 
2 f. 50, zwart. 

SPANJE. 
De serie luchtpostzegels uitgegeven ten bate van de weder

opbouw van de kerk van Notre Dame du Pilar te Saragossa is 
verschenen. De serie heeft 6 afbeeldingen, n.1.: 

25 c. en 70 c : bombardement in 1936. 
50 c. en 1 p. 40: de overstrooming der kerk. 
65 c. en 90 c.: de verschijning van de jonkvrouw. 
1 p . 20 en 2 p. : de kroning. 
4 p. : fragment van een fresco van Goya. 
10 p . : bombardement in 1936. 
Luchtpostzegels: 

2 5 + 5 c , lilabruin en grijsgroen. 
50 f 5 c , rood en violet. 
6 5  1  1 5 c , violet en lichtblauw. 
7 0  1  1 5 c , groen en lilabruin. 
90 ( 20 c , bruin en rood. 

1 p. 20 4 30 c , violet en lilabruin. 
1 p. 40 f 40 c , blauw en bruin. 
2 p. f 50 c , lilabruin en violet. 
4 p. + 1 p., groengrijs en lilarose. 

10 p. + 4 p., bruin en blauw. 
ST. PIERRE EN MIQUELON. 
Aanvullende waarden: 

1 f., groenolijf. 1 f. 60, lilarose. 
1 f. 40, bruin. 2 f. 50, geeloranje. 

TUNIS. 
Nieuwe waarde in typografische druk: 

1 f. 25, rood. 
TURKIJE. 
Aanvullende waarde van de op blz. 45 gemelde toeslagzegels: 

10 k., donkergroen Verpleegster met kind op den arm. 
VATICAANSCHE STAD. 

De op blz. 46 gemelde zegels zijn ver
schenen. Het zijn evenv/el geen portzegels, 
maar frankeerzegels. De laagste waarde ver
toont de vredesduif, de overige dragen de 
beeltenis van 2 . H. Paus Pius XII. Zij wer
den uitgegeven naar aanleiding van de 
eerste verjaardag van zijn kroning. 

5 c , karmijnrood. 
1 1., paars en zwart. Beeltenis n. rechts. 
1.25 1., grijsblauw en zwart. Beeltenis 

naar links. 
2 1., bruin en zwart. Beeltenis n. rechts. 
2.75 1., violet en zwart. Beeltenis naar 

links. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Als vijfde waarde m de schrijversserie verscheen: 

10 c , bruin. Clen"ens. 

Verder verscheen de opvoedersserie: 
1 c , groen. Horace Mann. (14 Maart). 
2 c , rood. Mark Hopkins. (14 Maart). 
3 c , purper. Charles W. Eliot. (28 Maart). 
5 c , blauw. Frances E. "Willard. (28 Maart). 

10 c , bruin. Booker F. Washington. (7 April). 

■^lOTÜVMV^WM 

Ten slotte verscheen de dichtersserie op 
de 10 c. na: 

1 c , groen. Longfellow. 
2 c , rood. Whittier. 
3 c , purper. Lowell. 
5 c , blauw. Whitman. 

WALLIS EN FUTUNA. 
Aanvullende waarden: 

60 c , ultramarijn en karmijn. 
1 f., bruinrood en groen. 
1 f. 40, blauw en r.oranje. 

ZWITSERLAND. 

1 f. 60, groen en bruin. 
2 f. 50, bruin. 

Daar dit jaar de toeslag der speciale 
zegels voor de viering van den Zwit
serschen Bond ten bate komt aan het 
nationale fonds en aan het Roode Kruis, 
werd besloten de dag van uitgifte reeds 
te bepalen op 20 Maart. In verband met 
het doel, dat beoogd wordt, werd dit
maal een serie van 4 zegels toegestaan 
in dezelfde waarden en met dezelfde toe
slagen als bij de Pro Juventute zegels. 

Het 5 rp. zegel vertoont het beeld van 
Winkelried en herinnert aan den slag 
van Sempach in 1386. Het 10 rp. zegel 
geeft het gedenkteeken weer van den 
slag van Giornico. Het 20 rp. zegel met 
het Fontana gedenkteeken herinnert aan 
den slag aan de Calven. Op het zegel 

bestemd voor het buitenland is het soldatengedenkteeken „Les 
Rangiers" van Charles l'Eplattenier in La Chaux de Fonds af
gebeeld. 

De zegels worden verkocht tot 15 Augustus en zijn voor 
frankeering geldig t.m. 30 November van dit jaar. 

5 | 5 rp., groen. 
10 ( 5 rp., oranjebruin. 
20 f 5 rp., rood. 
30 + 10 rp., blauw. 

W. G. Z. 

IJiieuWe iït^ifter 

ASCENSION. 
Het 3 d. frankeerzegel zal in gewijzigde kleur verschijnen, n.1. in 

grijs en zwart. Bovendien zal een aanvullende waarde van 4 d. in 
het „Green Moutain" type verschijnen, kleuren blauw en zwart. 

AUSTRALIË. 
Er is sprake van een herinneringszegel of serie naar aanleiding 
van de 100jarige vestiging in Queensland. 

BELGIË. 
Het op blz. 45 gemelde kan met het volgende worden uit

gebreid: De volgende maand zal een herinneringsserie, die tegen 
dubbel nominaal verkocht zal worden, verschijnen. De toeslag is 
bestemd voor het muziekfonds van koningin Elisabeth. De serie 
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bestaat uit 6 waarder,; de drie laagste vertoonen „La Chapelle 
musicale" en een portret der koningin, terwijl de hoogste waarden 
prins Albert van Luik zullen weergeven. De waarden zullen zijn 
75 c , 1 fr., 1.50 fr., 1.75 fr., 2.50 fr. en 5 fr. 

Verder zal de 1125e verjaardag van de heiligverklaring van St. 
Gommanus worden herdacht door de uitgifte van een 75 + 75 c. 
zegel. 

BRAZILIË. 
Het ligt in de bedoeling een speciaal frankeerzegel van 400 reis 

uit te geven, waarop de auteur Machado de Assis voorkomt, zulks 
naar aanleiding van zijn 100e geboortedag. Oplage 1.000.000 stuks. 

BRITSCHE SOLOMON EILANDEN. 
Nieuwe portzegels met bovenaan den naam van het protectoraat 

en onderaan ,,Postage Due" zullen verschijnen in de waarden 1 d., 
2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d., 1 s. en 1 s. 6 d. 

CUBA. 
Ter eere van de herdenking van den lOOen geboortedag van den 

beroemden Cubaanschen dichter José Maria Heredia zullen 2 lucht
postzegels worden uitgegeven. Zij zullen op Heredia's werk be
trekking hebben. De 5 c. zal een groep palmen vertoonen en het 
opschrift „Las Palmas Deliciosas" dragen, terwijl de 10 c. een 
afbeelding van de Niagara watervallen zal weergeven met als 
opschrift „Niagara Poderoso", de kracht van de Niagara. 

DUITSCHLAND. 
Een bijzonder frankeerzegel zal worden uitgegeven naar aan

leiding van het 70jarig bestaan van de briefkaart. 
Verder zal op 20 April een speciaal zegel verschijnen ter gelegen

heid van den verjaardrg van den Führer. 
ECUADOR. 
Een dichterserie moet in voorbereiding zijn. 
FRANKRIJK — G R O O T BRITANNIE. 
De te Londen gevoerde besprekingen tusschen den Britschen 

minister van posterijen en diens Franschen collega hebben o. a. 
geleid tot het besluit om in het najaar een FranschBritschen 
postzegel uit te geven. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
De stortvloed houdt niet op; op 15 April worden we wederom 

verblijd (?) met in totaal 42 frankeerzegels, deels als nieuwe waarde, 
deels in gewijzigde kleuren. 

GILBERT EN ELLICE EILANDEN. 
Een nieuwe serie portzegels is in voorbereiding, bestaande uit 

de waarden 1 d., 2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d., 1 s. en 1 s. 6 d. 
HONGARIJE. 
Er is sprake van de uitgifte in Mei of Juni van een serie ter 

herinnering aan den 500en verjaardag van koning Matthias. 
Tevens in September van een weldadigheidsserie ten bate van de 

grafische kunstenaars. 
ITALIAANSCHE KOLONIEN. 
Ter gelegenheid van een koloniale tentoonsielling zal een serie 

van 7 frankeer en 4 luchtpostzegels worden uitgegeven voor elk 
der 3 koloniën Libye, ItaliaanschOostAfrika en Egeeïsche eilanden 

KANAALZONE. 
Op 15 April zal een nieuw 30 cents zegel worden uitgegeven. 

Het zal de beeltenis van kolonel Williamson vertoonen, een lid 
van de Isthmia kanaal commissie. De uitgiftedatum is zijn 75e 
geboortedag. Oplage 500.000 stuks. 

PORTUGAL. 
Er is sprake van aanvullende waarden in de serie luchtpost

zegels, en wel van 3, 4 en 15 c. 
SLOWAKIJE. 
Uit 52 deelnemers heeft men het ontwerp gekozen voor het 

10 kr. zegel, dat het paleis zal vertoonen van aartshertog Fried
rich, de tegenwoordige woning van den president dr. Tiso. De ont
werpen moeten ook reeds gekozen zijn voor de nieuwe zegels 
van 5, 10, 20, 25 en 30 heller, n.1. berglandschappen. 

ST. HELENA. 
Ook hier zal het 3 d. frankeerzegel van kleur veranderen, n.1. 

grijs. Een nieuwe waarde van 8 d., olijf, zal aan de serie worden 
toegevoegd. 
TRAVANCORE. 
In den vervolge zullen de dienstzegels worden voorzien van den 

opdruk „Service" in plaats van „On S. S.". 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Het 3 ets. zegel, dat op 14 April zal worden uitgegeven naar 

aanleiding van het 50jarig bestaan van de PanAmerikaansche 
Unie, zal een afbeelding vertoonen van het bekende doek „Lente 
of de drie gratiën" van den Italiaanschen schilder Alessandro 
Botticelli. 

De 50jarige aansluiting van de staten Iowa en Wyoming zal 
in Juli door een speciaal zegel worden herdacht. 

Dat het 400 jaar geleden is, dat de Spanjaard Coronado het 
Zuidwesten van de Nieuwe Wereld in bezit nam, is aanleiding 
voor de uitgifte van een bijzonder frankeerzegel. 

ZWEDEN. 
De beeldhouwer Jan Tobie Sergei, wiens 200e geboortedag binnen

kort wordt herdacht, zal op 2 bijzondere frankeerzegels worden 
afgebeeld. 

W. G. Z. 

Nederland 
er 

Overzeesclie 
Gewesler 

NEDERLAND. 
Onze nieuwe zegels. 
De eerste tien waarden van de nieuwe emissie 1940 zijn op 

1 April verschenen, in een nieuwe koninginneteekening. De aan
kondiging geschiedde bij Dienstorder H. 133bis van 19 Maan , 
een persbericht van 20 Maart gaf nadere bijzonderheden: 

„Met ingang van 1 April a.s. zullen de nieuwe zegels in de 
waarden van 5 tot en met 40 cent verschijnen, terwijl tegelijk ook 
de zegelafdrukken met beeltenis van H. M. de Koningin op 
briefkaarten van 7% cent en andere waardeformulieren zal worden 
vernieuwd. 

De nieuwe zegels zijn in rotogravure en in samenwerking, wat 
de letterteekening betreft, met J. van Krimpen, vervaardigd naar 
een ontwerp van den kunstschilder W. A. van Konijnenburg re 
'sGravenhage, wiens oogmerk het was, naast gelijkenis, de konink
lijke waardigheid tot uitdrukking te brengen. Een gunstige ver
houding van licht en donker in het beeld komt aan de kleuren 
op gelukkige wijze ten goede. Zij zijn voor de onderscheidene 
waarden als volgt: 

5 cent, donkergroen; 
7}i cent, rood; 

10 cent, violet; 
t2% cent, donkerblauw; ', 
15 cent, lichtblauw; 
20 cent, paars; 
22)^ cent, olijf groen; 
25 cent, wijnrood; 
30 cent, sepia; .. ■  . . : . , 
40 cent, lichtgroen. 
De afmeting van het beeldblak is 18 X 22 mm., met den 

witten rand tusschen de kartelopeningen 21 X 25 mm. 
Bij de verschijning der nieuwe z a l d e v e r k o o p d e r 

o u d e z e g e l s i n d e o v e r e e n k o m s t i g e w a a r d e n 
w o r d e n g e s t a a k t . Zooals uit bovenstaande opgave blijkt 
zullen de zegels van 6 en 27% cent komen te vervallen. 

De nieuwe zegels in waarden boven 40 cent zullen, naar ver
wacht wordt, eerst over eenige maanden voor verkoop aan het 
publiek gereed zijn." 

Aan de Dienstorder wordt verder nog het volgende ontleend: 
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(4). Een eerste voorraad der bedoelde nieuwe zegels zal zoo 
spoedig mogelijk ambtshalve door den controleur worden toe
gezonden. De directeuren dragen zorg, dat vóór 1 April a.s. een 
eerste hoeveelheid dier zegels aan de bij- en hulpkantoren, post
stations, postagentschappen en bestellers in de buitenwijken wordt 
verstrekt. 

(5). Met ingang van 1 April wordt de verkoop van de frankeer-
zegels van het tegenwoordige type in de overeenkomstige waarden 
gestaakt. Van genoemden datum af mogen, behoudens het bepaalde 
in de punten 8 en 9 hierna, in bedoelde waarden slechts de nieuwe 
zegels worden verkocht. 

(6). Eveneens wordt met ingang van 1 April de verkoop ge
staakt van de frankeerzegels van 6 en 27% cent. 

(7). Van de postzegelrollen met zegels van de bovengenoemde 
waarden, alsmede van de postzegelboekjes met zegels van 5 en 
Xiyi cent zijn nieuwe in aanmaak met zegels van het gewijzigde 
type. 

(8). In tegenstelling met het bepaalde omtrent de gewone 
frankeerzegels zullen de in punt 7 bedoelde postwaarden van 
1 April af nog in oude uitvoering worden verstrekt en moeten 
worden verkocht, zoolang van deze waarden op de kantoren c.q. 
in de magazijnen van den controleur nog voorraden aanwezig zijn. 
Eerst na uitputting dezer voorraden zal naar behoefte, geleidelijk. 
tot verstrekking van bedoelde postwaarden met zegels in de nieuwe 
uitvoering worden overgegaan. 

(9). Op gelijke wijze zullen de postzegelboekjes met gemengden 
inhoud van 1 April af voorloopig slechts verkrijgbaar zijn met 
zegels van het oude type, totdat de bestaande voorraden dier 
boekjes zullen zijn uitverkocht. 

(10). Opgemerkt wordt, dat i n w i s s e l i n g van zegels c.q. 
postwaarden met zegels/zegelafdrukken in oude uitvoering i n 
g e e n g e v a l mag plaats vinden. 

(11). De na afloop van den dienst op 31 Maart op de kantoren, 
enz., voorhanden frankeerzegels, waarvan de verkoop ingaande 
1 April wordt gestaakt, moeten, zoodra de directeuren door den 
controleur daartoe worden uitgenoodigd, aan dezen worden toe
gezonden. 

(12). Aan de verpakking dezer zegels dient d e u i t e r s t e 
z o r g te worden besteed, opdat beschadiging hoe gering ook 
(vouwen) wordt voorkomen. Het is n.l. van z e e r g r o o t 
b e l a n g , dat de zegels ongeschonden op het bureel van den 
controleur zullen worden ontvangen. Voor de terugzending zoo 
mogelijk gebruik te maken van zegelkisten." 

Wat gaat er met de ingetrokken zegels gebeuren; zullen we 
op overdrukken onthaald worden ? ? 

En nu de beschrijving van de zegels zelf. 
Waarden en kleuren: In sommige gevallen moet onze kleur-

benaming iets afwijken van de officieele. 
5 cent, rood; 
yyi cent, lila; 

10 cent, lila; 
12K cent, donkerblauw; 
15 cent, lichtblauw; 
20 cent, violet; 
2234 cent, olijf groen; 
25 cent, bruinkarmijn; 
30 cent, olijf bruin; 
40 cent, smaragdgroen. 

Druk: rotogravure. — Tanding: kamtanding 13K : 12/^, zoo
wel Gr (met doorgeperforeerde rechter- en bovenvelrand) als Gl 
(met doorgeperforeerde linker- en ondervelrand). Er zijn blijkbaar 
meerdere machines gebruikt; men vindt bij de Gl-tanding één of 
geen gaatje in den bovenrand, bij Gr hetzelfde in den onderrand. 

Velgrootte: 200 zegels. — Papier: met watermerk cirkeltjes, 
horizontaal. — Randdruk: Oplaagletters A op boven- en onder
rand, telnummers 1-20 op linkerrand, 20-1 op rechterrand. Dubbele 
lijn om het geheele vel; in het midden van den bovenrand een 
etsingnummer. Bij een deel van de oplaag van de 5 cent komen 
„vel-telnummers" voor, zooals in 1939 ook voor de 5 cent van de 
vorige emissie beschreven: getallen van 5 cijfers in paarsblauwe 
inkt in het midden van linker- en rechtervelrand, voor ieder vel 
met één cijfer opklimmend. 

Etsingnummers: De nieuwe serie begint met een nieuwe num 

mering. In tegenstelling tot de vorige emissie wordt blijkbaar géén 
systeem van doorloopende nummering gevolgd, ongeacht de zegel
waarde, maar i e d e r e waarde heeft nu een eigen nummer-
reeks. Bij de vellen van 5, 7%, 10 en 1234 cent komt een L of R 
bij het nummer voor, een bewijs dat de zegels van breede cylinders 
zijn gedrukt waar twee vellen naast elkaar in zijn geëtst. Maar 
ook wordt voortgezet het drukken van de 5 cent-vellen van 
smalle cylinders, waarop één vel geëtst is, zooals dat ook sinds Mei 
1939 bij de vorige 5 cent voorkwam. Deze vellen worden niet op 
afgesneden vellen papier gedrukt, maar in „rotatiedruk" op een 
doorloopende papierbaan ter breedte van één zegelvel. De etsing
nummers vertoonen in dit geval géén L of R bij het nummer, 
maar het nummer alleen. Dit zijn ook de vellen die de blauwe 
„vel-telnummers" dragen. 

Critiek: Over het algemeen blijkt men weinig enthousiast te zijn 
over onze nieuwe zegels. Wij lazen in „De Geldersche Bode", ons 
door een lezer toegezonden: „De bewondering van de nieuwe post
zegels ging bij velen over tot teleurstelling. De ttekening en samen
stelling lijken ons geïnspireerd op het bekende Engelsche zegel van 
George IV (bedoeld zal wel zijn VI), koning van Groot-Brittannië. 
En dat is niet ons eenige bezwaar; de letters zijn véél te groot 
in verhouding tot het beeld en de „kop" zit vastgeklemd tusschen 
de twee regels. De afbeelding zelf is wel goed, alleen laat ons de 
indruk niet los of het beeld uitgeknipt en naderhand opgeplakt is. 
Vooral komt dit sterk naar voren bij den hermelijnen kraag en 
den neus. Het geheel is echter, zooals gezegd, een teleurstelling. 
Wij hadden nu eens iets origineels verwacht." 

En wij hadden, als philatelist, liever diepdruk gezien dan die 
saaie rotogravure. Maar dat zou misschien t>' kostbaar geweest zijn 

De nieuwe zegels ook met „Cour"-opdruk ! 
In de eerste dagen van April zijn, zonder voorafgaande aan

kondiging, vier van de waarden van de nieuwe serie verschenen 
met den gouden opdruk „Cour Permanente de Justice Inter
nationale". Het zijn: 

7% cent rood, 
1234 cent donkerblauw, 
15 cent lichtblauw, 
30 cent olijfbruin. 

Over de verkrijgbaarstelling, en eventueele intrekking van deze 
waarden in de oude teekening, hopen wij in hf volgend nummer 
nadere mededeelingen te kunnen doen. 

Den heer Veen dank voor bericht. 
Ook andere waarden in nieuwe tetkenVp. 
Naar wij hoorden zullen over eenigen tijvl de hoogere waarden 

van de nu koerseerende serie ook vervangen worden I'̂  d zelfd; 
teekening als de 5 t/m 40 cent, maar in iets grooter formaat, zijn 
te verwachten de 50, 60, 70 en 80 cent. De waarden van 1, 234 en 
5 Gulden zullen eveneens dezelfde teekening hebben, maar wéér 
grooter van afmeting zijn. 

Te zijner tijd zullen ook de cijferwaarden (1 tot en met 3 cent) 
vervangen worden door zegels in nieuwe teekening . 

De komende 2omerzegels. 
Over de aanstaande serie Zomerzegels vernamen wij, dat hierop 

afgebeeld zullen worden de schilders Jan Steen en Vincent van 
Gogh, de dichter Potgieter, de Leidsche hoogleeraar Scaliger er 
de chirurg Kampert. 

Nieuwe oplaagletters. 
Oude serie: 1 cent X, 3 cent T, 15 een.. O, 25 cent 'f, 30 cent V. 
Nieuwe serie: 5 cent A, 73^ cent A, 10 cent A, 1234 cent A, 

15 cent A, 20 cent A, 2234 cent A, 25 cent / , 30 cent A, 
40 cent A. 

Nieuwe etsingnummers. 
Oude serie: 734 cent G: R 652. 

15 cent O: 673. _ ^ 
25 cent T : 667. 
30 cent V: 686. 

Nieuwe serie: 5 cent A: 1, 4, L 5, R 5, 6, R 8. 
734 cent A: L 1, R 1. 

10 cent A: L 1, R 1, R 2. 
1234 cent A: 1 L, 1 R. 
15 c ,u A: 1. 
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20 cent A: 1. 
22«^ cent A: 1, 2. 
25 cent A: 1, 2. 
30 cent A: 1. 
40 cent A: 1. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
1 cent X: 407. 
3 cent T: 408. 
Ongetande rand. 
Dr. Frenkei meldt de 30 cent van de serie 1924, oplaag B (zonder 

watermerk), bovenzijde ongetand, met breede boven-velrand. Naar 
de kleur te oordeelen moet het zegel van plaat 26 zijn. 

Correspondentie voor militairen. 
Dienstorder H. 109bis van 6 Maart luidt: 
1̂  Het blijkt nog steeds voor te komen, dat correspondentie voor 

militairen, niet behoorende tot grenswachtdetachementen, politie-
troepen in kantonnementen of batterijen kustartillerie, welke alle 
door een plaatsnaam worden aangeduid, of voor militairen, niet 
ondergebracht in depots of hospitalen, ter verzending wordt aan
genomen, ook al is in het adres een plaats vermeld. 

2. De aandacht wordt er nogmaals met nadruk op gevestigd, 
dat de in punt 1 bedoelde correspondentie, derhalve die met 
plaatsaanduiding, aan den afzender moet worden teruggegeven, 
met de vermelding van de reden van terugzending. 

Fonopostzendingen. 
1. In de wachtkamers der postkantoren te Amsterdam en Rotter

dam zijn door een particulier apparaten opgesteld waarmede, tegen 
betaling, fonografische platen worden vervaardigd. Op deze platen 
kan datgene worden vastgelegd, waarmede de afzender zijn corres
pondent in kennis wenscht te stellen. 

2. De platen worden door of vanwege den afzender verzonden 
in omslagen, voorzien van een duidelijke aanwijzing omtrent den 
inhoud. Behalve te Amsterdam en Rotterdam kunnen stukken als 
bedoeld ook op andere kantoren worden terpostbezorgd. Krachtens 
de bestaande bepalingen is voor deze zendingen het port der 
brieven verschuldigd. 

3. Ten einde beschadiging van de platen te voorkomen, behooren 
de op de omslagen voorkomende frankeerzegels „licht" te worden 
afgestempeld met den handroldagteekeningstempel, en op de kan
toren, waar deze niet beschikbaar is, met den handstempel (niet 
met den z.g. „hamerstempel"). In verband met het vorenstaande 
moet worden bevorderd, dat de frankeering geschiedt door een 
zoo klein mogelijk aantal zegels, die zooveel mogelijk moeten 
worden geplakt in den rechterbovenhoek van den omslag. 

(Dienstorder H. 157 van 3 April 1940). 
Strookje „Aangeteekend" op brieven met aangegeven waarde. 
Kennelijk in verband met het stukje van den heer de Bas in 

het Februari-nummer van het Maandblad, blz. 38-39, verscheen 
Dienstorder H. 134 van 19 Maart: 

1. Het ontmoet geen bezwaar, wanneer in het binnenlandsch 
verkeer het in art. 148, Ie lid, van den Postgids voor brieven 
met aangegeven waarde voorgeschreven opschrift „aangeteekend" 
wordt aangebracht door middel van een strookje met dit opschrift. 

2. Tegen het opplakken van etiketten als „licht afstempelen" 
e. d. bestaat uiteraard wél bezwaar. 

De Zondagsbestelling vervalt. 
Het hoofdbestuur der P.T.T. heeft eenige nieuwe maatregelen 

moeten treffen; een daarvan is de afschaffing van de Zondags
bestelling, die de laatste jaren alleen nog maar voor de groote 
steden gold. Deze afschaffing gaat in op 21 April a.s. 

ENGROS RUIL GEZOCHT 
Aanbiedingen worden ingewacht 
HEINRICH SALOMON, 

Berlin-Reinickendorf, Scharnweberstr. 25. 

Gelegenheid tot afhalen van post op Zondag wordt in de steden 
niet gegeven, op het platteland alleen daar, waar de groote dag
bladen per post worden uitgereikt. 

Voor de afzenders, die er belang bij hebben, dat hun corres
pondentie op Zondag den geadresseerde bereikt, blijft dit bereik
baar door verzending als „expresse"-stuk. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLÄNDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1900). 
Nederland. 
Er is wederom eene groote zeldzaamheid voor den dag ge

komen. Jhr. van Kinschot zond mij ter beoordeeling het frankeer-
zegel van 1867, 15 cents, get. 10J4 .' 10, in type II, waarvan ik 
na een nauwkeurig onderzoek de echtheid der tanding moest be
vestigen. De tot dusver hier bekend geworden exemplaren ver
toonden in de waardecijfers, type I. De eerst ontdekte exem
plaren waren afgestempeld met den puntstempel 5 (Amsterdam), 
terwijl de bovengemelde vertoont 44 (den Haag). Ik deel de 
meening van hen die gelooven, dat van de waarde van 1867, 
o.m., de 15 ets. de twee typen op één vel vertoonde, doch het 
volstrekt bewijs daarvoor, een paar van de twee typen aan 
elkaar, is nog niet geleverd. 

— Een nieuwe industrie ! ! - de^ vorige maand vermeldde ik de 
lYi ets.-briefkaart aan de voor- en achterzijde bedrukt. Deze 
mededeeling schijnt iemand op het denkbeeld te hebben gebracht, 
om uit die fout munt te slaan. 

Bij geruchte vernam ik, dat ook de briefkaart met „antwoord 
betaald" aldus „dubbel bedrukt" zou zijn. De heer H. J. Molsbergen 
te Utrecht deelde mij daarover mondeling het volgende mede. 
Daar ter plaatse werd een zoogenaamd aan beide zijden bedrukte 
dubbele briefkaart aangeboden voor pl.m. ƒ 30.—. - Een scherp 
opmerker zag dat daaraan iets niet in den haak was en een nader 
onderzoek bracht het volgende aan het licht. Het carton van 
2 dubbele kaarten was in tweeën gespleten en de twee bedrukte 
helften waren daarna tegen elkander geplakt, zoodat de buiten- en 
binnenzijde de zelfde voordruk vertoonde. Men zij nu gewaar
schuwd ! De aanbieder, fabrikant, moet het bekend hebben. 

Afstempelingen van Nederlandsch-Indië. 
Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van den Hoog Ed. 

Gestr. Heer Becking is het gelukt het lijstje vermeld op p. 167 
met vele nummers aan te vullen. 

Stempelnummer 5 
8 

15 
16 
22 

■ 26 
34 
35 
36 
45 
55 
56, 
68 
80 
81 
82 
95 

kantoor Padang; 
Buitenzorg; 
Salatiga; 
Ambarawa; 
Poerworedjo; 
Probolingo; 
Riouw; 
Muntok; 
Pontianak; 
Kendal; 
Fort de Koek; 
Siboga; 
PadangPandjang; 
Indrapoera; 
Rau (of Loeboesikaping); 
PadangSidempoean; 
Kraksaän; 
TandjoengPoera. 118: 

Totaal 49 van de 120 ! 
De heer Buys geeft voor no. 61: Poerwodadi; voor no. 66: 

Japara; de heer Becking komt tot: Singkawang voor no. 61 en het 
Veldpostkantoor Atjeh voor no. 66. Voorts werd gevonden een 
enveloppe van 1887 met puntafstempeling 81 voor Rau en een 
enveloppe van 1890 met denzelfden stempel 81 voor Loeboesika
ping. Verkeeren soms deze stempels 61, 66 en 81 in hetzelfde geval 
als de Nederlandsche nummers 21 en 25 ? 

Na afdruk ontving ik nog opgave van: Stempelnummer 11: 
kantoor Pasoeroean en Stempelnummer 65: kantoor Timor. Het 
totaal is nu 51 van de 120 ! B. 
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NEDERLAND. 
Prentbriefkaarten met de Prinsesjes. 
Bij K. B. is bepaald, dat ten bate van het Algemeen Steuncomité 

1939 bijzondere briefkaarten verkrijgbaar zullen worden gesteld. 
Een dienstorder der P.T.T. van 18 Maart 19 tO bepaalt hier

omtrent : 
H. 132. Uitgifte bijzondere briefkaarten ten bate van het 

Algemeen Steuncomité 1939. 
1. Ten bate van het Algemeen Steuncomité 1939 worden bij

zondere briefkaarten uitgegeven. Deze worden met ingang van 
21 Maart a.s. bij de kantoren der posterijen verkrijgbaar gesteld 
in de frankeerwaarden van 2, 3 en 7% cent. 

2. De verkoopprijs dezer briefkaarten is vastgesteld resp. op 
12, 13 en 15 cent. 

3. De kaarten dragen dezelfde zegelafdrukken als die, welke 
op de gewone briefkaarten voorkomen. 

4. Op de briefkaarten van 2 (12) cent is afgebeeld een foto 
van H. K. H. Prinses Irene, op die van 3 (13) cent van 
H H . KK. H H . Pinses Beatrix en Prinses Irene, en op die van 
7^ (15) cent van H. K. H. Prinses Beatrix. 

5. Op de onderwerpelijke briefkaarten zijn van toepassing de 
bepalingen, welke voor de gewone briefkaarten gelden. 

(Reproductie welwillend toegestaan door de P.T.T.). 

6. Omtrent de beëindiging van de verkrijgbaarstelling der brief
kaarten zal nadere mededeeling volgen. 

De adreszijde is ingedeeld a's bij de normale geïllustreerde brief
kaarten. In den linkerbovenhoek staat op de Ie regel bij de 2 cents 
kaart: „Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene", bij de 3 cents 
kaart: „H.H. K.K. H.H. Prinses Beatrix en Prinses Irene", bij de 
7J^ cents kaart: „Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix" 
Hieronder 5regelig: „De foto voor deze briefkaart, vervaardigd 
door Z. K. H. Prins Bernhard, / is door het Kroonprinselijk Paar 
welwillend afgestaan uitsluitend ten / behoeve van het Algemeen 
Steuncomité 1939. De briefkaart wordt / verkocht met een bijslaa 
van 10 (10 resp. 7]/^ bij de kaarten van 3 en 7% cent) cent, welke 
voor voornoemd Comité / is bestemd. Nadruk verboden." 

De nieuwe teekening der zegelafdrukken. 
Dienstorder H 133 bis van 19 Maart 1940 handelt over de 

nieuwe frankeerzegels; punt 7, 8 en 10 gaat over poststukken: 
7. Van de briefomslagen, postbladen, briefkaarten (enkele en 

dubbele) met zegelafdruk van 7K cent, briefkaarten met zegel
afdruk van 10 cent en postbewijsformulieren worden evenzoo 
nieuwe aangemaakt, voorzien van een zegelafdruk in de nieuwe 
uitvoering. Bij h e r d r u k zullen ook de geïllustreerde brief
kaarten den gewijzigden zegelafdruk dragen. 

8. In tegenstelling met het bepaalde omtrent de gewone frankeer
zegels zullen de in punt 7 bedoelde postwaarden van 1 April a.s. af 
nog in oude uitvoering worden verstrekt en moeten worden ver
kocht zoolang van deze waarden op de kantoren c.q. in de maga
zijnen van den controleur nog voorraden aanwezig zijn. Eerst na 
uitputting dezer voorraden zal naar behoefte, geleidelijk, tot ver
strekking van bedoelde postwaarden met zegelafdrukken in de 
nieuwe uitvoering worden overgegaan. 

10. Inwisseling van postwaarden met zegelafdrukken in oude 
uitvoering mag in geen geval plaats vinden. 

BUITENLAND. 
BOHEMEN EN MORA VIE. 
De kaart van 60 heller blauwgroen op grijs karton, die wij op 

blz. 7 van dezen jaargang meldden, blijkt nu ook zonder afbeel
dingen uitgegeven te worden. 

DUITSCHLAND. 
In de uitgaven van de post is reeds de eerste invloed van den 

oorlog op de economische structuur te zien. Zooals wij in Frank
rijk b.v. gedurende den vorigen oorlog de postzegels op het grauwe 
papier, het zoogenaamde papier de grande consommation, zagen 
verschijnen, gebruikt nu de Duitsche post voor haar „Winterhilfe"
kaarten een grijswit karton. De eerste oplagen waren echter nog 
op gewoon papier. 

LIECHTENSTEIN. 
Onze oproep in het vorige nummer om nadere gegevens over 

de nieuwste emissie van dit land is gelukkig niet tevergeefs geweest. 
Dr. E. A. F. Schoevers te Assen was zoo vriendelijk, ons het 
officieele bulletin van de Liechtensteinsche postadministratie 
benevens een omschrijving toe te zenden. 

Wij laten hier zoowel de desbetreffende alinea's uit het officieele 
bulletin (A) benevens een gedeelte van den brief van dr. Schoevers 
(B) ter voorlichting van onze lezers volgen. 

A. — Uitgave 1940. 4e geïllustreerde briefkaartenserie. Kaarten 
a 10 respectievelijk 20 rappen met de volgende afbeeldingen: 

1. Regierungsgebäude, Vaduz; 2. Schlosz Vaduz; 3. Vaduz, Rotes 
Haus; 4. Schlosz Vaduz, Schloszhof; 5. Schlosz Gutenberg; 6. Va
lüna mit Naafkopf; 7. Liechtensteiner Alpen im Winter; 8. Liech
tensteiner Alpen, Malbun; 9. St. Peter, MälsBalzers (Doppelkarte); 
10. Drei Schwestern Türme (Doppelkarte); 11. Karte ohne Ansicht; 
12. Karte ohne Ansicht. 

Uitgave 1940. Postbladen a 20 rappen. Afbeeldingen: 
1. Vaduz und das Rheintal; 2. Schaan im Fürstentum Liechten

stein. 
B. — De kaarten zijn van geelachtig karton, de afbeeldingen 

zijn groen. De zegelafdrukken zijn nieuw: de 10 rp. (paars) ver
toont den kop van een gemsbok; 10 in den rechter bovenhoek, 
onderaan in 2 regels Fürstentum Liechtenstein. Bij de 20 rp. (rood) 
staat de waarde 20 boven links; de afbeelding vertoont 2 berg
gentiaanbloempjes. Onderaan weer in 2 regels de landsnaam. Op 
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de kaart Postkarte, waaronder Carte Postale. Geen esperanto, 
zooals op vorige uitgiften. 

Het prospectus is niet volkomen duidelijk; daarom had ik 
gedacht, dat van beide waarden alle 12 nummers aanwezig zouden 
zijn en dienovereenkomstig had ik ze besteld. Het bleek echter 
anders te zijn geworden: de waarden 10 en 20 zijn over de 
12 nummers verdeeld, aldus: 

nr. 1, 2, 4, 5, 8, 11 met 10 rp.-stempel; ook nr. 7; 
nr. 3, 6. 12 met 20 rp.-stempel; 
nr. 9 dubbele kaart met 20 rp.-stempel; 
nr. 10 dubbele kaart met 10 rp.-stempel. 
De afbeeldingen beslaan bij de kaarten de linkerhelft der adres-

zijde. 
Dan zijn er 2 postbladen. Stempel van 20 rp. rood als boven. 

De afbeeldingen beslaan hierbij de geheele achterzijde. De randen 
zijn links en rechts niet geperforeerd, maar van een soort door
steek voorzien, terwijl bovenaan bij het voorblad een smal gegomd 
strookje uitsteekt, dat om het iets kleinere achterblad gevouwen 
kan worden. Ook hier: papier lichtgeel, afbeeldingen groen. 

Bij de kaarten zonder plaatje staat nog in den linker bovenhoek 
Absender, rest van die regel stippeltjes, daaronder nog een stippel
lijntje. Ook op de postbladen dat woord, daaronder 2 stippel
lijntjes. ' 

POLEN. 
Wij vestigen er de bijzondere aandacht van al onze lezers op, 

dat er in het door Duitschland bezette (en wellicht ook in het 
door Rusland bezette) gedeelte van het vroegere Polen allerlei 
merkwaardige poststukken gebruikt zijn en wellicht nog gebruikt 
worden. De moeilijke communicatie met de kleinere plaatsen en 
de ontwrichting door den oorlog maakten, dat door de burger
bevolking zelfs kaarten van de Duitsche veldpost, al dan niet bij-
gefrankeerd, gebruikt zijn. Het merkwaardigste stuk, dat wij onder 
oogen kregen, kwam uit het plaatsje Krasnik. Het betreft hier 
een — o, ironie van het noodlot ! — kaart van de viering der 
20-jarige onafhankelijkheid van Polen ä 10 g. groen, zonder af
beelding links, met de reclametekst „Telefon zaoszczeda czas i 
pienadze" en een drukdatum X-1938, waarvan de zegelindruk over-
plakt werd met een Hindenburgzegel a 15 pf. overdrukt met 
30 Groschen 30 Deutsche Post Osten. 

ROEMENIE. 
Volgens de mededeeling van de Berliner Ganzsachen Sammler 

Verein is er in Roemenië een nieuw telegramformulier verschenen. 
Het schijnt, dat de afdruk van 1 leu paars te beschouwen is als 
een postzegel en niet als een fiscale indruk. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 10 

van 6 Maart 1940 bevatten o. a.: 
Met ingang van 1 April 1940 wordt her postkantoor te 

M o n s t e r vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor. 
Nr. 11 van 13 Maart 1940: 
Met ingang van 1 April 1940 wordt het hulppostkantoor te 

N i e u w - W e e r d i n g e 3 e K r u i . s d i e p vervangen door 
een poststation, ressorteerend onder het postkantoor te Emmen. 

ENGROS RUIL GEZOCHT 
Aanbiedingen worden ingewacht 
HEINRICH SALOMON, 

Berlin-Reinickendorf, Scharnweberstr. 25. 

Nr. 12 van 19 Maart 1940: 

<ô  
^\^^ro, 

D 

^ 
\ 

M A A RT(? 
PA S KO O 

L E 
X 
X 
X 

omranding staan 3 Andreas-k 
ESPERANTO • KONGRESO 
MAART PASKO 1940A. 

Ter gelegenheid van het op 23, 
24 en 25 Maart a.s. in het Muziek-
lyceum, Albert Hahnplantsoen te 
A m s t e r d a m , te houden jubi
leum-congres 1940 van de Federatie 
van Arbeiders Esperantisten zal 
aldaar een tijdelijke postinrichting 
zijn gevestigd voor den verkoop 
van postwaarden. De op bedoelde 
postinrichting ter post bezorgde 
correspondentie zal worden voor
zien van den afdruk van een bij
zonderen stempel. In het midden 
van dezen ronden stempel zonder 
ruisen met omschrift • JUBILEA 

AMSTERDAM DE F.L.E. 24 

Nr . 14 van 27 Maart 1940: 
Met ingang van 1 April 1940 wordt het hulppostkantoor te 

B u i k s l o o t vervangen door een postagentschap, dat zal worden 
aangeduid met den naam A m s t e r d a m - B u i k s l o t e r d i j k 
en voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te 
Amsterdam. 

In Cv-n der stempelmachines te A m s t e r d a m C.S. kwam 
links van den dagteekeningstempel boven en naast de afbeelding 
van een enveloppe de 4-regelige tekst te staan: LAAT VOOR DE 
POST LANGS DEN / GEHEELEN BOVENKANT / 4 cm. / 
VRIJ. 

1 April j.1. stond in de stempelmachines te ' s - G r a v e n h a g e 
en R o t t e r d a m links van den enkelringdagteekeningstempel 
de bekende tekst: TUBERCULOSEBESTRIJDING / EMMA-
BLOEM- / Collecte / in / April, en de afbeelding van 3 Emma-
bloempjes en embleem der t.b.c.-bestrijding. 

Sedert begin dezer maand stempelen Arnhem Station, 's-Graven
hage, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht Station met 
linksstaande 3-regelige tekst: VACANTIE / in VREDIG / VADER
LAND. 

Veldpost. 
Hierbij de afbeelding der nieuwe typen stempels voor de 

Expeditiekantoren A en B en voor veldpostkantoor 2. 
Bovendien wordt een geheel nieuw type gemeld, n.1. een dubbel-

ringstempel, bovenin VELDPOST, beneden 1940, in het midden 
van den balkloozen binnencirkel de datum, b.v .14 M R T 19-, dus 
zonder vermelding van het veldpostnummer. Wie kan de her
komst dezer stempels melden ? 

Op een drukwerk, gericht aan een militairen arts te velde, 
kwam een 2-regelig violet stempel te staan: = SCHRIJFT N I E T 
OVER = / MILITAIRE AANGELEGENHEDEN. 

OORLOGSVARIA. 
DUITSCHLAND. 
De censuur schijnt hier steeds scherper te worden toegepast en 

op vele brieven ziet men nu 3 cijfers of groepen van cijfers staan, 
in zwart of gekleurd potlood en omlijste stempeltjes in zwart, 
grijs, groen en rood. 

Uit P o l e n zagen wij een Duitsche briefkaart met 5 pfg. 
Hindenburgzegel gestempeld met den gewonen stempel van Duitsch 
model: OSTROLENKA (SüDOSTPR) 07.3.40.-13a. 

Een brief uit Duitschland was aan den afzender oorspronkelijk 
teruggezonden, blijkend uit een strookje, waarop gedrukt: „Zurück 
wegen vorschriftswidriger Beschaffenheit. Verschlossen - zu lang -
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unleserlich - gefütterter Briefumschlag - unzulässige Fremdsprache 
- u n z u l ä s s i g e r I n h a l t - aufgeklebte Anschrift - am Post
schalter unter Vorzeigung eines Ausweises aufliefern. 

FINLAND. 
Op een 27.3.40 uit H e l s i n k i naar Amsterdam verzonden 

brief kwam een doorloopend censuurstempel in zwarten inkt te 
staan: N 1 SOTA SENSUURINTARKASTAMA / GRANSKAT 
AV KRIGSCENSUREN. 

Op een briefkaart van een Finsch soldaat te velde kwam een 
omlijnd 1-regelig stempel voor: KENTTäPOSTIA (veldpost). 

FRANKRIJK. 
Een aangeteekende brief 19.3.40 uit P a r ij s naar Amsterdam 

verzonden door een groote bankinstelling, bevatte een 4-regellg 
violet stempel: AUTORISATION GéNéRALE / de l'OFFICE des 
CHANGES / No. 4 du 19 Septembre 1939 / Bordereau du 
19 MAR 1940. 

GROOT-BRITANNIE. 
Scheepspapieren van een Nederlandsch stoomschip arriveerden 

bij de reederij te Amsterdam in een officieel couvert van de 
Admiralty Service met een violet 4-regelig omlijnd stempel: 
BRITISH NAVAL CONTRABAND / C O N T R O L BASE / 1-
MAR 1940 / T H E DOWNS. 

Als hoogste nummer op de censorstrookjes is gevonden 3136. 
CANADA. 
Een brief 9 November 1939 uit M o n t r e a l naar Amsterdam 

verzonden, vertoonde een omlijnd 4-regelig stempel: REMEM
BRANCE DAY - CANADIAN LEGION / VETCRAFT POPPIES 
/ — JOUR DU SOUVENIR - LEGION CANADIENNE / 
COQUELICOTS VETCRAFT, en was gesloten met een witte 
strook, zwart overdrukt: EXAMINED BY / CENSOR / C. 24. 

Een enveloppe van een bankinstelling te M o n t r e a l naar 
Amsterdam droeg een blauw 5-regelig stempel: AUTHORIZED 
FOR EXPORT BY / FOREIGN EXCHANGE C O N T R O L 
BOARD / BANK OF MONTREAL / PER / INITIALS. 

CYPRUS. 
Een enveloppe 21 Fe 40 uit L a r n a c a naar Scheveningen was 

na opening gesloten met een witte strook, zwart bedrukt met 
het wapen van het imperium waaronder 1-regelig: OPENED BY 
CENSOR, verder kwam er een rood dubbelringstempeltje op voor, 
in het m:dden 8 en omschrift: PASSED CENSOR CYPRUS. 

BRITSCH-INDIE. 
Zooals bekend, bemoeit de censor zich met de luchtmail ver

zonden uit Nederland naar N.-O.-Indië ,zoowel per K.L.M., Im
perial Airways als Air France en voorziet de stukken van stempels 
en strooken als reeds vermeld. Een stuk 7 Februari j .l . per m.s. 
Dempo van Genua naar Zuid-Sumatra verzonden, was te Sin
gapore gecensureerd. De omslag werd voorzien van een blauw 
rubberstempel „Passed for transmission" en van een zwart post
stempel: Paquebot / 1.30 p. m. / 26 Fe / 1940 / SINGAPORE 
Zij, die altijd philatelistisch frankeeren, moeten er op bedacht zijn, 
dat de blauwe afdruk van den rubberstempel afbreuk kan doen 
aan de kwaliteit van de zegels. Het is tevens raadzaam de zegels 
zoover mogelijk van de randen der stukken verwijderd te plakken, 
daar ze anders door de censorstrook overplakt kunnen worden. 

Een brief dd. 23.12 verzonden uit S a n g a S a n g a droeg het 
driehoekje: PASSED / CENSOR / CALCUTTA, met ingesloten 
cijfer 7. 

Een brief dd. 6-3 uit B a l i k P a p a n verzonden droeg een 
blauw rechthoekig stempel waarin: PASSED BY / 58 / CENSOR, 
verder een cirkeltje met: 10 (blauw). 

Een brief dd. 6-3 uit S o e r a b a j a verzonden, was gesloten 
met strook: em. 193 PASSED BY CENSOR, wapen en omgekeerd 
>IOSNaO AS QHSSVd Over strookje en brief een blauw recht
hoekig stempel: PAbbLD BY / 29 / CENSOR op voor- en achter
zijde; op de voorzijde van de enveloppe verder een cirkeltje met: 5. 
KENYA, TANGANYIKA, UGANDA. 
De enveloppe van een 16.10.39 uit M b a l e naar LIsse ver

zonden brief had op de voorzijde een 3-regelig violet stempel: 
PASSED BY CENSOR / MOMBASA / 1 en was gesloten met 
een witte strook, zwart overdrukt: OPENED BY CENSOR en 
violet stempeltje 760. 

HONGKONG. 
Een omslag van Tokio naar 's-Gravenhage was na opening 

gesloten met een wit etiket, zwart overdrukt. EXAMINED BY ' 
CENSOR / C. 168. 

PALESTINA. 
3 omslagen van brieven uit H a i f a naar Scheveningen ver

zonden, hadden strookjes in verschillende kleuren. Nr . 1 een aan-
geteekend stuk, zalmkleurig etiket, rood overdrukt: H. No. 2 / 
OPENED BY / CENSOR., waarover 2 violette rechthoekige dubbel 
omlijnde stempels: PALESTINE. / OPENED AND / PASSED BY / 
CENSOR. / No. N 23. Nr . 2 een paarsrood etiket, donkerrood 
verdrukt: PC 22. / H. N O . 46 / OPENED BY / CENSOR, en 
zeshoekig violet stempeltje: PALESTINE / PASSED BY / CENSOR 
/ No. H 32. Nr. 3 een chromaatgeel etiket, rood overdrukt: PC 22. 
/ OPENED BY / CENSOR. / 71 / 9433, en violet stempeltje als 
nr. 1 doch met No. H 25. 

Verder was een omslag uit R a m a t - G a n voorzien van een 
wit etiket, donkerrood verdrukt: PC 22. / No. 27 / OPENED 
BY / CENSOR. 

Wij danken mej. E. R. Loeb en de beeren Amons, dr. A. M. 
Benders, F. J. Bingen, A. P. F. Keiler, D. O. Kirchner, H. Meyer, 
J. Muusse, C. Nieuwland, N. Streep, Van Velzen en W. G. Zwolle 
vriendelijk voor hun medewerking. J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. In het nieuwe, onlangs gemelde type werden nog 
bekend de waarden 4% en 7% cents. 

Francotyp. 
Machine 363 III. Hiervan kwam nog een afdruk zonder reclame-

cliché links te voorschijn. Overigens als 363 II (Schoenfabriek De 
Ooievaar, Groesbeek). 

Machine 505 V. Een nieuw cliché links vermeldt: Bij elk radio
toestel / een Brown / phono-combinatie / (afb. apparaat). 

Machine 640 VIII. Als nieuw cliché links kan worden gemeld: 
De Regen kwam / Louis Bromfields / Gloriewerk. 

Machine 742 II. Deze machine werd verplaatst naar Maarssen 
(nieuw datumstempel), waardoor uit het reclamecliché de plaats
naam Utrecht werd verwijderd. 

^ Machine 791 II. Stempelt thans ook zonder reclame links. 
Machine 912. Model C3xg, sinds November in gebruik bij de 

N.V. Stoomweverij Herman Driessen & Zn. te Aalten. Tusschen 
de stempels H.D.Z. / POSTBUS 2. 

Mächine 968. Model C4zxg, sinds November in gebruik te Rot
terdam. Tusschen de stempels het cliché van een oceaanstoomer 
met onderschrift: Wm. RUYS & ZONEN. 

Machine 980. Model C3xg, sinds October in gebruik te Amster 
dam. Tusschen de stempels: B. W. REINDERS / DASSEN / 
FABRIEK. Links een boord op gekleurden achtergrond met ge
strikte das op witten achtergrond. 

Machine 982. Model C3xg, sinds November in gebruik te Bergen 
op Zoom. Tusschen de stempels: NAAMLOOZE V E N N O O T 
SCHAP / MACHINEFABRIEK EN IJZERGIETERIJ / (Fabrieks 
merk HOLLAND in driehoek) / HOLLAND. 

Machine 984. Model C3xg, sinds November in gebruik te Am 
sterdam. Tusschen de stempels het handelsmerk R Z A (in om
lijsting) / Ropert Zapp. 

Machine 1033. Model C3xg, sinds November in gebruik tqi 
Oosterhout. Tusschen de stempels: Simons' / EMBALLAGE 
FABRIEKEN / EN / H O U T H A N D E L N.V. 

Hasler. 
Machine H 568 V. Tusschen de stempels staat thans het Santega 

cliché in plaats van monogram, links MM als bij type IV. 
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De Ie postvlucht tusschen Amsterdam en Lissabon. 
Op 2 April j.1. opende de K.L.M, haar luchtdienst op Portugal. 

Hierdoor kwam, zooals directeur Plesman het bij het vertrek van 
de D.C. 3 Xema van Schiphol zeide: „het raam naar de West 
open te staan". De dienstregeling van deze nieuwe luchtlijn is 
als volgt: 

8.00 V. Amsterdam a. 16.35 
16.40 a. Oporto v. 9.30 
17.40 v. Oporto a. 8.30 
19.00 a. Lissabon v. 7.00 

De heenvluchten vinden Dinsdags en Zaterdags, de terugvluchen 
Maandags en Vrijdags plaats. In Lissabon wordt aansluiting ge
vonden op de clipper-luchtdienst naar en van New-York. De 
clipper vertrekt n.1. Woensdags en Zondags om 8.30 uur uit Lissa
bon en is den volgenden dag om 12 uur in New-York. De vlucht 
van New-York naar Lissabon begint Zaterdags en Woensdags om 
8.30 uur en het toestel arriveert dan den volgenden dag om 
16.30 uur in Lissabon. 

Door deze nieuwe luchtlijn van de K.L.M, wordt dus de lucht
post van New-York naar Amsterdam b i n n e n d r i e d a g e n 
overgebracht. 

Door de bijzondere tijdsomstandigheden kon de K.L.M, nóch 
van Frankrijk nóch van Spanje toestemming verkrijgen om deze 
gebieden te overvliegen. De route loopt dan ook geheel over zee. 
Over de Noordzee gaat de route via het Kanaal naar den Atlan
tischen oceaan, rond Normandië en Bretagne direct op Kaap 
Finisterre af, welke ook langs de zeezijde gepasseerd wordt. Een 
tusschenlandmg volgt dan te Oporto in Noord-Portugal. De af
stand van Amsterdam naar Oporto bedraagt 1850 km.; geen 
wonder dat het vliegtuig een extra benzinetank moet hebben om 
dezen afstand in één ruk te kunnen afleggen. Deze extra tank 
kan 640 liter bevatten, waardoor de totaal mede te nemen hoe
veelheid 2200 liter kan zijn. In Oporto wordt opnieuw getankt, 
waarna de 290 km. van daar naar Lissabon in een goed uur 
genomen worden. Voorloopig moet men het nog stellen met het 
oude vliegveld Sintra, dat op 25 km. afstand oftewel 50 minuten 
met de bus van Lissabon af gelegen is, maar spoedig zal de nieuwe 
luchthaven van Lissabon geopend worden. 

De nieuwe K.L.M.-luchtdienst naar Lissabon is voorloopig nog 
alleen maar voor post- en vrachtvervoer geopend. De D.C. 3 
toestellen Xema, Tapuit en Wulp zullen op deze route gebruikt 
worden. 

De Xema, met als bestuurders Parmentier en Van Balkom, als 
marconist Bellm en als boordwerktuigkundige Spit, welke op 
2 April j.1. van Schiphol voor de Ie postvlucht startte, volbracht 
zijn vlucht geheel volgens dienstregeling. Bij degenen die het 
vliegtuig op Schiphol uitgeleide deden was ook aanwezig onze 
voortvarende directeur-generaal der posterijen ir. Damme. 

Wij kunnen er van verzekerd zijn, dat de Nederlandsche post 
stukken in Lissabon een mooi aankomststempel gekregen hebben. 
Dat van Porto is van 2 April 19 uur en dat van Lissabon van 
3 April 5.30 uur v.m. Van de terugvlucht zagen wij stukken met 
luchtpostafstempeling van Lissabon 5 April, 4 uur v.m , en van 
Porto 10 uur v.m. Deze stukken werden in Nederland op 6 April 
in de ochtendbestelling uitgereikt. H. A. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

VI. 
le t land nr. 27 t.m. 29. 

Op 15 Juni 1919 verscheen in Letland de eerste herinnerings
serie. Deze serie werd uitgegeven ter herdenking van de bevrijding 
van Riga. Immers op 22 Mei 1919 was de Letsche hoofdstad geheel 
van Sowjettroepen gezuiverd. De zegels zijn ontworpen door Julius 

Fiebig en uitgevoerd in steendruk door drukkerij G. D. Meyer 
te Libau. Het zegel vertoont een symbolische voorstelling, t. w. de 
Rigasche stedemaagd, die terugkeert in de armen van Moeder 
Latvija, nadat haar stad van de Sowjetoverheersching is bevrijd. 
Op den achtergrond ziet men de silhouet van Riga. 

Er werden uitgegeven drie waarden: 5 kap. (rood), 15 kap. 
(groen) en 35 kap. (bruin), gedrukt op papier met wafelwatermerk, 
(afb. 30). Alle zegels zijn slechts ongetand uitgegeven. Voorkomende 
getande exemplaren zijn dus niet officieel. Evenals bij de tweede, 
derde en vierde uitgifte van Letland is deze zesde uitgifte gedrukt 
in vellen van 400 stuks. Deze vellen zijn dus samengesteld uit 
8 vakken van 50 zegels, volgens de schets van afb. 19. De vellen 
werden daarna weer in vieren gedeeld. Aan het loket kwamen 
slechts vellen van 2 vakken; zie schets afb. 20. Tusschen deze twee 
vakken komt de tanding 9% voor (afb. 21), waardoor de ongetande 
veldeelen van 50 stuks gemakkelijk kunnen worden gescheiden. 

De 5 kap. is meestal met anilineinkt gedrukt en deze inkt is 
op de achterzijde van het zegel doorgedrongen. Er bestaan echter 
ook exemplaren, welke geen doordruk vertoonen. Deze zegels zijn 
met anderen inkt gedrukt. 

Tenslotte komt de 5 kap. nog voor op rose getint papier. De 
waarden 15 kap. (groen) en 35 kap. (bruin) komen voor op geribd 
papier. De handelswaarde van de 5 kap. met niet doorslaanden 
inkt gedrukt is m. i. tienmaal de waarde van het zegel met door
slaanden anilineinkt. Rose getint papier is tweemaal de waarde 
van het gewone zegel. De zegels op geribd papier zijn ongeveer 
vijfmaal de waarde der zegels op effen papier. De 5 kap. bestaat 
niet op geribd papier. 

De oplage dezer zegels is zeer groot, ca. 1.000.000. Van de op
lage der 35 kap. zegels is blijkbaar een groot gedeelte onverkocht 
gebleven. Dit restant is n.1. in September 1920 overdrukt. 

De zegels zijn somj slecht gegomd. Twee soorten gom komen 
voor. De witte gom is gelijkmatig. De geelachtige gom is veelal 
streperig. 

Papiervouwen kom^n dikwijls voor (afb. 46 en 47). 
De 15 en 35 kap. zegels komen voor met afdruk („Abklatsch") 

op de achterzijde van het zegel (afb. 48). 

Afb. 46. Afb. 48. 

Afb. 47. 
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Penperforatie („Durchstich") vindt men bij al deze waarden. 
Deze „doorstoken" zegels zijn bekend van de plaatsen: Jelgava 
(Mitau), Ope (Hoppenhof), Palanga (Polangen), Skrunda (Schrun
den), Staicele (Stoizel) en Strenci (Stackeln). De eerste naam is 
de Letsche benaming; tusschen haakjes heb ik de Duitsche benaming 
vermeld. De waarde dezer „doorstoken" zegels loopt van tien
tot vijftigmaal de waarde van het gewone zegel. Ook hier geldt 
het advies: verzamelt deze zegels alleen gebruikt en zoo mogelijk 
op briefstuk. Deze penperforatie is gemakkelijk na te maken, 
hoewel vervalschingen te herkennen zijn. Zegels met penperforatie 
kunnen door mij worden gekeurd. 

Van deze uitgifte bestaan de volgende proefdrukken: 
1. zwarte kleur op wit krijtpapier (5, 15 en 35 kap.); 
2. zwarte kleur op wit krijtpapier in verticale strip van drie; 
3. zwarte kleur op geelachtig gewoon papier in verticale strip 

van drie (afb. 49); 

Afb. 49. 

4. origineele kleur op de onbedrukte achterzijde van etiketten-
papier in verticale strip van drie (als boven); 

5. origineele kleur op de onbedrukte achterzijde van verschil
lende soorten etikettenpapier (afb. 38 en 39) (alleen 15 en 35 kap.); 

6. niet voor de officieele uitgifte gekozen kleur op de onbedrukte 
achterzijde van etikettenpapier (35 kap. rood). 

Van deze proefdrukken zijn vervalschingen bekend. 

Het is ook bij de zegels der zesde uitgifte van Letland niet 
zonder meer vast te stellen, welk nummer het betreffende zegel 
in het oorspronkelijke vel heeft gehad. Immers de origineele vellen 
van 400 stuks zijn nooit verkocht. Aan het loket kwamen slechts 
de vellen van 2 X 50 stuks. Indien men de plaatfouten dus syste
matisch wil zoeken en tevens de plaats van het zegel in het oor
spronkelijke vel wil gaan bepalen, dan moet men beginnen met 
de beschikking te krijgen over 4 verschillende vellen van 2 X 50 
stuks. In gedachten splitsen wij het oorspronkelijke vel (afb. 19) in I 

de vellen I, II, III en IV (I: linkerbovenblok, II: rechterboven-
blok, III: linkerbenedenblok, IV: rechterbenedenblok). Op elk vel 
van 2 X 50 stuks (I, II, III of IV) komt wel een of andere duide
lijke plaatfout voor. Indien dus een fout op het eene vel wel en 
op het andere vel niet voorkomt, weet men direct, dat deze vellen 
verschillend zijn. Aan de hand van de zijranden (de vellen II en IV 
vertoonen rechts een streep) en de breedte der randen, kan men 
vaststellen op welke wijze de 4 losse vellen oorspronkelijk ver
bonden zijn geweest. Nu kan men dus de 4 verschillende vellen 
nummeren (I, II, III en IV). 

Hoewel de zesde u-tgifte slechts drie zegels omvat, ben ik nog 
niet gereed met het vaststellen der foutdrukken. De hiertoe 
noodige vier verschillende vellen van elke waarde heb ik n.1. nog 
niet in mijn bezit. Ik kom hierop dus t. z. t. nader terug. 

Van bovenstaand beschreven zegels zijn mij geen vervalschingen 
bekend. 

Er is te catalogiseeren: „papier met wafelwatermerk": 
Nr. 27: 5 kap. (rood). 
Nr. 28: 15 kap. (groen). 
Nr. 29: 35 kap. (bruin). 

DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSK OP 

1861 — 1866 
door ADR. J. HOEK. 

Voorwoord. 
Over deze zeer interessante zegels is in den loop der jaren 

zeer veel geschreven. Ik noem hier slechts de volgende publicaties: 
1896. A. E. Glasewald: Die Postwertzeichen von Griechenland. 
1897. W. Doming Beckton: The Stamps of Greece. 
1909. G. Brunei: Les Emissions des Timbres Grecs. 
1911. P. L. Pemberton: The Stamps of Greece. 
1920. A. Giannotti: FrancoboUi di Grecia. Primo tipo. 
1923. N. S. Nicolaides: Histoire de la creation du timbre Grec. 
1925. Paul de Smeth; Grèce. Premier type. 
1929. G. Brunei: Le classement des timbres Grecs. 
1932. Spiro Raftopulo: FrancoboUi di Grecia. 
Hoewel al deze schrijvers, zonder uitzondering, een diepgaande, 

ernstige studie van de Grieksche zegels hadden gemaakt, varieerden 
hun opvattingen sterk. Bij zooveel verschil van cpinie, was het 
voor den verzamelaar onmogelijk zich een juist denkbeeld te 
vormen van de verschillende emissies. De zegels van Griekenland, 
1861-1886, bleven voor de algemeen- zoowel als voor de speciaal
verzamelaars een gesloten boek. 

De beschrijving van Griekenland in Kohl's Briefmarken Hand
buch bracht hierin verandering. Deze goed gedocumenteerde studie 
van dr. H. Munk en Alex Argyropoulos, die de beschikking 
hadden over at het briefmateriaal bijeengebracht door A. E. 
Glasewald en die zich verzekerd hadden van de medewerking van 
alle kenners van de Grieksche zegels, o. a. van N. Garas (Athene) 
en P. L. Pemberton (Londen), geeft in de afleveringen 17 en 18 
een zeer aannemelijke classificatie. Hoewel hiermede nog niet 
alle moeilijkheden waren opgelost, gaf het den Griekenland
verzamelaars een vaste basis. 

Kort daarna werd in 1933 door de „Société Philotélique 
Hellénique d'Athènes" een boek uitgegeven getiteld „Etude sur 
les timbres de Grèce". Dit werk, ruim 500 pagina's groot, is 
geheel gewijd aan de zegels met Grooten Mercuriuskop. Elke pagina 
bevat een Griekschen en een Franschcn tekst. Samengesteld door 
Tryphon Constantinides met medewerking van zeer vele speciaal
verzamelaars, geeft dit boek een uitvoerige, zeer wetenschappelijke 
beschrijving van de oude Grieksche zegels. Hoewel uitgebreider, 
huldigt het in hoofdzaak de opvattingen van Kohl's Handboek. 

Bij mijn bestudeering van de Grieksche zegels hebben deze twee 
studies voor mij den grondslag gevormd. Ik heb hierbij steeds 
de grootst mogelijke en de meest welwillende medewerking ont
vangen van verschillende vooraanstaande kenners van de Grieksche 
zegels. Ik noem slechts de beeren Constantinides en Tjivoglou 
(Athene), W. Sachse (Altona) en P. Arlaud (Parijs). 

Door verschillende verzamelaars daartoe aangezocht, zal ik 
trachten in de volgende nummers van het Maandblad een zoo 
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beknopt mogelijke uiteenzetting te geven, waardoor het den ver
zamelaars, ten koste van eenige moeite, mogelijk zal zijn, de zegels 
bij de verschillende emissies onder te brengen. 

De „Société Philotélique Hellénique d'Athènes" stond mij toe, 
indien ik dit wenschelijk achtte, gebruik te maken van de cliché's, 
voorkomende in de „Etude sur les timbres de Grèce". Hoewel ik 
deze welwillende toezegging dankbaar heb aanvaard, heb ik er 
slechts in enkele gevallen gebruik van gemaakt. De meeste cliché's 
zijn naar postzegels vervaardigd, daar deze scherper en duidelijker 
zijn en de finesses van de gravure beter weergeven. 

Het zegelbeeld. 

Het zegelbeeld vertoont allereerst een Mercuriuskop. Van dezen 
zijn van belang de helm, de wang en halsschaduwlijntjes en de 
zich hier tusschen bevindende witte driehoek. De helm bestaat 
uit een rechter en linker vleugel en daar onder twee contourlijnen 
om den Mercuriuskop. Tusschen deze twee contourlijnen, waar
van de binnenste van belang is voor de classificatie, bevinden zich 
stippeltjes. 

Om den Mercuriuskop is een cirkel, gevormd door 88 parels. 
Het gedeelte van het zegel in dezen cirkel is het medaillon, terwijl 
de ruimte tusschen den cirkel en den Mercuriuskop het „fond" 
van het medaillon wordt genoemd. Links en rechts een Grieksche 
rand, door den cirkel onderbroken. Bovenaan staan de woorden 
„ELL. GRAMM." (Grieksche postzegel), onderaan de waarde, 
1 lepton  80 lepta. In ieder der vier hoeken een kruis. De vier 
ruimten tusschen den cirkel en de randen zijn opgevuld door 
verticale golvende lijntjes, waar tusschen zich stippeltjes bevinden. 
Het eerste g o l v e n d e lijntje in den linker bovenhoek is 
o n d e r b r o k e n even boven de plaats, waar het lijntje den 
cirkel raakt. Geen enkel cliché geeft dit goed weer, men moet dus 
het zegel zelf met de loupe bekijken. Daar a l l e zegels deze 
afwijking vertoonen, is het onderbroken zijn van het eerste 
golvende lijntje een bewijs dat het zegel echt is. 

De typografische platen. 
Het oorspronkelijke stempel van de Grieksche zegels met 

Groeten Mercuriuskop werd door A. Barre te Parijs van staal 
vervaardigd. Aan dit stempel besteedde Barre zeer veel zorg. Zoo 
maakte hij in de wang en halsschaduwlijntjes evenals in de wenk
brauw en de binnenste contourlijn van den helm schuine in
kervingen. Op het oorspronkelijke stempel en dus op alle cliché's, 
die hij hiervan vervaardigde, worden dus de wang en hals
schaduwlijntjes, de wenkbrauw en de binnenste contourlijn van 
den helm, gevormd door onderbroken lijntjes en stippeltjes ^). 

'■) De veronderstelling van sommige schrijvers, dat boven
genoemde lijntjes op de typografische platen door ononderbroken 
lijntjes werden gevormd en dat de onderbreking (Parijsche Drukken) 
door een bijzonder drukprocédé zou zijn ontstaan, is door het 
vinden van de oorspronkelijke drukplaten in 1933 onjuist gebleken. 
Men kon toen nl. constateeren dat de drukplaten op boven
genoemde plaatsen inderdaad door Barre schuin waren mgekerfd. 

Van dit oorspronkelijke stempel maakte Barre nu 150 afzonder
lijke bronzen cliché's, welke op een bronzen plaat bevestigd, de 
typografische plaat vormden. Zoo vervaardigde hij 7 platen, voor 
iedere waarde (1 lepton, 2, 5, 10, 20, 40 en 80 lepta) één plaat. 
Van deze 7 platen zijn a l l e zegels van 18611886 gedrukt, met 
uitzondering van de 30 en 60 lepta (1876). Voor deze zegels, die 
in vellen van 300 stuks werden gedrukt, maakte Barre te Parijs 
nieuwe platen. 

De eerste zegels, de zg. Parijsche Druk, werden door den 
drukker Ernest Mayer te Parijs vervaardigd. Na het afdrukken 
zond Barre de vellen zegels met de drukplaten en een kleine hoe
veelheid papier en inkt naar Athene. 

De zegels van alle emissies na den Parijschen Druk werden tot 
1886 te Athene gedrukt, met uitzondering van de 30 en 60 lepta, 
Parijsche Druk (1876), die eveneens te Parijs gedrukt zijn. Het is 
van belang te weten, welke zegels te Parijs en welke te Athene 
zijn gedrukt, èn omdat de Parijsche drukkers beter geschoold 
waren dan de Atheensche èn omdat het klimaat in Athene veel 
warmer was dan in Parijs, zoodat de drukinkt te Athene veel 
sneller aan chemische verandering onderhevig was, hetgeen van 
grooten invloed was op de kleur der zegels. 

Wij kunnen hier een korte beschrijving invoegen over het 
reinigen der typografische platen en over het feit of de platen 
tengevolge van het gebruik, dus door het afdrukken, aan slijtage 
onderhevig waren. 

De reiniging der platen. 
Na het afdrukken bleef er steeds inkt op de drukplaat achter. 

Werd de plaat niet gereinigd, dan droogde de inkt in, hetgeen 
van grooten invloed was op het aspect der zegels die later van 
die plaat werden afgedrukt. Behalve tusschentijdsche opper
vlakkige reiniging, neemt men aan dat alle platen grondig 
gereinigd zijn: 

Ie omstreeks 1868 Schoongemaakte Platen; 
2e omstreeks 1870 1 en 20 lepta; 
3e omstreeks 1875 vóór de uitgifte op crème papier; 
4e omstreeks het einde van 1879, toen de contrólecijfers werden 

weggelaten. 
De slijtage der platen. 

Tot 1933 nam men algemeen aan dat de typografische platen, 
door het veelvuldig gebruik bij het afdrukken, aan slijtage onder
hevig waren geweest. Hieraan schreef men het toe dat de drukken 
in later jaren steeds slechter werden. Toch was deze hypothese in 
strijd met de feiten, daar zelfs bij de laatste emissies nog zeer fijne 
drukken voorkwamen. 

Bij het terug vinden van de oorspronkelijke drukplaten in 1933 
in de kelders van de „Imprimerie Nationale d'Athènes" werd deze 
tegenstrijdigheid opgehelderd. Het bleek toen nl. dat de slijtage 
der platen, door het veelvuldig gebruik bij het afdrukken, niet 
noemenswaard was. Hierdoor wordt dan tevens verklaard dat 
zelfs bij de laatste emissies nog zeer fijne drukken voorkomen. 

De grove of fijne druk van het zegel is dus niet het gevolg 
van de meerdere of mindere slijtage der drukplaten, maar is alleen 
afhankelijk van: 

Ie het drukprocédé; 
2e de al of niet geoefendheid der drukkers; 
3e het al of niet grondig reinigen der drukplaten vóór het 

afdrukken; 
4e de kwaliteit van het papier en van den drukinkt. 

Oplaag der zegels. 
Wat de oplaag der zegels betreft, hiervan is niet veel bekend. 

De zegels te Athene gedrukt, werden vervaardigd naar gelang van 
de behoefte. Zelfs niet bij benadering is te zeggen hoe groot die 
oplagen zijn geweest. 

Van den Parijschen Druk (1861) is de oplaag bekend, nl. 
1.500.000 exemplaren, als volgt verdeeld: 

1 1. 100.000 stuks; 
2 1. 200.000 stuks; 
5 1. 300.000 stuks; 
10 1. 200.000 stuks; 
20 1. 400.000 stuks; 
40 1. 200.000 stuks; 
80 1. 100.000 stuks 
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Van den Parijschen Druk (1876) 30 en 60 lepta zijn uitgegeven 
1.100.000 stuks. 

De zegels van Griekenland met Grooten Mercuriuskop zijn 
allen o n getand. De getande en doorstoken zegels zijn n i e t 
o f f i c i e e l , hoewel zij gedurende eenigen tijd voor frankeering 
werden toegelaten. Ze hebben dan ook alleen waarde, wanneer ze 
echt gestempeld zijn, liefst op geheelen brief. 

Afstand der zegels. 
De afstand der zegels onderling, verticaal en horizontaal, vindt 

men in de onderstaande tabel: 

1 lepton 
2 lepta 
5 en 20 lepta 
10 en 40 lepta 
80 lepta 
30 en 60 lepta 

II 
1.4 
1.9 
1.6 
1.7 
1.7 
2.6 

= 
1.7 
2.0 
1.8 
1.8 
1.7 
2.3 

Bij regelmatig van elkaar knippen zijn de randen dus ten hoogste 
0.7-1 mm., met uitzondering van de 30 en 60 lepta, waarvan de 
verticale rand 1.3 mm., de horizontale 1.1 mm. zou zijn. 

De classificatie. 
De groote moeilijkheid om de Grieksche zegels bij de verschil

lende emissies onder te brengen, komt voort uit het feit, dat alle 
zegels van dezelfde platen zijn gedrukt en dus hetzelfde zegelbeeld 
vertoonen. Voor de classificatie zijn van belang: 

Ie het drukprocédé; 
2e de soort en de kleur van het papier; 
3e de op de achterzijde van de zegels voorkomende contróle-

cijf ers; 
4e de afstempeling. 
Meestal wordt hier nog aan toegevoegd de soort van gom, nl. 

witte of bruine, gladde of brokkelige gom. Persoonlijk hecht ik 
aan de gom niet veel waarde. Brokkelige gom zou bijv. duiden 
op oude gom. Valsche gom echter bijv. in 1880 op proeven van 
den Parijschen Druk (1861) aangebracht, is nu, na 60 jaren, even
eens brokkelig geworden. Doch dit is, zooals ik reeds zeide, een 
persoonlijke opvatting. 

Voordat ik tot de beschrijving van de verschillende emissies over
ga, zal ik bovengenoemde vier punten uitvoerig bespreken. 

De drukprocédé's. 
Men heeft twee drukmethoden: 
Ie de „Weichdruck", ook wel druk „au blanchet" genoemd; 
2e de „Hartdruck", ook wel druk „a sec" genoemd. 
Bij den druk „au blanchet" is de metalen cylinder van de druk

pers overtrokken met een drukdoek, gewoonlijk van vilt. Bij het 
afdrukken komt dus het vel papier, waarop de zegels moeten 
worden afgedrukt, tusschen de typografische plaat en den met 
vilt overtrokken cylinder. Het zegelbeeld wordt daardoor sterk 
in het papier ingeperst, met als gevolg sterk relief; meestal is 
de Mercuriuskop aan de achterzijde van het zegel zichtbaar. Bij 
den druk „au blanchet" is het van belang of een dunne of dikke 
drukdoek werd gebruikt. Bij gebruik van een dunnen drukdoek 
of van een drukdoek die door langdurig gebruik hard en dun was 
geworden, werd het papier minder sterk tegen de drukplaat aan 
gedrukt, waardoor de afdruk veel overeenkomst vertoonde met 
dien van den druk „ä sec". 

Bij den druk „ä sec" wordt geen drukdoek gebruikt. De 
cylinder is slechts met papier bedekt. Bij het afdrukken komt 
het vel dus tusschen den harden cylinder en de harde drukplaat. 
Het zegelbeeld wordt dus niet in het papier ingeperst, het zegel 
vertoont niet het minste relief, de Mercuriuskop is aan de achter
zijde niet zichtbaar. Doordat het zegelbeeld niet in het papier 
is ingeperst, lijkt de Mercuriuskop bij den druk „k sec" grooter 
dan bij den druk „au blanchet". Terwijl de druk „au blanchet" 
eenvoudig was, was de druk „ä sec" een zeer lastig procédé. Het 
moeilijke werk bij den druk „ä sec" was de „découpage", het uit
snijden. Deze ,,découpage" geschiedde als volgt. Men begon met 
drie proef vellen, ieder van i50 zegels, af te drukken. Een zeer 
bekwaam werkman verricht nu de „découpage". Van alle 
450 zegels neemt hij met een fijn mesje alle lichte partijen weg. 
Deze drie vellen, waarvan dus alle zegels van de lichte partijen 
zijn ontdaan, worden nauwkeurig op elkaar geplakt. Hierdoor ver

krijgt men dus één proefvel, waarvan de donkere partijen drie
maal de dikte van het papier hebben. Dit gedecoupeerde proefvel, 
driemaal zoo dik als het drukvel, alleen bestaande uit de donkere 
partijen, wordt nu op de juiste plaats op den cylinder van de 
drukpers gelegd. Vervolgens wordt het drukvel tusschen cylinder 
met gedecoupeerd proefvel en drukplaat ingelegd. Bij het af
drukken worden nu de donkere partijen sterker aangedrukt dan 
de lichte partijen en krijgt men aldus een scherpen afdruk van 
de gravure met alle finesses. 

Wordt deze „découpage" niet nauwkeurig verricht of wordt 
het gedecoupeerde proefvel niet precies op zijn plaats gelegd, dan 
verkrijgt men een slechten afdruk met verschillende druk-
afwijkingen. Eén der meest voorkomende afwijkingen is een witte 
contour vóór of achter den Mercuriuskop, een soort „dubbel-
druk", wellicht beter uitgedrukt door „verschoven druk". 

De Parijsche werklui waren goed vertrouwd met den druk 
„a sec", vandaar dan ook dat de zegels van de Parijsche Drukken 
„ i sec" zijn vervaardigd. Bij deze zegels komen dan ook alle 
finesses van de gravure volkomen tot uitdrukking^. In het bij
zonder komt de fijnheid der gravure tot haar recht bij de wang
en halsschaduwlijntjes, de wenkbrauw en de binnenste contourlijn 
van den helm. Bij den druk „a sec" werden bovengenoemde lijntjes, 
in overeenstemming met de drukplaten, door onderbroken lijntjes 
en stippeltjes gevormd (Parijsche Drukken). Dat bij latere emissies 
de onderbroken lijntjes en stippeltjes tot streepjes samenvloeiden, 
is alleen het gevog van de minder goede drukmethode („au 
blanchet") en het niet geregeld reinigen der drukplaten. 

Toen de oplaag van den Parijschen Druk, einde October 1861, 
was opgebruikt en nieuwe zegels moesten worden aangemaakt, 
probeerden de Atheensche drukkers deze eveneens „ä sec" te 
vervaardigen. De eerste Provisorische Athener Drukken zijn dus 
zonder drukdoek en met toepassing van de „découpage" gedrukt 
Door ongeschooldheid der Atheensche drukkers was het resultaat 
niet bijzonder groot. Bij deze eerste zegels te Athene gedrukt 
vindt men dan ook dikwijls een waas of een witte contour vóói 
of achter den Mercuriuskop. Heeft men een zegel, waarop deze 
witte contour merkbaar is, dan heeft men steeds te doen met eei 
Provisorischen Athener Druk. Vanzelfsprekend zijn er zeer vele 
zegels, behoorende tot de Provisorische Athener Drukken, die 
deze contour niet vertoonen; in dat geval was de „découpage' 
goed geslaagd en het gedecoupeerde proefvel goed ingelegd. 

Door het tijdroovende werk bij den druk „ä sec" en de vel 
mislukkingen, werd deze spoedig (begin December 1861) door den 
druk „au blanchet" vervangen. Daarna werden alle zegels tot 1886 
„au blanchet", dus met drukdoek vervaardigd, met uitzondering 
van de 30 en 60 lepta Parijsche Druk (1876), welke zegels te Parijs 
wederom „è sec" werden gedrukt. Hoogstwaarschijnlijk is ook 
bij de 1 lepton en 20 lepta in 1870 de druk „ä sec" toegepast 
het resultaat was hier, op een enkele uitzondering na, zeer 
middelmatig. 

De oude Grieksche zegels toonen duidelijk aan, dat men van 
hetzelfde cliché, door toepassing van nauwkeurige drukmethoden 
zeer fijne, door onnauwkeui-ige zeer slechte afdrukken verkrijgt. 

Ik heb bij de twee verschillende drukmethoden vrij uitvoerig 
stil gestaan; wil men nl. de Grieksche zegels goed bij de verschil
lende emissies onderbrengen, dan moet men een juiste voor
stelling hebben van den druk met en den druk zonder drukdoek, 
den druk met en den druk zonder „découpage". 

De soort en de kleur van het papier. 
Tot ongeveer 1870 kocht het Grieksche gouvernement het 

benoodigde materiaal (papier en inkt) steeds in Parijs. Door het 
uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog was het niet mogelijk 
dit materiaal langer uit Parijs te betrekken. Vanaf 1870 maakte 
men nu eerst al het papier op dat bij vorige emissies was over
gebleven, om daarna papiersoorten van meerendeels mindere 
kwaliteit te gebruiken. 

De zegels met Grooten Mercuriuskop van alle emissies, de 
Parijsche en Provisorische Athener Drukken inbegrepen, zijn 
gedrukt op papier van verschillende dikte. Men onderscheidt: 

pelure papier, dikte tot 0.05 mm.; 
dun papier, dikte 0.05-0.06 mm.; 
middeldik papier, dikte 0.06-0.07 mm.; 
dik papier, dikte boven 0.07 mm. 
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VERZOEK. 
Door het aanvragen van verscheidene proefnummers zijn geen 

exemplaren meer voorradig van het 
JANUARINUMMER 1940. 

In verband hiermeJe 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. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformatiebureau. ' 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. ^. 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). 
J. W. A. Pot, Bezuidenhoutscheweg 482, Den Haag. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Arasterdam Z. 

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

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

163. J. N. de Graaff, Pauwenstraat 14, Voorschoten (V en L). 
268. W. K. Kroon, Kennemerpark 21, Alkmaar. (V en L). 
374. W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. (V). (OudIid). 
271. mr. C. H. Haan, p.a. Inspectie van Financiën, Magelang 

(Java). 
610. dr. H. C. N. van Amerom, Nassau Zuilensteinstraat 15, Den 

Haag .(V en L) 
447. D. Keetelaar, Charlotte van Bourbonplein 22, Den Haag. 

■ (V en L). 
Verbetering. 

912. J. de Vries, te lezen: 912. Job de Vries. 
973. B. J. A. Hoytingh, moet zijn: 973. B. J. A. Hoitingh. 
974. O. A. Breckers, moet zijn; 974. O. A. Breikers. 
720. J. Joha, moet zijn: 720. G. Joha. 

Aanmeldingen. 
J. H. Groentjes, Sniarmanslaan 76, Alkmaar. 
F. H. W. de Quartei, Archimedesstraat 46, Den Haag. (V). 
M. J. Geist, Pintoehek 20, Soekaboemi (Java). 
F. van Santen Jut, beheerder Mestfabriek, Cheribon (Java). 
Th. W. Barantz, Sf. Gembol, Cheribon (Java). 
M. N. Beets, Van den Boschlaan 58, Soerabaja (Java). 
W. A. Luitwieler, contr. B.B., Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
J. J. W. van Heukelum Stuyt, Jan van Goyenkade 15, Amster

dam Z. 
jhr. J. F. de Beaufort, Huize den Heiligenberg, Leusden. 
J. A. E. van Aalst, notaris. Waardenburg A 121. (V). (Lid Post

zegelvereeniging „Breda"). 
Jac. Wijsman, Jan van Goyenkade 13, Amsterdam Z. 
Buys, Biesboschstraat 20 Amsterdam Z. 
J. L. Chaillet, Dedelstraat 12, Den Haag, giro 305148, tel. 114073. 

(V en L). 
J. Pluim, A. 426, Olst. 
A. G. A. J. Liefferink, Langschoten, Loenen o. d. Veluwe. 
J. D. Komkommer, Schubertstraat 19 hs., Amsterdam Z. (V). 
ir. H. Salomonson, Vivienstraat 98, Den Haag. (V en L). 
mevr. G. W. Enklaarvan der Pol. Fred. Hendriklaan 45 (Zuider

hout), Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
548. E. de Klerck, p.a. P. J. A. Varenkamp, Kanonnenweg 1, 

Medan (Sum.). 
731. C. N. Swart, p.a. K. van Dijk, Ringdijk 28 D, Amsterdam O. 
292. G. J. van Wachem, p.a. M. Zwaagdijk, Ie Braamstraat 7, 

Den Haag 
247. W. Thiele, adres onbekend. 
182. H. M. Claassen, adres onbekend. 
259. J. H. Goedkoop, Pontianak (Borneo). 
408. J. Gonlag, adres onbekend. 
990. J. P. de Vos, adres onbekend. 
171. G. Ferguson, Oosteinde 79, Bandoeng (Ja\a). 
207. B. Cornelisse, Goenoeng Sarie West 12, Batavia C. 
395. M. F. J. Cool, Fa. B.P.M., Tjepoe (Java). 
720. G. Joha, Van Deventerlaan 7, Voorburg. 
732. mevr. C. A. RuijsWesthoff, „Spaar en Hout" , Kleine Hout

weg, Haarlem. 
Bedankt. 

812. H. P. Vermeulen 
160. G. J. Staverman. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
520. J. H. Albrecht. 635. J. de Haas. 
425. D. J. Beer. 536. J. B. van der Meer. 
235. C. Campbell. 968. P. J. B. Pieck. 
249. C. J. de Bruijn. 638. C. L. J. Vergroessen. 

Overleden. 
575. N. C. Vos. 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag van de vergadering van 20 Maart 1940. De heer 

Keiser opent de vergadering en wijdt een speciaal woord aan het 
zilveren jubileum van den heer Poulie. De jeugdige jubilaris dankt 
op de hem zoo eigen wijze voor dit vriendelijk woord. De voor
zitter komt terug op het niet plaatsen van de Duitsche nieuwe 
uitgiften in L'Echo en deelt mede, dat het wel degelijk ver
boden is dergelijke dingen in het blad te zetten, daar dit een on
vaderlandslievende daad genoemd wordt. Als mgekomen stuk is 
een schrijven ontvangen van mevrouw Bijleveld. Bespreking van 
de herdenking der eerste postzegeluitgifte volgt. De heeren Amons 
Dekker, Van Deventer, Hochheimer, Van Leer, Poulie, Witt
kämper, Wijga, Wijsman en Van der Zee zeggen spontaan hun 
medewerking toe, waarvoor de heer Keiser deze heeren hartelijk 
dankt. Na de verloting volgt bezichtiging der collectie Estland van 
den heer Poulie, welke de geheele belangstelling der aanwezigen 
trekt. De heer Keiser is dan ook wederom de tolk van de ver
gadering om den heer Poulie bijzonderen dank te betuigen voor 
het genoegen dat hij de leden heeft bereid. Tevens dankt hij ge
noemden heer voor de sympathieke geste ter eere van zijn zilveren 
jubileum, waarmede de leden met applaus instemmen. Bij de rond
vraag wordt door den heer Ruiter de koopkracht van de aan
wezige leden beproefd ten opzichte van de boekjes der rondzending. 
Na van den heer Poulie toezegging ontvangen te hebben voor be
zichtiging Litauen in de maand April, waardoor deze heer dus 
wederom voor een leerzamen avond zal zorgen, sluit de voorzitter 
deze gezellige vergadering. P. 

Afdeeling WestFriesland. 
Verslag van de vergadering van 13 Maart 1940. Mevrouw 

Cramervan Tetterode opent als waarnemend voorzitster de ver
gadering. Aanwezig 12 leden. Door den penningmeester werd uit
gebracht het verslag van zijn financieel beheer, hetwelk hoop voor 
de toekomst gaf. Behandeld werd een schrijven van de Neder
landsche Vereeniging aangaande door onze afdeeling geuite klach
ten tegen het Maandblad. Deze klachten werden als volgt gefor
muleerd: Het Maandblud is niet actueel genoeg moet zijn nieuwtjes 
betrefende uitgekomen zegels, te verwachten uitgiften en te ge
bruiken stempels. Publicatie heeft reeds lang in de nieuwsbladen 
plaats gehad voordat deze in het Maandblad verschijnt. Dit is te 
ondervangen door her opnemen eener blanco kolom voor laatste 
nieuws te gebruiken, zooals bij de nieuwsbladen geschiedt. Verder 
werd het ontbreken van een prijsaanduiding, zooals vroeger in „De 
Philatelist" plaats vond, een groot bezwaar genoemd; niet ieder 
lid is met de geldkcersen op de hoogte en kan daardoor niet 
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berekenen of hij te veel voor zijn nieuwtjes betaalt. Als nieuw lid 
van onze afdeeling werd aangenomen de heer Winder te Schoorl, 
welke reeds lid van de Nederlandsche Vereeniging is. De verloting 
verliep onder de gebruikelijke spanning. Bij de rondvraag opperde 
een der leden het idee of het niet op den weg van de Nederlandsche 
Vereeniging lag om aan gemobiliseei de leden gcheele of gedeelte
lijke vrijstelling van contributie te verleenen, zulks al dan niet 
met behoud van het Maandblad. Besloten weid dit voorstel aan 
de Nederlandsche Vereeniging door te geven. Hierna volgde sluiting 
der vergadering en bleven de leden nog eenigen tijd gezellig bijeen. 

G. J. S. 

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

Verslag der vergadering van 18 Maart 1940. 

Aanwezig zijn 52 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering met een welkom tot de aanwezigen. De notulen 
van de Februari-vergadering worden goedgekeurd en 4 heren met 
algemene stemmen als lid aangenomen. De voorzitter deelt mede, 
dat de heer Soutendam gisteren zijn 75e verjaardag vierde, en 
gemeend heeft zich buiten Breda te moeten terugtrekken. In de 
j.1. Donderdag gehouden bestuursvergadering werd de heer Souten
dam reeds gelukgewenst, en bij zijn terugkeer op a.s. Woensdag 
zal hem een bloemstuk worden overhandigd. Voorts w;ordt mede
gedeeld, dat ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan de jeugd-
afdeeling een feestavond zal organiseeren op 6 April a.s., des avonds 
8 uur. Er zullen dit keer geen krachten van buiten optreden, doch 
alles zal door de jeugdleden zelf worden uitgevoerd. Naar aan
leiding van de oproep in de vorige vergadering zijn belangrijke 
giften ingekomen, o. a. van de heren Bolle, Van Rijswijck (Den 
Haag), Schröder, Steinbach en Vries, waarvoor de voorzitter zijn 
erkentelijkheid betuigt. Bovendien heeft de heer Vorsterman van 
Oijen van de Bredase Postzegelhandel toegezegd een album Neder
land & Koloniën beschikbaar te zullen stellen, waarvoor hem dank 
wordt gebracht. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer HoUeboom een enige 
jaren geleden op zicht ontvangen album van de Bredase Postzegel-
handel niet heeft teruggegeven en weigert te betalen. Brieven van 
het secretariaat om inlichtingen blijven onbeantwoord, terwijl de 
voorzitter persoonlijk drie maal te zijnen huize was. Hem werd 
echter — hoewel er wel iemand thuis was — eenvoudig niet open 
gedaan. Het bestuur moet dan ook tot zijn spijt (tot bescherming 
zijner leden) voorstellen den heer Holleboom als lid te royeren, 
waartoe besloten wordt. 

De heer dr. Van de Pol klaagt in een brief aan een der sectie
hoofden, dat sommige zegels slecht zijn afgeweekt en slecht ge
ordend. De voorzitter verzoekt den leden met deze klacht reke
ning te willen houden en vooral de zegels zoveel mogelijk in volg
orde van land en uitgiftedatum in te plakken en te voorzien van 
catalogusnummer. Dit komt de verkoop — hetgeen in de practijk 
is gebleken — zeer ten goede ! 

Na de pauze wordt de heer Vroom (Utrecht) welkom geheten. 
Het verheugt den voorzitter, dat de heer Vroom, dien we enige 
malen gemist hebben, weer in de gelegenheid was, hedenavond aan
wezig te zijn. Hierna houdt de voorzitter een causerie over valse 
en vervalste postzegels van Nederland en de Overzeese Gewesten.. 
Verschillende leden stellen nog vragen, die door den heer Cramerus 
worden beantwoord, terwijl de heer Vries voorstelt de gegevens 
van deze causerie te laten drukken. Toegezegd wordt, dat deze 
gecyclostileerd zullen worden, waarna men vermoedelijk reeds op 
de April-vergadering van een exemplaar kan worden voorzien. De 
vergadering dankt den voorzitter met een applaus voor zijn inte
ressante mededelingen, welke voor menigeen zeer leerzaam waren. 

De heer Colen, wegens mobilisatie in lange tijd niet aanwezig 
geweest zijnde, deelt mede, dat hij node de rondzendingen mist 
en vraagt of hieraan niet op de een of andere wijze is tegemoet 
te komen, b.v. door het ter inzage deponeren van enkele boekjes 
bij een der bestuursleden tijdens de verlofdagen van gemobili-
seerden. De voorzitter zegt in principe hiervoor veel te voelen en 
in de eerstvolgende bestuursvergadering hiervoor een regeling te 
bespreken, waarna de heer Colen hierover bericht zal krijgen. De 

heer Westland zou gaarne in de zending Nederland boekjes Buiten 
Europa opgenomen zien, daar de vereniging van de eerste te weinig 
en van de laatste te veel voorraad heeft. De voorzitter zegt hier-
:p r iet te kun.icn ingaan, daar wij juist verschillende afdelingen in 
h" ' leven hebben geroepen, welk systeem gebleken is het juiste 
te 'zijn. 

Ten slotte heeft de verloting plaats. Verschil'ci.de leden staan 
hun prijs af aan de jeugd, waarvoor te dezer plaatse nog eens 
dank ! Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

193. (S.E.Z.BE.NK.). J. A. E. van Aalst, notaris, A 121, Waarden
burg, giro 107871. 

195. (S.E.Z.). C. F. Goderie, Stationsstraat 25, Roosendaal, giro 
19921. 

207. (S.E.Z.NK.). J. F. van Kervel, kapitein van den generalen staf, 
Stafkwartier Commando Zeeland, Veldpostkantoor 9, giro 
219306. 

212. (S.E.Z.NK.). W. Wijnaendts van Resaudt, res. 2e luit. inf, 
Staf 11-13 R.I., Veldpostkantoor 3, giro 350060. 

Nummerwijziging. 
dr. H. C. Valkema Blouw, Stationsweg 55, Oosterbeek, wordt 227. 

Geroyeerd als lid. 
261. B. G. P. Holleboom, Breda. 

Adreswijziging. 
338. J. H. Rossi, thans Fred. Hendrikstraat 63, Utrecht. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen zal gaarne boekjes voor 

de afdelingen Nederland & Koloniën en Europa in ontvangst 
nemen. 

Candidaat-lid. 
Jacq. Mol, Burg. Mathonstraat 6, Bergen op Zoom. (Voorgedragen 

door J. Margadant, Bergen op Zoom). 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 29 April 1940, des avonds 8 uur, 
in café „Moderne", Breda. 

Bestuursvergadering op Donderdag 25 April 1940, des avonds 
8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 9 Mei 1940, 
des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Mei 1940, des morgens 10J4 uur, 
in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van -30 Maart 1940. 
Aanwezig 75 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter de ver

gadering en begroet den eerevoorzitter, den penningmeester, beiden 
weder hersteld, onze leden de beeren Verspoor en Werner voor 
het eerst op de vergadering aanwezig, alsmede den introducé den 
heer Visser. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. De voorzitter wekt de leden op de tentoonstelling 
van „De Philatelist", welke binnenkort in „Kras" zal worden 
gehouden, te bezoeken. Besloten wordt 30 series Roode Kruis Fin 
land aan te koopen en te verloten en te veilen onder de leden. 
Vervolgens doet de voorzitter mededeeling van de samenstelling 
door den heer Zilver van lijsten, gerubriceerd naar de voorstellingen 
welke op de postzegels der geheele wereld voorkomen, zooals 
dieren, gebouwen, enz., enz. Het candidaat-lid wordt met algemeene 
stemmen tot lid aangenomen. De volgende vergadering wordt ge
houden op Zaterdag 27 April a.s. De heer Amons wint wederom 
den eersten prijs bij de prijsvraag, welke door den heer Gokkes 
werd verzorgd. Na veiling van 22 kavels en verloting onder de 
aanwezigen sluit de voorzitter te ruim 10 uur de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
J. A. Fritzlin, Prinsengracht 573 III, Amsterdam C. 
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Bedankt als lid. 
E. Ehrlich, Breestraat, Koog aan de Zaan. 

Candidaat-Iid. 
W. Pieters, Amstel 69, Amsterdam. (Eigen aangifte). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 22 April 1940, des avonds 

8 uur, in café „De Boer", Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 April 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). 

H. VAN DER PLAATS. 

De lezing met lichtbeelden in kleuren door den heer dr. Hirsch 
is door omstandigheden een maand uitgesteld en zal nu gehouden 
worden op 30 April a.s. Onderwerp: „Een philatelistische reis 
door Midden-Europa". 

Verslag der vergadering van 26 Maart 1940. 
Als de voorzitter de vergadering om half 9 opent, zijn 33 leden 

aanwezig. De voorzitter geeft een verklaring ever het uifstellen 
der lezing van dr. Hirsch, wat hoofdzakelijk te wijten is aan den 
toestand der lantarenplaatjes. Vervolgens behandeling der notulen 
en ingekomen stukken. O. a. is ingekjomen een schrijven van het 
comité „Hulp aan Finland voor 4 1 ' jaren", met verzoek zegels 
ter beschikking te stellen voor de veiling, welke eind April in 
Den Haag zal worden gehouden ten bate van Finland. De voorzitter 
wekt de leden op hiervoor zegels of eries ter beschikking te 
stellen. 

De heer L. van der Werf wordt met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

De uitslag van de gehouden hersengymnastiek geeft als prijs
winnaars aan de beeren de Bas, Werff en Hompe. De heer de Ba') 
stelt zijn prijs beschikbaar voor het jubileumfonds. Vervolgen! 
wordt op voorstel van den heer Tholen, die hiervoor het noodige 
heeft meegebracht, het aloude kienspel beoefend, waaraan priizen 
waren verbonden. De opbrengst der kaarten ad 10 cent per stuk 
komt ten goede aan het jubileumfonds. Een en ander viel zeer 
in den smaak der aanwezigen en zal herhaald worden. Eeiiige 
prijswinnaars stelden hun prijzen weder ter beschikking voor 
de volgende maal. 

Vervolgens een uitgebreide veiling Nederland en Koloniën, vlieg-
brieven, albums, enz. Een gedeelte moest overliggen t 'it de 
volgende vergadering. 

Bij de rondvraag deelt dr. Hirsch mede op zoek te zijn naat 
stadspostzegels van oude Duitsche steden en roept hiervoor de 
hulp in van de leden. Na de gebruikelijke verloting wordt de 
vergadering te 10.30 uur gesloten. v. d. V . 

Mededeelingen. 
De nieuwe bonds-tandingmeters zijn bij den secretaris verkrijg

baar ad ƒ 0.25 per exemplaar. 
De nieuwe ledenlijst benevens de vereenigingsreglementen zijn 

gratis verkrijgbaar. 
Candidaat-leden. 

E. Idsinga, Utrecht. 
J. Jansen Heytmajer Jr., Zaandjm. 

Nieuw lid. 
(E.). L. van der Werf Jr., Staf 34 R.I., Vesting Holland, Veld

post 6. 
Overleden. 

H. van der Plaats, Rembrandtkade 42, Utrecht. 
Adreswijzigingen. 

J. G. Belterman, Prins Hendrikstraat 24, Alkmaar, 
ir. H. A. Rodrigo, Schiedamschesingel 177, Rotterdam. ' 
dr. H . W. van Triebt, Kwartelstraat 4, Eindhoven. > vi 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 26 April 1940, des avonds 8 uur, 

in restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 30 April 1940, des avonds 8K uur, 

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

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

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 20 April, 4 en 18 Mei 
1940, van 2.15—4 uur in gebouw C.S.B., Kromme Nieuwe 
Gracht 39, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1940. 
Weer zijn eenige gasten aanwezig als de voorzitter de vergadering 

met een woord van welkom opent. De notulen v-orden voorgelezen 
en goedgekeurd. Een ingekomen schrijven van de Amsterdamsche 
Vereeniging „De Philatelist" heeft de belangstelling, die het ver
dient. Ook het schrijven van den heer Zilver, die onze aandacht 
vestigt op een door hem ontworpen klapper op den Yvert cata
logus, welke speciaal-verzamelaars helpen kan bij het zoeken en na
slaan van het door hen te verzamelen object, is een onderwerp van 
bespreking dat, naar wij hopen en mogen verwachten, in ons 
Maandblad wel zal worden opgediend door onzen hoofdredacteur. 

Van den voorzitter van den Bond is er een schrijven, waarin hij 
de Philatelisten opwekt hun steentje bij te dragen in de nooden 
van het zwaar beproefde Einsehe volk. Al hebben wij dit reeds 
gedaan, toch besluit de vergadering, op voorstel van den voor
zitter, dat onze vereeniging aan het sympathieke voorstel van den 
Bondsvoorzitter gevolg zal geven. 

De candidaat-leden worden als lid verkozen verklaard. Daarna 
wordt dank gebracht aan die leden, die door het inzenden van 
hun doubletten blijk hebben gegeven mede te kunnen leven met 
ónze jongens te velde. Tevens wordt de wensch geuit, dat die 
leden, die nog niets hebben gedaan, alsnog onzen secretaris in 
de gelegenheid zullen stellen de opgerichte philatelistische mobili-
satieclubs te steunen met onze dubbele zegels, welke vaak in een 
hoekje daarop liggen te wachten. 

De veiling heeft ditmaal een zeer goed verloop; de verloting 
natuurlijk ook. Daarna volgt sluiting. A. S. Jr. 

Nieuwe leden. 
mevr. E. H. van Hafselt. 
J. W. P. van Hoogstiaten. 
A. H. Philips. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 25 April 1940, des avonds 

8K uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. '̂ 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Verslagen 

volgens art. 19 van het huishoudelijk reglement. GROOTE JAAR-
LIJKSCHE VERLOTING. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der 29e jaarvergadering van 27 Maart 1940. 
Aanwezig 205 leden. Voor de opening worden reeds een 100-tal 

prijzen uitgetrokken De voorzitter opent met dank voor de 
groote opkomst en begroet speciaal de afgevaardigden en den 
voorzitter der afdeeling Utrecht, benevens eenige introducé's. 
Wegens de mobilisatie en een vergadering is Dordrecht niet aan
wezig, zooals sedert vele jaren wel het geval was. 

De voorzitter zegt dat, mede naar aanleiding van een Voorstel 
van de afdeeling Utrecht, getracht zal worden dezen zomer een 
bijeenkomst te houden van afgevaardigden van s] onze afdeelingen. 
Wi) zijn niettegenstaande de slechte tijden kerngezond en gaan 
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nog steeds vooruit. Hij deelt verder mede, dat al onze prijzen 
voor de jaarlijksche verloting (weer een paar honderd meer) weder
om op één na zijn uit Nederland en Ovefzeesche Gewesten en 
Europa. 

Naar aanleiding van een zinsnede in het Maandblad, waarin 
gezegd wordt, dat het ledental van den Bond steeds toe neemt 
in plaats van af, zegt de voorzitter, dat het z.g. hooge cijfer 
van 1928 nog steeds niet ingehaald is. Hij vraagt naar aanleiding 
van den brief van het comité Hulp aan Finland „voor 41 jaren" 
mettertijd daadwerkelijke hulp. 

Achtereenvolgens komen aan het woord voor hun jaarverslag de 
secretaris, de penningmeester, de rekeningcommissie, de heer 
Achilles voor de cijfers der rondzendingen (4331 ingezonden 
boekjes; uitbetaald ƒ 11440) en de bibliothecaris (uitgeleend 176 
boekwerken e. d.; 13 leesportefeuilles circuleerden). Het gebruike
lijke en welverdiende applaus werd geen hunner onthouden, even
min als de dank van den voorzitter voor hun vele werk. De 
begrootmg voor 1940 wordt daarna zonder aanmerkingen goed
gekeurd. 

Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende voorzitter en 
penningmeester herkozen en als nieuwe leden gekozen de beeren 
L. C. Terwen en A. M. Sarls. De heer "W. G. Verhoeff, onze 
geestige veilingcommissaris, is nog niet hersteld. Het bestuur 
stelt voor, hem als eerelid te blijven waardeeren, hetgeen met 
applaus wordt aangenomen. 

De heer Melsert vraagt daarna het woord om voor te stellen 
den voorzitter voor zijn vele jaren werken en zijn belangrijke 
resultaten daarin en daarmede behaald tot eerelid te benoemen. 
Dit wordt door de vergadering met applaus begroet. Nadat de 
heer Melsert verklaard heeft, dat zijn voorstel door minstens 10 
leden ondersteund wordt en na een korte pauze zegt onder-
geteekende, als tijdelijk voorzitter, na een korte bespreking met 
de overige bestuursleden en de afgevaardigden van Utrecht, dat 
het voorstel conform onze reglementen is en dat het bestuur, 
behalve om de groote verdiensten van den heer Reyerse als voor
zitter, ook om de saamhoorigheid tusschen „Philatelica" en den 
heer Reyerse naar buiten te getuigen, het voorstel overneemt en 
meent te mogen aannemen, dat zoo met aller instemming gehandeld 
wordt. De heer Reyerse dankt allen en hoopt er nog minstens 
10 jaren van te profiteeren. 

Hij geeft vervolgens het teeken om de groote verloting voor 
de aanwezigen voort te zetten. Nr. 2 en nog enkele der 25 eerste 
prijzen worden getrokken. De overige komen aan de beurt in de 
eerstvolgende bijeenkomst der verlotingscommissie. 

Bij de rondvraag wordt voorgesteld en aangenomen ons nieuwe 
zieke eerelid een mand fruit te vereeren. De voorzitter wekt de 
leden op tot trouw bezoek aan onze beurs Woensdagsavonds in 
het zelfde gebouw. De heer C. J. G. Lokkers meent namens alle 
aanwezigen te mogen spreken om het geheele bestuur dank te 
brengen voor het vele werk, waarna de voorzitter de vergadering 
sluit. J. N. H. V. R. 

,. Jaarverslag over 1939. 
Dames en beeren. 
Mijn verslag over 1939 wordt een vervolg op mijn verslag over 

1938. Ik zei verleden jaar: het toppunt van prestatie door de 
leden van ons hoofdbestuur is bereikt en in het vervolg verdienen 
extra-maatregelen onder de oogen te worden gezien. Wij zijn 
sindsdien begonnen met de uitwerking van de idee: we moeten 
komen tot een centrale werkplaats. We zijn daarmee dan ook in 
den loop van het jaar aangevangen en wel op de plaats, waar het 
den bibliothecaris en directeur der rondzendingen. Een groot deel 
van zijn bergruimte en een vaste werkkamer werden door ons 
gehuurd en voorzien van een avondtelefoon. Kantooruren en 
spreekuren heeft hij bekend gemaakt. Ook eenige administratieve 
hulp was hierbij absoluut noodzakelijk. Als de ontwikkeling in 
deze lijn voortgaat in verband met den groei onzer vereeniging, 
toeneming van het rondzendverkeer en andere werkzaamheden, zal 
dit idee van kantoor wel meer uitbreiding moeten krijgen. 

De heer Kirchner zei in het begin van dit jaar soo langs zijn 
neus weg een keer tegen mij: „Jij zegt in jaren niets meer aan je 
eigen verzameling te hebben kunnen doen — nu, ik weet er van, 
ik ook absoluut niet meer sinds ik dat werk heb." Ook de voor
zitter had nog te veel werk wat niet tot zijn functie behoort: een 
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deel der rondzendingen, de groote verloting inkoopen en sorteeren. 
Bovendien nog administrateur van het Nederlandsch Maandblad. 
Onze voorzitter is nog jong; hij kan dat nog. Maar ook hij kan 
oud worden. Zoo is het ook met onzen penningmeester, den heer 
Wiederhold, die vooral rond December en Januari overstelpt is 
met werk. Hem kon veel werk en ergernis bespaard worden door 
eenvoudig op tijd het luttele bedrag aan contributie te betalen, 
liefst per giro. 

Onze groote verloting gaf verleden jaar algemeen voldoening; 
geen klachten, wel meerdere tevredenheidsbetuigingen. De voor
naamste oorzaak daarvan was het werk van onzen voorzitter, die 
als outsider van den postzegelhandel dit opknapte. Het is des
niettemin voor hem een heele puzzle om plm. 1200-1500 prijzen 
bijeen te garen, die elk op zich critiek te verduren krijgen en dan 
tot een niet te hoog totaalbedrag te komen. 

Het hoofdbestuur had uit den aard der zaak een tweeledige taak: 
I. het bestuur over het geheele verloop der zaken in Nederland; 
II: de loopende zaken en de vergaderingen in Den Haag en 
omgeving. Onder het eerste gedeelte valt natuurlijk het contact 
met de afdeelingen en de zorg, dat ook daar alles naar wcnsch 
verloopt, hetgeen niet altijd zoo heel eenvoudig is. Met één af-
deeling is na mondeling overleg een groote verbetering in de 
onderlinge samenwerking ingetreden. Niet alle afdeelingen zijn 
even actief en gelukkig. Over het geheel genomen gaat het mét en 
in onze afdeelingen goed. Zij en wij zijn tevreden. De afdeeling 
Utrecht had al een heel gunstig jaar. Een uitbreiding van 38 tot 
64 leden mag er wezen. In Dordrecht kwam een nieuwe secretaris. 
In Nijmegen zag men ook een nieuwe samenstelling van het 
bestuur. De heer Reyerse hield in de afdeelingen Utrecht, Zwolle 
en Dordrecht een lezing. Het belangrijkste op philatelistisch gebied 
in de afdeelingen werd in hun verslagen in het Maandblad 
opgenomen. 

Ook in de afdeelingen vraagt men zich af: wat geeft „Phila
telica" ons. Voor ƒ 2.— per lid kunnen de afdeelingen op geen 
andere wijze zooveel verkrijgen als bij ons: groote plaatselijke vrij
heid; door aansluiting de daarmede gepaard gaande koninklijke 
goedkeuring; een werkzaam deel in een groote organisatie; een 
groot afzetgebied voor inzenders van ruil- of verkoopboekjes; 
ontvangst van een zeer gevarieerde inzending van vele boekjes 
uit het geheele land; emolumenten voor de afdeelingskas uit den 
verkoop; gratis keuring van zegels; abonnement op het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie; gebruik van een uitgebreide 
bibliotheek; gratis hulp en taxatie bij overlijden; enz. 

De optimistische opvatting van de meerderheid van ons bestuur 
bij het uitbreken van den oorlog is voor de rest van 1939 juist 
gebleken. Wel gaf de mobilisatie moeilijkheden met de adressen 
en de inning der contributies. 

In den Raad van Beheer van het Maandblad waren wij vertegen
woordigd door den voorzitter en ondergeteekende. Het overlijden 
van onzen vriend Van Brink, hoofdredacteur van het Maandblad, 
mag niet ongememoreerd voorbijgaan. 

Het contact met de P.T.T. ging via onzen voorzitter. 
Onze bibliotheek werd meermalen belangrijk verrijkt. 
Sprak ik verleden jaar over de te verwachten reactie of inzinking 

voor „Philatelica", welke voorspeld werd door hen, die er op 
zaten te wachten, tot 31 December 1939 (en tot heden) kan niet 
anders geconstateerd worden, dan dat wij nog steeds vooruitgaan 
Dat ook onze opzet gezond is, kon men zelfs in Amerika ver
nemen, waar een onzer leden in een vergadering terecht onze 
vereeniging met haar werkwijze als een voorbeeld stelde. Per 
1 Januari telden wij 1166 leden. Met 309 nieuwe leden en een 
verlies van 124 door allerlei oorzaken behielden wij per 31 De
cember 1939 / 1 Januari 1940 1351 leden. Alzoo een vermeerdering 
van 185 leden. 

Het is te begrijpen, dat er van wege den Bond een ernstig over
leg gaande was met ons, en men aldaar wel tot eenige concessies 
bereid is om ons op te nemen. 

Op onze vorige jaarvergadering werden de 2 secretarissen her
kozen. Ook toen waren Dordrecht en Utrecht vertegenwoordigd 

Ik ben nu zoo ver, dat ik mij even kan beperken tot ons ver-
eenigingsleven in Den Haag en omgeving. Hier zijn wij gevestigd. 
Van hier uit gaat nog steeds de stuwende kracht. Onze verga
deringen werden belangrijker en veelzijdiger en bleven steeds aan
trekken; één vergadering telde 202 bezoekers; in 12 maanden 
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hadden wij er 1370, dit is nog 61 meer dan m 1938 en gemiddeld 
114 per avond In een vergadering namen wij 74 nieuwe leden aan 
Er was zoo goed als altijd iets belangrijks te zien of te hooren 
of beide Veilingen als hier waren, zijn moeilijk ergens anders in 
L esloten kring te vinden, dank zij onzen geestigen en onvermoeiden 
heer Verhoeff Ook het ruiluur hield velen nog geruimen tijd 
na de officieele vergadering bijeen Bovendien hield men ook op 
andere tijden een beurs, die ondanks de rare tijdsomstandigheden 
een bevredigend verloop had Wij hadden ook nog rondzendingen 
en een leesportefeuiUe 

Van mijn eigen werk zeg ik ditmaal heel weinig Men con
cludeere zelf maar 

Rest mij nog — ook namens ons hoofdbestuur ■— dank te 
brengen aan allen, die ons op eenigerlei wijze hielpen in al het 
vcreenigingswerk, in het bijzonder dank aan onze afdeelings
bcsturen, die ook hun vele werk beloond zien, aan alle corres 
pondenten en sectiehoofden in het geheele land, aan alle locale 
commissieleden voor velerlei werkzaamheden, voor de prettige 
samenwerking met de verafwonenden, natuurlijk schriftelijk, aan 
de administratie van het Maandblad, die mij altijd buitengewoon 
ter wille was, en mijn persoonlijken dank aan mijn medebestuurs
leden voor de royale samenwerking 

Het mooiste als slot tegenwerking hadden wij niet Ik heb het 
verleden jaar gezegd dat konden wij niet meer gebruiken en het 
mocht dan ook niet meer Houden wij dat zoo vol En dan in 
volledige samenwerking — komt niet alles in vlammen te staan — 
naar ons 30jarig bestaan in begin 1941. J N H v R 

Ontvangsten 

Contributies 
Entrée's 
Veilingen 
Comm rond 
Intrest 
Boekjes 
Adm kosten 
Verk zegels 

Rekenmg 

Begroot Werkcl 
ƒ2600 

180-
50-

z 650 
160-
60 

— -

ƒ 3700.-

- 2980 70 
- 330 50 
- 52.79 
— 1024 04 
- 219 04 
- 125 41 
- 45 15 
- 116 90 

- 4894 53 

over 1939. 

Maandblad 
Vergad 
Verlotingen 
Onkosten 

Begroot 
ƒ 2000 — 

120 — 
500 — 
450 — 

Drukwerken, 
Bureau- en 
Kant beh 

Assurantie 
Reiskosten 
Bibliotheek 
Beurs 
Voord said 

125 — 
45 — 
60 — 

o 400 — 

ƒ 3700 — 

Uitgaven. 
Werkel 

1884 35 
112 30 
589 38 
640 20/2 

204 65 K 
88 70 
34 80 
63 87 
74 55 

1201 72 

4894 53 

Accoord A F WIEDERHOLT, 
De controle commissie, penningmeester 

C. T G LOKKERS. J A C ACHILLES, 
L TERWEN administrateur 

Mededeeling. 
De prijzen voor Den Haag en omstreken zullen zooveel moge

lijk worden gedistribueerd Aan de afdeelingen en verafwonenden 
worden zij toegezonden. Overigens zijn zij af te hakn bij den heer 
C J Reyerse, Prinses Mariestraat 36, Den Haag 

De Ie prijs is gevallen op nr 787, mejuffrouw A Schulte, 
Den Haag 

Zendingen voor de maandelijksche veilingen aan den heer L C 
Terwen, Copernicusstraat 86, Den Haag 

Afdeelingsverslagen. 
Dringend wordt verzocht, de verslagen van vergaderingen te 

beperken tot strikt philatelistisch werk, geschikt voor publicatie. 
Wij moeten voorkomen, dat aparte maatregelen genomen moeten 
worden. 

Afdeeling Deventer. 
Verslag der vergadering van 29 Maart 1940 De voorzitter opent 

de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
de heeren Sterk en De Weerd van de Philatelistenvereeniging 
„Groningen", welke als gasten aanwezig zijn Na het voorlezen 
van diverse mededeelmgen door den secretaris, houdt dr Houwink 
een interessante causerie over gecensureerde brieven uit vorige 
oorlogen, waarvoor de aanwezigen hem na afloop met een applausje 

bedanken Daarna volgde de verloting, waarvoor de heer De 
Weerd een mooi zegel beschikbaar had gesteld, hetwelk door den 
secretaris in de wacht werd gesleept, terwijl de heer De Weerd 
zich tevens opgeeft als lid Hierna sluit de voorzitter de ver
gadering en deelt ten slotte nog mede, dat di Houwink de vol
gende maand een causerie zal houden over typen en tandingen van 
Nederland 

Afdeeling Dordrecht. 
Verslag der vergadering op 27 Maart 1940 Aanwezig 44 leden 

Na opening en voorlezing der notulen deelt de voorzitter mede, 
dat gebleken is, dat bij de gratis rondzending op de jaarvergadering 
op 29 November 1939 door een lid bij vergissing twee zegels, 
een ter waarde van ƒ 6 — en de andere ter waarde van ƒ 2 —, 
voor 6 en 2 cent uit het boekje genomen zijn Hij verzoekt de 
leden hun aankoopen van dien avond te willen nazien, opdat dit 
misverstand zoo spoedig mogelijk uit den weg geruimd wordt 
Bij den wedstrijd over de zegels van Nederland, gebruikt, catalogus 
H P H 49 t m 63, wijst de jury aan 1 de heer Van der Mark, 
2 de heer Bozua, 3 de heer Van der Esch, 4 de heer Sebus, 
5 de heer Rieff, 6 de heer Havers 

Afdeeling Tiel. 
Woensdag 13 Maart hield de Philatelistenclub Tiel (afdeeling van 

,Philatelica") de gewone maandelijksche bijeenkomst, tevens jaar
vergadering, in hotel Corbelijn, waarbij ook tal van militairen om 
en uit Tiel als gast aanwezig waren. Deze laatsten werden door den 
voorzitter speciaal welkom geheeten Uit het jaarverslag van den 
secretaris bleek, dat er momenteel 31 leden zijn, het grootste aantal 
ooit bereikt in het 15-iarig bestaan der club Op iedere vergadering 
werd een verloting zonder nieten gehouden onder de aanwezige 
leden en tevens een veiling Het verslag van den penningmeester 
was zeer gunstig en gaf, in verhouding tot andere jaren, een flink 
batig saldo aan De bestuursverkiezing had tot resultaat, dat het 
bestuur werd herkozen, t w de heeren A Kriebel (voorzitter), 
J Sonneveldt (secretaris) en G M N Udo (penningmeester) 
Terwijl een tweetal collecties Zweden circuleerden, hield de heer 
MiUaard een philatelistische prijsvraag, getiteld „Wie ben ik ' " . 

Op uitnodiging der gasten uit Maas en Waal zal de volgende 
vergadering op Donderdag 11 April 1940 in Druten worden 
gehouden. 

Met een woord van dank voor de opkomst en na er nogmaals 
op gewezen te hebben, dat de in en om Tiel gelegerde militairen-
philatelisten gaarne welkom zijn, sloot de voorzitter deze gezellige 
vergadering 

Afdeeling Utrecht. 
Vergadering op Woensdag 20 Maart 1940 m het gebouw der 

N U C , Utrecht De voorzitter stelt de vergadering ermede in 
kennis, dat de heer Veen, leider der rondzendingen, naar Nijmegen 
verhuist Reeds heeft het bestuur den heer Miltenburg bereid 
gevonden eventueel een functie te aanvaarden De heer Hoevenaar 
meent ook wel voldoende tijd beschikbaar te hebben Het bestuur 
wordt door de vergadering gemachtigd te zijner tijd inzake de 
verdeeling der functies, na overleg met de betreffende personen, 
een beslissing te nemen Het na de pauze verlote zegel wordt ge
wonnen door den heer Van Dam Voor de veiling zijn verscheidene 
stukken Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de heeren 
Van der Woude en Oesterman. 

Mededeeling 
In afwijking van de gebruikelijke vergaderavonden zullen de 

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

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering van 12 Maart 1940 Te circa half negen 

opent de voorzitter met een speciaal welkomstwoord tot pater L 
Boots, hersteld van zijn ziekte Verder heet de voorzitter welkom 
de heeren H Valkenburg en Chr, Segers, welke beiden als nieuwe 
leden aanwezig zijn en als zoodanig gekozen zijn Aanwezig zijn 
14 leden Na behandeling der ingekomen stukken worden diverse 
aangelegenheden besproken, waarna overgegaan wordt tot de 
veiling Deze levert aan provisie voor de vereeniging een bedrag op 
van ƒ O 32 Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats, waar
voor door den heer J Dahmen een zegel wordt geschonken. Van 
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de rondvraag maakt dr. Verduyn gebruik door te vragen naar de 
mogelijkheid om steeds de nummers Yvert te plaatsen bij de zegels 
in de rondzendboekjes. Verder wijst hij er op, dat de tandingen 
der jubileumzegels van 1923 in de verschillende Nederlandsche 
catalogi slechts op yi mm. nauwkeurig zijn aangegeven, terwijl er 
verschillende zegels op Vi mm. nauwkeurig moeten opgenomen 
worden. Zoo komt bijv. in den catalogus Mebus voor 12 : 12^^, 
hetgeen moet zijn 1 2 : 1 2 % . Een tanding van I I K : 12% wordt 
ook niet vermeld in de catalogi. 

Tentoonstelling afdeeling Zwolle. 
Op Hemelvaartsdag 2, Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Mei 1940 houdt 

„Philatelica" te Zwolle in de bovenzalen van „De Harmonie", 
Grote Markt, Zwolle, een grote propagandatentoonstelling. De 
bezoekuren zijn: Donderdag van 10-18 uur, Vrijdag en Zaterdag 
van 14-22 uur. Verschillende belangrijke objecten zullen worden 
geëxposeerd, zodat er voor den kenner veel te genieten zal zijn. 
Doch ook voor jeugdige verzamelaars zal het de moeite lonen 
deze tentoonstelling te bezoeken, daar ook minder gevorderde 
verzamelaars iets uit hun collecties zullen laten zien. O. a. zal 
er een grote verscheidenheid zijn in de wijze van opzetten. Wij 
wekken alle verzamelaars en belangstellenden uit Zwolle en om
geving op, onze tentoonstelling te bezoeken. Verschillende attrac
ties zullen u worden aangeboden; zo ontvangt b.v. iedere 10e 
bezoeker een fraaie verrassing in de vorm van zegels. Entree 
ƒ0 .25 ; voor de jeugd ƒ0.10. 

Leden van onze afdeeling, maakt propaganda voor deze ten
toonstelling en wekt uw mede-verzamelaars op te komen kijken ! 

Nieuwe leden. 
70. W. A. A. Kok, S. 26. Wezep (Gld.). (Afd. Zwolle). 

1433. W. van Mulken, Hasseltschestraat 54, Scheveningen. 
1412. J. L W. Simmelink, Begijnhof 12, Roermond. 
1413. ir. F. J. B. P. Ferdinandus, Palembang. 
1414. mr. J. Wenning, Palembang. 
1415. G. J. Peelen, Vreeswijkstraat 381, Den Haag. 
1416. R .van Gelder, Schenkkade 351, Den Haag. 
1417. B. Ch. M. Martens, Sweelinckstraat 155, Den Haag. 
1418. H . H. Valkenburg, Nassaustraat 16, Venlo. (Afd. Venlo). 
1419. Chr. Segers, Sloot 70, Venlo. (Afd. Venlo). 

5. jeugdlid H. Ph. J. Quarles van Ufford, Waldeck Pyrmont-
laan 3, Apeldoorn. 

1420. H. W. van Riet, Welgelegenlaan 18, Driebergen. 
1421. L. Groen, Vondelstraat 226, Den Haag. 
1422. Dik Isselmann, Abr. Patrasstraat 11, Den Haag. 
1423. ing. H. Salomonson, Vivienstraat 98, Den Haag. 
1424. M. Put, Maastrichtschestraat 51, Scheveningen. 
1425. J. de Cock, Groenesteijnstraat 87, Den Haag. 
1426. J. Elserman, Gelderschestraat 77, Geldermalsen. (Afd 

Utrecht). 
1427. A. D. van der Sluys, Johs. Bosboomstraat 5, Dordrechc. (Afd. 

Dordrecht). 
1428. C. van Oosterhout, Heiweg 328, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
1429. J. Lansberg, Draaistraat 8, Den Haag. 
1430. H. K. Berghuys, Elzenlaan 47, Hilversum. 
1431. J. van Hout , Laanweg 15a, Oud-Karspel. 
1432. J. van Dongen, Van Graesbeeklaan 29, Driebergen. 

Nieuwe leden (onder voorbehoud). 
1434. H. J. Meenink, Middenstraat 64, Weesp. 
1435. A. Houtzager, Van der Heimstraat 25, Delft. 
1436. J. C. Binkhorst, Sumatrastraat 16 rd., Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1437. R. Alkema, Hogart, Franeker. 
1438. A. Helmig, Slachthuiskade 327, Den Haag. 
1439. dr. G. Verdoes Kleyn, Haagweg 161, Rij.-wijk (Z.-H.). 
1440. A. S. de Lange, Celsiusstraat 55, Den Haag. 
1441. F. J. Bingen, Van Laerstraat 42, Blerick (L.). 
1442. L. Th. H. Konings, Rijksweg A 459, Roermond. 
1443. dr. Kurt Saalfeld, Riouwstraat 19, Den Haag. 
1444. P. L. van Dijk, Cl. de Vrieselaan 118a, Rotterdam. 
1445. E. L. Martens, Parkietlaan 14, Den Haag. 
1446. A. M. L. von Hombracht , p.a. E. L. Martens, Parkietlaan 

14, Den Haag. 
512. A. E. de Ras, Daguerrestraat 31, Den Haag. 
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763. A. Beekman, Deventerstraatweg B 106 x, Zwollerkerspel. 
(Afd. Zwolle). 

1447. J. H . Scholtens, Deimanstraat 72, Den Haag. 
1448. A. van der Grmten, Badhotel „De Plasmolen", Nijmegen. 

(Afd. Nijmegen). 
1449. J. L. Möhlman, Gordelweg 43b, Rotterdam N . 
1450. O. Schaap, Groote Poot 10, Deventer. (Afd. Deventer). 
742. Joh. Vogelzang, Galvanistraat 36, Den Haag. 

Verbetering. 
1102. C. P. van Gemerden, Rotterdam, wordt 1125. 

Overleden. 
763. H . H. Weenink, Zwolle. 
512. F. W. Voswinkel Dorselen, Den Haag. 
742. R. M. van Spiegelenburch, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
M. J. Cortenbach, Parkweg 85, Voorburg. (Voorgesteld door 

R. B. Ronde). 
G. W. Hooljer, Geelvinkstraat 76, Castricum. 
mevr. Smabers, Gravestraat 11, Wassenaar. 
mevr. A. E. Wuikel, Gravestraat 11, Wassenaar. 
E. de Weerd, Ernst Casimirlaan 19, Groningen. (Afd. Deventer). 

(Lid Phil. ver. „Groningen"). 
mej. W. G. M. Andriessen, Rob. Regoutstraat 65, Roermond. (Voor

gesteld door H. Riicker en J. Langenhoff). 

Adresveranderingen. 
649. D. C. J. Knip, Hendrikstraat 21, Venlo. 

1087. M. B. Lansink, Zandpad 32, Oud-Beyerland (Z.-H.). 
1408. J. H. Rossi, Fred. Hendrikstraat 3, Utrecht. 
1206. E. van der Waal, Parkweg 6, Voorburg. 
1021. G. ]. van 't Pad, agent K.P.M., Timor-Koepang (N.-L). 
1029. J. C. Nieuwveld, Boksdoornstraat 20, Den Kaag. 
1070. N. S. Zondervan, Bakhuys Rozeboomstraat 2, Leiden. 
866. M. Mesritz, Badhuiskade 9, Scheveningen. 
820. A. J. van der Pol, Anemoonstraat 34, Den Haag. 

78. L. Willink, Van Arembergelaan 124, Voorburg. 
1. W. M. F. Sutherland, Lindelaan 28, Rijswijk (Z.-H.). 

556. R. Boekema, Prinsestraat 60, Den Haag. 
185. E. Heusinkveld, Zwetstraat 29, De Lier (Z.-H.). 
683. M. Birnbaum, Vondelstraat 154, Den Haag. 
731. A. Faas, 2e Schuytstraat 238, Den Haag. 

Afvoeren. 
1078. F. van Mastbergen, Groningen. 
J. 1. W. Keer, Den Haag. 
j . 3. M. P. Theil, D e i Haug. 

88. J. Levie, Rotrrraam. 
745. mevr. W. L. G. -van der Meulen-Grönert, Badhoevedorp. 

55. mevf. S. M. Rootlieb, Den Haag. 
1291. ]. ]. L. P. Theelen, Baexem. 
1019. B J. van der Velde, Den Haag. 

513. C. J. de Wit, Amersfoort. 
864. ds. Jac. Petri, Dordrecht. 
599. E. J. A. J. Gremaux, Breda. 
514 Jac. Houdijk, Tilburg. 
507. mevr. V-ia der Have-Lucier. 
661. E. Dencker, Nrmegen. 
899. J. L. Soud:' i, Rotterdam. 

Vergaderii 40n. 
Bestuursvergadering te 7Vu uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 24 April 1940, Nieuvitraat 82, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rona,'raag en sluiting. 
Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 

Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht^, den laatsten Woensdag der 
maand, in het Oraniehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Devcnl.'r (secretaris: T. van Heuvel, 
Brinkgreverweg 29, Deventer) den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve 'n Juli en Augustus. 
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Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
ellren 3en Woensdag der maand. 

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

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

Vergadering af deeling 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 
8-8 K uur ruilen). Ruilavond eiken len Donderda;; 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 Philstelis'en-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr : V. H. "W. BGTISTLAF Heemraadssingel 26a, Rotterdam C. 

Verslag der vc-jiSdering van 18 Maart 1940. 
Op deze vergadering wa'cn 58 leden aanwezig. De voorzitter 

opende de vergadering met een woord van welkom, en zulks in 
het bijzonder aan mevr. E. Cram.r Francino, die voor het eerst 
op een vergadering aanwe'ig was. Vervolgens deelde hij mede, 
dat de vergadering in dit lokaal van café Belvédère, het gevolg 
was van den brand, welke ons clublokaal had getroffen en thans 
nog niet was hersteld. Gelukkig heeft onze vereeniging geen schade 
door den brand geleden en is de in het gebouw staande verecni-
gingsbibliotheek geheel gespaard gebleven. Vervolgens had weer 
een veiling plaats onder leiding van den heer H . Zwijnenburg, 
waarbij de kavels vlot aftrek vonden. Als ingekomen stuk werd 
mededeeling gedaan van een schrijven van een comité „Hulp aan 
Finland voor 41 jaren", waarin om schenking van zegels met een 
minimum Yvertwaarde van 100 francs per stuk werd gevraagd. 
Voorts werd thans mtdedeeling gedaan van een schrijven van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars, hetwelk in November j.1. was ingekomen, doch nog niet in 
behandeling was g notr^en, omdat het een uitlating betrof van 
ons lid P. L. Backer, over het ledental van die vereeniging en be
doeld lid niet ter viigadering aanwezig was om zich in deze nader 
uit te spreken. Th< ns was echter dienaangaande een schrijven in
gekomen van den heer C. J. Reijerse sr., algemeen voorzitter van 
,,Philatclica'', zulks naar aanleiding van het feit, dat deze uitla
ting van ons lid Backer, in de bestuursvergadering van den Ned. 
Bond was besproken en als onjuist was aangevochten (althans vol
gens het verslag van die vergadering in het Maandblad), hetgeen 
de heer Reyerse op zijn beurt weerlegt door vermelding van het 
ledental in 1928 en 1939. De voorzitter legt daarop een staatje 
over, vermeldende het aantal leden van den Bond over de laatste 
10 jaren, waaruit blijkt, dat de laatste 4 jaren het ledental steeds 
is gestegen. Besloten werd het schrijven van den heer Reyerse voor 
kennisgeving aan te nemen, aangezien het voor onze vereeniging 
van ondergeschikt belang wordt geacht. 

Na de maandelijksche verloting werd bij de rondvraag door den 
heer J. Ivens een klacht naar voren gebracht betreffende ons 
nieuwe vereenigingsorgaan. Hij noemde dit blad thans meer een 
vereenigings-nieuwsblad dan een philatelistisch lijdschrift, en ver
zocht de vereeniging hierover een klacht in te dienen. De voor
zitter deelde hierop mede, dat dit onderwerp niet alleen in onze 
vereeniging klachten oplevert, doch ook andere vereenigingen op 
de laatst gehouden vergadering van den Raad van Beheer hierover 
hun ongenoegen deden kennen. Nu onze vereeniging zelf deel
hebber in het Maandblad is en als zoodanig zitting heeft in den 
bedoelden Raad, zal deze klacht daar zeker ook via de vertegen
woordigers onzer vereeniging doordringen, te meer waar bij de 
door het bestuur onzer vereeniging gevoerde besprekingen met den 
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heer Reyerse als vertegenwoordiger van dien Raad, door dezen de 
toezegging werd gedaan, dat het philatelistisch gedeelte van het 
Maandblad met minstens een 4- tot 8-tal pagina's zou worden uit
gebreid per nummer. 

De heer J. D. de Graaff klaagde daarop over de zware afstem
peling met machine-reclamestempels van de zegels op vele post
stukken, waardoor deze zegels vrijwel waardeloos werden. Meerdere 
leden deden hierop van hun zienswijze in deze blijken, zoowel vóór 
als tegen deze afstempelingen, en werd ook gewezen op de etiketjes 
met verzoek om lichte afstempeling, alsmede de hier en daar 
bestaande mogelijkheid aan een speciaal loket zulk een lichte 
afstempeling te verkrijgen. 

De beeren W. H. van Vriesland en S. Buddenbaum stelden nog 
eenige vragen van internen aard, waarna de vergadering werd 
gesloten. 

Nieuw lid. 
200. L. J. C. van der Werff Jr., Wm. BuytewecLstraat 79, Rotter

dam W. 
Adresveranderingen. 

29. L. A. Bouwmeerter, thans Pleinweg 62a, Rotterdam Z. 
229. H. Dijkstra, thans Berkendaal 171, Rotterdam Z. 
279. A. Ph. Krijff, 'hans Houttuinen 2, Delft. 
337. W. van der La.'-.s, thans Julianalaan 263, Bilthoven. 
490. A. F. J. Stoets, thans Rosestraat 40a, Rotterdam Z. 
457. B. W. Th. Kleijn, adres onbekend. 

Candidaat-leden . 
mevr. D. A. E. van Overbeeke-Ottevanger, Provenierssingel 54, 

Rotterdam .(Eigen aangifte). 
G. J. Scholten, Prins Hendrikkade 118b, Rotterdam. (Voorgesteld 

door C. van de Ree). 
J. Gerhard, Wijnhaven 106a, Rotterdam C. (Voorgesteld door 

Joh. F. Wolvers). 
A. Nieuwpoort, architect, C. 212, Sliedrecht. (Voorgesteld door 

M. P. van Velden). 
Overleden. 

307. A. Eindhout, Rotterdam. 
Propaganda-show 4-6 Mei a.s. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het postzegel zal 
in gebouw „Casino'. Keerweerlaan, Rotterdam, een propaganda-
show worden georganiseerd, die geopend zal zijn op Zaterdag 4 Mei 
van 10-5 uur (de gewone clubbijeenkomst komt daarmede te ver
vallen), Zondag 5 Mei van 12 tot 4 uur en Maandag 6 Mei van 
10 tot 5 uur. 

De show zal de evolutie van het postwezen vóór en na de in
voering van het postzegel en de daarmede gepaard gaande phila
telistische mogelijkheden tot uitdrukking brengen. 

De toegang voor leden is vrij op vertoon van lidmaatschapskaart 
1940; voor anderen bedraagt de toegangsprijs 12 cent. 

Op Maandag 6 Mei, den dag waarop vóór 100 jaar het eerste 
postzegel werd ingevoerd, zal in de zaal een tijdelijk postkantoor 
zijn gevestigd, waarvoor een speciaal stempel bij de P.T.T. is 
aangevraagd. Voorts zullen door de vereeniging „souvenir-kaarten" 
waarop een afbeelding van de „penny black" verkrijgbaar worden 
gesteld a 10 cent per stuk. 

Op den avond van den 6en Mei zal een BIJZONDERE bijeen
komst plaats vinden, waarop introducé(e)s eveneens welkom zijn. 
Een mTERESSANTE LEZING MET LICHTBEELDEN zal er 
ongetwijfeld toe bijdragen, dat een groot aantal leden zich dien 
avond in „Casino" zullen bevinden, terwijl AAN ELK LID EEN 
PHILATELISTISCH SOUVENIR zal worden uitgereikt. 

Nadere bijzonderheden zullen op de a.s. vergadering worden 
bekendgemaakt, terwijl de heer C. van der Lecq, Noordsingel 103, 
Rotterdam, gaarn bereid is eventueel gewenschte inlichtingen te 
verstrekken. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden in de zaal 

van het feestgebouw „Casino", Keerweerlaan 3, Rotterdam, op 
Maandag 22 April 1940; zaal geopend 7 uur, aanvang 8 uur precies. 

Hierop zullen plaatsvinden: 
8-9 uur: Veiling. Bezichtiging der kavels op Zaterdag 20 April 
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1940 (clubmiddag in gebouw „Casino" en op Maandag 22 April 
1940 vanaf 7 uur n.m. in het vergaderlokaal. 

9 uur: Vergadering. Agenda: Opening; notulen; ingekomen 
stukken; ballotage candidaat-leden; verloting; bestuursmededee-
1 ngen; philatelistische mededeelingen; rondvraag; sluiting. 

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

Verslag der jaarvergadering van 29 Maart 1940. 
De voorzitter, de heer Trupp, opent deze samenkomst om 

20.20 uur en verleent het woord aan den secretaris, die de notulen 
voorleest van de vorige bijeenkomst, welke vastgesteld worden, en 
d'e o. a. de volgende ingekomen stukken bekend maakt: van den 
bondsvoorzitter inzake veiling postzegels ten bate van Finland; 
van den heer Zilver inzake alfabetisch register van alle postzegels, 
waaruit kan worden nagegaan of bepaalde personen, zaken e. d. 
op postzegels voorkomen en zoo ja, op welke zegels; van de 
Amsierdamsche Vereeniging „De Philatelist" inzake feestelijkheden 
herdenking 1234-jarig bestaan. Niettegenstaande hiertegen bestaande 
bezwaren wordt toch besloten ook in Juni nog op den laatsten 
Vrijdag der maand een ledenvergadering te houden. 

Het jaarverslag van den secretaris verwerft de instemming der 
aanwezigen, waarna de penn'ngmeester, de heer Mos, de rekening 
en verantwoording bekendmaakt; op voorstel der verificatie-
comm'ss'e wordt hem décharge verleend. Na bekendmaking van 
de balans per 1 Maart 1940 maakt de penningmeester de begrooting 
lekend; na verhooging der uitgetrokken bedragen voor verloting 
onder alle leden en zaalhuur (in verband met voormeld besluit) 
^ est'gt de heer De Graaf evenals voorgaande jaren wederom de 
aandacht op reis- en verblijfkosten afgevaardigden; na eenige 
discussie wordt besloten, dat jaarlijks door het bestuur o. m. 2 
bestuursleden als afgevaardigden zullen worden aangewezen en 
dat de betreffende post (zooals de heer Trupp voorstelde) zal 
v.'crdcn gesplitst in reiskosten en verblijfkosten. 

De bestuursverkiezing heeft tengevolge, dat de periodiek af
tredende beeren Engelenberg, J. de Graaf en Weyenbergh resp. als 
commissaris van toezicht, bibliothecaris en secretaris worden 
herbenoemd. 

Na rondvraag, waarvan meerdere personen gebruikmaken, wordt 
— hoewel niet geconvoceerd — toch een kleine veiling gehouden, 
terwijl tegen 23 uur de vergadering wordt besloten met de 
gebruikelijke verloting onder de aanwezigen, voor welke verloting 
door verschillende leden prijzen worden geschonken; ook de van 
het Maandblad ontvangen zegels worden hierbij gevoegd. 

\ Mededeeling. 
Wanneer wederom voldoende belangstellenden zich voor bezich

tiging der Transorma-sorteermachine aan het secretariaat hebben 
aangemeld, kan nogmaals een Zaterdagmiddag hiervoor worden 
vastgesteld. 

Bedankt als lid. 
34. G. Heyselaar. 

Ingeschreven als lid. 
203. F. Elhorst, Westerlaan 23, Aerdenhout. 
203. mr. J. Postmus, Jacob Obrechtstraat 29, Amsterdam Z. 
216. J. C. M. J. Bierboom, Kloppersingel 181, Haarlem. 
192. F. J. J. van Nunen, Crayenesterlaan 61, Haarlem. 
206. P. M. den Hartog Gzn., Marnixstraat 3, Haarlem. 
178. N. Galjaard, Glipperweg 59 E, Heemstede. 

Adresveranderingen. 
190. C. J. Westera, thans Paul Krugerkade 1 zw., Haarlem. 
55. mej. M. Reerink, thans Alexanderstraat 8, Haarlem. 

Vergadering. 
Algcmeene ledenvergadering op Vrijdag 26 April 1940, te 20 

uur precies, in scciëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, 
Elaarlem. 

De agenda vermeldt o. a. postzegelshow (de leden gelieven 1 tot 
3 Maden zegels ter bezichtigingstelling mede te brengen) alsmede 
ve ling (waarvoor kavels ingezonden moeten worden vóór Dinsdag 
23 April a.s. aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem 

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

Verslag der vergadering van 27 Maart 1940. 
De voorzitter, dr. H. C. Valkema Blouw, heet de aanwezigen, 

33 leden en 3 gasten, hartelijk welkom en constateert met vreugde, 
dat de vergadering door het steeds toenemend aantal bezoekers 
th^ns in een grootere zaal wordt gehouden; hoewel deze zaal zich 
reeds uitstekend voor het doel leent, is het de bedoeling, dat 
voortaan een nog wat gezelliger lokaal gebruikt zal worden. De 
notulen worden voorgelezen en ongewijzigd vastgesteld. 

Mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff heeft ten behoeve van 
de jeugdgroep een aantal exemplaren gezonden van haar werk: 
„Sport en padvinders op postzegels"; deze schenking wordt in 
dank aanvaard. 

Onder mededeeling, dat nadere gegevens zullen volgen, heeft 
het cornité Hulp aan Finland „voor 41 jaren" een circulaire ge
zonden, houdende verzoek om medewerking voor een onder Phila
telisten te houden inzameling. Daar het in verband met de tusschen 
Finland en Rusland gesloten vrede onzeker is, in hoeverre en in 
welken vorm thans hulp moet worden verleend, en het comité 
tot op heden nog geen nadere gegevens heeft gezonden, besluit 
de vergadering het bestuur te machtigen, een eventueel nader 
verzoek af te doen. Van het bestuur van den Nederlandschen 
Bond is een schrijven ontvangen betreffende doel en werkzaam
heden van den Bond, welk schrijven door den voorzitter wordt 

j besproken en op verschillende punten nader toegelicht. Voorts zijn 
ingekomen een uitnoodiging van „De Philatelist" te Amsterdam 
voor de viering van haar 1234-jarig bestaan en een schrijven van 
een Duitschen handelaar. 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen dringend, boekjes voor 
de rondzendingen in te zenden; hij wijst daarbij tevens op de 
wenschelijkheid om vooral de middelmatige zegels niet te hoog 
te prijzen. De vergadering besluit met algemeene stemmen, den 
heer Sipman als lid der vereeniging toe te laten. Nadat de beeren 
Te Winkel en Hagen van de rondvraag gebruik hebben gemaakt 
en de voorzitter heeft toegezegd, in de volgende vergadering het 
feit te zullen herdenken, dat 100 jaar geleden de eerste opplakbare 
Engelsche postzegel werd uitgegeven, wordt het officieele gedeelte 
der vergadering gesloten. Hierna worden enkele zegels, die door 
het 'Maandblad zijn geschonken, onder de aanwezigen verloot. 

B. H. B. 
Nieuw lid. 

83. F. H. Sipman, Jansbinncnsingel 27, Arnhem. 
Candidaat-leden. 

F. B. Hess, Brederostraat 16, Arnhem. (Voorgesteld door L. Aarts 
van den Berg), 

dr. G. B. van Kampen, Postjesweg 3, Wageningen. (Voorgesteld 
door G. B. Rebel). 

A. G. Tiberius, Heuveloordweg 16, Oosterbeek. (Voorgesteld door 
H. G. A. Smulders). 

Herhaald verzoek. 
P(F" Het hoofd der rondzendingen C. Raadsveld, Velperbuiten-

singel 13, Arnhem, verzoekt dringend om toezending van boekjes 
voor de rondzendingen, ook van Nederland en Koloniën. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 24 April 1940, des avonds 8 uur, 

in een der zalen van café-restaurant „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 18 Maart 1940. 
Aanwezig zijn 28 leden en 1 introducé. De voorzitter en de 

secretaris zijn met kennisgeving afwezig. De 2e voorzitter, de heer 
K. A. Cleij, opent te ruim half negen deze vergadering. De notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en door de aanw.'zigen 
onveranderd goedgekeurd. Ingekomen zijn enige stukken, welke 
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alsnog aan den betreffenden persoon worden overhandigd. In ver
band met de verloting worden de andere ingekomen stukken tot 
de volgende vergadering aangehouden. De vergaderingen worden 
nu na goedkeuring voortaan steeds in het Militair Tehuis, Spoor-
straat, gehouden. Als nieuw sectiehoofd wordt de heer S. Broertjes 
aangesteld. 

Bij de rondvraag vestigt de heer London de aandacht op een 
fout in het vorige verslag betreffende de rondzending. Dit is al 
in orde gemaakt. De heer Muts komt met een waarschuwing. Hij 
heeft namelijk geschreven op de advertentie van het Internationaal 
Philatelistisch Bureau K. A. Heijmans Jr. te Rotterdam. Ofschoon 
hij in zijn brief twee postzegels voor antwooid had ingesloten, 
heeft hij echter geen antwoord mogen terugontvangen. De heer 
Muts vindt het eigenaardig, om niet te zeggen onbeleefd, dat een 
firma die zulke groote advertenties plaatst zich niet de moeite 
neemt om zijn brief te beantwoorden. De heer Hiddes vraagt, hoe 
het komt, dat hij geen convocatie heeft ontvangen. Dat weet de 
secretaris ook niet, daar hij die convocatie wel heeft verzonden. 
De heer Brouwer verzoekt de leden geen onnoodige aantekeningen 
in de rondzendboekjes te willen maken. Hierna sluiting en volgt 
de Maart-verloting met vele mooie prijzen. 

Bedankt per 1 ApriL 
Jac. de Roode, Van Limburg Stirumstraat 23, Den Helder. 
J. Dekker, Polderweg 43, Den Helder. 

Nieuwe leden per 1 April. 
E. Loesberg, Westgracht 9, Den Helder. 
J. Burger, Prof. Zeemanstraat 32, Den Helder. 

echter geen aanleiding tot bijzondere besprekingen ;?even. Enige 
plannen voor de viering van het a.s. 25-jarig bestaan der ver
eniging worden besproken, die echter nog nader zullen woi-den 
uitgewerkt. Gestemd wordt over de toelating van 2 candidaat-
leden, de heren Ronner en Rossi. Beiden worden met algemene 
stemmen als lid aangenomen. Daarna volgt een verloting van 
enige aardige series postzegels. Hierop volgt sluiting van het offi
ciële gedeelte. Evenals de vorige vergadering wordt ook nu een 
veiling gehouden. A. F. J. de V. 

Nieuwe leden. 
6. H. K. Ronner, Walsraat 4a, Groningen. 

172. J. H. Rossi, Fred. Hendrikstraat 63, Utrecht. 
Adresverandering. 

W. A. J. Lucas, thans Jozef Israëlsstraat 53, Groningen. 
Candidaat-Ieden. 

mr. G. A. Reus, Troelstralaan 27 B, Groningen. (Voorgesteld 
door J. van der Meulen). 

A. van Vliet, Bedumerstraat 161 A, Groningen. (Eigen aangifte). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 22 April a.s., des avonds 8.15 uur, 
in het restaurant „Suisse", Groningen. 

Het ligt in het voornemen, op deze vergadering wederom een 
veiling te houden. 

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

Verslag der vergadering van 18 Maart 1940. 
Aanwezig 33 leden. De voorzitter opent met een vriendelijk 

welkom de vergadering en wenscht den heer pastoor Janssen 
geluk met het herstel van zijn ziekte. De heer Haenecour en de 
heer en mevrouw Verzijl hebben kennis ggeeven verhinderd te zijn. 

De notulen worden goedgekeurd. Als candidaat-lid wordt door 
den heer Loontjens voorgedragen de heer M. Voorn, verpleger 
G. G. en G. D., alhier. De heer Nijst wordt met 30 tegen 1 stem 
tot lid aangenomen. Stemopnemers zijn de heeren Viegen en 
Sprenger. 

Bij de rondvraag vraagt niemand het woord. Hierna volgt de 
gratis-verloting en het gezelschapspel. J. H. 

Nieuw lid, 
65. F. H. S. Nijst, Volksplein 13, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
M. Voorn, Bouillonstraat 14, Maastricht. (Voorgesteld door 

H. Loontjens). 
Adresverandering. 

49. J. Sprenger, thans Noormannensingel 26, Maastricht. 
Volgende bijeenkomst. 

Maandag 6 Mei 1940, des avonds 8 uur, beurs in Taverne 
Rutten, Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 15 Maart 1940. 
Te ruim half negen wordt de vergadering geopend. De opkomst 

is groot, wat zijn oorzaak wel zal vinden in de verloting. Als nieuw 
lid wordt geballoteerd en aangenomen de heer E. Loesberg. Twee 
bedankjes zijn ingekomen. De notulen worden gelezen en goed
gekeurd. Bij de ingekomen stukken is een brief van het Maandblad 
met zegels van Montevideo, door onze vereniging gewonnen. Deze 
zullen voor de maandverloting worden gebruikt. Een inwoner van 
onze plaats bood middels onze vereniging zijn verzameling te koop 
aan ten bate van Finland. Deze verzameling was niet veel en is 
door ons aangekocht voor ƒ 10.—. Mocht de opbrengst eventueel 
meer dan ƒ 10.— bedragen, dan zullen deze meerdere ontvangsten 

Nieuw lid per 1 Januari 1940. 
E. P. Erfmann, a.b. Hr. Ms. Van Kinsbergen, Curasao. 

Candidaat-lid. 
W. Annijas, Kanaalweg 147, Den Helder. 

Adresverandering per 1 April 1940. 
J. C. Okerse wordt Mozartlaan 26, Nijmegen. 

Vergadering. 
tDe volgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 24 April 

1940, des avonds 8 uur, in de boven-voorzaal van het Militair 
Tehuis, Spoorstraat, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1940. 
Bij afwezigheid van den voorzitter wordt de vergadering ge

opend door den heer Kuitert, die tot de aanwezige leden het woord 
van welkom richt en in het bijzonder tot het nieuwe lid den 
heer mr. T. de Jong. 

De notulen worden zonder meer goedgekeurd. Diverse nieuwtjes 
doen de ronde. Na een mooie verloting bleef men nog gezellie 
bijeen en werd de vergadering om 1034 uur gesloten. 

Nieuw lid. 
40. mr. T. de Jong Jzn., Ver!. Heereweg 153, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

25 April 1940, des avonds S'A uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 1 April 1940. 
De vice-voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aan

wezigen. De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd goed 
gekeurd. Bij de ingekomen stukken is een circulaire van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
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welke besproken wordt. Men wil nog eens het resultaat afwachten 
van het overleg tusschen den Bond en de groote niet-aangesloten 
vereenigingen. 

De nieuwe uitgiften van de firma Auf der Heide zijn weer aan
wezig en zullen in het vervolg als voorheen geleverd worden. Van 
de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. N,i de maandelijksche 
verloting sluit de voorzitter de vergadering. 

Bedankt. 
L. Kunec, Zagreb. 

Candidaat-lid. 
E. J. H . Penners, Terapstraat 18, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 April 1940, des avonds 8 uur, in 

Hotel du Nord, Sta'ionstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 21 Maart 1940. 
Aanwezig 20 leden. Te 8.15 uur opent de eere-voorzitter, de heer 

D. E. Wolfert, de vergadering en wenscht alle aanwezige leden 
hartelijk welkom, in het bijzonder den heer P. van der Heijden, 
voor het eerst op onze vergadering aanwezig. De notulen van de 
vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd en gearres
teerd. De voorzitter, de heer Jos. Engelen, komt ter vergadering. 
Ingekomen is een schrijven van de Amsterdamsche Vereniging ,,De 
Philatelist" te Amsterdam, meldende het houden van een postzegel
tentoonstelling in Mei 1940, naar aanleiding van het 12)^-jarig be
staan van de vereeniging. Verder een schrijven van den heer N. A. 
Zilver te Amsterdam over het samenstellen van verzamelingen in 
verband met geschiedenis en aardrijkskundige gegevens. 

In zijn maandelijksche causerie bespreekt de voorzitter de nieuwe 
uitgiften en vergelijkt daarbij de oplage en de verkochte hoeveelheid 
zegels in de laatste jaren van Luxemburg, Duitschland en Frankrijk. 

Daarna komt de lezing van de jaarverslagen aan de beurt. Het 
jaarverslag van den secretaris geeft een overzicht van de voor
naamste wederwaardigheden van onze vereeniging in het jaar 1939. 
De voorzitter dankt den heer H. A. Lyppens voor zijn jaarverslag 
en voor alles wat hij in het afgeloopen jaar i'oor de vereenigin;; 
gedaan heeft. Het jaarverslag van den penningmeester wordt n i 
voorlezing met applaus goedgekeurd. Uit het verslag blijkt, dat 
alle vorderingen over 1939 geheel zijn binnengekomen. De baten 
mochten zich wederom in stijgende lijn bewegen en bedioegen 
per 31 December 1939 ƒ365.88; vorig jaar ƒ295.95. In verband 
met het gunstig resultaat over 1939 kon de totale waarde van de 
prijzen voor de jaarlijksche verloting belangrijk worden verhoogd. 
De voorzitter dankt den heer J. C. "Westerweel voor het gehouden 
beheer. Daarna volgt het jaarverslag met rekening en verant
woording van den directeur van het rondzendingsverkeer. Uit het 
verslag blijkt, dat na aftrek van alle onkosten voor de vereeniging 
overblijft een bedrag van ƒ 42.46. Verder een beleefd doch drin
gend verzoek de gekochte zegels tijdig en geregeld te voldoen. 
Niet minder dan 12 leden hadden 21 Maart 1940 hun aankoopen 
van zegels in 1939 en saldi over vorige jaren nog niet voldaan. 
Ook dit verslag wordt door de leden goedgekeurd en de voor
zitter brengt ook een bijzonderen dank van de vereeniging over 
aan den heer J. Hommes. 

Vervolgens komt de groote algemeene jaarlijksche verloting aan 
de beurt. De verlotingscommissie wordt gevormd door de beeren 
J. C. "Westerweel, Ch. de Schepper, F. Dellaert en Jos. IJsebaert. 
Na de verloting verklaren alle aanwezige leden zich zeer tevreden 
met hun prijs. De inschrijvingen op de nieuwe uitgiften van 
Zwitserland worden genoteerd. Te ruim 11 uur sluit de voorzitter 
deze zeer gezellige vergadering. H. A. L. 

Nieuw lid. 
93. J. van der Bent, Noordstraat 85, Terneuzen. 

Vergadering. 
De jaarvergadering zal gehouden worden op Donderdag 25 April 

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

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

Verslag der vergadering van 20 Maart 1940. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel

kom, speciaal den introducé, den heer Zerner. 
De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 

kennisgeving aangenomen. De voorzitter doet mededeeling van de 
verdeeling der functies in het nieuwe bestuur. Het door den heer 
Ottevanger gevraagde boek zal worden aangeschaft voor de biblio
theek; het is al besteld, doch nog niet ontvangen. Verder deelt de 
voorzitter nog mede, dat de penningmeester van de afdeeling 
juniores, die onder dienst is, thans de financiën volledig heeft 
overgedragen, zoodat deze kwestie thans, in tegenstelling met het 
vermelde in het jaarboekje, volkomen geregeld is. 

Hierna volgt de gebruikelijke verloting. Van de rondvraag maakt 
alleen de heer Labordus gebruik om eenige mededeelingen te doen 
over de afdeeling aankoop. Hierna sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte der vergadering. J. M. K. 

Candidaat-lid. 
Zerner, Sonniusstraat 22, 's-Hertogenbosch. 

Adresveranderingen. 
A. H. M. Kools, May weg 1, 's-Hertogenboscl\. 
M. F. J. van Rijswijk, Lage Dijk 64, Koog-Zaandijk. 

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

Bedankt als lid. 
H. Jonker, C. H. Moensplein 3, Beverwijk. 
F. J. van der "Winden, Romerkerkweg 12, Beverwijk. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Vrijdag 19 April 1940, des avonds 8 uur 

precies, in het Patronaatsgebouw, IJmuiden Oost. 
De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Opening door den 

voorzitter. 2. Voorlezing notulen en ingekomen stukken. 3. Mede
deelingen. 4. Jaarverslagen van secretaris, penningmeester en direc
teur van de rondzending. 5. Begroting 1940-1941. 6. Verkiezing 
bestuursleden (aftredend zijn de secretaris de heer De Hoog en 
de Ie commissaris de heer Muller; beiden zijn herkiesbaar). 
7. Bespreking feestplannen ter gelegenheid van ons eerste lustrum. 
8. Gratis verloting (vele schitterende prijzen). 9. Rondvraag en 
sluiting. 

^ ^ ' In verband met de belangrijkheid van deze vergadering 
worden alle leden opgewekt ditmaal niet te verzuimen. Afzonder
lijke convocaties worden niet gezonden, zoodat dit de eenige op
wekking is. "Wij verwachten u allen beslist. 

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

Verslag der jaarvergadering van 31 Maart 1940. 
De voorzitter opent deze jaarvergadering, welke tamelijk druk 

bezocht is, op de gebruikelijke wijze en heet allen, vooral ons 
n:euwe lid, welkom. De notulen der vorige vergadering, alsmede het 
jaaroverzicht, worden goedgekeurd. De kascontrolecommissie brengt 
verslag uit. De heer Van den Boom dankt namens deze commissie 
den penningmeester voor zijn accuraat beheer van de gelden. De 
nieuwtjescommissaris brengt daarna een gespecificeerd verslag uit 
van zijn beheer. Er blijkt uit, dat de vereeniging aangekocht heeft 
4209 zegels en 15 bloes voor een totaal bedrag van ƒ641.95. 

De voorzitter bespreekt nog eens uitvoerig de te houden 
tentoonstelling. 

Bij de rondvraag zegt de heer Vonck, dat er op het plaatselijke 
postkantoor veel te zwaar afgestempeld wordt, vooral de mooiere 
zegels. De heer Daenen maakt bezwaar, dat op de jaarvergadering 
geen verloting plaats heeft. Er wordt besloten deze verloting in 
April te houden. Hiervoor zeggen de beeren Dekker en Meulleners 
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zegels toe. De heer Derrer maakt opmerkingen over het slecht 
doorgeven der rondzendingen, vooral aan de leden, die in militairen 
dienst zijn. Aan dit bezwaar zal tegemoet gekomen worden. Eenige 
leden wenschen het vergaderuur te verzetten. Bij zitten en opstaan 
wordt besloten het bestaande vergaderuur aan te houden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter daarna deze 
zeer geanimeerde vergadering met een opwekkend woord, waarna 
wordt overgegaan tot het intieme gedeelte. 

Nieuw lid. 
Specken, bierhandel, Maastrichterlaan, Beek (L.). 

Afvoeren. 
P. Gijzen, Dorpstraat 25, Geleen. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Zondag 28 April 1940, in hotel 

„Riche", Geleen. 
Zorgt ervoor ALLEN en TIJDIG aanwezig te zijn. 

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

Verslag der vergadering van 20 Maart 1940. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Aanstonds wordt overgegaan tot voorlezing 
der notulen, welke worden goedgekeurd, en tot de behandeling van 
de ingekomen brieven. Onder de ingekomen stukken bevindt zich 
een circulaire van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, waarin het doel en streven van den 
Bond wordt uiteengezet. Deze circulaire wordt door den voorzitter 
voorgelezen en voor zoover noodig nader toegelicht. Ook is in
gekomen een brief, waarin wij worden opgewekt het geteisterde 
Finland te steunen. Door de aanwezige leden worden eenige series 
zegels voor dit goede doel beschikbaar gesteld. Ook de leden, die 
hedenavond niet aanwezig zijn, zullen in de gelegenheid worden 
gesteld hun gave te offeren, daar de secretaris alle leden voor zoo
ver noodig zal bezoeken, ten einde na te gaan wie zegels dis
ponibel heeft. De heer Polling deelt de vergadering mede, dat de 
aanvrage voor de koainklijke goedkeuring in zee is en dat wij de 
volgende maand den heer Jorissen uit Den Haag kunnen ver
wachten, die ons dan weer het een en ander zal laten zien. Het 
behoeft geen betoog, dat wij daar met verlangen naar uit zien. 
Voor de rondvraag geeft niemand zich op. Niets meer te behan
delen zijnde, sluit de heer Polling te vergadering. D. P. Jr. 

Nieuw lid. 
J. van der Kind, Staringstraat 20, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering Maandag 22 April 1940, in „Het Schaakbord" 

Gouda. 
In verband met de komst van den heer Jorissen, zal het bestuur 

een flinke opkomst der leden zeer op prijs stellen. 

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

Verslag der vergadering van 20 Maart 1940. 
"Wederom zijn 16 leden aanwezig en bovendien de heer Daudt 

uit Gouda, die op uitnodiging gekomen is met een uitgebreide 
collectie series en afzonderlijke zegels. Na de lezing van de notulen 
en een paar ingekomen circulaires, die door het bestuur nog 
nader besproken moeten worden, doet de voorzitter mededeeling 
van zijn vertrek in Mei a.s., zodat in de Apiil-vergadering een 
nieuwe voorzitter gekozen zal worden. 

De verloting loopt weer vlot van stapel. Een bezitter van twee 
lootjes ziet zich zowel de eerste als de tweede prijs ten deel vallen. 
De rest van de avond besteden verschillende leden aan het snuffelen 
in de collectie van den heer Daudt, waaruit menig zegel van eige
naar verandert. C. S. 

Vergadering. 
Vergadering Woensdag 17 April 1940, des avonds 8 uur, in 

hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 26 Maart 1940. 
Aanwezig 16 leden. Deze bijeenkdmst wordt voor het eerst 

gehouden in de nieuwe vergaderzaal van het Klein Stationskoffie
huis te Santpoort St. Om 8.15 uur opent de voorzitter de ver
gadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Voorlezing der 
notulen volgt, die ongewijzigd worden goedgekeurd. Eenige in
gekomen stukken worden daarna ter kennis van de aanwezigen 
gebracht en voor kennisgeving aangenomen. De secretaris geeft ver
volgens een verslag van het onderhoud van 3 bestuursleden met 
den eigenaar van deze vergaderzaal. Naar aanleiding van dit verslag 
oppert de penningmeester, die niet bij bovengenoemd onderhoud 
aanwezig was, eenige bezwaren tegen deze nieuwe vergadergelegen-
heid. Spr. vindt o. a. de zaalhuur te hoog; volgens hem is ook de 
oppervlakte niet veel grooter dan ons oude zaaltje. Verder heeft 
de heer Snitjer nog eenige andere, z. i. belangrijke, interne bezwaren. 
De voorzitter geeft naar aanleiding van deze opmerkingen een uit
eenzetting, wat aan een en ander is voorafgegaan. Door de militaire 
bezetting van ons oude vereenigingsgebouw „Spaarnberg", aldus 
spr., werd ons de kans, onze groote vergaderzaal in dit gebouw 
nog eens terug te krijgen, geheel ontnomen en moesten wij in de 
bibliotheek blijven vergaderen. Deze ruimte bleek ten eenen male 
onvoldoende, temeer daar het ledental stijging vertoonde; tevens 
ontbrak bijna alle comfort. Daarom werd meteen de knoop door
gehakt en deze nieuwe zaal gehuurd, ook al, omdat er andere ver
eenigingen in bespreking met den eigenaar waren. Tot slot deelt 
spr. mede, dat voorloopig een proef wordt genomen; voldoet deze 
niet, dan kan altijd nog verder gezien worden. 

Het officieele gedeelte wordt hiermede afgesloten en de leden 
verpoozen zich weer t t n uurtje met onderlinge ruil en handel. Een 
opmerkelijk feit is, dat op deze ruiluurtjes veel zegels op tafel 
komen en de kwaliteit daarvan zeer goed te noemen is. Na de 
traditioneele spellen kien wordt de vergadering om 11 uur gesloten. 

W. M. 
Nieuw lid. 

R. ten Grotenhuis, Terrasweg 44, Santpoort D. 
Bedankt. 

mevr. Gerrets. 

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

Verslag der vergadering van 13 Maart 1940. 
Aanwezig 11 leden en 1 introducé. Om S% uur wordt de ver

gadering geopend door den voorzitter en daarna worden de notulen 
door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter herinnert eraan, dat in November a.s. de post
zegelclub zijn eerste lustrum zal vieren, hetwelk hij voorstelt 
een eenigszins feestelijk karaker te geven door het organiseeren 
van een tentoonstelling of anderszins. Den leden wordt in over
weging gegeven, hierover hun gedachten te laten gaan, zonder, 
met het oog op het gering aantal opgekomen leden, reeds thans 
een beslissing te nemen. Aangez'en een en ander wel eenige voor
bereiding behoeft, wordt voorgesteld op de vergadering in Mei, 
wanneer gehoopt wordt, dat meerdere leden aanwezig zullen zijn, 
deze aangelegenheid te bespreken en tot een oplossing te brengen 
met gelijktijdige c.q. daaraan verbonden verkiezingen van leden 
voor een jury, commissie van aankoop prijzen, enz. 

Wegens het buitenkansje, dat onze club ten deel gevallen is 
in den vorm van een geschenk van het Nederlandsch Maandblad 
voor J'hilatelie van drie postzegels van San Salvador, wordt be
sloten deze onder de ter vergadering aanwezige kden te doen 
verloten. De heer Boele is de gelukkige winnaar K. W. B. 

Candidaat-lid. 
G. Oskam, Papelaan 202, Voorschoten. 

Adreswijziging. 
A. C. Nieuwstadt, Van Gaesbekestraat 71, Vo irl urg. 
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Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam Z. 

Verslag der vergadering van 5 Maart 1940. 
Aanwezig waren 65 leden. Na de opening der vergadering wordt 

het eerst overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de 
twee candidaat-leden worden beiden als lid aangenomen, waarna 
mededeeling volgt van de aanmelding van drie nieuwe candidaat 
leden. De voorzitter wekt de vergadering op flmk actie te blijven 
voeren voor het aanwerven van nieuwe leden. Na diverse huis
houdelijke en philatelistische mededeelingen deelt de voorzitter 
mede, dat thans is besloten den feestavond ter herdenking van het 
12K-jarig bestaan der vereeniging te vieren met een feestavond 
in „Krasnapolsky" op Zaterdag 11 Mei 1940 en het houden van 
een tentoonstelling eveneens in „Krasnapolsky" op Zondag 12 en 
Maandag 13 Mei 1940 (Pinksteren). Betreffende de te houden ten
toonstelling wordt de vergadering door den voorzitter ingelicht en 
opgewekt om deel te nemen en verder medegedeeld, dat de leden 
binnenkort een circulaire zal bereiken, houdende nadere bijzonder
heden betreffende den a.s. feestavond en de tentoonstelling. Nadat 
de voorzitter de aandacht van de aanwezigen nog heeft gevraagd 
voor de hedenavond m de nevcnzaal te houden expositie door den 
heer N. A. Zilver en genoemden heer dank heeft gebracht voor 
de door hem gedane moeite, wordt na de verloting overgegaan tot 
de rondvraag. 

De heer J. W. Wessels vindt het niet juist, dat beeren commis
sarissen van het rondzendingsverkeer de eerste keus uit de rond-
zendingen doen en zou gaarne zien, dat zulks in den vervolge 
niet meer geschiedt. Nadat de heer Van Driel den heer Wessels 
heeft beantwoord en ook de heer Th. Potter zijn meening heeft 
gezegd, hierop neerkomende, dat hij het ten deze geheel met den 
heer Wessels eens is, wordt besloten deze kwestie in een bestuurs
vergadering nader te behandelen. Uit de vergadering komt nog het 
verzoek om op de vergaderavonden de lijst, vermeldende de in de 
bibliotheek opgenomen werken, op te hangen, welk verzoek aan den 
bibliothecaris zal worden doorgegeven. De voorzitter verzoekt de 
leden nog, eenige zegels af te staan ten behoeve van groepen mili
tairen „ergens in Nederland", opdat de secretaris aan de binnen
gekomen aanvragen zal kunnen voldoen. De eerste zending 
(beschikbaar gesteld door den heer K. Buiter en den secretaris) is 
reeds verzonden. Hierna volgt de veiling, waarna de vergadering 
wordt gesloten. 

Verslag der vergadering van 2 April 1940. 
Aanwezig 76 leden. Nadat de vergadering geopend is, wordt over

gegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de drie candidaat-
leden worden als lid aangenomen. Hierna volgt mededeeling van 
de aanmelding van 1 nieuw candidaat-lid De voorzitter doet daarna 
nog eenige mededeelingen betreffende de te houden tentoonstel
ling, waarna de heer J. A. Mik de vergadering nog eens opwekt 
om door daadwerkelijken steun onze feestelijkheden ter gelegen
heid van het 12J^-jarig bestaan in elk opzicht te doen slagen 

Na de rondvraag houdt de heer K. E. König zijn aangekondigde 
lezing over „De veldpost van Oostenrijk-Hongatije gedurende den 
wereldoorlog", welke een dankbaar applaus van de vergadering 
oogst. Na de veiling wordt de vergadering gesloten. 

Nieuwe leden. 
86. mevr. A. Goed-Yscnbout, Linnaeusparkweg 49, Amsterdam O. 
87. H. F. J. Plumer, Koninginneweg 222, Amsterdam Z. 
89. R. Oets Jr., Noorder Amstellaan 81, Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
A. W. H. de Kok, expediteur, Bosch en Vaartlaan 28, Buiten-

veldert, Amsterdam Z. (Voorgesteld door Ch. H. Stapper). 
A. M. J. Vogelij, Hoofdweg 63 II, Amsterdam W. (Voorgesteld 

door C. Haeck). 
G. H . W. Zeegers, Woubruggenstraat 46 I, Amsterdam W. (Voor

gesteld door C. Haeck). 
Adresveranderingen. 

260. J. S. Snijder, thans Amazonenstraat 57 II, Amsterdam Z. 
186. J. H. Rossi, thans Fred. Hendrikstraat 3, Utrecht. 

61. H. Meiners , thans 2-II-40 R.I., Veldpostkantoor nr. 9. 

Voor onze militairen „ergens in Nederland". 
In dank een schenking ontvangen van den heer J. W. Wessels. 

Wie volgt ! ? 
Circulaire feestelijkheden 12>2-jarig bestaan. 

Beleefd wordt verzocht de betreffende formulieren liefst zoo 
spoedig mogelijk aan de bekende adressen te willen inzenden. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 7 Mei 1940, in „De Roode 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavonden. 

Ruilavonden Woensdag 17 April en Woensdag 15 Mei 1940, even 
eens in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

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

Verslag der jaarvergadering van 9 Maart 1940. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter deze 2e jaarvergadering en heet 

de 22 aanwezigen welkom. Na voorlezing en goedkeuring der 
notulen komt het jaarverslag aan de orde. De club staat er goed 
voor. In 1939 ging het ledental met 7 vooruit; de winst bedroeg 
ƒ 152.63 (ongeacht ƒ 120.28 uitgaven voor verlotingen !), ons kapi
taal was ultimo 1939 bijna ƒ 400.—. De omzet nieuwtjesdienst 
nam met 50 "/o toe en was ruim ƒ2185.—, uit rondzendingen 
werd voor rond ƒ 2000.— gekocht en de verkoop van philate
listische benoodigdheden was ongeveer ƒ 450.—, en dat alles bij 
gemiddeld 50 leden ! Jaarverslag met balans en verlies- en winst
rekening en nieuwe ledenlijst kregen alle leden inmiddels toe
gezonden. De boeken werden door de verificatie-commissie in 
orde bevonden en de heer Kleer doet hiervan verslag. 

De heer Ebbink deelt mede. dat onze relatie in Nederland voor 
toezending van „first day covers" hiermede is gestaakt en wij 
houden ons voor een nieuwe relatie aanbevolen. Wie kan ons daar
aan helpten ? Verder zal de secretaris dit jaar aftreden wegens 
Europeesch verlof en het bestuur ziet gaarne opgave van candi-
daten voor deze vacature vóór 1 Juli a.s. tegemoet. 

Nu volgt de groote jaarverloting zonder nieten voor alle leden, 
waarvoor meer dan ƒ110.— werd besteed. In verband met de 
gevolgde wijze van verloten blijft de spanning er tot het laatst in. 
De heer Kousbroek is winnaar van den hoogsten prijs (Suriname 
nr. 40, cat.-waarde ƒ 25.—), dan volgt de heer Oudenhoven met 
Suriname nr. 64 (cat.-waarde ƒ 18.—) en de beeren Schulze en 
Ebbink met ieder een zegel met cat.-waarde van ƒ 10.—. 

Bij de kwartjesloterij trekt de heer Kruiter den eersten prijs.. Na 
dr. Rittener te hebben bedankt voor het in 1939 welwillend af
staan van het vergaderzaaltje voor onze bijeenkomsten, sluit de 
voorzitter te 10.15 uur deze geslaagde vergadering. W. J. H. 

Adreswijzigingen. 
J. G. Rademaker, thans Ond. Sidamanik, p.k. Pematang Siantar 

(S.O.K.). 
N. J. C. Beukenkamp, thans Ond. Bah Djambi, p.k. Pematang 

Siantar (S.O.K.). 

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

Verslag der vergadering van 20 Maart 1940 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent om 8.00 uur de vergadering en heet de aan
wezige 12 leden — in het bijzonder den van buitenlandsch verlof 
teruggekeerden heer ir. Broekhuijzen —, 1 candidaat-lid en 1 in
troducé gaarne welkom. Nadat de notulen der vorige vergadering 
zijn voorgelezen en goedgekeurd, heeft de gebruikelijke verloting 
der maandprijzen plaats. De kascommissie brengt voorts verslag 
uit, waarna den penningmeester, conform haai voorstel, onder 
dankbetuiging acquit en décharge wordt verleend voor het over 
1939 gevoerde beheer. 
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Door de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie is de vereeniging een serie Ecuador-zegels aangeboden, die 
als prijs wordt ondergebracht in de „dubbeltjes-loterij"; deze prijs 
wordt door den heer Jelkman gewonnen 

De door „De Nederlanden van 1845" aangeboden fraaie en prac-
tische postzegelruilboekjes worden aan de aanwezigen uitgereikt, 
deze geste wordt zeer gewaardeerd Overgegaan wordt tot verkoop 
van de daarvoor aangebrachte zegels, die tegen loonende prijzen 
van eigenaar wisselen 

Nadat de eerstvolgende vergadering is vastgesteld op Zondag
ochtend 14 April 1940r sluit de voorzitter de bijeenkomst 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris J. DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 6 Maait 1940. 
Om 8 20 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

6 bestuursleden, 34 gewone leden, 1 candidaat-lid en 2 belang
stellenden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en goedgekeurd Bericht van verhindering van verscheidene leden 
wordt medegedeeld Ingekomen is ten schrijven van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie, waarin kennis wordt gegeven, 
dat het aandeel in de opbrengst der abonnementen enz ƒ 29 87 
bedraagt Voorts een schrijv-en van de N.V Assurantie Mij ,,De 
Nederlanden van 1845", waarbij deze postzegelboekjes voor de leden 
beschikbaar stelt, welke in de pauze worden uitgedeeld 

De voorzitter deelt mede, dat de bestuursfuncties der her- en 
gekozen bestuursleden als volgt zijn verdeeld. P Raymakers, vice-
voorzitter, J Dolhain, Ie secretaris, J Meyer, penningmeester, 
G Keulen, bibliothecaris, aan wien ook de verzorging der lees-
portefeuiUe is opgedragen 

Na ampele bespreking wordt besloten de candidaatstelling van 
nieuwe leden wederom te doen plaats hebben als in artikel 1 van 
het huishoudelijk reglement is omschreven, ook het voorgeschri.\en 
mleggeld zal wederom moeten betaald worden, terwijl eereleden 
vrij van contributie zijn 

Daarna volgt bespreking der in Mei te houden tentoonstelling. 
Als commissie van voorbereiding worden benoemd de beeren Hel 
linga, Thaels Sr. en Welp Van gedachten wordt gewisseld ovi.r 
hetgeen ingezonden mag worden en de beoordeeling der inzen
dingen Besloten wordt, dat voor de tentoonstelling alleen mag 
ingezonden worden door de leden der club Voor de tentoonstelling 
zullen 5 geldprijzen beschikbaar gesteld worden, terwijl als Jury 
de leden zelf zullen optreden Diverse zustervereenigingen zullen 
voor deze tentoonstelling worden uitgenoodigd, echter mogen 
deze niet inzenden De heer Hellinga zegt toe de noodige inlich
tingen voor de inzending aan de leden per circulaire kenbaar te 
maken 

De directeur der rondzendingen deelt mede dat op initiatief van 
den heer Harstkamp de rondzendingen m het vervolg in enve
loppen, waarop de volgorde der zendingen is aangegeven, zullen 
gesloten worden, zulks ter tegemoetkoming aan de klachten der 
wijze van verpakking dier zendingen Bij monde van den heer 
Thaels Sr brengt de kascommissie verslag uit over haar bevinding 
en deelt mede, dat boekhouding, rekeningen, kas enz in orde zijn 
bevonden, waarna de penningmeester wordt gedechargeerd met 
dank voor zijn juist beheer. 

Na de pauze volgt een kleine veiling Geveild werden 29 kavels, 
waarvan er 22 werden verkocht met een totaal opbrengst van 
ƒ 77 25. Ten bate der kas komt ƒ 3 85 Van de rondvraag wordt 
geen gebruik gemaakt Bij de maandelijksche verloting worden 
9 prijzen verloot met een totale waarde van ƒ 9 90. 

Om 10 30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
Bedankt als lid. 

L van den Bruggen, Boschdijk 27, Eindhoven. 
A Nobels, Bakkerstraat 11, Eindhoven 

Candidaat-lid. 
dr C J H Kuthe, Boschdijk 576, Eindhoven 

F R A N K B B R P H I L , A X E L r l S T l S C H . 

VAN DIETEN — HC 

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

Verslag der vergadering van 7 Maart 1940. 

Te ruim 8>j uur opent de voorzitter de vergadering en ver
welkomt de aanwezigen, in het bijzonder mejuffrouw Hartsuiker 
en de beeren A Bakker, Brinkman en Beuth Dank wordt gebracht 
aan den heer A Bakker voor zijn insteekboekjes van „De Neder
landen van 1845" en aan den heer De Ruig voor de ontvangen 
zegels, welke bestemd zijn voor de maandelijksche verloting. Bij
zonder dankt de voorzitter den heer P. H Bakker uit Hilversum 
voor zijn geldelijke gift aan de vereeniging. 

Vervolgens wordt aan den heer Schootemeijer gevraagd hoe de 
bevindingen waren betreffende het financieel beheer over 1939 (de 
heer Bianchie, die eveneens in de commissie van onderzoek zit, is 
niet aanwezig) De heer Schootemeijer verklaart, dat de boeken 
gecontroleerd en geheel in orde zijn bevonden. Met een hartelijk 
applaus wordt hulde gebracht aan onzen penningmeester. De voor
zitter dankt de beeren Schootemeijer en Bianchie voor de taak, 

op z ch genomen hadden. 
Daar er geen notulen zijn van de vorige vergadering, wordt 

vervolgens door den secretaris verslag uitgebracht over het jaar 
1939. Uit dit verslag is komen vast te staan, dat 1939 een jaar 
van vooruitgang en voorspoed is geweest voor de vereeniging 
op elk gebied Hierna wordt door den penningmeester een op
somming gegeven van de uitgaven en ontvangsten, alsmede van 
ons gunstig saldo, waarmede het jaar 1939 eindigde. De commis-« 
Sans van de rondzending geeft een uiteenzetting over het rond-
zendbedrijf, waaruit wij vernemen, dat 43 "la uit de rondzend-
boekjes werd verkocht en een totaalwaarde van ƒ 3954 20 aan 
zegels in het afgeloopen jaar werd ingezonden Een mooi resul
taat (Vorig jaar 39 »/o en ƒ1090—). 

Voor elk dezer bestuursleden wordt een spontaan applaus 
gegeven, de voorzitter dankt de beeren voor hun gedanen arbeid 
m het afgeloopen jaar; het verheugt hem, dat de resultaten op 
elk terrein zoo buitengewoon gunstig voor de vereeniging waren 
Daarna verzoekt hij de aanwezigen er vooral aan te denken hun 
kavels, welke geveild moeten worden, 8 dagen voor elke verga
dering aan den veilingmeester den heer Donker Curtius te doen 
toekomen 

Na de rondvraag, waar de beeren Schootemeijer en Breebaart 
eenige onderwerpen van huishoudelijken aard naar voren brengen, 
vraagt de heer Meesters of het niet mogelijk is de vergadering 
wat eerder aan te vangen dan half negen. De voorzitter is het 
met den heer Meesters eens, doch er moet rekening worden 
gehouden met de zakenmenschen, zoodoende is het niet altijd 
mogelijk. Besloten wordt om de vergadering te laten aanvangen 
om 8 15 uur Ontvangen is een aantal zegels van het bestuur van 
het Maandblad, welke onder dankzegging worden aanvaard en als 
prijs aan de maandelijksche verloting worden toegevoegd. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten 
en wordt overgegaan tot het veilen van een zeer groot aantal 
kavels Deze zijn er te veel voor één avond en er wordt besloten 
het restant op de volgende vergadering te veilen 

Na afloop wordt het woord gegeven aan den heer Beuth, voor
zitter van de Amsterdamsche Postzegelbeurs, die een korte uit
eenzetting geeft over deze beurs en op welke manier getracht 
wordt deze zoo aantrekkelijk mogelijk te maken en de handel 
te bevorderen Na zijn voordracht stelt de heer Beuth voor tot 
een collectief bezoek aan de Amsterdamsche Postzegelbeurs De 
voorzitter dankt den heer Beuth voor zijn goede bedoelingen en 
maakt hem er op attent, dat in Bussum ook eiken Zaterdag een 
beurs is in de „Harmonie" van 2 tot 5 uur. Daarna gaan de leden 
over tot ruil en koop van zegels P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
110 mej". F. Hartsuiker, Huize „De Viersprong", Flevolaan 2, 

Naarden. 
111. W. van der Veer, Keizer Ottostraat 86, Bussum. 
112. W. Mol, Verlaat 3, Nijkerk. 
113. F. H . Brinkman, Hooghuizen, Huizen (N . -H) . 
114. A. E. Sitsen, Vredelaan 52, Laren (N.-H.). 

JLLAND'S EERSTE HRMA 
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CandidaatIeden. 
J. H. Stock Jr., Van Speijkstraat 53, Amsterdam W. (Voorgedragen 

door M. H. J. Breebaart). 
H. L. J. Kessen, Oranjeweg 92, Kortehoef. (Eigen aangifte). 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Donderdag 9 Mei 1940, des avonds 

8 uur, in „De Harmonie", Bussum. 

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

Nieuw lid. 
L. J. Baardman, Hembrugstraat 56 hs., Amsterdam W . 
A. W. Wijnberg, Haarlemmerweg 521 III, Amsterdam W. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 3 Mei 1940, des avonds 8 uur, in de 

lunchroom van de B.P.M. 
In deze vergadering zal een philatelistische raadselwedstrijd wor

den gehouden, waarvoor enkele fraaie prijzen beschikbaar zijn 
gesteld. Op een drukke opkomst wordt gerekend. 

Postzegelvereeniging „BrunssumHoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 16 Maart 1940. 
Te acht uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen 

hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Van der Vuurst, die 
voor het eerst op onze vergadering aanwezig is. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van 
de administratie van het Maandblad, met als bijlage een serie 
zegels van JoegoSlavië, ons door het lot toegewezen. Er wordt 
besloten deze zegels op de volgende vergadering te verloten; de 
administratie nogmaals dank hiervoor. 

Tenslotte verwelkomt de voorzitter ons nieuwe lid, den heer 
Robbers, die niet op tijd aanwezig kon zijn. Na het gebruikelijke 
kienen wordt de vergadering gesloten. 

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

Candidaatlid. 
F. van der Vuurst, Grefkensstraat 7, Rumpen. 

Vergadering. 
Vergadering Maandag 22 April 1940, des avonds 8 uur, in 

„Juliana", Hoensbroek. 

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

Verslag der vergadering van 21 Maart 1940. 

Deze avond was een zeer bijzondere voor onze vereeniging, 
door het groote aantal aanwezige leden en belangstellenden. Het 
was dan ook met groote voldoening, dat de voorzitter, de lieer 
P. H. Bakker, te 8.15 uur de vergadering opende; hij verleende 
allereerst het woord aan den heer J. M. H. ten Kate. De heer Ten 
Kate richtte daarop, mede namens de overige bestuursleden, een 
bijzonder woord van dank tot mevrouw Bakker voor dei steun, 
welke onze vereeniging van haar mocht ondervinden. Waar 
immers op zooveel kostbaren tijd van den voorzitter beslag gelegd 
wordt, moeten wij dien steun ten zeerste waardeeren. Hij besloot 
zijn hartelijke toespraak met het overhandigen van een bloemstuK 
uit naam van de bestuursleden, waarop mevrouw Bakker dankte. 

De voorzitter wees dan de leden erop, dat ieder thans een 
reglement bezit en beval aan, dit nog eens goed door te lezen. 
Hierna zette hij het doel onzer vereeniging nog eens uiteen. De 
opkomst op deze avond was bevredigend, hoewel het een unicam 
is in het vereenigingsleven, dat ruim 80 % der leden op een 
vergadering aanwezig is, zal het bestuur niet tevreden zijn voordat 
alle leden, behoudens zeer dringende redenen, aanwezig zullen zijn. 
Spreker verwachtte, dat dezelfde 70 dames en beeren op den 3en 
Donderdag in April weer aanwezig zullen zijn en allen dan een 
belangstellend verzamelaar zullen medebrengen, die wellicht ook 
weer lid zal worden. Hilversum als grootste plaats in het Gooi 
moet ook de grootste vereeniging kunnen hebben; spreker rekende 
erop, dat binnen een of twee maanden het eerste honderdtal leden 
gepasseerd zal zijn. In het verleden was het werk moeilijk wegens 
den toestand van de kas; thans is de kaspositie kerngezond en 
kunnen we aan alle mogelijkheden het hoofd bieden. 

Spreker richtte ook een ernstig woord tot de handelaren; ook zij 
behooren onze vereeniging te steunen, want verzamelaars en han
delaren zijn op elkaar aangewezen. Ook daarin komt veel ver
betering, hetgeen o. a. tot uiting komt door het toetreden als lid 
van den heer Wiersma, die een prachtig album voor de gratis
verloting van dezen avond beschikbaar stelde. Andere handelaren, 
zooals de heer Gosse, hebben hun toetreding en medewerking 
toegezegd voor onzen volgenden populairen avond, welke op den 
3en Donderdag in April gehouden wordt. 

Onze ledenaanwas is buitengewoon; een 30tal nieuwe leden 
traden in 2 maanden toe. Het beursbezoek is zeer goed te noemen; 
waar een groote beurs in de hoofdstad zich verheugt in een bezoek 
van 90 tot 100 bezoekers, daar mogen wij met een getal van 
gemiddeld 50 op eiken Zaterdag niet klagen, maar ook dat kan 
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Britsche Koloniën. 
^ «■k 

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

Eerï'te klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

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

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

'M J l—} I ^ |  ^ 6 West Hill Road, 

. 1 ^ I r v L^ , London, S. W. 18, Engeland. 
.nllljlllllllll l|||||lliill||||||lliil||lll||||||||||ll|||Mil|||||||,iiil||||||||iiil||||||||inil|||||| Illllll iillllllllllliini 



XV NEDERLANDSe .'IA AND BI AD VOOR P H I L A I T U E . ló APRIL 1940. 

nog beter, w.nr liilversum telt nog tientallen verzar, ' .ars , die 
het groote oelang van een geregelde beurs nog niet inzie... 

Den icnenkers van de schitterende prijzen voor de gratis ver-
Ic-.'ng van dezen avond zegde spreker hartelijk dank. Een kleine 
tip van het bestuur en de prijzen stroomden binnen, zoo zelfs, 
dar we voor dezen avond meer dan genoeg hadden en besloten 
werd een volgende keer weer zoo'n verloting te houden. De voor
zitter besloot zijn opening met een woord u t Frau Dörmitzer 
voor haar trouw bezoek en stelde haar als voorbeeld voor de 
jongeren; haar en de andere aanwezige dames viel een aardige 
attentie ten deel, terwijl mejuffrouw Stolp, als nieuw lid, die zich 
bijzonder verdienstelijk voor de vereeniging maakte, de vereeni-
gingsprijs, zijnde een 4-tal series mooie postzegels, geoffreerd werd. 

Op verzoek van den voorzitter verleende de heer Klarenbeek 
aijn medewerking bij de gratis-verloting van dezen avond. Voor 
de rondvraag gaf niemand zich op. Daarna werden een 100-tal 
mooie kavels geveild. De heer Ten Kate kreeg hierna gelegenheid 
om een door hem ontworpen prijsvraag toe te lichten. De leden 
werden in staat gesteld deze prijsvraag op de vergadering op te 
lossen, waarvoor 15 minuten gepauzeerd werd. De oplosser zou 
winnaar zijn van een prachtige aquarel; waren er meerdere goede 
oplossers, dan zou het lot beslissen. Hierna pauze, waarin het 
bestuur een gratis consumptie aanbood. Na de pauze kwamen de 
oplossingen binnen; twee waren bijna juist, p.1. v in de beeren 
A. Bouman en J. M. van den Bogaard; na lotir^ werd de laatste 
de geluk kigp winnaar. 

De gtatis verloting, welke nu volgde, bracht bijna de helft der 
aanwezigen in het bezit van een zeer mooien prijs. Hierop sloot 
de voorzitter te ongeveer 11 uur deze zeer geanimeerde bijeen
komst met een opwekking tot de leden er voor te zorgen, dat onze 
bijeenkomsten zoo blijven; in verband met het vergaderingbezoek 
zal voortaan in de groote zaal van de O.L.B, vergaderd worden. 

Nieuwe lede;^, 
B. Eichholz, 's-Gravelandscheweg 38, Hilversum. 
J. M. Verschut, Ericastraat 36, Hilversum. 
P. Tellier, Van Lennepiaan 16, Hilversum. 
C. J. Maas, Van Hoornstraat 26, Hilversum. 
H. N. Geilswijk, Stadhouderslaan 17, Hilversum. 
G. de Bis, Lavendelplein 17, Hilversum. 
mej. J. de Jong, Lage Naarderweg 54, Hilversum. 
C. Heiligers, Couperusweg 16, Hilversum. 
mevr. Bakker-Otter, Gijsbr. van Amstelstraat 328, Hilversum. 
mevr. Ten Kate, Vaartweg 59, Hilversum. 
mevr. Draaisma, Roeltjesweg 6, Hilversum. 
. . Gosse, Groest 90, Hilversum. 
C. Albert, Ericastraat 16, Hilversum. 
C. van Nes, 2e Molenweg 19, Blaricum. 
A. Groen, Kerkweg 13, Kortenhoef. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
E. H. E. Klein, Ie luit. adm., 118 R.A., Veldpost, Vesting Holland. 
C. Ros, Gijsbr. van AnT'telstroat 30, Hilven^um. 

Vergadering. ,^ .',^7' .] 
Eerstvolgende bij-^(.nk .mï.' Donderdag 18 Af.-' 1?40, des avonds 

8.15 uur, in de gr;, Ï zaal van de Openbare Leeszaal, 's-Grave
landscheweg 55, Hilversum. 

Ook dezen avond gratis verloting met buitengewoon mooie 
prijzen, o. a. een nieuw model album Nederland en Koloniën, 
beschikbaar gesteld door den heer Wiersma, postzegellrindel. 

Postzegelver. „Contact s:hept Kracht", te Amsterdam 
Secre aris: P. C. KORTEWEG, Bennebroek. 

Betalingen. 
De leden worden'er aan herinnerd om op hun overschrijvingen 

aan beeren sectiehoofden steeds te vermelden het nummer der 
rondzending, waarop de betaling betrekking heeft. 

Vraag. 
Prima oud-Frankrijk. 
Bulgarije, Oostenrijk. 
Gebruikte Duitsche Koloniën. 
Gebruikte Kroningsguldens, ook paren. 

Inzendingen. 
Goede boekjes gevraagd in de afdeelingen Europa, Nederland en 

Koloniën, Engelsche Koloniën, Fransche Koloniën, U.S.A., vooral 
ook Nederlandsche afstempelingen. Deze 6 afdeelingen zijn geheel 
zelfstandig; het inzenden van boekjes met gemengden inhoud is 
niet toegelaten (uitgezonderd Nederland en Koloniën en afstem
pelingen, alsmede U.S.A. met Canada). 

Adreswijzigingen. 
G. Jager, thans Bisschop Boermanstraat 59, Roermond. 
P. Mastenbroek, thans Enterpad 2, Enkhuizen. 
dr. J. C. Vos, thans Rhienderinklaan, Warnsveld. 
R. G. Wimberley, thans 8 Meadway, Wavertree, Liverpool 15. 

Nieuwe leden. 
J. G. Benders, Thorbeckestraat 28, Roermond. 
G. C. van Deventer, Meidoornlaan A. 80. 6, Brummen. (Oud-lid). 
L. Th. H . Konings, Rijksweg 459, Roermond. 
E. J. E. Lücker, Willem II singel 28, Roermond. 
mr. A. W. L. Talma Stheeman, Heerengracht 386, Amsterdam C. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, Haarlem. (Oud-lid). 
W. H. P. van Truijen, Kleverlaan 22, Haarlem. (Oud-lid). 
J. M. Vermeulen, Kanaalpad 7, Apeldoorn. (Oud-lid). 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1940. 
Aanwezig zijn 24 leden. De voorzitter open: tegen 9 uur de 

vergadering en richt een speciaal woord van welkom tot de leden 
van buiten de stad. De secretaris is verhinderd, waarom de heer 
Dieho den heer Kaptein verzoekt te willen zorgen voor notu
leering. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van het Comité 
Hulp voor Finland om medewerking bij een hulpactie. Elk ver
zamelaar zou moeten afstaan zegels tot een minimumwaarde van 
fr. 100.— Yvert. Van de ingekomen zegels zal een tentoonstelling 
worden gehouden en daarna een veiling. Een en ander zou dan 
in Den Haa;» plaats vinden. De vergadering voelt veel voor mede
werking. De heer drs. Har t de Ruijter stelt voor onder eigen leden 
een veiling te houden en de opbrengst aan het comité af te dragen. 
In Den Haag, om daar de tentoonstelling te Bezichtigen, komen 
wij niet en ook aan de veiling zullen we dan niet kunnen deel 
nemen. Er wordt aldus besloten. Aan het comité zal van een en 
ander mededeeling worden gedaan. 

ADRESVERANDERING 
W . M . F . S U T H E R L A I V D , 
LINDELAAN 28 — RIJSWIJK Z.H. 

WEET Ü waarom in korten tijd het aantal verzamelaars dat mijn ZICHTZENDINGEN ontvangt verdubbeld is? 
OMDAT de boekjes, welke ook voor U gereed liggen, prima zegels bevatten, geprijsd tegen de laagste prijzen, 

genummerd volgens Yvert en landsgewijze ingeplakt. 
OMDAT U een groote verscheidenheid zult aantreffen in het betere genre zegels van y ets. tot f 5,— per stuk 

en meer. Speciaal prima ïn voorraad Europa, Nederland en Koloniën en ongebr. Engelsche Koloniën. 

Mag ik ook U een zending doen toekomen? 
Mancolijsten worden gaarne ingewacht en uiterst billijk uitgevoerd. 
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Er zijn voor deze vergadering eenige heeren uitgenoodigd, waar
van werd verondersteld, dat zij lid zouden kunnen worden. Tot 
hun spijt zijn ze verhinderd. In verband hiermede wekt de voor
zitter de aanwezigen op, adressen van philatelisten aan het bestuur 
op te geven. Bij de ballotage worden met algemeene stemmen als 
lid aangenomen de heeren Bastiaan, C. Frankx en C. H. van Kooten. 

Tot leden van de kascommissie worden' benoemd de heeren 
Coorengel en Veenstra. 

Adspirantleden. Naar aanleiding van een bezoek van een jeugdig 
philatelist bij den voorzitter brengt deze dit punt ter sprake. Er 
volgt een levendige discussie. Algemeen is men van oordeel, dat 
voorzichtigheid is geboden. Een beslissing wordt uitgesteld tot een 
volgende vergadering. 

De voorzitter legt dan aan de vergadering de vraag voor, of 
het misschien gewenscht kan zijn een premie te stellen op het 
aanbrengen van nieuwe leden. Verschillende leden geven hun oor
deel hierover. Het punt wordt aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

Thans wordt gelegenheid gegeven voor het bezichtigen van de 
prachtige collectie zegels van Italië en Vaticaanstad, tentoon
gesteld door den heer De Boer. De heer Ballintijn houdt een korte 
causerie over de zegels. Uit het hartelijk applaus blijkt ten volle 
de appreciatie. De voorzitter vindt grooten bijval als hij de heeren 
De Boer en Ballintijn den dank der vereeniging voor het gebodene 
overbrengt. 

De verloting vindt plaats. Aan den heer Siebers, Borculo, wordt 
dank gebracht voor de beschikbaar gestelde prijzen. De heer dr 
Har t de Ruijter zal de volgende vergadering de portzegels van 
Nederland laten zien en er het een en ander van vertellen. Met 
instemming en dankbaarheid wordt hiervan kennis genomen. De 
voorzitter sluit dan de vergadering onder dankzeggng voor de 
opkomst. Er is dan nog gelegenheid, de prijzen van de jaarlijksche 
verloting in ontvangst te nemen. 

Candidaat-lid. 
C. van Breemen, Sterkestraat 36, Enschede. 

Nieuwe leden. 
C. H. van Kooten, Preangerstraat 68, Enschede. 
C. Frankx, Hoogstraat 121, Enschede. 
Bastiaan, Brouwerijstraat 3, Enschede. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Maandag 22 

April 1940, in hotel Avion, Enschede. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
Wnd. secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. Bernhardlaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 1 April 1940. 
De voorzitter opent deze vrij goed bezochte vergadering en 

richt een bijzonder woord van welkom tot den heer dr. Van Rhee, 
die zich als candidaat-lid heeft aangemeld. Hij leest daarna een 
brief voor van den secretaris, den heer A. Kop, waarin deze 
mededeelt voorloopig de vergaderingen niet meer te kunnen bij
wonen en zich genoodzaakt ziet daarom het secretariaat neer te 
leggen. De voorzitter hoopt, dat de heer Kop na eenigen tijd 
wederom zijn functie zal kunnen waarnemen. Als waarnemend 
secretaris zal zoolang optreden de heer J. H. M. Prinssen. 

Mededeelingen worden gedaan omtrent enkele aangekochte 
nieuwtjes en gegomde strookjes, terwijl eenige boekjes met zegels 
voor verkoop tijdens de vergadering aanwezig zijn. 

Daarna heeft een verloting zonder nieten onder de aanwezige 
leden plaats. Ten slotte wordt nog een veiling van brieven 
(speciale vluchten) gehouden, onder leiding van den heer Jac. 
Brouwers. Daarna sluiting. 

Mededeeling. 
In de aanstaande vergadering zal een wedstrijd worden gehouden 

over 3 complete series met in totaal minstens 20 zegels. Keuze 
der landen vrij. 

Candidaat-lid. 
dr. J. C. M. van Rhee, Eikendreef 21, Helmond. 

Contributie. 
Leden, die hun contributie niet hebben betaald, worden ver

zocht dit alsnog te doen, bij voorkeur door overschrijving op 
postrekening 213702. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Maandag 29 April 1940, te 20 

uur, in de bovenzaal van café-restaurant „Drouen", Steenweg 19, 
Helmond. 
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Zegels van den Parijschen Druk (1861) en van de Provisorische 
Athener Drukken op pelure papier zijn zeldzaam. 

Bij de Provisorische Athener Drukken, 1861-1862, treft men 
zegels aan waarvan de beeldzijde van het papier grijs, geel of 
groenachtig is verkleurd. Deze verkleuring geeft het zegel een 
vuil aspect. Een vuil gele verkleuring vindt men bij de 5 lepta 
en sporadisch bij de 40 lepta, een vuil geelgroene verkleuring 
bij de 10 lepta, terwijl de 20 lepta soms een grijs-geelachtige 
verkleuring vertoont. Omtrent de oorzaak van deze verkleuring 
tast men in het duister. Vermoedelijk is het papier vóór het 
afdrukken met een kleurstof bestreken om den drukinkt meer 
regelmatig in het papier te laten doordringen. Deze provisorische 
zegels zijn zeer gezocht en zeldzaam. 

Tenslotte dient hier nog het grené papier vermeld te worder. 
Als typisch voorbeeld van dit papier kan ik noemen de 5 lepta, 
Yvert nr. 35, waarbij het „grené" steeds zeer duidelijk merkbaar 
is. Houdt men dit zegel voor de lamp, het zegelbeeld naar de 
lamp gekeerd, dan ziet men regelmatige horizontale lijnen, 
gevormd door korte streepjes, een soort netwerk waarvan de 
verticale mazen ontbreken. Niet altijd is het „grené" zoo uit
gesproken regelmatig en goed zichtbaar als bij deze 5 lepta. 
Wanneer het papier dikker is, is het „grené" slechts bij goed licht 
en met de loupe zichtbaar. Bij twijfel maakt men het zegel vochtig 
of legt het in de benzine. Soms is het „grené" ook aan de beeld-
zijde zichtbaar, b.v. bij enkele exemplaren van de 2 lepta, Yvert 
nr. 47. 

Wat de k l e u r van het papier betreft, van 1861-1875 gebruikte 
men g e k l e u r d papier, van 1875-1886 c r è m e papier, 
varieerend van wit tot geelachtig crème. 

Wat de k w a l i t e i t van het papier betreft, heeft men drie 
soorten: 

Ie: 1861-1870: Gekleurd papier, glanzend, van bijzonder goede 
kwaliteit, uit Parijs betrokken. 

2e: 1870-1875: Gekleurd papier van zeer slechte kwaliteit, 
poreus en dun, bij doorlichten met vele lichte plekjes of „grené"; 
hierbij vertoonen, zooals reeds is medegedeeld, de lichte plekjes 
zich zeer regelmatig naast en boven elkaar. In 1870 en 1871 vindt 
men sporadisch nog papier van goede kwaliteit; dit is papier dat 
van vorige emissies was overgebleven. 

3e: 1875-1886: Crème papier, varieerend van wit tot geel
achtig crème. 

IETS OVER DE DRIEZIJDIG GETANDE ZEGELS 
VAN ZWEDEN. 

De heer W. Amons te Zaandam is het niet eens met het 
stukje van den heer Dekker in het Januari-nummer over de 
Zweedsche zegels. Hij schrijft mij daaromtrent: 

Naar aanleiding van ons gesprek van gisteravond over het in
gezonden stukje over driezijdig getande zegels van Zweden heb ik 
het genoegen u mede te deelen, dat in Die Schwedischen Tief
druckmarken 1920-1938, Mitteilungen des Postmuseums 18, heraus 
gegeben von der königl. Schwedischen Gcneral-Poslverwaltung, 
Stockholm 1939, o. m. voorkomt: 

„Der durch verkehrtes Einsetzen der beiden Druckhalbzylinder 
entstandene Kehrdruck der 10 öre Type Löwe grün Abb. S. 51 
gehört auch hier." 

Hierdoor staat voor mij vast, dat geen andere keerdrukken van 
Zweden bekend zijn. Voorts komt ook in dit werk, dat absoluut 
officieel is, de volgende mededeeling voor over vierzijdig getande 
zegels, n.1.: 

„ . . . . Sollen vierseitig gezähnte Marken hergestellt werden, dann 
hat der Perforator 12 Kämme quer zu der Papierbahn und 11 längs 
derselben. Beim Herstellen von Bogen nimmt man einen Kamm 
— quer zur Papierbahn — weg. Von dem Perforator läuft die 
Papierbahn ungefähr vier Meter auf der Maschine und kommt 
dann an eine Rotations-Querschneidevorrichtung, die aus einem 
Querschneidezylinderpaar mit zwei Flachmessern längs der Zylinder 
besteht. Die Papierbahn wird nach jeder 12. Markenreihe ge
schnitten, wobei dann dreiseitig gezähnte Marken entstehen, denn 
jeder dieser Bogen mit 120 Marken gewöhnlicher Grösse enthält 
an der rechten und linken Seite je eine senkrechte Reihe von 
10 Marken, die an ihrer Aussenseite geschnitten sind." 

Uit het bovenstaande heb ik voor mijzelf opgemaakt, dat dus 
van zulke velletjes in totaal 6 strooken gemaakt worden ter ver
vaardiging van de postzegelboekjes. Daar ik in het bezit ben van 
heele postzegelboekjes mag ik concludeeren, dat 2 velletjes op 
elkaar gebruikt worden voor de boekjes, daar zoowel het bovenste 
blok van 10 zegels als het onderste gelijk in tanding zijn, d. w. z. 
links ongetand, rechts ongetand of aan 4 zijden getand. Uiteindelijk 
krijgt men dus uit 2 velletjes 6 complete boekjes, waarvan 1 aan 
de linker-, 1 aan de rechterzijde ongetand en de overige 4 aan 
4 zijden getande zegels bevatten. 

Verder heb ik in mijn bezit zegels van 5 en 15 öre van de 
herinneringszegels van de kolonisatie in Nieuw-Zweden, dat is dus 
één uitgifte vroeger als de uitgifte Swedenborg, links of rechts 
ongetand en eveneens aan 4 zijden getand. Van deze bewering 
wijk ik niet af, daar ook het boven aangehaalde boekje vermeldt: 
„lm Laufe des Jahres 1938 sind folgende Marken mit dieser neuen 
Maschine hergestellt worden. . . .", waarna als de eerste uitgifte 
vermeld wordt de Nieuw-Zweden herinneringszegels en daarna 
Swedenborg enz. 

De heer Dekker moet natuurlijk een bron hebben, waaruit hij 
zijn gegevens geput heeft en die mij onbekend is. Zooals u bekend, 
bestudeer ik momenteel Zweden ten einde mijn speciaalverzameling 
juist te kunnen opzetten en stel ik het uiteraard op prijs om de 
beste inlichtingen te verkrijgen. Ik meen evenwel, waar ik zulke 
positieve „officieele" gegevens in mijn bezit heb en waar ik kan 
aantoonen, dat de opgave van den heer Dekker wat betreft de 
uitgiften, die kunnen voorkomen met driezijdig getande zegels, 
onjuist is, dat ik mag twijfelen aan zijn gegevens. 

DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 

EVERT H O R N . 
Evert Horn, een bekend Finsch 

veldheer uit de zeventiende eeuw, 
werd in 1585 geboren. Hij stamde 
uit een oud adellijk Zweedsch ge
slacht, dat omstreeks het jaar 1300 
uit Brabant naar Finland was ge
komen. In den Russischen oorlog 
van 1609-1617 was hij een der 
voornaamste bondgenooten van 
Jakob de la Gardie en onder
scheidde zich door buitengewone 

dapperheid. In 1613 werd hij stadhouder van Narwa en Iwangorod. 
In 1614 werd hij generaal-veldmaarschalk en hoogste bevelhebber 
van het leger in den oorlog tegen Rusland. In den slag bij Prkow 
in 1615 sneuvelde hij en werd in den dom te Abo begraven. 

Portret: 1934, in een serie „beroemde veldheeren", de I K m. -f 
10 p. bruin en met toeslag verkocht ten bate van het Einsehe 
Roode Kruis. 

TORSTEN STäLHANDSKE. 
Torsten Stälhandske, een Finsch 

veldheer, werd in 1594 geboren. 
Hij voerde in den 30-jarigen oorlog 
de Finsche ruiterij aan, die onder 
den naam „Hackapeliten" door 
haar koene moed berucht werd. In 
den slag bij Breitenfeld in 1631 
stond hij met zijn ruiterij op de 
uiterste rechtervleugel en nam met 
succes deel aan de beslissende aan
val. Daarna onderscheidde hij zich 

in de veldslagen bij Alte Veste, Lützen, Wittstock (waar hij den 
slag besliste) en bij Chemnitz. In het jaar 1642 werd hij generaal 
der cavalerie. In den tweeden slag bij Breitenfeld werd hij gewond. 
In 1644 vernietigde hij bij Kolding op Jylland een vijandelijke 
legerafdeeling. Hij overleed in 1644 en werd te Abo begraven. 

Portret: Finland 1934, in een serie „beroemde veldheeren", de 
2 m. -|- 20 p. lila-bruin, en met toeslag verkocht ten bate van 
het Finsche Roode Kruis. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 
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JACOB PONTUSSEN DE LA GARDIE. 
Jacob Pontussen de la Gardie, 

lid van een Zweedsch adellijk ge-
I fG^^ '" ' -^WBWKKflH slacht, stammend uit het Fransche 
|Ofc-^ ^ ^ ^ W O T adellijke geslacht van d'Esconferie 
r 3 E ^ « S s r l l ' ^^^ '^^ Languedoc, werd in 1583 te 

Reval geboren. Hii ontving zijn 
militaire opleiding gedurende der 
oorlog van Karel den IXe in Lijf-
land (de verdediging van Wolmar 
tegen de Polen in 1601) en onder 
prins Mauiits van Nassau. In 1609 

werd hij met een klein 2weedsch leger naar Rusland gezonden, om 
den Russischen czar "Wassilij Schujskij tegen de door de Polen 
ondersteunde opstandelingen (de Valsche Dimitrijen) te helpen. In 
1610 trok hij met de vereenigde Russische-Zweedsche troepen Mos
kou binnen. Wegens onderlinge strijd onder de Russen verliet hij 
de stad, om het door de Polen belegerde Smolensk te helpen. Door 
verraad van zijn bondgenooten leed hij bij Klusjino een nederlaag. 
Met zijn Zweedsche troepen gelukte het hem Koxholm en Now
gorod te veroveren (1611). Hij steunde de Russische trooncandi 
datuur van den Zweedschen prins Karl Philip, welk plan mislukte. 
Hij streed tegen den nieuwen czar, Michael Romanow. De krijg 
werd met den vrede van Stolbova in 1617 beëindigd. De la Gardie 
werd in 1613 rijksraad, in 1620 rijksmaarschalk en nam aan de 
zijde van Gustaaf II Adolf aan den Poolschen krijg deel. Hij werd 
in 1622 generaal-gouverneur van Lijfland en keerde dan naar 
Zweden terug als chef van het krijgscollege. In 1615 werd hij tot 
graaf van Läckö benoemd. Hij trouwde in 1618 met Ebba Brahe, 
een jeugdliefde van den koning. Na den dood van Gustaaf II Adolf 
werd hij lid van de voogdijregeering. Hij stierf in het jaar 1652. 
Van zijn Einsehe soldaten kreeg hij den bijnaam „de luie Jakob" 
in het Finsch „Laiska Jaakko", welke naam op het zegel staat 
vermeld, omdat hij met zijn troepen zoo lang in Rusland verbleef. 

Portret: Finland 1934, in een serie „beroemde veldheeren", de 
2K ni. -b 25 p. groen-grijs, en met toeslag verkocht ten bate 
van het Einsehe Roode Kruis. 

ZWITSERSCHF SOLDATENZEGELS. 
Deze zegels hebben geen trankeergeldigheid, zijn derhalve niet 

als postzegels in den engen zin des woords te beschouwen. De veld
post is in Zwitserland vrij van port. Wel degelijk stempelt de 
veldpost de door de soldaten verzonden brieven. Soms wordt dit 
stempel geplaatst op een „soldatenzegel", soms daarnaast. Ons is 
momenteel niet bekend of er voorschriften bestaan ten opzichte van 
de plaatsing van het stempel. Het schijnt echter nogal eens voor te 
komen, dat het stempel naast het zegel wordt geplaatst. 

Daardoor wordt de meening versterkt van hen, die beweren, 
dat de soldatenzegels alleen ten doel hebben het publiek geld 
uit den zak te kloppen. Wij zijn echter de meening toegedaan, dat 
alles wat met het postwezen in verband staat tot de philatelie 
behoort, dus ook deze zegels, die wij zouden willen plaatsen in 
de categorie „privaatpost". Evenals in vroegere oorlogen, toen in 
verschillende landen, ook in Zwitserland, soldatenzegels werden 
uitgegeven (men denke aan de interneeringszegels hier te lande), 
behooren deze zegels onze aandacht te hebben. Het zijn teekenen 
des tijds, teekenen van het huidige gebeuren en derhalve dienen 
wij Philatelisten deze dingen met ernst te bekijken, dus critisch. 

En de critiek zegt ons, dat wellicht de veelheid — want elk onder
deeltje drukt zegels — de zaak vertroebelt. Het ware te wenschen, 
dat grootere eenheden, als b.v. alleen regimenten en daarnaast 
hoogstens enkele zelfstandige onderdeden, zegels uitgaven. Maar 
hoe het zij en hoe wij er hier over kunnen denken, wij hebben 
deze verschijnselen te aanvaarden. Begin December is er te Bern 
een tentoonstelling gehouden van alleen dit soort zegels, die zeer 
veel belangstelling trokken. In den specialen catalogus van Zum-
stein is een volledige opsomming der soldatenzegels, door de ver
schillende onderdeelen der Zwitsersche weermacht uitgegeven, te 
vinden. 

DE ECHTHEIDSKENMERKEN DER ZEGELS VAN 
BERGEDORF 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
Tot 8 Augustus 1867 hoorde Bergedorf gemeenschappelijk aan 

de Hanzesteden Hamburg en Bremen; vandaar dat het wapen op 
de zegels samengesteld is uit de wapens dier steden, van elk de 
helft. De letters L.H.P.A. in de hoeken der zegels beteekenen: 
Lübeck-Hamburgisches Post-Amt. De Bergedorf-zegels waren nog 
tot 31 December 1867 geldig voor frankeering en werden 1 Januari 
1868 vervangen door de zegels van den Noord-Duitschen Bond. 

Echt gebruikte, goed gerande exemplaren zijn buitengewoon 
schaars. 90 "/o der afstempelingen zijn valsch; reden waarom men 
bij aankoop van gebruikte exemplaren zeer voorzichtig moet zijn. 

Er zijn drie redenen voor deze schaarste: 
1. het heele gebied had maar plm. 12.000 inwoners; 
2. brieven konden ook in plaats van met zegels gefrankeerd te 

worden, z.g. baargefrankeerd worden, d.w.z. men betaalde het 
verschuldigde port aan het loket, zonder dat het bedrag door 
middel van zegels verantwoord behoefde te worden, 

3. in het verkeer met Holstein werden de zegels van dit land 
gebruikt, t. w. eerst Deensche, later Sleeswijk-Holsteinsche en ten 
slotte ook Pruisische. 

Goedgerande exemplaren zijn daarom zoo zeldzaam, omdat de 
zegels in het vel niet in een rechte lijn geplaatst waren, zoodat bij 
het afknipj>en van eenige zegels er steeds meerdere beschadigd 
werden. 

Het meest gebruikte stempel bestond uit 5 evenwijdige lijnen, 
dat óf één keer, óf twee keer kruiselings werd gebezigd. Exem
plaren op briefstuk zijn het dubbele, terwijl zegels op geheelen 
brief het vijfvoud van een los zegel waard zijn. De zeer zeldzame 
plaatsnaam-stempels zijn eveneens het dubbele waard van de gewone 
stempel. 

Bij buiten koers stelling der zegels werden de restanten verkocht 
en de volgende officieele cijfers maken het u duidelijk waarom on
gebruikte exemplaren niet zoo zeldzaam zijn, temeer waar deze 
restanten in handen van handelaren kwamen, die bij het knippen 
zeer zorgvuldig te werk gingen, in tegenstelling met de post-
ambtenaren, die maar raak sneden. 

Oplaag: Verbruik: Restant: 
K sh. lichtblauw 180.000 139.000 41.000 
^ sh. donkerblauw 20.000 12.000 8.000 

1 sh. zwart op wit 90.000 56.000 34.000 
134 sh. zwart op geel 100.000 10.000 90.000 
3 sh. blauw op rose 80.000 21.000 59.000 
4 sh. zwart op bruin 80.000 15.000 65.000 

De nrs. 2 en 3 bestaan ook tête-bêche, en wel bij nr. 2 per vel 
12 paren en bij nr. 3 per vel 8 paren. 

Het papier is zeer slecht en vertoont soms dunne plekken, zelfs 
gaatjes worden aangetroffen. De gom is geelachtig en met de hand 
opgebracht, waardoor zij ongelijk, streperig en soms vol blaren is. 

De volgende vreemde zegels werden in Bergedort gebruikt: 
a. Denemarken: 2 sk. blauw en 4 sk. bruin in drie tinten 

(grond golflijnen); 
b. Sleeswijk-Holstein: I K groen, I K blauw, 1% blauw-rose en 

I K roodlila (allen Sleeswijk); I K grijs en lilagrijs, tVt lila 
(Holstein); 

c. Pruisen: 4 pf. groen, 6 pf. oranje, 1 sgr. rose, 2 sgr. ultra
marijn, 3 sgr. bruin. 

Deze zegels met afstempelingen Bergedorf, Geesthacht en Kirch
werder zijn buitengewoon zeldzaam. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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Er bestaan van de zegels van Bergedorf 4 verschillende her
drukken: I van 1874, II van 1878, III van 1887, IV van 1888. 
De herdrukken kan men herkennen aan de uitvoering der schakel
\ctting. Bij de origineele zegels is deze ketting steeds regelmatig 
:\\ helder van druk, terwijl bij de herdrukken de tusschenruimten 
usschen de ringen meer of minder met drukinkt opgevuld zijn; 
loms zijn de kettingen ook onvolledig. Ook wijken de kleuren 
;oms van de echte kleuren belangrijk af. (Zie verder bij de ken

erken. 
Kenmerken: 

Yi sh. blauw, licht en donker. 
Onderaan het lichaam van den adelaar tusschen vleugel en been 
een zwarte streep, loopende in de richting van de P in den 
linker benedenhoek, 
en 3. Aanlegpunten van den lithograaf: 2. midden in de ketting
schakel onder de tweede E van Bergedorf; 3. in de schakel 
onder A van Halber. Deze punten, die ook bij de andere waar
den voorkomen, werden eerst voor geheimteekens gehouden, 
maar zij zijn niets anders dan hulppuntjes voor den drukker 
resp. den lithograaf. 

. Het wapenschild vertoont in de bovenhelft 3K loodrechte 

lijntjes, die bij de lichtblauwe steeds, bij de donkerblauwe niet 
altijd zichtbaar zijn. 

5. Duidelijke dwarsstrepen bij de H en A van Halber en bij de 
H van Schilling. 

6. Tusschenruimte tusschen D en O van Bergedorf zeer klein. 
7. Rechterbeen van N van Ein is gaaf, terwijl bij de herdrukken 

hier een beschadiging te zien is. 

1 sh. zwart op wit. 

1. Aanlegpuntjes: a. onder de I van Ein; b. onder de tweede E 
van Bergedorf; c. boven de eerste L van Schilling. De puntjes 
zijn soms langwerpig als kleine streepjes. 

2. Géén zwarte punt of streep rechts van den toren, wel bij 
de herdrukken ! 

3. Tusschen kop va« den adelaar en schakelrand klein zwart 
streepje, dat twee golflijnen van het fond kruist. Bestaat onder 
het vergrootglas gezien uit 3 punten. 

4. De van links komende golflijnen van het fond raken het been 
van den adelaar niét. 

5. In Postmarke schijnt de P eenigszins schuin over de Ote liggen. 
6. Bovenhelft van het wapenschild zonder streepjes. 

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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Ii4 sh. zwart op geel. 
1. Aanlegpuntjes: a. onder E van Bergedorf; b. boven eerste L 

van Schilling; c. boven M van Postmarke; d. in de vrije ruimte 
onder A van Halb. 

2. De 1 van K heeft een dubbele ophaal. 
3. In Schilling staat de tweede L hooger dan de eerste. 
4. Waarde-aanduiding luidt: Schilling, terwijl de herdrukken 

Schillinge hebben. 
5. Wapenschild bovenhelft zonder streepjes. 

3 sh. blauw op rose. 
1. Aanlegpuntjes: a. boven de R van Drei; b. boven de tweede E 

van Bergedorf; c. in de schakel boven de tweede L van Schilling. 
2. Bovengedeelte wapenschild mét streepjes. 
3. Waardecijfer links boven het grootst. 
4. P door dun streepje met de omlijsting verbonden. 
5. Rechterbeen van M van Postmarke onduidelijk, vooral aan de 

binnenkant; staat soms geheel los van de M. 
6. Dwarsstreep van H van Schilling is steeds duidelijk en scherp. 
7. Waardecijfer rechts boven een weinig naar rechts overhellend. 

4 sh. zwart op bruinachtig. 
1. Aanlegpuntje in den schakel onder IE van Vier. 
2. Bovenhelft wapenschild met streepjes. 
3. Klein dwarsstreepje in de voet der P van Postmarke. 
4. Punt in de rand onder de voet van Postmarke. 
5. Tusschen rechter torendak en schakelketting afwijking in den 

ondergrond: een golf lijn vormt hier een terugloopende lus. 
6. Twee punten in de B van Bergedorf. 
7. Géén streep; bij de meeste herdrukken wel. 
8. Punt in de E van Postmarke. 

Literatuur. 
Kohls Handbuch, 11. Auflage. 
Briefmarkenzeitung 1925. 
Michel-catalogus 1927. 
Serrane, Vademecum des timbres-poste. 
Fritz Billig, Grosses Handbuch der Fälschungen, nr. 7. 

POSTZEGELHANDELAREN. 
Uit het artikel van den heer Lund van de vorige maand is mij 

gebleken, dat óf schrijver onbekend is met het bestaan van een 
officieele handelaarsvereeniging, óf dit feit eenvoudig negeert; 
zoodat verdere commentaar op de overigens goed gemeende raad
gevingen overbodig is. 

Echter, en zulks beschouw ik als veel ernstiger, ook in het 
verslag van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars wordt geklaagd over misstanden in den 
postzegelhandel. 

Helaas moet ik toegeven, dat zulks maar al te waar is, want 
behoudens regelmatige klachten over z.g. of gederailleerde hande
laren, kreeg ik naar aanleiding van bedoeld stukje verschillende 
klachten, ook uit het buitenland. 

Met de verklaring, dat onze vereeniging bereid is, en overigens 
deze bereidheid meerdere malen toonde, om met de verzamelaars-
vereenigingen samen te werken ten einde het onkruid uit de 
philatelistische plantentuin met wortel en al uit te rukken, komen 
wij niet verder. 

Vele knoeiers hebben bereids aan den lijve kunnen constateeren, 
dat het bedriegen van verzamelaars en handelaren niet ongestraft 
l l'jft. Overigens sta ik meerdere malen paf, wanneer ik klachten 
1 ehandel van philatelisten uit het buitenland, over het feit, dat 
zonder meer vertrouwen gesteld wordt in menschen, die hier te 
lande voor geen cent goed worden beschouwd. En komt dan 
Leiden in last, dan zijn èn Bonds-informatiebureau èn het secre
tariaat van de handelaars-vereeniging wel te vinden en men stelt 
de klacht annex vordering in handen van deze instellingen, het
geen natuurlijk het paard achter den wagen binden beteekent. 

VAN DIETEN — F 

Ik stel dus voorop, dat ons bestuur ten volle bereid is om 
samen te werken met het bestuur van den Bond en de leiders 
van alle postzegelverzamelaars-vereenigingen, ten einde het kwaad, 
dat overigens niet overschat mag worden, te keeren. Hierbij dient 
het echter te blijven, want èn handelaar èn verzamelaar behooren 
tot twee afzonderlijke groepen belanghebbenden. 

Ik maak van deze gelegenheid bovendien gebruik om in het 
algemeen een lans voor den handelaar te breken. Want wat zou 
de philatelic beteekenen, indien de handelaren niet bestaan hadden 
en bestonden. Het verschil tusschen een handelaar en een verzame
laar is, dat eerstgenoemde al zijn animo, risico en tijd beschikbaar 
heeft voor de philatelie, terwijl zulks voor den doorsnee
verzamelaar bijzaak is. Zouden onze albums een dergelijke per
fectie bereikt hebben, wanneer er geen ondernemende lieden waren 
geweest, die het aandurfden, ten koste van tijd en geld, iets nieuws 
te produceeren. Wie zijn het, die het eveneens met betrekkelijk 
veel risico (zulks geldt zeker voor de tegenwoordige omstandig
heden) aandurven, de zoo zeer begeerde postzegels over de wereld 
te distribueeren ? Wie zijn de beste kenners en keurmeesters van 
de postzegels ? Waren niet wereldbekende kopstukken uit de phila
telie de handelaren met hun uitgebreiden voorraad postzegels, 
welke kon dienen als vergelijkend materiaal ? En zoo zou ik nog 
meerdere kwaliteiten van den handelaar kunnen opsommen, doch 
ik acht zulks overbodig, omdat iedere verzamelaar het hierovei 
wel eens zal zijn. En wanneer er dan sprake is van een verzame
laar, die zich bedrogen acht, dan blijkt dikwijls, dat het zijn 
eigen schuld is, daar hij het onderste uit de kan wilde hebben 
en het deksel op den neus kreeg. Zij, die meer letten op „koopjes' 
dan op kwaliteit, zijn in doo.'snee de dankbare prooi voor zwende
laars en bedriegers, waartegen niet genoeg kan worden geageerd 
In het bijzonder moeten die verzamelaars steeds op hun hoede 
zijn, die van elke communicatie met andere philatelisten verstoker 
zijn, want zij zijn het, die zich door schijnbaar aanlokkelijke aan 
biedingen laten verleiden om prullen te koopen, welke in geei '; 
enkel opzicht den naam van postzegel verdienen. Mij bleek hc » 
steeds, dat de collecties van hen, die bereid waren de juiste markt s 
waarde van de postzegels te betalen, gespeend waren van valsch(» 
of getruqueerde zegels. De vereenigingen van postzegelverzamelaar ' 
verrichten ten deze nuttig werk en hun besturen dienen bij voort ? 
during de aandacht te vestigen op de gevaren, waaraan niet s 
deskundige leden zijn blootgesteld. e 

Dan wordt vaak geschermd — en zulks doet de bedrieger hi l 
voorkeur — met de groote winsten, welke de handelaar voor ziji 
bemiddeling zou rekenen, doch ik stel hier tegenover, dat di 
reëele verkooper niet alleen rekening houdt met zijn eigci 
belangen, doch ook die van zi)n cliënt nimmer uit het oog verliest 
Evenals iedere tusschenpersoOT^ heeft hij recht op zijn provisie al 
vergoeding voor het risico, dat hij dikwijls loopt. En het gaa 
dan niet aan, dat er scharrelaars en beunhazen komen, die geei 
onkosten hebben en probeeren de markt te bederven, waarvai 
ten langen leste ook de verzamelaars de dupe zijn. 

Overigens zorgt de concurrentie er wel voor, dat van over 
vragen geen sprake is, terwijl de gevestigde handelaar maar a 
te goed weet dat zijn naam in de philatelistische wereld voor goei 
naar de maan is, indien hij zich met knoeierijen, hoe dan ook 
inlaat; de zwendelaar en oplichter echter dient zich steeds aai 
onder andere vermomming, m casu onder anderen naam, terwii 
hij dikwijls referenties noemt, waarvan de stukken afvliegen, doel 
waarvan men veelal geen gebruik maakt, daar dan zou blijken 
dat deze geen cent waard zijn. 

Verder staren de verzamelaars zich maar al te vaak blind o; 
de verschillende noteeringen in de catalogi, zoodat het dikwijl 
den indruk wekt, dat zij francs in plaats van postzegels koopen 
Aan het postzegel zelve wordt dan eerst in de tweede plaat 
gedacht. Men noemt een zegel maar al te gauw duur of goedkoop 
zeggende dat het met zoo- en zooveel genoteerd staat in die o 
die catalogus, welke ten slotte toch maar een prijslijst is vai 
een zekere firma. 

Resumeerende geef ik als mijn meening te kennen, dat de ver 
zamelaars recht hebben op 100 "/o service van hun handelaren 
die voor 100 "/o betrouwbaar dienen te zijn en ook van het val 
voldoende op de hoogte dienen te wezen. Van den verzamclaa 
wordt dan echter verwacht, dat hij als zijn handelaar diengen 
kiest, die zulks ook voor 100 Vo is. 

»OSTZEGELVEILINGEN 
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De vereenigmg van handelaren zorgt wel voor goede orde in 
haar huis en klachten zullen uitblijven Het onderlinge postzegel-
verkeer in de vereenigingen kan ongestoord plaatsvinden, daar de 
besturen hunnerzijds wel zorg dragen om misstanden uit te roeien 
en knoeiers aan de kaak te ^tellen 

Dat de verzamelaar dus zijn handelaar beschouwe ook als steun 
op den weg door de philatelistische wereld, waarm vele rozen 
bloeien, doch nog immer voorzien van scherpe doornen 

M. J. H TOORENS, 
secr Ned Ver van Postzegelhandelaren 

Vraag — Waarin bestaat het verschil tusschen de Ie en 2e op
lage der met „Deutsches Reich" overdrukte Danziger zegels ' 

Antwoord — Veel heb ik hierover in de Duitsche tijdschriften 
niet gevonden Het meest uitvoerige komt op het volgende neer 
Voor het overdrukken der pf -waarden gebruikte men ten deele 
restanten, ten deele een nieuwe oplage der wapenzegels In hoofd
zaak IS dit te zien aan de drukdata op de velranden, welke even
wel nog niet alle bekend zijn Alleen bij het 40 pf. zegel kan men 
een duidelijk kleurverschil waarnemen donkerblauw en zwart-
blauw Beide hebben dezelfde drukdata, n 1 738, waarvan het 
eerste cijfer de maand, de beide anderen het jaar aanduidt, waarin 
het vel is gedrukt Het donkerblauwe zegel vertoont een gelijk
matige, iets glanzende kleur, terwijl bij de zwartblauwe de kleur 
onregelmatig lijkt en matter is 

BIJ de Ie oplage van het 1 G zegel komt op de onderste rand 
van het vel (onder zegel 48) een passerkruis voor, daarnaast m 
Spiegelschrift het plaatnummer en wel in oranje K 3, verder nog 
een klein zwart cijfer voor de plaat van het middenstuk De vellen 
van de 2e oplage hebben als plaatnummer K 4, resp 5 Bij de 5 
staat in plaats van het kruis in Spiegelschrift „Eisen-K" 

BIJ het 2 G zegel der Ie oplage zijn gevonden de plaat-
nummers 13 (rose) resp 14 en 15 (zwart) Bij de 2e oplage vindt 
men de zwarte nummers 9, 10 en 11 en de rose 1 en 2. Ook hier 
vindt men in Spiegelschrift „Eisen-K" en wel bij de 1 rechts, 
bij de 2 links van het kruis 

Verder onderscheiden zich de Ie en 2e oplage der beide Gulden
zegels in het volgende 

De 1 G zegels zijn het moeilijkst uit elkaar te houden Bij 
de 2e oplage schijnt de kleur van het zegel aan de achterzijde iets 
rooder door dan bij de Ie oplage. 

Daarentegen zijn de beide oplagen van het 2 G zegel gemakke
lijker te herkennen Bij de Ie is het middenstuk meer grijs, terwijl 
htt bij de 2e donkerder, dus zwarter, is Het papier der Ie oplage 
IS grijzer, d w z het is door inwerking der gom iets verkleurd, 
3ok de gom heeft een donkere kleur aangenomen Bij de 2e oplage 
heeft het papier deze inwerking nog niet ondergaan, papier en 
gom zijn beide nog wit Door de invloed van de verandering in 
het papier is bij de Ie oplage de rose kleur van de omranding 
iets matter dan de karmijnrose kleur van de 2e oplage Men 
Deweert evenwel, dat wanneer het oorspronkelijke zegel van de 
2e oplage ook eens 15 jaar oud zal zijn, het verschil verdwenen is 

W. G Z 
In aansluiting aan het antwoord in het vorige nummer gegeven 

betreffende het bestaan van de nrs 140-150 en 258/9 op de emissie 
1872, kan ik nog mededeelen dat de heer Jansen te Utrecht m het 
jezit IS van nr 259 op een 5 cent 1872 (gekeurd door den heer 
iCorteweg) Toegevende dat deze combinatie een groote zeldzaam-
leid IS, blijf ik echter niettemin op het standpunt staan — hetwelk 
loor den heer Korteweg volkomen gedeeld wordt — dat de 
irs 145/150 en 258/59 niet in de puntstempelverzamelingen 1872 
)pgenomen dienen te worden, als zijnde anachronistische en daar-
)m niet catalogiseerbare zegels, welke men hoogstens als curiosi-
:eiten kan verzamelen buiten de eigenlijke puntstempelverzameling 
.872 om. 

W. H P. VAN TRUIJEN 

VAN DIETEN — ^ 

WÊ^^^^^^§> Ter besdierminé É 
Wo^'^^ä Var Verzainelaars m 
m^§^^;£^^ en Handelaren ^p 

CATALOGI. 
WIJ hebben eens de meening hooren verkondigen, dat een 

(speciaal) catalogus meer moet bezien worden als een beknopt 
handboek, dus dat men meer zijn aandacht moet besteden aan 
hetgeen over de zegels verteld wordt, dan aan de prijzen 

Het verschil tuschen een handboek en een catalogus, afgezien 
dan van de beknoptheid, ligt o i ergens anders Degenen, die 
catalogi samen stellen doen dit met een commercieel doel en zij, 
die een handboek schrijven uit liefde tot en met kennis van de 
philatelie Nu willen wij natuurlijk niet beweren, dat een cata 
logus zonder vakkennis kan geschreven worden, maar helaas speelt 
het begrip handel, wat men daar dan onder wil verstaan, een te 
groote rol 

In een vorige jaargang van dit blad is er eens een artikel over 
ditzelfde onderwerp verschenen waar nog al wat over te doen 
IS geweest Er zijn toch voorbeelden te over om te bewijzen, dat, 
wanneer een bepaalde serie zegels om de een of andere reden „in 
trek" komt, deze zegels plotseling opduiken in catalogus en of 
album, om daaruit weer even snel (tijdelijk ' ) te verdwijnen, wan 
neer een of andere duistere oorzaak daartoe blijkbaar aanleiding 
geeft. 

Ruilt men op catalogus-basis, dan doet het er per slot van 
rekening niets toe, welke prijs achter het zegel staat Men maakt 
eenvoudig een overeenkomst tegen een bepaalden norm, in dit 
geval de prijzen van een bepaalden jaargang van een genoemden 
catalogus, te ruilen Nu is het natuurlijk een hard gelag, wanneer 
U ziet, dat de zegels, waarvan U afstand heeft gedaan, in een vol
gende uitgave van den catalogus 100 procent of meer zijn gestegen. 
U dient dat feitelijk met een glimlach te accepteeren Een andere 
maal boft U eens Maar heeft het gokduiveltje U met een beetje 
te pakken ? Postzegelverzamelen is toch uw liefhebberij, (al kost 
dat dan wel geld, veel soms, maar troost u, dat kost elke hobby 
en u blijft er gezond bij, wat ook wat waard is) uw doel is toch 
een collectie te verkrijgen van prima zegels ' 

Onlangs hoorden wij van een poging om etn inzicht te ver
krijgen in de verhouding der prijzen van de verschillende catalogi 
Er werden, naar wij meenen, 3 X 6 of 7 boekjes ter rond 
zending aan een vereeniging aangeboden Het waren alle courante 
zegels, geen zeldzame of dergelijke Het eene stel was geprijsd op 
basis Yvert de franc k 2 cent, het andere Michel tegen 10 cent 
de mark en het derde de mark volgens Froede voor 15 cent 
Alle 3 catalogi waren van het jaar 1939 en uit alle boekjes was 
tusschen 1/3 en de helft der zegels verkocht Welke conclusie is 
hieruit te t r e k k e n ' Indien deze poging nu eens wordt herhaald 
op grooter schaal met alle hier te lande gebruikte catalogi, zou 
er dan een bepaalde prijzenverhouding vast te stellen zijn ' Willen 
WIJ eens een poging w a g e n ' Wie doet er m e e ' Schrijft u maar 
aan den hoofdredacteur 

TOM LUND 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE AMSTERDAM 
OP len EN 2en PINKSTERDAG IN ..KRASNAPOLSKY". 
De in September 1939 aangekondigde en toen door de tijds

omstandigheden niet doorgegane postzegeltentoonstelling tei 
gelegenheid van het 12J^-jarig bestaan der Amsterdamsche Ver
eeniging „De Philatelist" zal nu op 12 en 13 Mei (len en 2en 
Pinksterdag) toch gehouden worden Uren van openstelling 
lederen dag van 11 uur v m. tot 5 uur n m 

Daar er op Zaterdagavond, onmiddellijk daaraan voorafgaande, 

MANCOLIJSTEN 
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door genoemde vereeniging een feest gegeven zal worden, kunnen 
wij u slechts aanraden: zorgt voor een introductie voor dien 
feestavond, bespreekt kamers in „Kras", dan kunt u in genoemd 
gebouw na afloop van het feest tot 's morgens 11 uur rusten 
en vervolgens (alweer in hetzelfde gebouw !) de tentoonstelling 
bezoeken, die gratis toegankelijk is. Op deze tentoonstelling zult u 
kunnen bewonderen wat werkelijke verzamelliefde bij elkaar heeft 
gebracht onder het mot to : Klein maar Fijn ! 

Bezoekt dus met Pinksteren de hoofdstad des lands, de stad met 
zijn eigen gezellige sfeer, de stad der royale menschen, die feest 
weten te vieren. U combinee t dan het nuttige met het aangename 
e n . . . . u zult er geen spijt van hebben. Alle verdere inlichtingen 
verstrekt het secretariaat: G. Mik, Olympiaweg 55 hs., Amster
dam Zuid. 

TENTOONSTELLING IN HET 
NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 

Tot 1 Juni 1940 is er in het Postmuseum een tentoonstelling 
van brieven, boekwerkjes en prenten van 1600 tot het einde der 
19e eeuw, welke een beeld geven van het verzenden van brieven 
per bode en per schuit, de invoering van poststempels, de Staten-
post en het postvervoer tijdens de Bataafsche Republiek, de 
Fransche Overheersching en het Koninkrijk der Nederlanden. 

Uit de wereldverzameling van postzegels worden getoond Italië, 
Italiaansche Koloniën en protectoraten. Steeds is te raadplegen de 
collectie zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Het museum is gevestigd Kortenaerkade 11. Het is eiken werk
dag geof>end van 10—16 uur. Toegangsprijs bedraagt 10 cent. 

ZWOLLE. 
De afdeeling Zwolle van „Philatelica" organiseert op Donder

dag 2, Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Mei in de bovenzalen van de 
„Harmonie", Groote Markt, Zwolle, een propaganda-tentoon-
stelling. Verschillende bekende verzamelaars zenden gedeelten van 
hun collectie in. Maar ook minder ver gevorderden zullen meedoen 
en zullen er dus de noodige vergelijkingen te maken zijn. Prijzen 
zijn niet beschikbaar. Wel ontvangt iedere inzender een her
inneringsmedaille. De toegangsprijs is zeer laag, n.1. 25 cent, pro
gramma inbegrepen; voor bezoekers beneden 16 jaar is de toegangs 
prijs 10 cent. Vele attracties worden den bezoekers aangeboden: 
zoo ontvangt iedere tiende bezoeker een verrassing. 

Laten vele verzamelaars uit de omgeving van Zwolle blijk geven 
van hun belangstelling en deze tentoonstelling met een bezoek 
vereeren. Zij is geopend: op Donderdag van 10-18 uur; op Vrijdag 
en Zaterdag van 14-22 uur. -

GOMSTROOKJES POSTFRISCH NR. 1. 
Op verzoek van den importeur, den heer L. J A. Ludeker, 

heeft dr. G. W. W. Bölian de gomstrookjes Postfrisch Nr. 1 
onderzocht (zie de advertentie in het Maart-nummer op blz. 4 
van den omslag). Laatstgenoemde deelt mede: „dat m. i. deze 
hechtstrookjes zeer goed zijn en beslist in een behoefte voorzien. 
Verzamelaars van ongebruikte zegels zullen deze nieuwigheid met 
vreugde begroeten." W. G. Z. 

VERBETERING. 
In het artikel „Vervalschingen" door J. G. Millaard op blz. 53, 

tweede kolom, slot der derd^" alinea van onderen, staat dat het 
menschelljk oog alleen stralen kan opvangen van golflengten 
grooter dan 760 miUimicra. 

Dit is onjuist, daar wij stralen boven de 760 millimicra ook niet 
kunnen zien; dit zijn de z.g, infraroode. 

De zin moet als volgt gelezen worden: „Zij zijn voor het 
menschelijk oog onzichtbaar, aangezien dat alleen stralen kan op
vangen van golflengten tusschen 390 en 760 millimicra. 

PHIFAKA. 
Kleurverschillen te constateeren is soms vrij moeilijk. De Gebr. 

Senf helpt ons nu daarbij, doordat zij een doos met 150 kar
tonnetjes verkrijgbaar stelt, die alle mogelijke kleurverschillen 
dadelijk tot een oplossing brengen. De inrichting dezer kartonnetjes 
is zoodanig, dat men zijn zegels niet uit het album of ruilboekje 
behoeft te nemen. Elk kartonnetje heeft bovendien de kleur nog 
in 3 nuancen, zoodat feitelijk 450 kleuren worden aangegeven. 
Het geheel is zeer praktisch in het gebruik en zal zeker in een 
behoefte voorzien. Het geheel kost slechts mk. 3.75 plus verzend
kosten. 

BIJZONDERE GEBIEDEN. 
Hoewel er bijv. in Engeland reeds meerdere lectuur over bestaat 

moge hier toch nog gewezen worden op de poging, die de heer 
Zilver waagt om een zoo volledig mogelijke opsomming te geven 
van alle mogelijke bijzonderheden, die op de postzegels voorkomen. 
Zooals uit de circulaire, waarmede hij zich tot de verschillende 
vereenigingen heeft gewend, blijkt, is hij bezig lijsten samen te 
stellen, op elke waarvan een bepaald onderwerp wordt behandeld, 
bijv. kasteelen, vrouwen, booten, vogels, visschen, enz. enz. Op 
toezending dezer lijsten kan men zich voor een klein bedrag laten 
inschrijven bij den heer N. A. Zilver, Zach. Jansestraat 53, 
Amsterdam. 

PHILATELISTISCHE BIJEENKOMSTEN ENZ. 
Op 17 Maart werd in L u x e m b u r g de 2e nationale dag 

van den postzegel gehouden. De op dien dag uit de stad Luxemburg 
verzonden correspondentie werd voorzien van een bijzondere 
afstempeling. 

Van 28 t.m. 31 Maart werd te B e r l i j n een groote nationale 
postzegeltentoonstelling gehouden. Zooals de titel „Deutsche 
Marken - Deutsche Stempel" al aangeeft, werden in hoofdzaak 
Duitsche gebieden getoond. De Duitsche rijkspost gaf voor deze 
gelegenheid een bijzonder zegel van 24 -j- 76 pf. uit, terwijl het 
tentoonstellingspostkantoor zorgde voor een speciale afstempeling. 

Ten bate van de gewonde militairen zal o. a. een postzegelten
toonstelling worden gehouden te B a r - s u r - A u b e op 12 Mei 
De aldaar geposte correspondentie zal van een bijzondere af
stempeling worden voorzien. 

EEN „POST-NUMMER" VAN DE INDISCHE S.S. 
Het tijdschrift „Java Expres", het orgaan van de Indische Staats-

spoorwegen, heeft het Januari-nummer als „Post-nummer" uit
gegeven, waarin enkele voor philatelisten interessante artikelen 
Het nummer begint met een uitvoerig en fraai geïllustreerd stuk 
over de postgeschiedenis, van de oudste tijden af, waarin vooral 
ook de oude posttoestanden op Java worden beschreven. Een 
artikel „Staatsspoorwegen en Posterijen" beschrijft o. a. de rijdendi 
spoorwegpostkantoren en de „postzakvanginrichtingen"; verdei 
is er o. a. nog een stuk over het fotografeeren van postzegels. 

B 
WAAROM DE SPOORWEGZEGELS NIET LANGER 

GELDIG ZIJN. 
Naar aanleiding van een in ons Maandblad dd. 16 Maart j.I 

opgenomen klacht over den korten geldigheidsduur der spoorweg 
zegels vernemen wij van bevoegde zijde: 

Incidenteel uitgegeven herdenkingszegels, zooals die, uitgegeven 
ter gelegenheid van het jubileum der spoorwegen, kunnen niet o}' 
één lijn worden gesteld met de kinder- en zomerzegels, welke een 
blijvende plaats in de Nederlandsche postzegeluitgiften innemen 
Daarom is voor deze laatste zegels de geldigheidsduur op 5 jaren 
gesteld. Het zou echter weinig zin hebben, zegels van een reed' 
geheel op den achtergrond gekomen gebeurtenis nog langen tijc 
te handhaven. In den regel eindigt de geldigheid dezer zegels daar
om op den laatsten dag van het jaar, waarin zij zijn verschenen 
Alleen voor de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het jubileun. 
van H. M. de Koningin is deze termijn bij uitzondering met één 
jaar verlengd. 

Men dient hierbij ook te bedenken, dat het den dienstuit 
voerenden postambtenaren, die steeds in korten tijd veel werl 
verzetten moeten, bij de controle der frankeering niet al te moeilijk 
dient te worden gemaakt ! Er zijn reeds vele soorten geldige post 
zegels; deze mogen niet al te zeer toenemen. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDéNIEUWS 
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De verstrekkmg alleen op verzoek geschiedt juist om te voor
komen, dat het publiek gedachtenloos groote voorraden van deze 
zegels met beperkte geldigheid zou inslaan. 

Bovendien is, zoowel bij de aankondiging van de uitgifte dezer 
zegels, als kort voor het eindigen van den geldigheidstermijn, in 
de dagbladen de aandacht van het publiek m het bijzonder op dit 
punt gevestigd. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
In de maand Maart boekte de beurs 757 bezoekers. Dit waren 

er bijna 100 meer dan in Februari. Het meerdere aantal was te 
danken aan de eerste avondbeurs, die op Goeden Vrijdag-avond 
werd gehouden Op dien avond werd de beurs alleen al door 108 
personen bezocht. Toch viel dit bezoek met mee. in het algemeen 
zagen wij slechts weinig nieuwe gezichten op dien avond. Het is 
dan ook de vraag of de avond juist gekozen was Een volgende 
maal wordt de proef op een Maandagavond genomen. 

In den loop der maand behoorde de voorzitter der Ned -Indische 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, die met verlof hier te 
lande vertoeft, tot onze gasten, juist op een middag dat de Avro 
van haar belangstelling deed blijken. In de komende maanden zal 
deze ingeblikte reportage via den aether tot de ooren onzer mede-
philatelisten doordringen De komische noot ontbreekt daarbij niet, 
maar wat deze is mogen wij niet verklappen 

Op den 30en Maart verscheen een reportage met foto's van de 
beurs in „De Prins der Geïllustreerde Bladen". 

Uit de verst afgelegen hoeken van ons land kregen wij bezoekers. 
Uit Maastricht, Assen, Denekamp, om enkele plaatsen te noemen. 
WIJ hopen, dat de kennismaking met de beurs voor onze bezoekers 
een aangename is geweest. 

Nieuwe arbitrage-gevallen werden niet aan de commissie voor
gelegd. Wel heeft de in het Maandblad vermelde arbitrage tot 
resultaat opgeleverd dat thans deze kwestie tot tevredenheid van 
alle betrokken partijen is afgewikkeld. 

Het bestuur deelt mede: 
Op Maandag 6 Mei a.s. wordt wederom van 7-11 uur een 

avondbeurs gehouden in „De Brakke Grond", Nes. Gezien de 
ervaring met de vorige avondbeurs, die door 108 personen werd 
bezocht, ondanks den minder gunstig gekozen avond, is de ver-
wachtiging gewettigd dat op Maandag, wanneer zeer veel vreemde
lingen Amsterdam bezoeken, een nog drukker gebruik van deze 
gelegenheid zal worden gemaakt. 

BERICHT. 
De firma Rietdijk verzoekt ons te berichten, dat haar kantoren 

zijn gevestigd: in Nederland te 's-Gravenhage, Lange Poten 15a, 
in de Ver. Staten te New-York, 505 Fifth Avenue, Room 1300 
Dit ter voorkoming van de gedachte, dat het kantoor te 's-Graven
hage zou zijn opgeheven ADM 

DE WEDUWE MET DE GROENE FOUTDRUK. 
(Een postzegelanecdote van Max Buttner, overgenomen uit 

The Asia Stamp Journal te Shanghai) 
Zooals algemeen bekend is discretie een eerezaak. Daarom zijn 

alle namen in dit waar verhaal veranderd en men zal ze tevergeefs 
in atlassen of handleidingen zoeken Oudere philatelisten zullen 
zich misschien het ongeveer 20 jaar oude geval herinneren, maar 
voor jongere postzegelliefhebbers zal het een nieuw en interessant 
verhaal zijn. Deze ongelooflijke gebeurtenis, welke destijds een 
sensatie veroorzaakte, begon heel onbeduidend Op 10 Juni 1920 
verscheen n 1 in alle belangrijke kranten in de Amerikaansche stad 
Philatucky de volgende advertentie. 

„Engelsch philatelist, op doorreis, zoekt het 6 pence zegel van 
Groot-Britannie uitgegeven in 1902 in g r o e n e kleur Hooge 
prijs zal voor een prima stuk betaald worden Offerten te adres-
seeren aan Fred L Sharper, Hotel Ambassador " 

Natuurlijk gingen alle philatelisten en postzegelhandelaren, na 
lezing van deze advertentie dadelijk ijverig aan het zoeken naar 
dit verlangde zegel, in de hoop er een behoorlijk bedrag voor te 
krijgen. Ongelukkigerwijze vond niemand er een en zoekende in 
de catalogi, bleek dat ook daarin dit zegel niet te vinden was. 
Eenige nieuwsgierige handelaren begaven zich naar het hotel 
Ambassador en verzochten mr. Sharper om een onderhoud. Hij 

ontving hen in zijn luxueuse kamer en vertelde hen bereidwillig 
gaarne het vreemde verhaal van deze mysterieuze rariteit. 

Terwijl hij philatelistische onderzoekingen deed in de Britsche 
postarchieven, ontdekte de Engelschman toevallig, dat in 1905 
eenige vellen van 't 6 pence zegel bij vergissing in groene, in plaats 
van lila kleur gedrukt waren. Er werden dadelijk instructies 
gegeven deze druk te stoppen en alle reeds uitgegeven vellen te 
verzamelen, teneinde deze in te trekken. Er waren echter reeds 
eenige aan enkele postkantoren verstrekt Deze konden nog terug
gebracht worden op één vel na, dat aan een belangrijk buiten-
landsch handelshuis verkocht was Onmiddellijk trad men in ver
binding met die firma en slaagde er in het grootste «deel van het 
vel terug te krijgen — er misten evenwel 25 zegels, waarvan de 
meeste zich op zakenbrieven naar Philatucky, onderweg naar 
Amerika, bevonden. De rijke mr. Sharper wenschte van zijn kort 
verblijf In Philatucky gebruik te maken om de groene rariteit to t 
eiken prijs buit te maken Als deze zegels gevonden werden, zouden 
ze ongetwijfeld onder de philatelisten opschudding verwekken, 
vooral onder de Engelsche 

Na dit sensationeel onderhoud gingen de nadenkende postzegel
handelaren weg. Slechts 25 zegels waren in circulatie geraakt: zij 
dachten aan de beroemde Mauritius-zeldzaamheden, waarvan er 
ook maar enkele op de geheele wereld bestonden en zij droomden 
reeds van sommen met 6 getallen — misschien als ze het geluk 
eens hadden . . . . ! ! ! Zij zochten nog eens koortsachtig in al hun 
voorraden, in alle hoeken en gaten, bij vrienden, kennissen, 
relaties, maar niemand had dit groene zegel in zijn bezit, noch 
had tnen er ooit van gehoord. Zij begonnen de hoop al te verliezen. 

Toen — na een paar dagen — verscheen er een waardige oude 
dame in den winkel van John D. Stampman. Zij ontdeed op om
slachtige wijze een zorgvuldig verpakt album van zijn omhulsels 
en vertelde, dat zij de door haar kortelings overleden echtgenoot 
nagelaten collectie verkoopen wilde „Ik heb met veel verstand 
van postzegels, maar ik vertrouw u", zei ze. Mr. Stampman nam 
de verzameling voor zich en keek de bladen door. Het bleek geen 
waardevolle verzameling te zijn Hij wilde haar juist een zeer 
kleine prijs noemen, toen hij plotseling een groene plek zag op 
een blad van Groot-Britannie. Hij bemerkte dadelijk, dat het een 
groene 6 pence was van 1902 en een afstempeling vertoonde van 
1905. Ongetwijfeld was dit de gezochte rariteit ! De handelaar 
wist zijn vreugde te verbergen en ging oogenschijnlijk op onver
schillige wijze door met het bladeren in het album. Daarna vroeg 
hij de oude dame naar den prijs Zij antwoordde, dat zij werkelijk 
niet wist, wat te vragen, maar dat haar echtgenoot wel eens gezegd 
had, dat zijn collectie op zijn minst 8000 dollars waard was — 
of de helft van deze som te veel zou zijn ' „Om 's hemels wil", 
nep hij uit, zich voordoende alsof hij hevig geschrokken was, 
„ik zou een arme man worden '" Inwendig vreesde hij natuurlijk, 
dat de weduwe met het album zou weggaan. Ten slotte werden ze 
het eens op 2500 dollars, welke som mr. Stampman haar terstond 
uitbetaalde Toen de oude vrouw was weggegaan, nam de nieuwe 
eigenaar zijn kostbaar "bezit uit het album en sloot het in zijn 
safe weg, terwijl hij de eed aflegde het niet aan den Engelschman 
te verkoopen dan voor den 10-voudigen prijs. 

Den volgenden morgen vroeg ging hij met zijn schat naar het 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
^ j [ ^ J . G. MILLAARD (Fa. J. VOET). 
2 S ^ ^ ^ ^ A Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
[ I ^ ^ ^ B j S p O * 1890. — Beeedigd Philatelisiisch Makelaar. 
V ^ ^ ^ ^ V H o v e n l e p s w e g 18 - TIEL. 
^ ^ ^ ^ Telefoon 2951. Giro 229209. 
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hotel Ambassador. Tot zijn grievend leedwezen vernam hij daar, 
dat mr. Sharper de stad verlaten had zonder een nieuw adres 
achter te laten. Na de eerste schok kwam bij mr. Stampman de 
hoop op, wel een anderen kooper te zullen vinden. Toen hij het 
hotel verliet, ontmoette hij toevallig een collega, de postzegel
handelaar Frank J. Watermark, die juist de hal binnenging met 
een triomfeerende glimlach op zijn gezicht. Na eenige beleefdheids-
uitingen gewisseld te hebben, kwamen andere collega's binnen en 
in korten tijd ontmoetten alle postzegelhandelaren van Philatucky 
elkaar in de hal, zonder vooraf een afspraak gemaakt te hebben. 
Hoe lang werden hun gezichten, toen ieder van hen tot de ont
dekking kwam, dat hij de begeerde groene variëteit in bezit had. 
Een ieder van hen had bezoek gehad van de oude dame en ze 

hadden haar alle een mooie prijs voor de verzameling van haar 
overleden echtgenoot betaald. 

Op dit oogenblik lagen er reeds vele mijlen tusschen „de treu
rende achterblijvers" en de express-trein, waarin de rijke Engelsch-
man en de bewuste weduwe, die, zonderlmgerwijze er opeens veel 
jonger uitzag, zich spoedden naar nieuwe „weide-gronden" ! De 
bewuste mr. Sharper was juist bezig een dikke portefeuille in zijn 
binnenzak op te bergen, na nog eens de 30.000 dollars nageteld 
te hebben, die hem deze aardige kleine postzegelaffaire in Phila
tucky had opgeleverd. 

„Zie je, Mady," zei hij tot zijn medewerkster, „hoe goed het is, 
eenig verstand van chemie te hebben en te weten, hoe men waarde
loos lila in kostbaar groen kan veranderen !" M. J. M.-F. 

'imea BLANCO ALBUMS B I J Z O N D E R E : AAIVBIEDIIVG I : : 
G E H B B L , N E D B R L r A N D S C H F A B R I K A A T . 
ZeZ/s engros nooit voor zulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEA-AUFDERHEIDE is een fraai, voornaam uitgevoerd blanco album, 
met tachtig bladen, prima houtvrij papier, met zwak geruiten onderdruk, lichtgrijs. De klem
band is uiterst sterk, geheel linnen, uiterst modern en elegant van uitvoering, met gouden bies. 
Om het bewijs te leveren dat men voor iets goeds en goedkoops niet op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan waarvoor het buitenland 
hier aan den handel levert. — Wij hebben drie soorten, t. w.: 
PHILEA I, formaat 27 X 31 cm., het populaire, reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen prima papier, prijs ƒ 3.50. 
PHILEA II, formaat 27 X 31 cm., het populaire reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen ivoorcarton, prijs ƒ 4.—. 
Thans hebben wij aan deze soorten nog toegevoegd het: 
PHILEA LUXE ALBUM, formaat 30 X 33 c m , geheel linnen klemband, 80 bladen houtvrij 
cartonpapier, prijs ƒ 5 . — 
BLANCO BLADEN voor Philea I: 2 c , Philea II: 3 c , Philea Luxe: 4 c. 

HILVERSUM, Postbus 1, Giro 1700, Tel. 4323 
AMSTERDAM, Gravenstr. 17, a/d N. Kerk. 

Telef. 47103. 
AUF DER HEIDENS POSTZEGEIHANDEL 

DBIV H A A G : 
Lange Poten 15a 
Terefoon 117020 JI.K. eiEÏÏDUK I V E W - Y O R K : 

5 0 5 Fifth Avenue 
— Room 1300 — 

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

ALLE AANBIEDINGEN S.V.P. NAAR NEW-YORK. 
N B D B R I y ^ I V D E N K O L , O I V I Ë N E N E U R O P A . 

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

AANVRAGEN UITSLUITEND NAAR DEN HAAG, LANGE POTEN 15a. 

G. LIMBURG, AMSTERDAM 
NUMISMAAT 

Prinsengracht 822 b. Utr . str. Telefoon 40231 

OUDE MUNTEN - PENNINGEN. 
(Noodmuoten, Gildepenningen, enz.) 

I N K O O P . RUIL VERKOOP. 
Numismatische boekhandel (91) 

A L < L E S P R I M A O B B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923/1938: l6 series, 6l waarden f 6,80 
Kind 1939 i serie 18 cent 10 series f 1,75 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 7,80 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Ams te rdam, C. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd 
's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

ROBIvF" B O B K E i V i A . 
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aOHN. XBI^KAiViR, H i l l e é o m , H o l l a n d 
BLrOBMBOI^IwBNKWE:E:KE:RM E^JS H A N D e L r 
B a n k i e r s : X i v e n t s c h e B a n k N.V. H i l l e ^ o m . P o s t r e k e n i n g 1 7 6 0 . 
AAN ONZE HOLLANDSCHE BOLLENVRIENDEN ! 
Tengevolge van den oorlogstoestand is de uitvoer van bloembollen 
naar de belangrijkste afzetgebieden zooals Engeland en Frankrijk 
onmogelijk geworden, zoodat onze handel op die landen geheel 
stil ligt, waardoor de toestanden in onze beroemde bloembollen
streek uitermate slecht geworden zijn. En daarom komen wij een 
oogenblikje Uw aandacht vragen voor verschillende artikelen 
welke U dit voorjaar in Uw tuin kunt planten. Hoe jammer het 
ook is, zulen zeer veel planten in Uw tuin van den abnormalen 
winter meer of minder hebben geleden, zoodat U naar alle waar
schijnlijkheid de ledige plekken in Uw tuin zult moeten bijvullen. 
Na beleefde aanbeveling, verblijven wij inmiddels, < 

Hoogachtend, 
J O H N TELKAMP N.V. — HILLEGOM. 

REUZENBLOEMIGE DUBBELE BEGONIA'S 
met groote dubbele bloemen. Extra zware knollen die maanden 
lang onafgebroken bloeien, in de kleuren Wit, Geel, Rose, Rood, 
Koper, Oranje. 

Per 10 stuks ƒ0.30; per 100 ƒ2.25. 
Gemengde kleuren per 10 stuks ƒ 0 25; per 100 ƒ 2 . — . 

GROOTBLOEMIGE GLADIOLEN 
De zomerbloemen bij uitnemendheid, extra geschikt voor 
groepjes, randbeplanting en tevens uitnerriend geschikt voor 
snijbloern. Kleuren: Rood, Scharlaken, Heldergeel, Zuiver 
Wit, Zalm, Oranje, Rose, Fluweelblauw, ^ iolet en gemengd. 

Pet 10 stuks ƒ0 .15 ; per 100 stuks ƒ1 .25. 

POPULAIRE COLLECTIE GROOTBLOEMIGE 
GLADIOLEN 
30 grootbloemige Gladiolen in 5 versch. kleuren, ƒ 0.40. 
60 grootbloemige Gladiolen in 10 versch. kleuren, ƒ0.70 
120 grootbloemige Gladiolen in 10 versch. kleuren, ƒ 1.30. 

IN DAHLIA'S 
bieden wij U verschillende collecties aan, uitsluitend samengesteld 
van de beste en nieuwste soorten. Dahlia's mogen in geen enkelen 
tuin ontbreken, vooral als snijbloem zijn ze onontbeerlijk. In deze 
collectie worden door ons slechts de beste en meest volmaakte 
isoortea geleverd. 

6 grootbloemige Cactus Dahlia's, 6 versch. soorten, ƒ 0.75 
12 grootbloemige Cactus Dahlia's, 12 versch. soorten, ƒ 1.40 
6 reuzenbloeftiige Amer. Dahlia's, 6 versch. soorten, ƒ 0.80 
12 reuzenbloemige Amer. Dahlia's, 12 versch. soorten, ƒ 1.50 j l 

GROOTBLOEMIGE KLIMR02EN 
Prachtige extra sterke planten in de kleuren: Donkerrood, Rose 
Zuiver Wit, Goudgeel, Scharlakenrood. 

*- ' Per stuk ƒ0 .35 ; per 10 stuks ƒ 3 . -4 

COLLECTIE VAN VASTE PLANTEN 
Onder alles wat bloeit en het leven van den mensch veraan
genaamt, zijn de vaste planten de meest gezochte, de minst 
eischende en allertrouwste onder de tuinplanten. Plant een 
collectie van deze prachtbloemen, welke ook voor snij
bloemen uitermate geschikt zijn en bij normale winters 
nimmer bevriezen. 

12 Vaste Planten in 6 soorten ƒ 1.20. 
24 Vaste Planten in 12 soorten ƒ2 .20 . 

Deze collecties bevatten de navolgende soorten: Phlox decus-
sata. Delphinium, Gypsophila, Anjers, Lupine Regale, Gai-
lardia Grandiflora, Stokrozen, Pyrethrums, Papaver, Orien
talis, Aquilegia, Crysanthenum, Indicum, enz. 

GROOTBLOEMIGE STRUIKROZEN 
Wij verkoopen uitsluitend prima kwaliteit rozen, die alle op 
canina veredeld zijn Reeds dit voorjaar geplant, zult U gedurende 
den geheelen zomer volop bloemen hebben. Mocht U speciale 
soorten wünschen, dan gelieve U ons dit op te geven. Wij bieden 
echter deze rozen uitsluitend op kleur aan, doch leveren de beste 
en meest gezochte soorten. Wij leveren U onderstaande kleuren: 
Donkerrood, Lichtrood, Scharlakenrood, Zuiver Wit, Donker
geel, Lichtgeel, Donkerrose, Zachtrose, Zalmrose. 

Per stuk ƒ0 .20 ; per 10 stuks ƒ1 .75. 

COLLECTIE VAN GROOTBLOEMIGE 
STRUIKROZEN 
in 12 van de beste soorten, elk van naam voorzien, ƒ 2.-
25 rozen in 25 verschillende kleuren ƒ 4.-

f 4,-RECLAME SORTIMENT VAN PRIMA 
ZOMERBLOEIENDE BLOEMBOLLEN 
EN PLANTEN 
Om onze geachte cliënteele de keuze zooveel mogelijk te ver
gemakkelijken, hebben wij een collectie samengesteld, die wij zoo
wel wat kwaliteit als billijkheid betreft ten zeerste kunnen aan
bevelen. Een zeldzame aanbieding, waardoor U in de gelegenheid 
bent den geheelen zomer over een rijk voorziene bloementuin 
te beschikken. 
De collectie bevat: 50 Grootbl. Gladiolen in 5 kl., 25 Dubb. 
Begonia's, prachtig gem., 50 Anemonen „St. Briged", 50 Ranonkels 
gem., 50 Montbretia's prachtig gem., 12 Ferraria's, Tijgerbloemen, 
10 Tijgerlelies, 10 Teunifolium Lelies, schailakenr., 3 Cactus 
Dahlia's, 3 kleuren, 3 Reuzenbl. Amer. Dahlia's in 3 soorten, 
3 Pompoi. Dahlia's, 12 Vaste Planten in 6 soorten en 6 prima 
Struikrozen. 

De geheele collectie \ o o r slechts ƒ 4 . — . 
De halve collectie leveren wij voor slechts ƒ 2.25. 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
Vracht wordt niet berekend. Bestellingen onder ƒ 10.— worden 
uitsluitend tegen vooruitbetaling of onder rembours geleverd. 
Rembourskosten ten bedrage van 15 cent zijn voor ontvangers 
rekening. Door vooruitbetaling spaart U deze kosten. 
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Den leden der aangesloten vereenigingen wordt 
hierbij ter kennis gebracht, dat vanaf 1 April 1.1. 
de prijs van onderstaande advertenties per vakje 
bedraagt f 0 , 8 S 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. 

Galagenheidsaanbieding; 
Nederland Jubileum 1923: 30 verschillende 
tandingen Catalogus Ned Hand f 3,50 of 
meer, prijs slechts f Ï , 7 J . Indie Jubileum '23 
alle afwijkende tandingen beh 5 c. 11V2I " 
Catalogus f3 ,05 , prijs slechts f i,—. Beide 
series voor slechts f 2,jo Complete beschrij

ving plaatfouten driehoek 6 cent f0 ,25 . 
50 verschillende fransche Gedenkzegels waar

bij vele nieuwste soorten, slechts f 2,50 
RARITEIT Danzig No. 120 Zwart en groene 
kleur ontbreekt, prijs f25,— of in ruil tegen 
frcs 2500,— engros, aanbieding verzocht. 

„ T H E : O L O B B " Z A A N D A M 
G i r o 1 1 8 3 3 0 . 

WIJ kunnen nog etjkele malen leveren Spanje 
50 verschillende, uitgaven Gen Franco f 2,— 

REGELMATIGE 
levering van nieuwtjes (hele wereld) 
i gevraagd door handelaar. 
Offerten onder no. 102 aan het 
Bureau van dit blad. 

Postzegttlhandelaars  Verzamelaars 
abonneert U wereld verspreide ruil en 
correspondentieclub„BELGICA" l o tijd
schriften jaarlijks Abonnementsprijs 
slechts f 1,25 te sturen bij Int postmand 
Proefnummer en prosp gratis aan Jacques 
Janssens, Zuidstraat 3, Ostende (België ) (90) 

Een algemeene ZICHTZENDING van Eur.opa
zegels van hoofdzakelijk 1 tot 15 cent per 
stuk zend ik U gaarne op aanvraag toe, 

Referenties bijvoegen s v p . 
Er IS allicht wat voor U bij ' 
D. BRONKHORST Jr. (92) 

Mathenesserweg53a, RotterdamW. 

TE KOOP 
Curafao 6% et. kopstaand, 

ongebruikt met keur. 
Brieven met prijsopgave onder 

no. 87 aan het bureau v. d. blad. 
Samengesteld uit restposten, dus ook vele 
goede waarden, 1000 versch postzegels van 
Europa f i , jo , 1000 idem geh, wereld f 1,20, 
500 idem van Europa f 0,80 Levering franco 
na storting op giro 148305. NederI Indic en 
buitenland 20 et extra K. BONEKAMP, 
Ambachtstraat 21, Heerlen. (82) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

Internationale Postzegelruil. 
Waardevolle inlichtingen op aanvraag met 

postzegel voor antwoord. 
The International Collectors Club, 
Prins Hendriklaan 18, Rotterdam C. Holland. 

Leden in circa 100 landen. (63) 

KII^OWAAR 
Ierland, vele waarden en herinne

ringszegels 1929—1939, f 2,75 
Groot Brittannië . . . f 2,25 
Canada f 4,50 
NieuwZeeland . . . . f 4,50 

per kilo franco. 

E. C. EHRMANN, 
Cambridgestreet 29, London S.W. 1. 
(Giro VGravenhage 323166) (80) 
TE KOOP GEVRAAGD. P r o n k r l j k , 

Yvert nrs i—6o, ongebruikt en gebruikt, 
ook paren, strips, enz en op brief. 

Alleen prima kwaliteit. 
Mr. G. W. A. DE VEER, 
Parklaan 2, Middelburg. (78) 

looo verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit nujn doubletten. 
Franco Nederland, NedIndie f0 ,25 extra. 

D. von Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). 

Ruilclub „Fiducia". 
Geen geldelijke kosten. Vraagt inlichtingen 
Aangeb Kard.Mercier er Orva l l l samen f J4,
Lever alle betere zegels van GrootD uitschland. 

Zichtzendingen — Giro 372941 
W. Peeters, 

O. W»urtschew«9 5, Nijmegen. {S9) 

TE KOOP zeldzame oude brieven van 
Nederland vanaf 1785 alsook zeldzame 
spoorstempels op geheele brieven, ook 
groote coli poststukken Ned en Kol. 
Spec verzameling Montenegro f 60,—. 

F. H BRINKMAN, 
Hooghutzen, Huizen N H . (86) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland uitgiften vóór 1869 
ongebr. Alleen mooie ex. met gom. 
Brieven met prijsopgave onder no. 
95 aan het bureau van dit blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Te koop aongeboden: 
Diverse Nederlandsche zegels (postfrisch) met 
ETSNUMMER, waaronder ook roltandingen, 
kinderzegels, Jamboree, sommige in paren. 
Tevens te k o o p : groote verzameling mo
derne Nederlandsche frankeermachinestempels. 

Te koop gevroogd: 
Hoogere puntstempels op s cent 1872 (na 
nummer 220) en de moeilijk te krijgen 

f untstempels zooals Kamp van Laren, enz. 
evens gevraagd: Nederland zonder wmk. 

roltanding in paren postfrisch, ook met wmk 
doch alles tweezijdige roltandmg gewone 
uitgifte. (96) 

P. J. MOLL, JULIANALA H 61, ZFIST. 

AAÄIGEBODEN Ned. Jub 1921 alle tan

dingfcn t /m 50 et. (zonder 3 s ct. 11 x 11) 
46 stuks, prijs f 10,—. Tevens ledig Yvert 
album Nederland (Keijzer) prima staat f 3,50. 
OoiK ruilen H . J. KNIJP Jr. 

Cl. de Vneselaan 14a, Rotterdam (93) 

* OBVRAAGD 
Framinjk, Proeven, Plaatfouten, Kleurver
schillen, Afstempelmgen Ballons Montés en 
al le^ wat voor speciaal verzamelaar van belang 
is, event ruil tegen Nederland, basis Yv. '40. 
J . H . Stiemens, Res. iste Lt. Staf III, R Gr. 
(25) Veldpost 

A A N U B B O D E N ! 
Oostenrijk Verzameling tot 1908 prijs op 
aanvraag. 1910 cpl. f 60,—. Dolfuss 10 sh. 
f 60,—. Componisten f 3,— Kunstier f 7,50. 
Hainish f 3,— Rotary f 17,— alles post
frisch Katholiekendag op brief f 15,—. 
Zwitserland Pro Juventute cpl. f 15,—. 
Indie Bandoeng*'^ f 7,—. Indie Port nr. 2** 
blok van vier, iets defect pnjs f 30,— 

GBVRAAGD: 
Suriname 1923 cpl België Roode Kruis, 
Orval II, Kard Mercier e a. Gebruikt of 
postfrisch. (97) 
M. D. Postmo, Spoorstr. iSO, Leeuwarden. 

B L O K K E N 
Prijslijst op aanvraag. 

GEORGES SCHONKEN, 
7, Edgard Tinellaan 
Mechelen (België). (65) 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELBEURS 
(M. J. H. TOORENS) 

Den Haag — Telefoon 117133 
P.O. Box l i l — Postgiro 120543 
Alle onderstaande aanbiedingen postfrisch, 

behoudens vermelding van gebruikt 
Bulgarije Vhegpost 1940 12 w. compl f 4,50 

1931 5ri frs i 8 j f 4.— 
1935 164!^ schaarsch Mk 21 f 2,50 

Duitsch! serie kleederdrachten comp] f i ,J0 
Derbyzegel (Blauwe Band) f 0,50 
1925 Nothi'fe 368/70 f 0,90 
1924 „ 344/7 f 4,— 

België Kard Mercier pr. gebr f 31,— 
1928 Orval 258'66 f 5,— 
1928 Kathedralen 267/72 f 2,60 
192J Herdenking 221/33 f 4 jo 
1930 Kasteelen 308/14 f 3,20 
1931 Kon m sluier pr gebr f 5,70 
1934 Weldadigheid 394^400 i 9,— 
1938 Koekelberg 47^177 f ^i— 
1918 Roode Kruis pr gebr. f 60,— 

Danzig 1st Deutsch 13 w. compleet f 2,— 
Nieuwtjes Leipziger Messe 4 w, cpl f o 16 

Berlijnsche postz tent i w. f 0,56 
enz. enz. volgens Speciaalofïerte welke aan 
verzamelaars op aanvrage gratis wordt toe
gezonden. (84) 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs

nummers toegezonden. 

Te koop gevraagd: Ned en Kol. m verz. en 
partijen Enkele nummers die ik zoek: 

Yvert 132 273 283 296 300 324 
Ik betaal 4j c. 5 c. 4 c. 4 c. 3 c. 5 c. 

Spoor j c. 12V2 c, 
% 50 c. 7 c. 

i ï 4 / i j 6 gebruikt of ongebr. f 3,25 per serie. 
De nieuwe serie Nederland alle waarden gebr 
Zeer voordeelige a a n b i e d i n g : Nederland 
Spec. Catalogus No. 222b 223b ongebruikt 
(6,50) voor 2,50 Gebruikt ( n o ) voor 0,50; 
per 10 series 4,50 Postzegel handel 

B. J. ABRAHAMS, Den Haag, 
Stauonsweg l o i . Telef 116976. (83) 

ZWITSERLAND. 
Paketten van 100 i j o 100 2jo 300 

voor f o . j o f i,4o f3,20 f j ,75 f 8,2j 
Alle verschillenden. 

Porto f o, i ï . aanteekenen f0,30. 
W WINDRATH, Lugano. Zwitserland. 

{99) Postgiro XI a 699 

Te koop gevraagd: WiUibrordus, Spoorjub. 
j en 12V2 c gebr en afgew in Ia kwaliteit, 
in groote kwantiteiten Ook andere Neder
landsche zegels steeds te koop gevraagd 

Brieven met prijsopgaaf aan: 
Postxegelhondel R. Kormos,  Voorburg. 

Lid Ned Ver. van Postzegelhandelaren. 

Z I C H T Z E N D U V G Ë ï V 
Speciaal België, Frankrijk, Liech

tenstein, Luxemburg, Zwitserland 
volgens mancolijst. 

PAKKETTENAANBIEDING. 
300 versch. België Bfr. 32.— 
300 „ Frankrijk „ 65,— 
300 » Hongarije „ 10,— 
300 „ Oostenrijk „ 12,— 

plus porto. 
Jean Vrijdal, Esnenx, België. 
— ———~ —^—_.—.—^ 

Te koop zegels van Duitschland, België, 
Luxemburg vanat i et de fr. Oldenburg no. j 
gebr België i en 2 ongebr pracht exempl. 
Engelsche Kolomen, rariteiten van Egypte 
O  B A U i V i , Obrechtstraat 197, Den Haag. 
Lid Philatelica — De zegels zijn ten mijne 
huize te bezichtigen, na afspraak. (81) 

WAAROM 
moet bij ongebruikte postxegels 

juist het gomstrookje 
POSTFRISCH Nr. 1 gebruikt worden f 
^ \ h ^ D A T ^''^ ^ * origineele 
^^ r^ l 1 ^ M I postzegelgom niet 
aantast en bij verwijdering van het 
gomstrookje zelfs na jaren geen be
schodiging von de g<sm veroorzaakt. 
De postzegelgom is ook don nog 
volkomen POSTFRISCH.' 

Origineele verpakking f 0,75 
„Proef" verpakking f 0,25 
Monster met uitv. beschr. gratis. 

BOHEMEN EN MORAVIË 
zonder opdruk, COMPLEET, dus de 
post, port, kranten, driehoek en bi j
plokze^els totaal 42 stuks 
(Postpnis bijna Kr. 100,—) 
met bijlevermg van boven
staande gomstrookjes ff 5,00. 
Vraagt tevens mijn prijscourant met 

nieuwe uitgiften en gelegenheids
aonbiedingen tegen concur
reerende prijzen. Alles prima! 

L. J. ^. LUDEKER, v. O sla destra at 209 
/ msterdamZuid. ■ Postgiro 353322. 

VRAAG EN AANBOD. 
TE KOOP GEVRAAGD. (98) 

Ned )ub '13 f 10.— in elke hoeveelheid, 
prima waar. 

L Monasch J r , De Sitterstr 5a, Groningen 

^ Teksten van dexe advertenties in te zonden vóór den 5en van de maand. ^ 
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ÏÏIHI. @. IMI. ËNGEII^AIMIIP, 

V E I L I N G E N , AANKOOP EN 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

Onze 
MAART-VEILING 

was een waar succes; plm. 150 koopers hebben hun ver
trouwen in onze Firma getoond en geschonken. 
Reeds nu ontvingen wij tevredenheidsbetuigingen der in
zenders, wat betreft de opbrengstprijzen, waarvan wij hier 
eenige late.i volgen: 

Kavel 391. 
Kavel 489. 
Kavel 490. 
Kavel 533. 
Kavel 556. 
Kavel 577. 
Kavel 583. 
Kavel 620. 
Kavel 621. 
Kavel 629. 
Kavel 654. 
Kavel 656. 
Kavel 661. 
Kavel 662. 

Voor onze 

Danzig 1930, Souv. 1-11, Yv. 814.— ƒ20 .— 
Iran blokken 1-10 getand, Yv. 500.— - 16.— 
Idem ongetand, Yv. 500.— - 16.— 
Lux. Intell. serie 259-73, Yv. 819.— - 16.50 
Oostenr. Jub. '10 ser. postfr., Yv. 2300. 69.— 
Idem 10 sch. Dolfuss 484, Yv. 1000.— - 52.— 
Idem K.U.K. Veldp. postfr., Yv. 1310. 37.— 
Saargebied 1920, 17b, Yv. 1500.— -36.— 
Idem 19, Yv. 80.— (Michel 225) - 1 3 . — 
Idem Weldad. 1929, Yv. 1980.— -52.— 
Tsj.-Slowakije Sokols 203-5, Yv. 550.— - 14.— 
Idem 209-12, Yvert 600.— - 16.— 
Idem Vliegpost 4-6 get., Yv. 775.— - 26.— 
Idem idem 1-3 onget., Yv. 475.— - 17.50 

Ë 10 
ligt reeds een groote verzameling der geheele wereld gereed. 
Voor goed materiaal, o. a. van Nederland en Koloniën, is 
nog tot 25 April gelegenheid tot inzenden. 

Ŵ ij geven op belangrijke verzamelingen 
voorschotten! ! ! 

Reeds nu kunnen wij melden, dat op den restanten-avond 
onzer volgende veiling belangrijke kavels onder den hamer 
komen. 
Serieuze gegadigden kunnen reeds nu onzen veilingcatalogus 
aanvragen. Voor regelmatige toezending wordt dan do r 
ons zorg gedragen. 

Il lu»! urmu ibiU^i^MritaiiiirakiPwaTair r 
POSTZEGELHANDEL, 

lAM^Ë p>mEi^ f\ mm IHI A Ä © . 
Telefoon 1 i3853. Postgiro 216240. 
Wtr Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld-
Vraagt onze condities voor inzendingen. 

B O N D S T R E E T 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING-AGENDA. 
22—24 APRIL: 
Een zeer mooie algemeene verzameling, met vele zeldzaam-
heden; eveneens een buitengewoon zeldzame en waardevolle 
collectie van Groot-Britannië 1841 ongetand, 1 d. rood van 
zwarte platen, in complete en ongeveer gereconstrueerde 
vellen, en een zeer mooie gespecialiseerde verzameling van 
Noorwegen; beide worden in losse kavels verkocht. 
29—30 APRIL: 
Een prachtige gespecialiseerde verzameling van Scandinavië 
met vele zeldzaamheden afkomstig uit de Ferrari-coUectie; 
verder een buitengewoon mooie gespecialiseerde verzameling 
van Portugal en Koloniën, vooral uitmuntende in Port.-Indië. 
6—7 MEI: 
Een buitengewoon schitterende collectie Britsche Koloniale 
zegels met vele losse rariteiten. 
20—21 MEI: 
De prachtige gespecialiseerde collecties van Britsch-Oost-
Afrika, Kenya, Tanganyka, Uganda en Gambia; ook een 
zeer mooie partij van niet-Britsche landen, vooral sterk 
vertegenwoordigd door Zwitserland en gevraagde oorlogs
zegels van Europa. 
27—28 MEI: 
Een zeer mooie algemeene verkoop met lo,«se zeldzaamheden 
en collecties, het bezit van meer dan 100 eigenaars. 

Catalogi voor bovengenoemde veilingen zijn gereed ! 

N U IS HET DE TIJD OM TE VERKOOPEN ! 

Er is een wereldvraag naar fijne en zeldzame zegels. De 
Amerika-landen en alle landen op het continent koopen vlot. 
De prijzen zijn 20-40 "/o boven de vooroorlogsche noteering 
gestegen. Wanneer U zegels te verkoopen hebt, verkoopt ze 
dan nu door Harmer van Bond Street en U kunt zeker 
zijn van de hoogst mogelijke opbrengst. 
Meer dan 3000 vooraanstaande verzamelaars in alle deelen 
der wereld zijn regelmatig koopers in veilingen van Harmer 
van Bond Street. Dit bewijst de volmaakte veiligheid en 
voldoening van Harmer's service, een service die zoowel 
voor verkooper als voor kooper algeheele voldoening 
schenkt. 
Schrijft om de brochure „Selling stamps at auction". 
Onze meer dan 50-jarige ervaring staat volkomen ter 
beschikking van alle toekomstige verkoopers. 
Vroege data voor zomerveilingen kunnen worden geregeld 
en ruime voorschotten kunnen desgewenscht hangende de 
veiling verstrekt worden. 

Telegram-adres: Phiitoms«! Wesdo, London. 

131-137 New Bond Street — London W.l. 
Telefoon: May f air 0218 (3 lijnen). 

England. 

De voornaamste veilinghouder ter 
wereld. Meer dan 50 jaar gevestigd 
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Suriname. "Weldadigheidszegels 1940 gebr. per serie f 0,45 
Voor den handel bij afname van minstens 10 series korting. 
Weid. serie 1940 gebr. per 10 st. f 4 . - per 50 st. f 18,75. 
Vliegbrieven. 
De laatste bijzondere vlucht Curajao-Suriname per stuk f 1,50. 
Wij hebben ook een kleine voorraad prima gebruikt Curajao 
en Suriname 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. 

EEN UNIVERSEELE GOUDWAARDE 
EN 

EEN VEILIGE BELEGGING! 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels zijn niet alleen 
een veilige belegging, maar een universeele goud
waarde, welke overal in de wereld gemakkelijk 
gerealiseerd kan worden. 

Ik houd me speciaal bezig met de betere soorten 
en zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
uitgiften en in mijn voorraad zult U slechts vinden 
postzegels van de fijnste kwaliteit en tegen billijke 
prijzen. 

MANCOLIJSTEN zullen onmiddellijk mijn per
soonlijke aandacht hebben. 

Zichtzendingen over de geheele wereld. 

T. SMm 3 
Frinton on Sea, Essex (Engeland). 

<« 
ïjjiiii III lllillMIE 

I NEDERLAND: Postpakketverrekenzegeli 11 op 22K, 
1 15 op 17;^ ƒ1.75 
= NED.-INDIE: 1 gld. nr. 60, loslatende kleur -0.55 
f Port: nr. 23, 25—36, 13 stuks gebruikt -0.75 
^ CURACAO: ZVs gld. nr. 60, palmtype, gebruikt -2.20 
g Por t : nr. 2, 5 et. type III, ongebruikt - 0.22 
Ë Idem nr. 8, 30 et. type III, ongebruikt - 1.60 
I SURINAME: nr. 58, 5 et. doorstoken, gebruikt - Ü.22 
s Nr. 60, 61 en 63, kroontjesopdrukken, gebruikt -0.85 
W Nr. 95, 223^ et. oranje, ongebruikt -0.35 
I Levering franco na storting op postrekening No. 288605. 

I HAGA & HARPENAU, 
f Geleenstraat 44, Tel. 91182, Amsterdam-Z. 
nllllll mill I Illin 

! ^ ^ Ä fr. 28,-België, serie .werk Koningin Elisabeth 
(In te schrijven voor 15 Mei 1940.) 

Duitschland. Postzegeltentoonstelling compleet fr. 9,— 
Idem Verjaardag 20 April compleet fr. 3,25 

Polen. 26 waarden opdruk „General Gouvernement" aan uitersten prijs. 
Roemenië. Vliegzegels, serie compleet fr. 6,— 
Algerië. Voor de gemobiliseerden, 4 waarden fr. 18,— 
Vaticaan. Pius XII, 5 waarden fr. 11,— 
Yougo Slavië. nieuwe serie P. T. T., 5 waarden fr. 10,50 
Finland, Pro Patria, weldadigheid fr. 3,50 
Hongarije, Horty, 20-)arig regeeringsjubileum fr. 2,50 
Spanje, N. D. del Pilar, post- en vliegzegels compleet fr. 180,r-
% Prijzen in Belgische francs. Porto extra. ' 

Alle nieuwtjes tegen den billijksten prijs. ('«°) 

I^OUIS LECOiVlXE:, 
B d . D B I ^ A V B L B Y E : l O O , I^UIK. 

VERSCHENEN zijn: 
De nieuwe aanvuUingsbladen (1938—1940) 

op het album 

Nederland en Koloniën 
(uitgave Yvert & Tellier — Keiser & Zoon) 

Prijs van dit supplement (10 bladen) 
f 1,25 plus 20 cent porto. 

Tevens verkrijgbaar voor dit album: alle 

roltandingbladen 
(12 stuks) van Nederland. 
Prijs f 1 ,75 plus porto. 

Ieder blad van ons Nederland en Koloniën-album 
is steeds van een schutblad voorzien! 

Poslzegelhanilel G. KEISER S ZOON 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

„Amsterdamsche Postzegel beurs'' 
.„Brakke Grond", Nes. . ., 

I Het trefpunt van de 1 
serieuze philatelisten! | 

GIJ ZIJT WELKOM! 
Woensdag- en Zaterdagmiddag 

van 13 — 17 uur 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E I . S . 

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 verplichang, behoudens 
Idie van terugzending. (Flandteekening) 

R. BIRNBAUM 
POSTZEGELS (35) 

INKOOPVERKOOPRUIL 
GEVESTIGD VANAF 1 MEI 

l̂ ondelstr. 154, Den Haag 
Nieuwe Cour permanent de justice Int. 

4waarden7Vj,12Vj, 15, 30c.(nom.65c)fO,75 
1 Gld / 171^ per stuk f 0,33 
1 Gld. Jub 1923 f 0,30 
Alle kmdzegels 19231939 17 series f 6,75 
Roltanding 2 zijdig 2 c.  40 c cpl 13 w f 2,25 

4 „ VJ  60 C 24 W f 4,50 
Zomersene 19351939, 5 series f 1,25 
Weldadigheid 192719281929 f 0,75 
Rembrandt per serie f 0,40 
Olympiade compl f 1,35 
Zeelieden serie f 0,45 

■Roltanding 1924 z w compl serie ) r c 
' zonder 3, 6 en 15 et 15 w slechts) " ' ~ 

1, 2V2, 5 gld 1905 per serie f 0,25 
J l , 2V2, 5 „ 1924 „ „ f 0,25 
iKindzegels 1939 5 et per 100 st f 1,20 

„ 3 „ „ 100 „ f 1,40 
Porto extra — Giro 40215. 

Ji©HÎ  @®iPi , 
irederodestraat 46 — Amsterdam W. 

Telefoon 85496. 
ï e koop govraogd g»br niftuwo xogels Hedorlond 

NEDERLAND. 
1913 5 gld jubileum, prachtex ° ƒ 1 35 
1923 1 gld jubileum, prachtex ° - O 25 
1924. Kinderserie, postfrisch -' - 0 35 
1925 Kinderserie, postfrisch -̂  - O 35 
1929 Kinderserie, roltanding ° - O 35 
1930 Rembrandt, postfrisch ' - O 50 
1930 Kinderserie, roltanding ° - O 45 
1929 Luchtpost IVi, 4K, 7K gld ° - 2 25 
1913 Armenwet 1% c. opdr zwart - - 0 20 
1881 Porto I K c , postfrisch ■•  0 50 
1907 Porto De Ruyter 12K c °  0 50 
1925 Postpakketverr 11/22^ c °  0 25 

Idem tanding I I K °  0 75 
Idem 15/17K c °  1 55 

NED.INDIE. 
1908 Java kpst 1, 2, 5, 10, 12K, 15 c '  O 55 
1930 Jeugdzorg ' °  0 80 
1937 Asib °  0 60 
1938 Missie °  O 60 

CURACAO. 
1895 2K/10 c ultramarijn nr 24 "  0 35 
1915 Scheepstype 10 c rood ' °  0 55 

Palmtype I K gld, tanding 12K °  2 — 
SURINAME. 

1915 Scheepstype 32K c. '  0 95 
Palmtype 50 c °  O 30 
Palmtype idem tanding 12K °  0 55 
Palmtype 1 gld tanding 12K °  O 55 

1923 Jubileum 10 c rood °  0 30 
1925 Opdrukken Speccat 11114  0 45 

BELGIË. 
1937 Muziekfonds, Yv 456 57 ̂   O 20 
1938 Luchtvaart, 46670 *  0 65 
1938 Opdr op Koekelb, 48183 '  0 55 
1938. Koekelbergblok °  O 85 
1935 Spoorweg, 178 200 °  0 75 

DANZIG. 
1925 2 gld rose en zwart, Yv 194 °  O 35 
1935 Winterhilfe, 21517 * °  0 55 
1938 Schopenhauer, 23537 "̂   0 70 
1938. Winterhilfe, 24650 ' °  0 75 
1939 Doctoren, 25557 * °  0 25 
1939. Luchtp w m h kr , Av. 3538 *  O 55 
1937 Dapostablokpaar °  0 60 
1940 Opdr Deutsches Reich (14) * 2.50 

ESTLAND. 
1923 300 mark, Yv 61 °  0 60 
1927 Stedenserie, 8690 °  1 — 
1938 Caritas, 15457 '  1 25 

FINLAND. 
1929 Gedenkserie Abo, Yv 13638 °  0 35 
1930 10 en 25 mark, 15455 °  0 30 
1930 Roode kruis, 15658  0 40 
1931 Roode kruis 16163 ■•  0 40 
1932 Rood? kruis, 17072 "•  0 45 
1933 Roode kruis, 17375 °  0 35 
1934 Roode kruis, 17678 °  0 35 
1940 Nieuwe roode kruis serie  O 40 

LETLAND. 
1922 50 en 100 roebel, Yv 9192 °  2 25 
1930 Weid serie, 16271 ° ^ 1.80 
1937 Monumenten, 21117 '  0 75 
1932 Luchtp , getand, Av 1620^  2 75 
1933 Luchtp , getand, Av 3032  1 9 0 

Levering zoolang voorraad 
Boven ƒ 5 — franco aang , Indie boven ƒ 10 — 
Ü P - Ontvangt U onze SPECIALE AAN
BIEDINGEN nog ï i i e t ' Zendt ons Uw adres, 
WIJ sturen ze U elke maand 

X. DAUDT, Postzegelhandel 
Zeugestraat 62, Gouda. Giro 277730. 

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. Vaduz blok I 
Luxemburg Tentoonstellingsblok 
Oostenrijk. Jub 1910, 10 Kr no 161a, Rotarv, 

Wipa.blok, Kath dag 431—436, 2 Sch gnjs-
groen no 458a, 10 Sch Dolfuss, Bouwmeesters 
460a~465, Porto 1925, Veldpost 1—21, Veld
post 72 — 84 

Oost. post in Servië. Nos 22—42 
Saargebied. Sarre op Beieren (ge 

keurd) W H W nos 121—124, 
125—131, 141 — 147 

Slowakije. Hymne blok. Luchtpost, 
ongetand en getand 

ALLES POSTFRISCH 
Offerten met uiterste prijzen, welke 
omgaand geregeld worden aan 

BliSTIIIANSE EN BOEKEMU'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
WESTE WAGENSTR.34 TEL. 55344 
ROTTERDAM-C. 
België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vercenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentien. 

A. BISKE, 
POSTBUS 289, BRUSSEL. 

(Lid I P H V Brussel) 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
Prijien TOT 60 en meer procent beneden Speciaal Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert 
DUITSCHE KOLONIËN 

biUijkste prijzen in gelijke verhouding 
Steeds de mooiste en billi)kste zichtzendingen ter be

schikking Ook naar Overzee 
M a n c o l l l s t e n worden verzocht — Referentien 
W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890 

WELKE POST AMBTENAAR 
is oereia mij te^en een Deboorlijken 
opslag t e v e n de nomina le waa rde en 
ver^oedin^ van por tokos ten regelmatig 
te leveren p l a a t n u m m e r s en andere 
bi jzonderheden van de n ieuwe koer-
seerende Neder landscne zegels? 

Mr. G. W. A. DE VEER, 
PARKLAAN 2, MIDDELBURG. 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Vervolg op onze Europa=Prijslijst 
in series en afzonderlijk verschenen losse zegels. 

PRIJZEN EN LEVERING VRIJBLIJVEND. Bij bestelling is het voldoende op te geven H E T I A N D 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 om
gekeerd —; indien men ̂ een voorkeur heeft, kan men de keus aan ons overlaten. Bij verzending in Nederland berekenen wij ALLEEN 
10 C T . 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 bestelle'. VERZOEKE GEEN BESTELLINGEN 
O N D E R ƒ 1.—. 
ONZE PRIJZEN ZIJN STRIKT NETTO EN GELDEN VOOR O N B E R I S P E L I J K E EXEMPLAREN. 
Voor toelichtingen op ons voorraad-systeem raadplege men het nummer van het „Maandblad" van 16 Februari 1940, pagina 40. 

Ons 
No. 
8. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
26. 
29. 
33. 
42. 
50. 
52. 
53. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
72. 
75. 
78. 
81. 
83. 
84. 
85. 
87. 
88. 
90. 
91. 
94. 
95. 
96. 

1889. 
1896. 
1896. 
1901. 
1901. 
1901. 
1901. 
1901. 
1902. 
1911. 
1912. 
1916. 
1920. 
1922. 
1924. 
1925. 
1926. 
1926. 
1926. 
1927. 
1928. 
-1929. 
1930. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1934. 
1935. 
1935. 
1935. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1937. 
1937. 
1937. 
1938. 
1938. 
1938. 

Land 
BULGARIJE. 

Frank.z. 1 st. - 1 Lewa . . . 
Idem, aanv. waarde, 2 Lewa 
Idem, aanv. waarde, 3 Lewa 
Opdr. op uitg. 1889, 5/3, 10/50 st. 
Herd. Turksch-Bulg. oorlog 5, 15 st 
Frank.z. Ferdinand I, 1 st. - 1 L 
Idem, aanv. waarde, 2 Lewa . 
Idem, aanv. waarde, 3 Lewa . 
Herd. Shipka, 5, 10, 15 st. . . . 
Frank.z. 1 Lei (bruin) 
Herd. Reg. Jub., 5, 10, 25 st. . 
Frank.z. 1886 m. opdr. 3 op 1 stot. 
Herd. Iwan Vasoff, 30 st. - 5 L 
Herd. J. D. Bourchier, 10 st. - 5 L 
Opdr. op frank, en portz. . 
Nieuwe Wapen-teekening 10 - 50 st 
Herd. Chr. Boteff, 1, 2, 4 Lewa . 
Frank.z. 6 lewa, blauw en grijs . 
Idem, 10 lewa, zwart en bruin . . . 
Frank.z. 10, 15, 30, 50 stot. . . . 
Frank.z. 1 lewa groen, 2 lewa . . . 
Herd, onafhank. 10 st. - 6 lewa . 
Herd, huwelijk k. Boris, 1 - 6 lewa 
Frank.z. z. wm. 1, 2, 4, 6 lewa . 
Idem, met bovenlijn, 6 lewa 
Idem, idem, 10 lewa 
Idem (zonder bovenlijn) 12 lewa 
Idem (groot formaat) 20 lewa . . . 
Idem, opdiuk 2/3 lewa 
Herd. Firnovo-Elena, 1, 2 lewa 
Herd. Varmintchec, 1 - 1 4 lewa . 
Herd. Hadji Dimitri, 1 - 1 4 lewa . 
Frank.z. 1 lewa (oranje) 
Idem, 7 Iowa (blauw) 
Idem, 14 lewa (bruin) 
Herd. Georg. Congres, 1, 2, 7 lewa 
Herd. Kyr. Alphabet, 1 - 1 4 lewa . 
Frank.z. Marie Louise, 1, 2 ,4 lewa 
Herd. Jub. koning Boris. 2 lewa . 
Prop. Producten, 10, 10, 15, 15 st. . 
Idem, 30, 30, 50, 50 stot 
Idem, 1, 1 lewa 

tal Ong. 

10 —.— 

1 
2 
2 

10 
1 
1 
3 
1 
3 
1 

4 
3 
1 
1 
4 
2 

10 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
2 

0.65 

0.25 
2.75 
0.90 

0.80 
0.50 
0.15 
0.25 
0.25 
0.50 
0.15 
0.12 

0.45 
0.60 
0.35 
0.35 

0.60 
0.10 

2.75 
2.25 
0.12 

0.45 
0.40 
1.25 
0.40 
0.12 
0.05 
0.08 
0.06 

Gebr. 
0.60 
0.75 
1.75 
0.65 
0.60 
0.35 
0.40 
1.40 
0.60 
0.06 

1.75 
0.60 
0.75-
0.25 
0.10 
0.12 
0.03 

0.08 
0.05 
0.40 

0.10 
0.04 
0.10 
0.15 
0.30 
0.03 
0.15 

0.05 
0.05 

0.45 

0.08 

0.10 

Ons Land Aan-
No. BULGARIJE (vervolg). 
97. 1938. Idem, 2, 2 lewa 
98. 1938. Idem, 3, 3 lewa 
99. 1938. Idem, 4, 4 lewa 
100. 1938. Idem, 7, 7 lewa 
101. 1938. Idem, 14, 14 lewa 
102. 1939. Herd, geboorte prins, 1 - 1 4 lewa 
103. 1939. Herd. 20-j. reg. Boris, 1 - 14 lewa 
105. 1939. Herd. 60-j. Posterijen, 1, 2 lewa . . 
Luchtpostzegels. 
L 1. 1927. Opdr. op frank.z. 1 op 6 lewa . . 
L 2. 1927. Idem, 4 lewa 
L 3. 1928. Idem, 2 lewa 
L 4. 1928. Idem, 10 lewa 
L 5. 1931. Definitieve uitgifte, 1 - 5 0 lewa 
L 7. 1938. Idem, gewijz. kleuren, 1 - 1 2 lev/a 

Het grootste gedeelte van onze VORIGE LIJSTEN is en blijf 
steeds VOORRADIG,, zoodat men ook daarvan kan blijver 
bestellen. Van de gepubliceerde landen — Albanië, AUenstein 
België, Bosnië en Bulg,.rije — hebben wij VELE LOSSE ZEGELS 
voorhanden; gaarne /uilen wij Uw MANCOLIJST ontvangen ! 

tal 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 

4 
(Wor 

Ong. 
0.12 
0.18 
0.25 
0.45 
0.90 
0.80 
1.25 
0.12 

0.15 
0.20 
0.20 
1.25 
6,— 
0.70 

Gebr. 
0.08 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—•-
_ ^ 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 
—.— 

dt vervolgd) 

E E R S T D A A G S v e r s c h i j n t d e 
S P E C I A A L - C A T A L O G U S 
v a n d e p o s t a l e u i tg i f t en ■van 

R E P U B L I K E I I V S C H S P A I V J E 
t i j d e n s d e b u r g e r o o r l o g uit
g e g e v e n , IS J u l i ' 3 6  31 M a a r t ' 3 9 

s a m e n g e s t e l d d o o r K. a . HBYMANS 
I 0 4 p a g i n a ' s m e t c i r c a 13S a f b e e l d i n g e n 

raajis F \A% 

\ 

\ 

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. 

Intertijationaal Rhi late l i s t i scH O u r e o u 
K. %. HBiaiViAIMS a r . 

 ROTTERDAiVlC.  Postrekening a78152 
L i d IVed. V e r . v a n P o s t z e g e l h a n d e l a r e n Weste Wagenstraat 49 

T E L E P O O I ^ 1 3 6 7 6 . 

♦ O I V Z ; E : ^ordt gehouden einde Mei a.s te Rotterdam. Tot 27 April a.s. worden 
E E R S T E ^ ^ 
VElLriiVG nog I N Z E N D I N G E N tegemoet gezien. — CONDITIES op aanvraag. 



roede Catalogi 1940 
Wereld . 
Europa 
Luchtpost 
Duitschland 

f 2,20 
f 1,40 
f 0,55 
f 0,55 

— Porto altijd extra. — 
De groote nouveauté: 
Het Froede Album met uit
wisselbare bladen en losse 
daarbij behoorende zegelvakjes 
voor alle landen der wereld 
is zoojuist verschenen. 
Prospectus gratis. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

ßi woir. 
Koninginneweg 
Giro 224553. 

175, Amsterdam-Zuid 
Telefoon 93489. 

Speciale aanbieding Ned.-lndie 
per 

139 
154 

Yvert 
Yvert 
Yvert 155: 
Yvert 170: 
Yvert 
Yvert 
Yvert 
Yvert 
Yvert 
Yvert 201: 
Yvert 210: 
Yvert 212/213 
Yvert 214/218 
Yvert 221/224 
Yvert 225/229 
Laatste Kinderzegels, 6 
Yvert porto 23/27: 1% 

"iiyi et. scheepjestype 
35 et. scheepjestype 
1.75 gld. lila palmtype 
liyï et. Willem de Zwijger 
30 et. zwart z.g. karbouwtype 
40 et. groen idem 

195: 42 34 et. geel idem 
196: 50 et. grijs groot formaat 

80 et. rood groot formaat 
2.50 gld. lila groot formaat 
12>^ et. Leger des Heils 

Jamboree Indië 
Asib 
Jubileum 1938 
C. Missiebureau 

waarden 
\iy, et. 

191: 
194: 

198: 

10 
0.10 
0,30 
0.70 
0.20 
0.20 
0.10 
0.60 
0.20 
0.45 
1.30 
0.55 
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.— 

22.50 

3.25 

2.25 
4.50 

Yvert porto 31: 30 et. rood schaarsch 
Yvert porto 33: 50 et. 
Yvert porto 34: 75 ets. 
Kilo's-af deeling: Duitschland 1 kilo ƒ 1 . 2 5 ; Engeland 1 kilo ƒ 1 . 2 5 ; 
Frankrijk 1 kilo ƒ 1 . 2 5 ; Ierland 1 kilo ƒ 1 . 7 5 ; Ned.-Indië 1 kilo 
ƒ10.—. Per 10 kilo's 10 "/o rabat. 

Porto extra. — Giro 224553. — Prima kwaliteit. 
P ^ 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. 

IHESIiaiIBQIQDDHK 
Koninglnntwtg 175, Amstirdam-Zuid, Tclifaon 93489 

Bijzondere aanbieding Nederland engros voor ruil, wederverkoop of belegging. 

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. iir. 
V. nr. 
V. nr. 
V. nr. 
i. nr. 
ir. nr. 
T. nr. 

/. nr. 
V. nr. 
ir. nr. 
I. nr. 
f. nr. 
1. nr. 

13 
15 
21 

y., c. 1869 
1 e. 1869 

10 c. 1872 
22 \1% e. 1872 
23 
24 
32 
34 

34a 
37 

37a 
38 
49 
55 
61 
70 
71 
72 
73 

77 
80 
81 

81a 
82 
83 

15 e. 1872 
20 c. 1872 
2 c. 1876 
3 c. 1891 
3 e. 1891 geel 

10 e. 1891 
10 e. donkerrood 
12>^ c. grijs_ 
3 c. oranje 

15 c. bruin 
1 gld. groen 
1 c. T.b.c. 
3 e. T.b.c. 
5 c. T.b.c. 

Yi c. De Ruyter 
1 e. De Ruvter 
234 c. De Ruyter 

17H c. 2 kl. 
40 c. 2 kl. 
50 e. 2 kl. 
60 e. 2 kl. 

ly c. 1913 
3 e. 1913 

p . lO 

0,30 
0.25 
0,08 
0,35 
0,30 
0,32 
0,10 
0.12 
0.18 
0.10 
0.20 
0.30 
0.20 
0.35 
0.10 
0.40 
0.15 
0.15 
0.50 
0.60 
0.70 
0.20 
0.15 
0.12 
0.15 
0.30 
0.40 

p . lOO 

2,75 
2.— 
0,60 
2,75 
2,50 
2,75 
0,90 
1.— 
1.50 
0.80 
1.50 

1.50 
2.75 
0.70 
3.25 
1.25 
1.25 
4.50 
5.50 
6.50 
1.65 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 
3.50 

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. 
Yv. 

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

84 5 e. 1913 
85 10 e. 1913 

114 10 op 5 c. 
115 10 op MVi e. 
122 20 e. Jub. '23 
123 25 c. Jub. '23 
124 35 e. Jub. '23 
125 50 c. Jub. '23 
143 12K e. z.w. 
151 60 c. violet 
152 1 gld. blauw 
153 5 gld. grijs 
157/58 2 en 10 c. 
177 12K c. rood 
180 223^ c. 

212a 21 c. 
213 27K c. 
222 21 c. opdruk 
234 70 c. 
250 5 e. W. d. Zw. 
258 80 e. 
277 6 c. Luchtv.fds 
284 6 c. Zomer '36 
287 \1% e. drieh. 
297 6 e. Vondel 
302 5 e. Fr. Hals 

p . l O 

0.30 
0.65 
0.15 
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 

p . lOO 

2.50 

1.25 
1.75 
1.75 
1.75 
4.50 
2.— 
1.50 
1.50 
0.75 

2.— 

1.75 

3.25 
4.— 
1.50 
8.— 
9.— 
2.25 

14.50 
1.75 
\.7b 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

nr. 307 5 e. Zomer '38 
nr. 313 3 e. Kind '38 
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 c. luchtpost 
Porto 28 1 e. Ruyter 
Porto 48 3 c. 
Porto 59 25 e. 
Porto 60 50 e. 
Porto 63 7 c. dik 
Porto 64a 9 c. 
Porto 68 1 gld. rood 
Porto 76 12K op 5 e. 
A 4/5 40, 75 c. luchtp. 

Nieuwste Kind, 1 Dec. 1939 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
3 et 
5 et 

272-275 Zomer '35 
278-281 Kind '35 
282-285 Zomer '36 
288-291 Kind '36 
295-298 Zomer '37 
299-303 Kind '37 
304-308 Zomer '38 
312-316 Kind '38 

. Kind '39 

. Kind '39 groen 

p . 10 p . lOO 
0.25 2.25 
0.20 1.75 
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 
0.45 3.50 
3.20 
1.80 
3.— 28.— 
2.10 18.50 
2.— 
1.80 16.50 
1.90 17.— 
1.80 16.50 
1.70 15.75 
1.70 15.75 
0.20 1.50 
0.20 1.25 

Uitsluitend prima kwaliteit. Porto steeds extra, Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287. welke ongebr. geleverd wordt. 
Ook vele andere nummers welke niet aangeboden, zijn leverbaar. 

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 onverschillig 
;lk land, ik heb geen inkooplijsten. — Dringend gezocht alle betere Europaseries. Bijzonder Danzig, Saargebicd, 
itschland, Oostenrijk, België, enz. Voorbeeld: ik betaal f 80,— voor een Wipablok (Yvert francs 3500,—). 

. J. de Wit Koninginneweg 175, insterdsun-Z. - Tel. 93489 - 61ro 224553. 



P o s t z e g e l h a n d e l P. HOOGBRDUK, 
Telef. 112874. MOLENSTR. 22, DEN HAAG. Postrek. 92993. 

NEDERLAND. Aantal Prijs 
1872. K O N I N G 71^ c 1 ƒ0 .30 
1899. KONINGIN 23^ gld 1 -0.12 
1919. 40 op 30 en 60 op 30 2 -0.12 
1923. JUBILEUM 1 gld 1 -0.30 
1923. T O O R O P ongebruikt 2 -1.20 
1927. ROODE KRUIS 5 - 0.90 
1934. CRISIS 2 -0.20 
1934. KONINGIN EMMA 1 - 0.05 
1924. KINDERZEGELS . . . . ^j/ ■ ■ ■■ 3 0.30 
1927. KINDERZEGELS . . . . V  . . . . 4  0.30 
1928. KINDERZEGELS . . . . W ■'■ ■■ ^ "O^O 
1929. KINDERZEGELS 4  0.30 
1930. KINDERZEGELS 4  0.40 
1933. KINDERZEGELS 4 0.40 
1935. KINDERZEGELS 4 0.30 
1936. KINDERZEGELS 4 ' 0.30 
1937. KINDERZEGELS 5 0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 0.20 
1939. KINDERZEGELS 5 0.20 
1936. ZOMERZEGELS 4  0.3C 
1937. ZOMERZEGELS 4  0.20 
1938. ZOMERZEGELS 5  0.20 
1939. ZOMERZEGELS 5 , 0.20 

NEDERLANDSCHINDIE. 
1915. ROODE KRUIS ongebruikt 3 1.20 
1923. JUBILEUM 5 c. t/m 1 gld 5 0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 0.70 
1933. CRISISWERK 4  0.40 
1936. LEGER DES HEILS 5  0.70 
1938. CENTRALE MISSIE 5  0.60 
1939. SOCIAAL BUREAU 6 0.60 

PORTO EXTRA. 

B B K B I V D i V i A K I N G ! 
M A X P O O L , 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 8 6 t h S T R E E T . NEWYORK, N.Y. <U.S. A.) 

Door het verplaatsen mijner sinds 
1918 in Nederland gevestigde zaak 
naar Amerika aan bovenstaand 
adres ben ik thans KOOPER van 
alle BETERE zegels en series der 
VER. STATEN VAN AMERIKA, 
HAWAÏ, GUAM en ENGEL

SCHE KOLONIËN in AMERIKA 
tegen HOOGE PRIJZEN! doch 
uitsluitend in PRIMA kwaliteit. 
H.H. Verzamelaars en handelaren, 
die hierin iets hebben aan te 

bieden, worden verzocht mij daarvan ten spoedigste zichtzending 
met uiterste prijzen te willen maken. Alle zendingen worden 
denzelfden dag van ontvangst beantwoord, terwijl bij terugzending 
betaling geschiedt met cheque op de Amsterdamsche Bank N.V. 
te Den Haag, alwaar ik tot dit doel mijne rekening heb aange

houden. U maakt op deze wijze HOOGERE PRIJZEN voor 
deze zegels, dan waar ook! D O E T H E T N O G H E D E N ! 

iVlAX POOIw, 
41 W e s t S 6 t h S T R E E T , NEWYORK, N.Y. tlJS. A.) 
Postrekening: No. 61989. Bankier: Amsterdamsche Bank N.V.  Den Haag. 
Lid Ned. Vereeniging van Postzegelhandelaren te Ben Haag. 

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. 

Indien gij goedkoop wilt koopen 

Indien gij U op de hoogte wilt 
stellen van de Belgische post

zegelmarkt 

Indien gij een Nederlandschen 
correspondent in den vreemde 
wilt hebben 

Vraagt dan een gratis proefnummer van: 

La llevue Pliilatéliiiye Belpi 
Verschijnende den eersten van 

elke maand. 

VAN BIERBEEK. 
24 RUE DU MIDI, BRUSSEL, BELGIË. 

^Ä*t' .■r


