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Zeer 
Belongrijke 

Postzegelveiling No. 289 
te 's-GRAVENHAGE, 
in Café „Riche", Buitenhof, 
op 3, 4, 5 Juni a.s. 
Prachtige 
EUROPA - verzameling, 
Belangrijke 
RESTANT-verzameling, 

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

J. L. van Dieten, 
44-45 Delftschevaart, 
Telefoon No. 55259, 
R O T T E R D A M - C . 

VEILINGEN REEDS SEDERT 1892. 

Het SOLIDE adres voor A A N K O O P , 
zoowel als VERKOOP. 

Bespreekt met ONS de juiste verkoop 
van Uw verzameling. 

n®® i 
27—30 Mei a.s. 

bevat prachtig materiaal van: 
^ Nederland en Koloniën 
^ Oud- en modern Europa 
^ De voormalige Duitsche Koloniën 
^ Vereenigde Staten 

en ten slotte een fraaie afdeeling 
^ Restantverzamelingen. 

De Catalogus is voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor de laatste veiling in dit 
seizoen, omstreeks 1 Juli, kan 
goed materiaal worden inge
zonden tot 1 Juni a.s. 

^ TE KOOP GEVRAAGD: ^ 
een goed o n d e r h o u d e n 

Europa of Wereldverzameling. 
HEKKER's POSTZEGELHANDEL N.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. J. Heldeer 

Rokin 40, Amsterdam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 

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

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



E X T R A VOORDEELIGE AANBIEDING I N DOUBLETTEN-
INSTEEKBOEKEN EN BLANCO ALBUMS. 

Verzending door geheel Nederland. Prima Nederlandsch fabrikaat. 
DOUBLETTEN-BOEKEN. 

Model Prijs + Porto 
M. form. n% X 16, 96 perkament strooken ƒ0 .75 + 0.10 
D. form. 12K X 19, 140 perkament strooken ƒ 1.05 + 0.15 
C. form. 13 K X 19, 140 perkament strooken ƒ1 .60 + 0.15 
B. form. 18 X 24, 90 perkament strooken ƒ 1.75 + 0.20 
A. form. 18 X 24, 180 perkament strooken ƒ2.60 + ƒ0.20 
O.E. form. 25 X 32, 120 perkament strooken ƒ2 .70 + 0.25 
Q. form. 25 X 32, 240 perkament strooken ƒ 4 . h 0.25 
H. dwars form. 21 X 26, 160 perkament strooken ƒ3.25 - j - 0.25 
E. 20 form. 19 X 25, 180 linnen strooken ƒ3.80 + 0.20 

(prima klemband). 
Z. 25 form. 20 X 25, 225 manilla kar ton strooken ƒ2 .70 + 0.20 

(prima klemband). 
BLANCO LOSBLADIGE ALBUMS. PRIMA KLEMBANDEN. 

Prijs -f- porto 
dunne bladen ƒ 3 . h 0.25 
dikke bladen ƒ2 .75 + 0.25 
dikke bladen ƒ3 .75 + 0.25 
dunne bladen ƒ5 .25 -f 0.25 

— Al deze albums zijn verkrijgbaar in roode of groene kleur. — 
"Wij zijn steeds keepers van belangrijke verzamelingen 

en engrespartijen. 
Laatst* aanbieding in Automaattandingen. 

Nederland. Alles ongebruikt. 
Frankeer Uw brieven nu allleen met roltandingen. 

No. 
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15 „ blauw 
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zonder 
Per 1: 
/ '0.08 
-0.20 
-0.06 
-0.80 
-0.35 
-0.20 
-0.15 
-0.15 
-1.60 
-0.20 
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-0.13 
-0.10 
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2-zijdig met wm. 
Per 1: 10: 
ƒ0 .04 0.30 
-0.15 1.20 

• -0.08 0.60 
-0.10 0.80 
-0.12 0.90 
-0.13 1.10 
- 0.15 1.20 
-0.25 2.25 
- 0.30 2.70 
- 0.75 6.50 
- 0.50 — 
-0.55 — 
- 0.70 — 

-zijdige heekverst. 
Per 1: 10: 
ƒ 0.04 0.25 
-0.10 0.85 
- 0.03 0.25 
- 0.08 0.65 
- 0.05 0.40 
- 0.10 0.80 
-0.10 0.80 
-0.15 1.25 
-0.15 1.25 
- 0.25 — 
-0.30 — 

Slokken en paren 
der prijsverhooging. 

al adres 
■Jederland 
ruikt 

ons 
en ( 
Uw 

voer zegels 
en Koloniën 

ongebruikt. 
mancolijst! 

Levering uitsluitend na ontvangst van het bedrag op giro 10849. 
P O R T O STEEDS EXTRA. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 
H. C. C O R R B L a B , 

Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 
(Tegenover uitgang station). 

— Beëedigd Makelaar en Taxateur. — 

I 
74 
84 

120 
124 
249 
253 
287 
309 
324 

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

Prijzen per 
0.02 
0.10 

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 

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

9: 0.02 
10: 0.25 I 

STEEDS KOOPER van onderstaande zegels in groote hoeveelheden, 
bij 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 3: 
2: 0.04 4: 
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, 234, 5, Yiy^ c. 
en ook andere waarden. 

"^/f Elke partij zegels eerst aanbieden. 
Nieuwe aankooplijst verschenen. 

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

Adres verandering! 
De Amsterdamsche Postzegelhandel 

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

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis) AmsterdamZ. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

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

■ 

Schrijft ons en wij zijn direct bij Ui { 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bi) vooruitbetaling): 

Nederland en Kolomen, 
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 Mei 1940. Nr. 5 (221). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 ,  17,50 
1/3 ,  12,50 
1/4 .  10,— 
1/6 .  7,50 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 .  5,50 
1/12 .  430 
1/16 .  4 , 

1/18 .  3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, poststuk
ken van 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 Kolomen betreft, aan A M Benders, Maunk (Geld), mr G W A de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (meuwe uitgiften), en dr L Frenkel, Eendrachts
weg 7, Rotterdam (portzegels), buitenlandsche poststukken aan dr E A M Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 'sGravenhage, afstempelmgen aan J P Traanberg, Brouwersplem i$r, 
Haarlem, frankeermachmes aan A van der WdUgen, Laan van Poot 194, 'sGravenhage, 
luchtpost aan ir H L. S Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht 

Vaste medewerkers H J L de Bie, dr G W Bolian, W P Costerus, M J. baronesse 
van HeerdtKolff, J A Kastein, K E König, P C Korteweg, R E P Maier, J G Millaard, 
mr J H van Peursem 

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereemgingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave net beheer en de admimstratie betreft, zich te wenden tot 
L J J Smeulders, Wilhelminapark 118, te Breda Telefoon 4956 Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

De N V Drukkerij Borghouts, die op het oogenblik 
van afdrukken van dit nummer nog geenerlei contact 
met den Raad van Beheer of de Administratie van het 
Maandblad tot stand heeft kunnen brengen, acht zich 
verplicht mede te deelen, dat zij uit zeer betrouwbare 
bron heeft moeten vernemen, dat de hoofdredacteur 

W. G. ZWOLLE 
als kapitein der infanterie op het veld van eer gevallen is. 

Door de oorlogsomstandigheden te Rotterdam en als gevolg daarvan 
het ontbreken van gas, moesten enkele rubrieken (o a. nieuwe uitgiften) 
ongecorrigeerd worden afgedrukt 

HET EEUWFEEST VAN DE POSTZEGELS 
door mr J. H VAN PEURSEM. 

Toen in December 1839 het voorstel van Rowland Hill, later 
om zijn uitvinding, geadeld, om over te gaan tot de uitgifte van 
„gegomde stukjes papier ter vergemakkelijking v^n de frankeering 
van poststukken" tot wet werd verheven, zal iioch de Bntsche 
postadministratie, noch sir Rowland Hill zelf hebben vermoed, 
dat deze administratieve maatregel — want iets anders was het 
niet — oorzaak zou worden van een liefhebberij, welker beoefe 
naren zich bevinden in alle landen der wereld 

Toch duurde het niet lang, of men begon de postzegels te ver
zamelen, een van de eersten was Oscar BergerLevrault, die reeds 
omstreeks 1860 philatelist was Het aantal onzer lotgenooten 
loopt thans m de vele miljoenen, wij vinden veizamelaars in alle 
kringen der samenleving naast koning Leopold III en president 
Franklin Delano Roosevelt, ontelbare schooljongens, de een heeft 
zware brandkasten om zijn schatten op te bergen, de ander heeft 
een onooglijk schrift Maar allen zijn wij behield van dezelfde 
gedachte het verzamelen van postzegels 

Verzamelaars zijn er altijd geweest, de een verzamelt kunstvoor
werpen of munten (waarvoor veel geld noodig is), de ander ver
zamelt opgezette vlinders (waartoe lang niet ieder in de gelegen
heid is), weer anderen verzamelen boeken (slechts zij, die over 
groote kennis beschikken, zullen zich met reden aan de biblio
philie kunnen wijden) Voor een philatelist is het niet noodig 
om te beschikken over groote kennis, over veel geld of over 
andere kwaliteiten, welke niet ons aller deel zijn. Iedereen kan 
postzegelverzamelaar zijn, mits slechts voldaan wordt aan één 
voorwaarde liefde voor het object Anders zal de verzamelwoede 
al zeer spoedig gedoofd zijn 

Hoe komen velen tot het verzamelen van postzegels ' School
jongens zien de zegels van hun vriendjes en ■willen niet achter
blijven, kinderen constateeren de liefhebberij van hun vader . . 
en willen meedoen Ik herinner mij zeer goed, dat ik omstreeks 
1910 op een drukwerkje een „gekleurd stukje papier" zag, waarop 
o a de woorden „Droits de l 'homme" voorkwamen Ik kon 
nauwelijks lezen . vreemde woorden kende ik nog niet, mijn 
vader vertaalde de woorden, welker diepe beteekenis mij toen 
natuurlijk volkomen ontging pas jaren later zou ik begrijpen, hoe 
dat Fransche postzegeltje van 1902 een wereldbeschouwing tot 
uitdrukking bracht Ik wilde het kleine „plaatje" hebben en 
weinige maanden later kreeg ik mijn eerste album De lief
hebberij IS nimmer verdwenen, in tegendeel. 

Natuurlijk verzamelde ik aanvankelijk, zooals alle kinderen, 
alles wat „los en vast" was, op kwaliteit werd evenmin gelet. 
Later bleek mij, dat de philatelie een wel uitermate rijk gebied 
was, men kan verzamelen, ieder op eigen wijze, dat is juist een 
van de groote voordeden van onze liefhebberij ieder kan handelen 
naar eigen inzicht. Men stelle zich eens voor, dat ieder veri.anie
laar zooveel mogelijk vakjes volplakte in een voordrukalbtm 
een tentoonstelling zou buitengewoon vervelend worden en de 
prijzen zouden alleen bestaan voor hen, die over groote geld 
middelen beschikken Men kan zich echter specialiseeren, de een 
verzamelt stempels, een tweede tandingen, een derde tracht vellen 
te reconstrueeren (gemakkelijk bij de oude Enge sehe zegels, hoe
veel moeilijker bij onze zegels van 1852), de manier van ver
zamelen, die mij sinds bijna twintig jaar vooral aantrekt, is het 
historisch verzamelen 

En vooral m dit verband lijken mij de mogelijkheden van de 
philatelic het grootst en acht ik haar cultureele beteekenis hot 
duidelijkst. Men volstaat niet met het inplakken van de zegel,, 
men wil weten, wat de zegels voorstellen, men gaat na, om welke 
reden en onder welke omstandigheden de zegels werden uit
gegeven, waarom opdrukken werden aangebracht Men raakt zoo
doende al spoedig op het terrein der geschiedenis, van het munt 
wezen, van de geographie, van land en volkenkunde, van de 
politiek, van de taalkunde en de verschillende letterschriften 
In mijn verzameling doet het er weinig toe, of ik van een serie 
de duurste of de goedkoopste waarde bezit, aangenomen, dat de 
voorstelling gelijk is, maar wanneer ik van een zegel de voor
stelling met weet thuis te brengen of de inschnften niet begrijp, 
dan rust ik niet totdat ik de oplossing weet Zoodoende komt 
men in relatie met talrijke vreemdelingen en dan doet men wel 
eens eigenaardige ontdekkingen Ik herinner mij omstreeks 1924 
aan een verzamelaar in Litauen, wiens adres mij toevallig bekend 
was, een inlichting te hebben gevraagd over een postzegel van 
zijn land, het antwoord kwam . in de Nederlandsche taal, 
ik wilde niet achterblijven en trachtte mij de Litausche taal een 
beetje eigen te maken De relaties breidden zi^h uit en mijn 
belangstelling voor Litauen bleef waarlijk niet beperkt tot 
's lands postzegels Zoo gaat het over en weer, met vele landen 

Het IS mij wèl gebleken, dat het nazoeken van historische 
gegevens van de zegels van alle landen een bijna niet te volbrengen 
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taak is; men kan zich dus beperken tot de zegels van Europa, of 
van Z u i d - A m e r i k a . . . . nog altijd een respectabel gebied. Het is 
mij bekend da,t niet weinige doctoren een verzameling aanleggen 
van „medici op de postzegels"; officieren geven de voorkeur aan 
militaire objecten; muziekliefhebbers aan beroemde musici. Sport-
voorstellingen, verkeersmiddelen. . . . wat niet a l . . . . bieden 
verzamelobjecten. Op deze wijze kan men de postzegels doen 
aansluiten aan belangstellingen op ander gebied. Het succes van 
de uitvinding van Rowland Hill is wel enorm groot ! 

Het is mij als leeraar in den loop der jaren altijd opnieuw 
gebleken, dat de philatelisten onder mijn leerlingen oneindig meer 
weten van vreemde munten en van aardrijkskunde dan niet-
verzamelaars. Dit is dan ook een van de redenen, dat ik de phila-
telie van zoo uitermate groote beteekenis acht voor de algemeene 
vorming; men leert, spelenderwijs, ongedwongen . . . . maar men 
léért. Het valt helaas niet te ontkennen, dat de jazz-aberratie 
van vele jonge menschen de philatelistische belangstelling schade 
heeft gedaan; laten wij hopen, dat de philatelic op juiste wijze 
propaganda zal kunnen maken, vooral onder de jongere menschen. 

Ook op ander gebied leert de philatelic ons veel; men wordt 
als het ware gedwongen aandacht te schenken aan betrekkelijk 
geringe kleurnuances. Waar op het gebied der philatelic helaas ook 
bedriegerijen plaatsvinden, moet men de zegels nauwkeurig be
kijken om te constateeren of men met vervalschingen te doen 
heeft; het onderling vergelijken van „afwijkingen" dwingt ons 
tot het zeer precies observeeren van details . . . . in het algemeen-
de philatelic dwmgt haar adepten tot concentratie van gedachten 

Een eeuw ging voorbij sinds de geesteskinderen van sir Rowland, 
die zwarte 1 penny en die blauwe 2 pence, hun intrede deden; 
welhaast 90.000 volgelingen zijn er, in nominale waarde varieerend 
van zeer kleine bedragen tot vele miljarden; in verzamelaars
waarde uiteenloopend van „bijna niets" tot bedragen van tien
duizenden guldens; het verzamelen van postzegels kan nooit 
bekroond worden met een absoluut „compleet", zelfs niet wanneer 
men zich beperkt tot een onderdeel, omdat men dan toch weer 
verder gaande eischen zal stellen ten aanzien van kwaliteit; maar 
is dat een bezwaar ? In tegendeel . . . . een illusie, die verwezen
lijkt is, is geen illusie meer; en wanneer men geen illusies heeft, 
kan men nimmer een goed verzamelaar zijn ! 
I In de honderd jaren van 1840 tot heden is veel veranderd; 
staten ontstonden en andere gingen te niet; mèt de staten ver
schenen de „voorloopige, definitieve en liquidatie-uitgiften"; 
republieken werden koninkrijken en keizerrijken werden repu
blieken of tyrannieën; de postzegel als zoodanig bleef, al ont
stonden ernstige concurrenten in de vorm van „frankeering bij 
abonnement" en de stempelmachines. Hoe goed het plan van 
Rowland Hill geweest is, blijkt ook wel uit het feit, dat het 
formaat van zijn beide zegels voor de groote meerderheid der 
postzegels werd overgenomen; tevens werd door vele landen het 
voorbeeld gevolgd, om de beeltenis van het staatshoofd op de 
zegels de belangrijkste plaats te doen innemen. 

De eerste zegels toonden de beeltenis van een koningin, Queen 
Victoria van Engeland. Tot de laatste zegels, welke verschenen in 
deze „eerste eeuw van den postzegel" behoort eveneens een serie 
met de beeltenis van een vorstin; het portret van Haar, die tot 
ons de woorden sprak: „Wij willen ons zelf blijven". Niet alleen 
de kring der Nederlandsche philatelisten, maar het Nederlandsche 
volk als geheel, in overweldigende meerderheid geschaard rondom 
den troon der Oranje's, is bezield van het vurige verlangen, dat 
nog vele jaren van de komende eeuw Haar beeltenis op de post
zegels van ons Koninkrijk zal staan afgebeeld, als symbool van 
onze nationale eenheid. 

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

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCIHAUBEK-ALBUM modern en goedicoop. 

Nieuw'e 
Uitgiften 

ALBANIË. 
Een serie van 7 luchtpostzegels in ver

schillende teekeningen is verschenen. 
5 q., groen. 

15 q., karmijn. 
20 q., blauw. 
50 q., sepia. 

1 fr., grijsgroen. 
2 fr., zwart. 
3 fr., paars. 

Verder verschenen twee expresse-zegels 
met links een afbeelding van koning Victor 
Emanuel. 

25 q., violet. 
50 q., oranjerood. 

ARGENTINIË. 

Met het opschrift „Union panamericana 1890-1940" verscheen 
een herinneringszegel met een afbeelding van de kaart van het 
werelddeel Amerika. 

15 c , blauw. 
In omloop zijnde zegels werden door middel van den opdruk 

„Servicio oficial" veranderd in dienstzegels. 
Dienstzegels: 

3 c , grijs. 
10 c , bruin. 

BOHEMEN EN MORA VIE. 
De 50 h. verscheen in een nieuw type landschap. 

50 h., groen. 

BRITSCH-SOUDAN. 
Het 5 mill, zegel verkreeg den opdruk „S. G." voor het gebruik 

als dienstzegel. 
Diens tzegel: 

5 m., bruin en zwart. 
Een provisorisch 5 m. zegel in een oplage van 240.000 stuks 

werd verkregen door het 10 m. zegel te voorzien van den opdruk 
„5 milis" in het Engelsch en Arabisch. 

Opdrukzegel: 
5 m. op 10 m., karmijn op zwart. 

COLUMBIA. 
Doordat door den oorlog niet tijdig aanvullingen konden plaats 

hebben, werden door de landsdrukkerij 2.100.000 stuks van de 
4 cent (druk Bradbury, Wilkinson) en 818.000 stuks van de 40 cent 
(druk De la Rue) voorzien van een opdruk: 

2 c. op 4 c , purper. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ 
25 c. op 40 c , donkerrood. 1 1 P * " ! ' " ¥ ' M ' ! " ! . ' 1 

DUITSCHLAND. 

Ter gelegenheid van den verjaardag 
van den Führer verscheen reeds om
streeks 10 April een speciaal zegel, 
waarop de Führer een meisje verwel
komt, dat hem bloemen komt 
brengen. De toeslag is ten bate van 
het cultuurfonds van den Führer. 

12 -)- 38 pf., roodbruin. 

Ter gelegenheid van den eersten Mei verscheen een frankeer-
zegel met een afbeelding van een ridder, als symbool van het 
leger, die industrie en landbouw beschermt. 

6 pf., lichtgroen. 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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DOMINICA. 
Het in uitzicht gestelde farthing zegel is verschenen. 

'A d. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Gebrek aan zegels was oorzaak van de volgende opdrukken: 

8 c. op 34 c , violet, 75.000 stuks. 
8 c. op 7 c , lichtblauw, 75.000 stuks. 

FRANKRIJK. 
Door de portverhoogingen werden 2 nieuwe waarden noodig, 

terwijl van 3 de kleur werd gewijzigd. 
Nieuwe waarden: 

80 c , bruin. (Hermes). , 
1 f. 50, oranjerood. (Iris). 

Kleurwijziging: 
50 c , groen. (Hermes). 

1 f., karmijn. (Iris). 
2 f. 50, diepblauw. (Ceres). 

p*v*v*«****nwOT* Herinneringszegel, uitgegeven 
op 15 April in verband met 
de tweede tentoonstelling van 
de Fransche Koloniën. 

1 f. + 25 c , rood. 

*«W««V««IIIIIIII«V«««VW 

Op 1 Mei verscheen een toeslagserie van 4 frankeerzegels, ten 
bate van het oorlogswerk. Zij vertoonen achtereenvolgens de 
beeltenissen van de maarschalken Joffre en Foch, van den generaal 
Galliéni en van een vrouw achter een ploeg, waarvoor een span 
ossen. 

80 c. +■ 45 c , bruin. 1 f. 50 + 50 c , roodbruin 
1 f. + 50 c , violet. 2 f. 50 + 50 c , blauw. 

FRANSCHEQUATORIAALAFRIKA. 
Aanvullende waarden. 

3 c , groen, geel en blauw. 
30 c , blauw en bruin. 
45 c , groen. 

FRANSCHGUINEA. 
Aanvullende waarden. 

40 c , bruin. 
45 c , donkergroen. 

FRANSCHGUYANA. 
Aanvullende waarden. 

3 c , paars en groen. 
30 c , groen en bruin. 
45 c , olijf en groen. 

FRANSCHSOUDAN. 
Aanvullende waarden. 

3 c , rood en zwart. 
30 c , blauw en oranje. 
45 c , olijf en groen. 

GOUDKUST. 
Aanvullende waarde in de teekening van het 1 sh. zegel. 

10 sh., zwart en violet. 

GUADELOUPE. 
Aanvullende waarden. 

3 c , geel en paars. 
45 c , blauwgroen en groen. 

HAITI . 
Aanvullende waarde met het portret van president Vincent. 

3 c , geel. 

ININI. 
Aanvullende waarden. 

3 c , paars en groen. • 
30 c , groen en bruin. 
45 c , olijf en groen. 

IVOORKUST. 
Aanvullende waarden. 

3 c , groen. 
30 c , bruin. 
45 c , lichtgroen. 

KAMEROEN. 
Aanvullende waarde. 

1 f., bruin. 

KELANTAN. 
Twee nieuwe hooge waarden. 

% 2, rood en bruin. 
% 5, violet en oranje. 

LETLAND. 
7 s., donkergroen. 

50 s., groenzwart. 

MADAGASCAR. 
Aanvullende waarden. 

3 c , blauw. 
45 c , groen. 

MAROKKO (FRANSCHE KANTOREN). 
O p 9 April verschenen de volgende nieuwe waarden en kleur

veranderingen. 
50 c , donkergroen (i. pi. v. rood). 
60 c , sepia (i. pi. v. blauw). 
80 c , blauwgroen. (Vallei van Draa). 

1 f. 50, sepia. (Wallen van Rabat). 
2 f., lilarose (luchtpost). 
2 f. 50, blauw (i. pi. v. rood). 

Tegelijkertijd verscheen een opdruk van „35 c." op het 65 c. 
zegel en wel zoodanig, dat de opdruk om en om is aangebracht, 
zoodat een paar het port van 1 fr. vormt voor een gewone brief. 

,,35 c." op 65 c , rood. 

MAROKKO (SPAANSCHE KANTOREN). 
Een serie van 17 stuks is hier verschenen, zij vertoonen typische 

afbeeldingen uit het Marokkaansche leven of landschappen. Aan 
de achterzijde dragen zij in zwart het woord „Zona". 

1 c , bruin. 25 c , sepia. 
2 c , bruinolijf. 30 c , groengeel. 
5 c , blauwgrijs. 40 c , groenzwart. 

10 c , lila. 45 c , rood. 
15 c , groen. 50 c , bruinoranje. 
20 c , violet. 70 c , blauw. 

1 pt., blauw en bruin. 
2.50 pt., bruinlila en groenolijf. 
5 pt., lilarose en sepia. 

10 pt., bruinolijf en bruinoranje. 
Expressezegel. 

25 c , karmijn. 

MARTINIQUE. 
Aanvullende waarden. 

3 c , bruin. 
30 c , blauw* 
45 c , groen. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDéNIEUWS 



92 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

MAURITANIË. 
Aanvullende waarden. 

40 c , rood. 
45 c , groen. 

MOZAMBIQUE COMPAGNIE. 

Met de beeltenis van den eersten Portu-
geeschen koning Alfons Hendrik verscheen 
een speciaal zegel ter herdenking van het 
800-jarig bestaan van het koninkrijk 
Portugal. 

1.75 e., blauw en lichtblauw. 

NTEUW-CALEDONIE. 
Aanvullende waarden. 

3 c , bruin en blauw. 
45 c , donkergroen en blauwgroen. 

NIEUW-ZEELAND. 
In verband met de portverhooging werd het 7 d. zegel der 

eeuwfeest-herdenkingsserie op 8 Maart vervangen door een 8 d. 
zegel in dezelfde teekening en kleuren als de 7 d. waarde. 

8 d., rood en zwart. (Maori-raad). 
Dit zegel verscheen ook met den rooden opdruk „Official". 

Dienstzegel: 8 d., rood en zwart. 

NIGER. 
3 c , paars en bruin. 

30 c , geel en paars. 
45 c , donkergroen en blauwgroen. 

PERU. 
Met de afbeelding van het monument van Simon Bolivar te 

Lima verscheen een nieuw frankeerzegel. 
15 c , blauw. 

REUNION. 
Aanvullende waarden. 

3 c , paars. 
40 c , bruin. 
45 c , groen. 

ROEMENIE. 
Aanvullende waarde, type koning in burger. 

5 lei, rood. 

SALVADOR. 

mmrm^m PMI^WH 

SAN MARINO. 
Opdrukken op portzegels. 

10 c. op 5 c , blauw en bruin. 
50 c. op 5 c , blauw en bruin. 

Op 20 Februari werden 
reeds de zegels uitgegeven 
naar aanleiding van het eeuw
feest van den postzegel. Alle 
vertoonen een tropisch land
schap met links een afbeelding 
van sir Rowland Hill, rechts 
bovenaan het wapen van Sal
vador. 

Frankeerzegel: 
8 c , blauw en zwart. 

Luchtpostzegels: 
30 c , bruin en zwart. 
80 c , rood en zwart. 

SENEGAL. 
Aanvullende waarde. 

3 c , violet. 

SOMALIS. 
Aanvullende waarden. 

40 c , bruin. 
45 c , groen. 

SPANJE. 
Behalve de in het April-nummer gemelde luchtpostzegcls voor 

de wederopbouw van de beroemde kerk van Notre Dame del 
Pilar in Saragossa werd ook een serie frankeerzegels, alsmede een 
expressezegel uitgegeven. 

. ESPADA 
CORREOS 

ÈèÊÊÊêéÈéiÉÊéMéMiAHÊMttÈéi 

Frankeerzegels: 
10 -|- 5 c , blauw en lilabruin. 
15 -f- 10 c , purper en blauwgroen. 
" ' -f- 10 c , violet en ultramarijn. 

-f- 10 c , karmijn en bruinlila. 
-f- 10 c , groenzwart en lila. 
-f- 15 c , violet en karmijn. 

70 -f- 20 c , lilabruin en zwartblauw. 
80 + 20 c , karmijn en violet. 

1 

20 
25 
40 
45 

1 p. -f- 30 c , zwartgroen en lila. 
1.40 p. -f- 40 c , purper en grijs. 
1.50 p. -f- 50 c , lichtblauw en lilabruin. 
2.50 p. -|- 50 c , lilabruin en blauw. 
4 p. -f 1 p., lila en blauwgroen. 

10 p. -f- 4 p., blauw en roodbruin. 

Expressezegel. 
2 5 - 1 - 5 c , karmijn en geel. 

ST. PIERRE EN MIQUELON. 
Aanvullende waarden. 

40 c , grijsgroen. 
45 c , groen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Op 3 April werd een speciaal frankeerzegel uitgegeven ter her

denking van de 80e verjaardag van de Pony Express. 
3 c. 

Op 14 April verscheen het speciale frankeerzegel naar aan
leiding van het 50-jarig bestaan van de Pan Amerikaansche Unie. 
Het geeft de drie graciën weer van het schilderij Primavera van 
Botticelli. 

3 c. 

De groep van geleerde Amerikanen is verschenen. 
1 c , groen, John James Anderson, 8 April. 
2 c , rood. Dr. Crawford W. Long, 8 April. 
3 c , violet, Luther Burbank, 17 April. 
5 c , blauw. Dr. Walter Reed, 17 April. 

10 c , bruin, Jane Addams, 26 April. 

WALLIS EN FUTUNA. 
Aanvullende waarden. 

3 c , bruinrood en blauw. 
45 c , blauw en groen. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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YEMEN. 
Een nieuwe serie frankeerzegels is hier 

^ b., 
1 b., 
2 b., 
3 b., 
4 b., 
5 b., 
6 b., 
8 b., 

10 b., 
14 b., 
18 b., 
20 b., 

1 im 

geelbruin en blauw. 
groen en rood. 
bruin en violet. 
violet en blauw. 
karmijn en olijfgroen. 
donkergroen en bruin. 
blauw en oranje. 
rood en donkerblauw. 
oranjebruin en olijfgroen. 
olijfgroen en violet. 
smaragdgroen en zwart. 
geelgroen en lakrood. 

., rood, olijfgroen en roodbruin. 
ZWEDEN. 
Op 8 April verschenen 2 nieuwe waarden in het type koning 

Gustaaf V, profiel naar rechts. 
30 öre, blauw. 
40 öre, olijfgroen. 

ZWITSERLAND. 
Van het 20 + 5 rp. zegel der in het April-nummer gemelde 

serie verscheen een nieuwe druk. Bij de Ie druk is het opschrift 
„Calven 1499" door een duidelijke streep gescheiden van de voet 
van het gedenkteeken. Bij de 2e druk is dit opschrift met de voet 
één geheel geworden. 

20 + 5 rp., rood en zwart. 
W. G. Z. 

BULGARIJE. 
Ook hier zullen voor het eeuwfeest van den postzegel bijzondere 

frankeerzegels worden uitgegeven en wel een 10 en 20 levas, elk 
in een oplage van 300.000 stuks. 

COLUMBIA. 
De in uitzicht gestelde frankeerzegels naar aanleiding van de 

herdenking van den lOOen sterfdag van generaal Francisco de 
Paula Santander zullen de volgende zijn: 1 c. donkergroen, 5 c. 
sepia, 8 c. blauw, 10 c. geel, 15 c. groen, 20 c. lichtgroen, 50 c. 
violet, 1 p. rood en 2 p. zwart. 

CHILI. 
In voorbereiding is een serie van 10 zegels ter herdenking van 

het 4e eeuwfeest van de stichting van Santiago. 
COSTA-RICA. 
Een nieuwe serie luchtpostzegels ter herdenking aan de opening 

van de nieuwe internationale luchthaven te San José worden 
door de American Bank Note Co. gedrukt. Alle zegels zullen het 
administratieve gebouw op het vliegveld weergeven. De waarden 
en oplagen zullen als volgt zijn: 5 c. 400.000, 10 c. 300.000, 25 c. 
100.000, 35 c. 60.000, 60 c. 40.000, 85 c. 20.000 en $ 2.35 8.000. 

CUBA. 
Het bijzondere Pan Amerikaansche Uni herdenkingszegel zal 

bestaan uit een 2 c. frankeerzegel met een afbeelding van Gonzale 
de Quesada, die de eerste 3 Pan Amerikaansche conferenties leidde 
en later Cuba vertegenwoordigde te Washington. Behalve zijn 
beeltenis zullen de vlaggen van de 21 Amerikaansche staten op 
het zegel voorkomen. De oplage zal 2 millioen stuks bedragen. 

Ter gelegenheid van het internationale Rotary congres, dat in 
Juni gehouden zal worden, zal een bijzondere 2 c. frankeerzegel 
worden uitgegeven. 

4 IFl^ÄI^BCilil^ ^[HIOiLAÏÏilLDSÏÏDSCIHI. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Op 6 Mei zouden 2 zegels verschijnen ter eere van het eeuwfeest 

van den postzegel en wel 3 c, lila en 7 c. blauw, in een oplage 
van resp. 600.000 en 100.000 stuks. 
Verder zullen 4 zegels verschijnen ter herdenking van den 

moederdag; zij zullen een afbeelding geven van Julia Molina, 
weduwe van president Trujillo. Het zijn 1 c. groen (400.000), 
2 c. rood (100.000), 3 c. oranje (600.000) en 7 c. blauw (100.000). 

ECUADOR. 
Gedurende de eerstvolgende 2 maanden zullen niet minder dan 

18 zegels worden uitgegeven. In de eerste plaats voor de beroemde 
Ecuadorianen een serie van 5 frankeer- en van 5 luchtpostzegels. 
Elke serie in de waarden 10 c , 20 c , 50 c , 1 s. en 5 s., met van 
elke waarde een oplage van resp. 1.000.000, 300.000, 80.000, 
70.000 en 50.000 stuks. In de tweede plaats voor de Pan Ameri
kaansche Unie 4 frankeer- en 4 luchtpostzegels. De frankeer
zegels in de waarden 5 c , 10 c , 50 c. en 1 s. in een oplage 
van resp. 1.000.000, 1.000.000, 500.000 en 200.000 stuks. De lucht
postzegels in de waarden 10 c , 70 c , 1 s. en 10 s. in een oplage 
van resp. 1.000.000, 500.000, 200.000 en 100.000 stuks. 

EGYPTE. 
Van de 5 herinneringszegels in 1938 uitgegeven, werden ver

kocht: huwelijk 197.659, konings 18e geboortedag 9.297, katoen
congres 383.000, congres draadlooze telegrafie 378.000 en leprozen-
congres 473.000 stuks. 

ESTLAND. 
In voorbereiding zijn 4 zegels, de 3 senti waarden geven een 

afbeelding van president Konstantin Pats, de kroon waarde ver
toont de watervallen van de Narva. Het zijn 3 s. oranje, 6 s. 
groen, 15 s. blauw en 1 k. groen. 

FRANKRIJK. 
Uit koers worden genomen de frankeerzegels van 45 c , 75 c. 

90 c , 1 fr. 25 en 2 fr. 25. 
GRAND LIBAN. 
In voorbereiding zijn 10 frankeer-, 10 luchtpost- en 1 portzegel. 

De frankeerzegels zullen zijn: O pi. 10 rose, O pi. 20 groenblauw, 
O pi. 25, violet, O pi. 75 bruin, 5 pi. blauwgroen, 12 pi. 50 
blauw, 20 pi. grijs, 25 pi. karmijn, 50 pi. violet en 100 pi. sepia. 
De luchtpostzegels zullen zijn: O pi. 50 blauw, 1 pi. lila, 2 pi. 
grijsbruin, 3 pi. karmijn, 5 pi. groenblauw, 10 pi. lila, 15 pi. 
blauwgroen, 25 pi. violet, 50 pi. groen en 100 pi. bruin. Het 
portzegel zal zijn van 10 pi. groen. 

GRIEKENLAND. 
In voorbereiding zijn herinneringsseries voor de nationale jeugd. 

Het zullen zijn 10 frankeerzegels in de waarden van 3 - 100 dr 
en 10 luchtpostzegels in de waarden 2 - 100 dr. 

G R O O T BRITANNIE. 
In plaats van 4 zullen er op 6 Mei 5 speciale frankeerzegels 

worden uitgegeven ter herdenking van de 100-jarige uitgifte der 
eerste zegels. Het zullen zijn de waarden J^, 1, I K , 2 en 23^ p. 

IRAQ. 
In voorbereiding zijn nieuwe frankeerzegels met gezichten van 

Mesopotamië: 1 en 2 f., het mausoleum van Sitt Zubaidah (7e eeuw 
van de Mohammedaansche jaartelling); 3, 4 en 5 f., het mausoleum 
van koning Feisal I; 8, 10, 15 en 20 f., de leeuw van Babyion; 
25, 30, 40, 50 en 75 f., de spiraaltoren van de groote moskee 
van Samara, 9e eeuw van de Christelijke jaartelling; 100 en 200 f., 
een oliekraan als symbool van de petroleumindustrie in Iraq; 
3^ en 1 d., de moskee met de gouden dom te Samara. 

JOEGO-SLAVIE. 
Op 1 Mei zou een serie „voor het kind" verschijnen in de 

waarden 0.50, 1, 1.50 en 2 d., welke tegen dubbel nominaal 
zouden worden verkocht. 

LIBERIA. 
Twee zegels, die door de American Bank Note Cy. zullen 

worden gedrukt, zullen binnenkort verschijnen ter herinnering 
aan de vereeniging in 1839 van verschillende onafhankelijke deelen 
tot den staat Liberia. 

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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MAROKKO (BRITSCHE KANTOREN). 
De Britsche zegels ter eere van het eeuwfeest van den post 

zegel zullen worden voorzien van den opdruk „Morocco Agencies" 
en de waarde in Spaansche munt, t. w. 5 c. op )^ d., 10 c. op 
1 d., 15 c. op 134 d., 25 c. op 2% d. Eveneens zullen zij worden 
voorzien van den opdruk „Tangier". 

MEXICO. 
Drie nieuwe series herinneringszegels zullen hier verschijnen. 

De eerste is voor het eeuwfeest van den postzegel, zal bestaan uit 
2, 5 en 10 c. en de beeltenis van sir Rowland Hill weergeven. 
De tweede voor het 400-jarig bestaan van Campeche, een 10 c. 
frankeerzegel en en 10 c. luchtpostzegel. Het frankeerzegel geeft 
het stadswapen weer, het luchtpostzegel een beeltenis van Francisco 
de Montijo, den stichter van de stad. Ten slotte zal in Juli worden 
herdacht de stichting van de eerste Amerikaansche universiteit, 
die van Patzcuaco door Fra Vasco de Quiroga, bisschop van 
Michoacan. Deze serie zal bestaan uit de frankeerzegels van 
2 c , 5 c , 10 c. en de luchtpostzegels van 20 c , 40 c. en 1 p 

NORFOLK EILAND. 
Volgens berichten uit Australië zal dit eiland zijn eigen frankeer 

zegels krijgen. 

PARAGUAY. 
De series uitgegeven ter herinnering aan de Chaco-vrede hebben 

de volgende oplagen: 
Frankeerzegels met beeltenissen der verschilende presidenten: 
0.50 p. 400.000; 1 p. 500.000; 2 p. 500.000; 3 p. 250.000; 5 p. 

400.000; 6 p. 200.000 en lo p. 200.000 stuks. 
Luchtpostzegels met beeltenissen der verschillende presidenten: 
1 p. 1.000.000, 3 p. 500.000, 5 p. 500.000, 10 p. 250.000, 30 p. 

150 000, 50 p. 75.000, 100 p. 50.000, 200 p. 15.000 en 500 p. 
5.000 stuks. 

Frankeerzegels ter eere van het volk: 
0.50 p. 1.000.000, 1 p. 1.000.000, 3 p. 500.000, 5 p. 1.000.000, 

10 p. 500.000, 20 p. 150.000, 50 p. 50.000 en 100 p. 10.000 stuks. 

P H I L I P P I N E N . 
Een velletje met 3 zegels van 2, 6 en 12 cent zal de volgende 

maand verschijnen naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de 
Philippijnsche philatelistenvereeniging ! ! Het zegel zal een af
beelding geven van Philippijnsche ouders met hun kind, die een 
postzegelverzameling bekijken. 

VENEZUELA. 
Op 15 April verscheen een 15 c. luchtpostzegel ter herdenking 

van de stichting van de Pan Amerikaansche Unie. Het geeft een 
deel van het schilderij „De stichting van Groot Columbia" van 
Tito Salas weer. 

Ter herdenking van de 150e verjaardag van de geboorte van 
generaal José Antonio Perez (1790-1873), die in 1830 de eerste 
president van Venezuela werd, zal een 25 c. frankeerzegel op 
15 Mei worden uitgegeven. 

W. G. Z. 

NEDERLAND. 
De nieuwe serie. 
In de beschrijving van de nieuwe zegels in het vorig nummer 

is een fout geslopen, zooals de — ongetwijfeld aandachtige — lezer 
gemerkt zal hebben. De 5 cent is niet rood, maar d o n k e r 
g r o e n ; de 7% cent is niet lila, maar r o o d . 

Enkele lezers zonden ons een plaatfout bij de 12 Ĵ  cent, plaat 
1 L. Op zegel 7 van de eerste horizontale rij komt op aUe vellen 
een witte streep aan de C voor, zoodat men zou kunnen lezen: 
n% GENT. 

De nieuwe zegels met „Cour"-opdruk. 
De vier in het vorig nummer reeds gemelde waarden van de 

nieuwe serie met opdruk „Cour Permanente de Justice Inter
nationale" zijn volgens ontvangen inlichtingen op 1 April j.l. 
verschenen, dus gelijk met de zegels zonder overdruk. 

De opdruk is in goud uitgevoerd en geheel gelijk aan den 
opdruk op de vroeger-verschenen waarden. 

De nieuwe zegels (dus 7J4, 1234, 15 en 30 cent) zijn tezamen 
verkrijgbaar voor verzamelaars voor ƒ0 .65 ; ze mogen niet los 
worden verkocht. Ook zijn natuurlijk de compU-te series (met de 
\% en lyi cent) verkrijgbaar. 

De zegels met opdruk in de oude teekening worden niet meer 
aangemaakt; zi) blijven echter wél verkrijgbaar aan het Haagsche 
verzamelaarsloket, zoolang de voorraad strekt. Hoe groot deze 
voorraad nog is, wordt niet bekend gemaakt. 

Op de nieuwe ,,Cour"-zegels zouden op de 9e en 10e rij meer
dere opdrukken voorkomen met „INTERNATIONALE", dus 
een F inplaats van een E als laatste letter. Wij hebben dit nog niet 
zelf kunnen controleeren. 

De heer J. Dekker meldt ons een „Cour"-zegel van 234 cent, 
waarop de bovenste regel van den opdruk, COUR PER, ont
breekt. Alleen van PER zijn de voetjes van de letters nog zichtbaar. 

De Zomerzegels. 
Dienstorder H 202 van 24 April en een persbericht van 20 April 

geven nader nieuws over de komende zomer?egels. 
De zegels zullen verkrijgbaar zijn van 11 Mei tot en met 

13 Juli a.s. De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde, die 
bestemd is voor sociale en cultureele doeleinden, zal als volgt 
worden verdeeld: de helft voor sociale doeleinden, n.l. voor tuber
culose-, kanker- en rheumatiekbestrijding en de zorg voor lichame
lijk gebrekkigen. De andere helft voor cultureele doeleinden, n.l. 
voor cultureel werk ter tegemoetkoming in den huldigen nood der 
cultureele werkers. 

De zegels zullen, ook in het verkeer met het buitenland, geldig 
zijn tot en met 31 December 1945. Ze verschijnen weer in vijf 
waarden: 

1/4 -\- IVi cent, sepia, met de beeltenis van Vincent van Gogh 
(1853-1890), groot Nederlandsch schilder, wiens wonderbaarlijk 
vruchtbaar leven te vroeg werd afgesneden. Ontwerper van dit 
zegel is Kuno Brinks. 

2'A + 2% cent, groen, met het portret van Ev.'-hardus Johannes 
Potgieter (1808-1875), dichter en letterkundige van kritischen 
geest, die zijn landgenooten de nog niet vergeten figuur van Jan 
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Salie als waarschuwend voorbeeld voor oogen stelde. Dit zegel is 
ontworpen door mevrouw Reitsma-V^lenja. 

3 + 3 cent, rood, met de beeltenis van Petrus Camper (1722-
1789), beroemd genees- en ontleedkundige. Ontwerper Hub. 
Levigne. 

5 + 3 cent, groen, met de beeltenis van Jan Steen (1626-1679), 
de hoogbegaafde schilder, die de vroolijke huiselijke feesten uit 
onze Gouden Eeuw nog in het heden leven doet. Ontwerper 
S. Hartz. 

123^ + m cent, blauw, met het portret van Joseph Justus 
Scaliger (de la Scala) (1540-1609), wiskundige en klassiek philo-
'oog uit de 16e eeuw. Ontwerper Hub. Levigne. 

De afmetingen der zegels zijn dezelfde als in vorige jaren (beeld
grootte 21 X 2 8 ^ mm.). De teekeningen zijn door de kunste
naars zelf in koper gegraveerd. De zegels zijn in plaatdruk uit
gevoerd. 

De zegels verschillen in zooverre met die va.i de vorige series, 
dat thans de naam van den afgebeelde met de jaartallen en het 
vak, waarin hij uitblonk, onderaan het zegel buiten het zegelbeeld 
staan vermeld. Ook staat hier het woord „Zomerzegel", benevens 
de „bij"-slag en het einde van de geldigheidsduur. 

(Dienstorder, punt 6:) Indien op verzoek van aanbieders van 
bij abonnement gefrankeerde niet-periodieke stukken het betaalde 
bedrag door den aannemenden ambtenaar door middel van zomer-
postzegels wordt verantwoord, dient het opplakken dezer zegels, 
alsmede het afstempelen, met bijzondere zorg te geschieden; des-
gewenscht kunnen de zegels, mits afgestempeld, onopgeplakt aan 
de aanbieders worden uitgereikt. 

Nieuwe oplaagletters. 
\}4 cent I; 60 cent K. 

Nieuwe etsingnummers. 
Oude serie: 60 cent K: 684. 
Nieuwe serie: 5 cent A: L 8, R 9, L 10. 

10 cent A: L 2. 
Rectificatie. De melding van 22 J4 cent nr. 1 en van 25 cent 

nr. 2 berustte op een foutieve opgave; ons zijn alleen bekend: 
22 >̂  cent A: 2. 
25 cent A: 1. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
\'A cent I : 414. 
3 cent T: 409, 410. 
Frankeerzegels oude teekening voor verzamelaars. 
Dienstorder H 172 van 10 April deelt mede: 
1. De gewone frankeerzegels in de waarden van 5 tot en met 

40 cent, waarvan de verkoop als gevolg van de verkrijgbaar
stelling van deze zegels in nieuwe uitvoering met ingang van 
1 April 1940 is gestaakt, blijven voor verzamelaars verkrijgbaar 
aan de daartoe opengestelde afzonderlijke loketten (verzamelaars
loketten). 

2. Dit geldt evenzoo voor de frankeerzegels van 6 en 27 K 
cent, waarvan de verkoop sedert 1 April j.l. is gestaakt. 

3. Op gelijke wijze zullen vorenbedoelde zegels in roltanding, 
voor zoover verschenen, verkrijgbaar blijven voor verzamelaars. 

4. Van de frankeerzegels met opdruk in goud, vermeldende de 
woorden „Cour Permanente de Justice Internationale", verkrijgbaar 
ten postkantore 's-Gravenhage, is een nieuwe serie verschenen, 
welke zegels omvat van de uitgifte van 1 April 1940 van 7%, 12>2, 
15 en 30 cent en welke uitsluitend per serie (prijs ƒ0.65) wordt 
verkocht. Geen enkele zegel van deze serie is afzonderlijk ver
krijgbaar. 

5. De oude serie van laatstbedoelde frankeerzegels, welke zegels 
omvat van 1>^ en 2% cent, benevens zegels in de uitvoering van 
vóór 1 April j.l. van 7J^, 12>^, 15 en 30 cent, blijft verkrijgbaar 
(prijs ƒ 0.69), en wel op de wijze, als bepaald is in art. 17 van 
den Postgids (dus de zegels van \2% en 30 cent ook afzonderlijk). 

Etiketten „Bestellen op Zondag". 
De nog in het bezit van het publiek zijnde z.g. Zondagsetiketten 

kunnen tegen inkoopsprijs (10 voor 1 cent) worden ingewisseld. 
De inwisseling moet vóór 1 October a.s. geschieden. 

Zooals bekend is in April de Zondagsbestelling afgeschaft. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Het portzegel van 1 GLD. in blauwe kleur verschenen. 
Zonder — ons bekende — nadere aankondiging heeft in April 

het Indische straf portzegel van 1 GLD. zijn kleur veranderd; het 
is nu in de lichtblauwe kleur van de Nederlandsche porten ver
schenen. Evenals de Nederlandsche 1 GLD. port ter onder
scheiding van de 1 cent in een van deze afwijkende kleur is 
gedrukt, zal men dit, nu er in Indië ook een 1 cent port bestaat, 
ook daarginds noodig geacht hebben. 

Het zegel komt, behalve de kleur, geheel overeen met de roode 
1 GLD. Boekdruk, vellen van 200 met oplaagletters A en tel-
nummers, kamtanding 1234 : 1234. "Wit papier zonder watermerk. 

Nieuwe zegels op komst. 
In een stukje „Voor Philatelisten" onder het Indië-nieuws in het 

Handelsblad werd opgemerkt, dat in den loop van dit jaar de 
frankeerzegels van 40 en 50 cent met watermerk worden verwacht 

Hetzelfde stukje vermeldt: „Voorts zijn thans verschenen post
zegels van ƒ 1 . — gedrukt in een l i c h t b l a u w e kleur." 

Van een dergelijk zegel is ons nog niets bekend; heeft een van 
de lezers het al gezien ? ? 

Weer eens de aanmaak van zegels in Indië. 
Batavia, 15 April. Het lid van den Volksraad, mr. C. C. van 

Helsdingen (c.s.p.) diende een schriftelijke vraag in bij de regeering 
of de regeering bereid is om — indien eventueel de gesloten con
tracten zulks mogelijk maken — zoo mogelijk voor dit jaar reeds 
en in ieder geval voor 1941 te bevorderen, dat de Indische post-
waarden in Indië worden gedrukt. (Hbl.). 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1900). 

Surinatne. 
De overdrukken van 25 en 50 cent op zegels van Willem III 

houden de gemoederen nog bezig. 
Een handelshuis te Paramaribo, dat niet in de minste betrekking 

tot onze liefhebberij staat, heeft zijn agent te Amsterdam op
gedragen om „zoo best mogelijk" te verkoopen: 1000 compleete 
stellen van de nieuwe opdrukken. In den desbetreffenden brief 
las ik, dat een derde van den geheelen voorraad 50 op 2 Gld. 50 
in hunne handen was ! 

Een brief van een mijner correspondenten op Suriname bevestigt 
hetgeen de heer Bohlmeyer zegt en voegt eraan toe, dat de maten 
zeer ongelijk waren, zoodat de een één kop kreeg en de andere 
één schepel, terwijl juist die laatste niet erom scheen gevraagd 
te hebben. Als staaltje: een persoon of eene firma, niet-postzegel-
handelaar, schreef voor niet één enkel stuk in en v e r k r e e g . . . . 
10 vel van den opdruk 50 op 1 Gld. ! ! ! „Alles is in vaste handen", 
aldus besluit hij zijn schrijven. 

Een betrokken persoon te 's-Gravenhage spotte met mijn ver
trouwen op de eer der Surinaamsche autoriteiten. Volgens den 
Heer Administrateur te Paramaribo zou alles zoo eerlijk, alles zoo 
zuiver gaan. Leusden was nu gevlucht en na deze vlucht was 
de Augiasstal gereinigd ! Wat te denken ? Een van mijne bekenden 
schreef voor 20 stel in en ontving 2 stel; een ander voor 200 en 
ontving er 7, no geen ander voor niet één en déze ontvangt 
1000 stuks van de overdrukte guldens en . . . . ? ? stuks van de 
overdrukte rijksdaalders. 

Bij den opdruk op de 1 Gld. en 2 Gld. 50 c. zegels vindt men 
op zekere vellen eene „5", die een boogvormige inham in de vlag 
vertoont. Dit moet bepaald een gekwetst cijfer zijn, waarschijnlijk 
onder het drukken, door het stooten op eenig hard voorwerp, 
veroorzaakt. 

Tonga. 
„M. J." verhaalt, uit een onzer vakbladen geput, het volgende: 
„Men verzekert ons, dat het Parlement den Koning wenschte te 

zien gehuwd aan eene dame met name Ofa. Mocht de Vorst 
weigeren dit offer aan Ofa te brengen, en blijven volharden bij zijn 
besluit Lavinia tot vrouw te nemen, dan zouden gtoote ongeregeld-
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heden in de hoofdstad plaats grijpen, daar elke partij zou trachten 
de huizen der tegenpartij te verbranden, en hierdoor aanleiding 
geven tot een algemeenen opstand. Het laatste bericht echter 
meldt dat de zaken zijn bijgelegd, en dat een nieuwe voorraad 
zegels werd overdrukt met „ T L -T O", welke overdruk schijnt 
in zich te sluiten, dat de Koning — altijd bereid zijnen onder
danen genoegen te doen — beide dames heeft gehuwd !" 

Van het eerste zegel bestaat ook een foutopdruk ! In plaats 
van „1899" werd éénmaal op elk blok van 30 zegels „1889" 
gesteld. 

J. B. Moens. 
Onder het motto „Finis coronat opus" wijdt „L. P." een uit

gebreid woord aan den grooten Jean Baptiste Moens en zijn 
bekwamen medehelper den heer Hanciaux. Na jaren lang (bijna 
veertig jaar) in de gaarde van Philatelia gearbeid- te hebben, gaat 
de Heer Moens, met lof overladen, door ons allen erkend als 
de grootste op ons gebied, met den Heer Hanciaux een wel
verdiende rust genieten. 

V. S. van Amerika. - Zegels met opdruk van den stadsnaam. 
Verschillende bladen hebben reeds voor maanden rondgebazuind 

den opdruk van den stadsnaam op de frankeerzegels der V. S., 
evenals dit vroeger bij Mexico het geval was. Veel is hierover ook 
door de Amerikaansche pers geschreven, en eindelijk werd door 
deze verkondigd, dat van eene verdere proefneming was af
gezien. Ik heb hiervan geene notitie genomen, omdat men mij 
officieus schreef, dat men die berichten niet verstond, daar offi
cieel niets was gelast, en dus van proefneming geen sprake kon zijn. 

Ik lees nu in de „I. B. J.", dat mede het bericht verspreidde, 
dat die „opdruk", naar ontvangen inlichting, niets meer is dan eene 
„afstempeling". Neringdoenden en zaakmannen in groote steden 
kunnen geheele vellen met zegels aan het postkantoor bestellen en 
laten afstempelen. De door hen te verzenden circulaires, pakketten, 
enz., worden dan niet meer afgestempeld. Vooral van Milwaukee, 
Boston en New Haven werden er velen door den berichtgever 
aan ruilvrienden gezonden. 

Deze afstempeling heeft dus niets te maken met „officiëele" 
opdrukken, en kan dan ook niet op eene lijn geplaatst worden met 
den Mexicaanschen controle-opdruk. Ofschoon \froeger het Hoofd
bestuur voornemens was de toen in omloop zijnde hoogste waarde 
van 50 c. met stadsnaam te laten overdrukken, is later hiervan 
niets meer gehoord. De lezers weten nu, dat opdrukken van 
eengien stadsnaam niet bestaan ! B. 

Van de ultramarijne briefkaart van 1 ^ cent is een gedeeltelijke 
blinddruk gevonden. In blinddruk zijn te zien de laatste 4 letters 
van het woord Briefkaart, de geheele waardestempel, alsmede een 
lengte van 1 cm. van het rechterdeel van de bovenste adreslijn. 

NEDERIANDSCH-INDIE. 
Verschenen is de dubbele briefkaart van 10 -|- 10 cent met als 

waardestempel de beeltenis der koningin. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Daar wij de mededeellngen van de Belgische reclamekaarten 

slechts zeer sporadisch en dan nog onvolledig ontvangen, kunnen 
wij tot onze groote spijt voorloopig nog geen complete lijst van 
de tot dusver verschenen nummers publiceeren. 

In ons Januari-nummer vermeldden wij de nummers 440, 441, 
442, 443, 446 en 447. Wij zijn nu in staat, de nummers 461, 462 
en 463 mede te deelen. Alle tusschenliggende kaarten zijn ons 
nog onbekend. Wie van de lezers helpt ons deze lacune te vullen ? 

De nieuwe kaarten vertoonen publibel en nummer in zwart 
gedrukt, links onderaan, terwijl de reclames in rood, groen en 

zwart gedrukt zijn. Het betreft hier de 40 centimes-kaarten in 
groot formaat. 

461. Pilules rouges . . . . 
462. Roode p i l l e n . . . . 
463. Mons 1940. 
BOHEMEN EN MORA VIE. 
De kaartenserie, die wij in ons Januari-nummer aankondigden, 

is volgens de Berlijnsche vereeniging van poststukkenverzamelaars 
met 3 nummers uitgebreid. Het gaat hier om de 60 heller 
blauwgroen. 

De totale serie bedraagt nu 12 stuks. De nieuw verschenen 
nummers dragen voorstellingen uit Mühren, n.l.: Mährischer 
Karst, Bernstein en Brunn. 

Bovendien verscheen een kaart voor buitenlandsch verkeer, 
rood op gekleurd karton. Het zegelbeeld vertoont eveneens de 
kersentak. De waarde is 1.50 kroon, de verkoopsprijs 1.60 kroon 

DUITSCHLAND. 
De 6 kaarten van de Winterhilfe verschenen met een bruine, 

3-regelige opdruk: 6. Reichsstrassensammlung 29.-31. März 1940 / 
Schaffende sammeln - Schaffende geben / Abgabepreis 15 Rpf., ter 
gelegenheid van de laatste straatcollecte voor het oorlogs-
winterhulpwerk. 

Na een betrekkelijk lange pauze werd de rij prentkaartenseries 
a 6 pf. met den kop van Hindenburg weder uitgebreid en wel 
met serie 148. De afbeeldingen zijn: 

1. Halle, 2. Halle, 3. Augsburg, 4. Pongau, 5. Hagen, 6. Neuen-
ahr, 7. Sooden / Allendorf / Werra, 8. Karlsbrunn. 

POLEN. 
Evenals met de postzegels het geval is, zijn un ook brief

kaarten van Polen overdrukt met „General Gouvernement", 
nieuwe waarden en het „Hoheitszeichen". Wij verwijzen naar de 
afbeelding, die in de rubriek postzegels gegeven werd. Tot dusverre 
werd alleen de 15 gr. bruin van de laatste Poolsche emissie — de 
onafhankelijkheidsuitgifte ! — zonder afbeelding, met opdruk 
12 pf. gemeld. 

NEDERLAND. 
De Mededeellngen van het hoofdbestuur der P.T.T. bevatten 

o. a.: 
Nr . XV van 3 April 1940: 
Het postagentschap Arnhem Oranjestraat werd op 23 Maart j.l. 

na afloop van den dienst tijdelijk gesloten. 
Nr . XVII van 17 April 1940: 
Met ingang van 22 April 1940 wordt gevestigd het bij-post

kantoor Utrecht-Willem van Noortplein, met gelijktijdige op
heffing van het bij-postkantoor Utrecht-Koekoeksplein. 

Met ingang van 1 Mei 1940 wordt het hulppostkantoor te 
Albergen vervangen door een poststation. 

Nr . XVIII van 24 April 1940: 
Met ingang van 29 April 1940 worden de hulppostkantoren te 

Brunssum en te Rumpen opgeheven, met gelijktijdige vestiging 
te Brunssum van een bij-postkantoor met volledige dienst
uitvoering, dat zal ressorteeren onder het postkantoor te Hoens-
broek-Treebeek. 

Met ingang van 1 Mei 1940 worden de hulppostkantoren te 
Nieuweroord en te Stadskanaal-Afdraai vervangen door een post
station. 

Dienstorder H. 169 van 3 April 1940: 
De naam van het poststation Nuenen-Station zal met ingang 

van 15 April a.s. worden gewijzigd in Nuenen-Eeneind. 
De seriestempel ,,Vacantie / in Vredig / Vaderland" zagen we 

ook uit Haarlem en 's-Hertogenbosch. 
Een drukwerk, zooals bij onderzoek bleek 19-III-1940 uit 

Amsterdam C.S. naar Deventer verzonden met links-staande tekst 
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„'t Sal waerachtig wel gaen ' Indische vlootfilm", had een blanco 
datum, daar dag- en maandcijfer vergeten waren 

OORLOGSVARIA. 
DENEMARKEN 
De eerste brieven na de Duitsche bezetting naar Amsterdam 

verzonden, waren niet gecensureerd, doch hadden wel vertraging. 
We zagen o a brieven uit 

Kopenhagen 9 April 1940, te Amsterdam 13 April 1940, 
Aarhus 9 April 1940, te Amsterdam 15 April 1940, 
Odense 12 April 1940, te Amsterdam 16 April 1940, 
Kopenhagen 13 April 1940, te Amsterdam 16 April 1940, 
Kopenhagen 16 April 1940, te Amsterdam 20 April 1940 
Een expresse brief, 18 April uit Kopenhagen verzonden, arri

veerde reeds 20 April te Amsterdam en was door de Duitschers 
gecensureerd, na opening gesloten met het bekende strookje 
„Oberkommando der Wehrmacht" en „Geöffnet", waarover de 
roode stempels en potloodcijfers en stempeltje Nr 23 Een brief 
23 April 1940 uit Kalundborg vertoonde het oude strookje met 
„Geprüft" 

DUITSCHLAND 
De kleine roode censuurstempel „Oberkommando der Wehr

macht Geprüft" IS veranderd Inplaats van „Geprüft" staat er 
thans „Briefstempel - geöffnet" 

FINLAND. 
Een onbestelbare aangeteekende brief 1 4 40 uit Deventer naar 

Helsinki verzonden, waar hij reeds 3 4 aankwam en 4 4 werd 
teruggezonden, was 22 4 40 te Deventer terug met censuurstrook 
„Sotasensuunn / Kngscensuren" met blauw stempel in Finsch en 
Zweedsch als eerder gemeld en cijfer 171 in kastje Op de achter
zijde was een omlijst groen bedrukt strookje geplakt Inconnu / 
Tuntematon / Okand 

ENGELAND 
Als hoogste nummer op het bekende witte, zwart overdrukte 

etiket P C 66 OPENED BY / CENSOR wordt gemeld op een 
brief, 23 April 1940 uit London F S naar Amsterdam gezonden 
3279 

Voorts op een brief dd 31 October 1939 een wit strookje, 
model P C 22 met dezelfde lettertype „Passed by Censor" als 
model P C 66, maar met roode letters en voorzien van een 
numeroteurnummer 261 

Op luchtpostbrieven uit de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika kwamen witte etiketten voor, rood overdrukt PC 102 
OPENED BY / CENSOR 56 resp 74, vermoedelijk op de 
Bermudas gecensureerd 

Interessant is een brief, 23 Maart j 1 uit Coulsdon (Surrey) 
naar Otterlo gezonden, geopend door censor 1965 en aan afzender 
teruggestuurd met wit etiket op de voorzijde over het adres, 
groen overdrukt PC 23 / RETURNED T O SENDER BY T H E 
CENSOR / FOR REASON EXPLAINED IN / MEMORANDUM 
ENCLOSED / IN THIS COVER. In den brief zat een crème 
etiket P C 82, zwart overdrukt „Postage by individuals of 
Christmas Cards, Greeting Cards of all kinds, Calendars, printed 
matter, literature for the blind, used or unused Postage Stamps 
addressed to certain Neutral Countries is forbidden 

Such articles may be dispatched only by newsagents, stationers, 
dealers or booksellers possessing the necessary Permit Individuals 
wishing to dispatch any of the above should therefore place their 
order with their newsagent, stationer, dealer or bookseller, to
gether with a list of the names and addresses of those to whom 
the articles are to be sen t " (Paraaf censor) 

Met inkt door den censor onderstreept waren de woorden 
„drukwerk" en „gebruikte en ongebruikte postzegels" 

Een brief uit London W C 1, 27 Maart j 1 naar Deventer ver
zonden, bevatte een geel etiket, zwart overdrukt P C 5 / This 
cover was open / when it reached the / Censor / onder een streep 
31322 - 6000 - 13 11 39 — G C P 

Geheel nieuw zijn de witte strooken P C 90, in verschillende 
lettertypen zwart overdrukt OPENED BY / EXAMINER, ge
volgd door een geschreven of gedrukt nummer, op post uit de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika Wij zagen o a : 

Cristobal (Canal Zone) 27 Februari 1940, bedrukt nr 2, 
New York Reg Y Div 23 Maart 1940, geschreven nr 103 
Emmetsburg Iowa 28 Maart 1940, geschreven nr 314, 
New Orleans La 1 April 1940, gedrukt nr 5007, 
New York 12 April 1940, gedrukt nr. 5555 
Op een brief, uit Valencia per schip naar Amsterdam verzonden 

en in de Downs van boord gehaald, kwam een achthoekig rood 
stempel voor PASSED BY CENSOR, in het midden een kroon, 
waaronder S 3 

Een drukwerk was gesloten met een censuurstrook en de ont
vanger te Deventer kon 15 cent Strafport bijbetalen, naar onze 
meening ten onrechte 

ZUID-AFRIKA 
Strook overdrukt UC 8 (klein), resp UC 8 (small), en verder 

de bekende 2-talige tekst DEUR SENSOR OOPGEMAAK enz 
EGYPTE 
Op een luchtpostbrief, door een opvarende van een Neder 

landsch motorschip uit Port Said verzonden naar Schevenmgen, 
was de postzegel van 50 milis vermengd met een zwart stempel 
in ruitvorm met punten, een z g stommen stempel dus De reeds 
bekende blauw overdrukte censorstrook EGYPTIAN CENSOR 
SHIP en OPENED BY CENSOR, eveneens in Arabische letters 
en een violet rond stempel, doorsnede 22 m m , in Arabische 
letters en nummer, in het midden 70 en onderin CENSORSHIP 
DEPT completeerden het stuk 

Op een dergelijken luchtpostbrief was de 30 mills luchtpost
zegel op gelijke wijze vernietigd, doch de violette censuurstempel 
IS 28 mm en bevat bovenin Arabische letters, in het midden het 
cijfer 57 in ruit en onderin POSTAL CENSOR. 

Een brief, 4 April 1940 uit Alexandria gezonden, had een zes
hoekig censorstempel met Nr 87 in ruit en verder inschnft als 
de vorige 

ZWEDEN 
Een aangeteekende brief, 12 April 1940 uit Stockholm ver

zonden, arriveerde 16 d a v te Amsterdam, gesloten aan de 
achterzijde met 5 doorschijnende etiketten, zwart overdrukt m 
cirkel Valutakontroll (Zweedsche kroon met posthoorn) Post-
verket 

WIJ danken de beeren W Auping J r , A J Bakker, dr A M. 
Benders, A Koornhof, Lunenberg, H Meyer, P. J Ritsema en 
J E Timmer vriendeijk voor hun berichtgeving 

J P TRAANBERG. 

frarheer 
NEDERLAND. 

Franco typ. 
Machine 154 XIII Begin April in gebruik bij de Coop Groot 

handelsvereenigmg N C B te Veghel Cliche als m machine 198 
Machine 195 XIV Voor dit nummer werd een nieuwe machine 

in gebruik gesteld type C4xg Cliche's als bij type XIII 
tusschen de stempels Nr 12 en links Nr 33 

Machine 292 VII Stempelt thans zonder afdruknummer, model 
C3Azxg, overigens als type VI 

Machine 390 III Een nieuw cliché links vermeldt van Heijst ' 
Stalen / ramen 

Machine 476 VII Het cliché „Wie rekent" enz wordt thans 
gebruikt tezamen met het nieuwe afzenderscliché van type VI 

Machine 497 II Een nieuw afzenderscliché werd opgenomen 
het handelsmerk vliegende arend met onderschrift BRUYNZEEL 

Machine 510 IV. Ook deze machine gebruikte dit jaar weer 
een cliche links 2 9 / Boekenweek 1940 / Maart 

Machine 500 II Wordt thans gebruikt te Rotterdam, waardoor 
alleen de datumstempel gewijzigd werd 

Machine 620 III Stempelt zonder afzenderscliché tusschen de 
stempels, links als bij type II 

Machine 640 IX Een nieuw cliché links toont een vliegende 
vogel met bijschrift de / Blauwe Vogel / van het Geluk 
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Machine 855 IL Hierin wordt sedert eind Februari een nieuw 
cliché gebruikt. Links van den datumstempel: KWEEKERIJ -
HOLLAND'S / BLOEM- / BOLLENHUIS - EXPORT in drie 
in-elkaar-gehaakte cirkels en bijschrift: Laat / Dit / De / Schakel / 
zijn ! 

Machine 875 IV. Links: CHARLES L A U G H T O N in: / T H E 
HUNCHBACK OF / N O T R E DAME / naar Victor Hugo's 
onsterfelijken roman. 

Machine 985. Sedert December in gebruik te Hengelo, model 
C3xg. Tusschen de stempels een ovaal waarin een man met knoti 
en hieroverheen: GRONEMAN N.V. / INGENIEURSBUREAU. 

Machine 986. Model C3xg, sinds December in gebruik. Tusschen 
de stempels een Amsterdamsch grachtenhuis, waaroverheen: 
A. J. G. STRENGHOLT'S / UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 
N.V. / LEIDSCHE GRACHT 11, AMSTERDAM-C. 

Machine 998. Model C3xg, sedert December in gebruik. Tusschen 
de stempels: N.V. / CELLULOSE- / LAKFABRIEK / TIEL. 

Machine 1034. Model C4xg, sedert begin December in gebruik 
bij de N.V. Alumit Co. en de Handelsvennootschap „Glastos" te 
Rotterdam. Tusschen de stempels: ALUMIT / GLASTOS. 

Hasler. 
Machine H 637 II. Het „Paramount"-cliché werd eenigen tijd 

geleden vervangen door het hierbij afgebeelde fraaie cliché voor 
een nieuwe teekenfilm. 

^anunount brengt 
GULLIVERS 
REIZEN Ä - ^ 

5573 1 KIEDERLAMD 

Machine 666 I-II. Model H3hxx, aanvankelijk omstreeks 
Augustus 1939 gebruikt door de N.V. „Alarma" te Amsterdam, 
thans sinds half Maart in gebruik bij de N.V. Nationale Levens-
verzekeringbank te Rotterdam. Bij type I links een alarmklok en 
bliksemstraal met bijschrift: Alarma; bij type II: NATIONALE / 
ISTE ROTTERDAMSCHE. 

Machine H 667 II. Een nieuw cliché links vermeldt: BOL-
DOOT'S / Pastol / maakt Uw tanden blank / NEDERLANDSCH 
FABRIKAAT. 

Machine H 673. Model H3hxx, sedert half Februari in gebruik 
bij Rouppe van der Voort's Industrie en Metaalmaatschappij te 
's-Hertogenbosch. Cliché als in Francotyp 191 II, doch grooter. 

Machine H 674. Model H3hxx, sedert half Maart in gebruik 
te Amsterdam. Links een wijzerplaat met opschrift: N.V. BOOR-
WERK en omschrift: STEEDS SLAAT DE KLOK / GEREED
SCHAP VAN STOCK. 

Machine H 677. Model H3hxx, sedert half April in gebruik te 
Rotterdam. Links: NEDERLANDSCH BUREAU / VOOR DEN 
UITVOER VAN / PEULVRUCHTEN EN ZADEN / ZUID-
BLAAK 10 / ROTTERDAM. 

NEDERLAND. 
De ijsvluchten 1940. 
Den heer H. Meyer te Deventer danken wij de hier volgende 

schema's van de ijs-postvluchten, welke de K.L.M, in Januari en 
Februari naar de door de vorst geïsoleerde eilanden Urk, Ame
land en Schiermonnikoog maakte. In dit schema zijn alléén de 
postvluchten opgenomen. Naast de post werden natuurlijk veelal 
ook passagiers en vracht vervoerd. In de postzakken zaten 
natuurlijk ook postpakketten e. d. Voor de verzamelaars zijn 
alleen die stukken van belang, waarmede — door de post
stempels — duidelijk is aan te toonen, dat ze werkelijk gevlogen 
hebben. 

Post in kg 

D. Parmentier 

Bax 
G. E X 

G. I j i x 
Ä, D. Parmentier 

K. D. Parmentier 

D. Parmentier 
D. Parmentier 

D. Parmentier 

Bax 

Bax 
A. A. Kooper 

A. A. Kooper 

A. A. Kooper 
A. A. Kooper 

Bax 

D. P..rmentier 

Vluchten naar Urk: 
Maandag 8 Januari 1940: 

F7a PH-ACT, bestuurder K. 
Woensdag 10 Januari 1940: 

F7a PH-ACT, bestuurder G. 
F7a PH-ACT, bestuurder G. 

Zaterdag 13 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder G. 
F7a PH-AEB, bestuurder Ä, 

Dinsdag 16 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder 

Vrijdag 19 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder K. 
F7a PH-ACT, bestuurder K 

Zaterdag 20 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder K 

Dinsdag 23 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder G. 

Woensdag 24 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder G. 
F7a PH-AEB, bestuurder H. 

Donderdag 25 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder H. 

Zaterdag 27 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder H. 
F7a PH-ACT, bestuurder H. 

Dinsdag 30 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder G. 

Woensdag 31 Januari 1940: 
F7a PH-ACT, bestuurder K. 
Vluchten naar Ameland en Schiermonnikoog 

Dinsdag 9 Januari 1940: 
DC3 PH-ARX Xema, K. D. Parmentier 

Donderdag 11 Januari 1940: 
DC3 PH-ARX Xema, K. D. Parmentier 

Zaterdag 13 Januari 1940: 
D.C. 3 PH-ASM Mees, G. Bax 

Donderdag 18 Januari 1940: 
DC3 PH-ARX Xema, K. D. Parmentier 

Zaterdag 20 Januari 1940: 
DC3 PH-ARW Wulp, G. Bax 

Dinsdag 23 Januari 1940: 
DC3 PH-ARX Xema, K D. Parmentier 

Donderdag 25 Januari 1940: 
DC3 PH-ASM Mees, K D. Parmentier 

Zaterdag 27 Januari 1940: 
DC3 PH-ASM Mees, G. Bax 

Dinsdag 30 Januari 1940: 
DC3 PH-AST Tapuit, K. D. Parmentier 

Zaterdag 3 Februari 1940: 
DC3 PH-ASP Patrijs, K. D. Parmentier 

Vrijdag 9 Februari 1940: 
DC3 PH-ASM Mees, K. D. Parmentier 
DC3 PH-ASM Mees, K. D. Parmentier 

Maandag 12 Februari 1940: 
DC3 PH-ASP Patrijs, G. Bax 
DC3 PH-ASP Patrijs, G. Bax 

Donderdag 15 Februari 1940: 
DC3 PH-ASP Patrijs, K. D. Parmentier ^) 
DC3 PH-ASK Kemphaan, G. Bax 

Vrijdag 16 Februari 1940: 
DC3 PH-ASK Kemphaan, W. C. v. Veenendaal 

Zaterdag 17 Februari 1940: 
DC3 PH-ASK Kemphaan, K. D. Parmentier 

Donderdag 22 Februari 1940: 
DC2 PH-AKR Rietvink, 

Zaterdag 24 Februari 1940: 
DC2 PH-AKR Rietvink, W. C 

Dinsdag 27 Februari 1940: 
DC2 PH-AKR Rietvink, Mac Mahin 

S^) 

Al) 
S^) 

V. Veenendaal 

heen 

315 

625 
581 

758 
274 

856 

524 

520 

217 

668 

692 
731 

723 
457 

622 

357 

328 

941 

794 

1006 

1028 

199 

1104 

1134 

805 

1979 

1553 
793 

367 
816 

2200 

1255 

1362 

1697 

1023 

1149 
)̂ A =^ alleen vlucht naar Ameland. 

2) S = alleen vlucht naar Schiermonnikoog. 
3) Vlucht Patrijs in Eelde door ongelukkige landing onderbroken. 

terug 

54 

99 
3 

86 

8 

34 
10 

21 

134 

7 
25 

34 

59 

67 

5 

122 

144 

116 

119 

116 

134 

129 

95 

143 

100 

105 
120 

52 
27 

60 

72 

78 

146 

53 

128 

H.A. 
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Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 29 Maart 1940, 
om 19 uur 30, in caférestaurant «Den Hout", Bezuiden

houtscheweg 1113 te 'sGravenhage. 

Afwezig met kennisgeving de heer Cramerus. 
Opening om 9 uur 45. De voorzitter, dr. H. C. Valkema 

Blouw, heet alle aanwezigen welkom, inzonderheid den rechts
kundigen raadsman van den Bond, mr. W. S. \V'. de Beer. Deze 
vergadering is speciaal belegd om het Bondsbestuur in de gelegen
heid te stellen zich te beraden in het proces Tooien al dan niet 
in hooger beroep te gaan. Het nut van deze vergadering is 
betwist; de voorzitter acht de verantwoordehikheid zóó groot, 
dat hij er beslist op gesteld is, ter zake ampel overleg te plegen 
met het Bondsbestuur. 

De notulen van de Bondsbestuursvergadering van 16 Februari 
1940, afgedrukt op blzn. II en III van het Alaartnummer van 
het Maandblad, worden — onder dankzegging aan steller — on
gewijzigd goedgekeurd. 

Wat het houden van den 31 en Philatelistendag te Groningen 
betreft, geeft de jubileerende gastvrouwe „Groningen" de voor
keur aan 31 Augustus boven 7 September. Door de tijdsomstandig
heden zal de zestigste verjaardag van H. M. de Koningin op 
31 Augustus wel stil voorbijgaan, trouwens: de philatelistendag 
vormt een welkome gelegenheid dezen dag op waardige wijze te 
vieren. Besloten wordt aan „Groningen" mede te deelen, dat van 
Bondszijde geen overwegende bezwaren bestaan, den 31en Phila
telistendag te Groningen, op 31 Augustus 1940, te organiseeren. 

De heer P. C. Korteweg, Van Doornincklaan 2 te Bennebroek, 
heeft zijn benoeming tot derde Bondskeurmeesi.er aanvaard, onder 
voorbehoud van bezwaren tegen keuring van eenige zegels van 
N.O.I. 

Bij den Bondsvoorzitter is van de afdeeling Haarlem van de 
Nederlandsche Vereeniging een brief ingekomen, bevattende een 
motie, aan het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging toe
gezonden. De afdeeling Haarlem blijkt ernstige bezwaren te hebben 
tegen het feit, dat de Bond van Postzegelhandelaren geen kans ziet 
haar leden te verplichten om voor de doof hen verkochte zegels 
onvoorwaardelijk in te staan. De afd. Haarlem ziet nu een middel 
door het instellen van een instituut van „Bondshandelaren", daar
toe aangewezen door onzen Bond. Hoewel het Bondsbestuur, mede 
voorgelicht door den heer De Beer, het groote belang inziet van 
een betere bescherming van de verzamelaars, meent ze in dit geval 
niet te moeten vooruitloopen op een eventueel voorstel van de 
Nederlandsche Vereeniging. Er moge tevens op gewezen worden, 
dat oplossing van deze kwestie zooveel moeilijkheden medebrengt, 
dat het Bondsbestuur een nauwkeurige bestudeering noodzakelijk 
acht. Het blijft echter in dezen diligent. Mr. De Beer acht het 
zeer gewenscht, te pogen om te geraken tot toepassing van de 
vestigingswet op postzegelhandelaren. Het Bondsbestuur besluit 
—• zoolang de Nederlandsche Vereeniging zich ter zake nog niet 
officieel tot den Bond heeft gewend, doch een en ander den voor
zitter van den Bond slechts bekend is van particuliere zijde — 
omtrent deze aangelegenheid een afwachtende houding aan te 
nemen. 

De voorzitter licht toe, waarom hij het werk van het comité 
„Hulp aan Finland" heeft gemeend te moeten steunen en pro
pageeren. Doel was de beschikking te krijgen over postzegels, 
die ten bate van noodlijdend Finland op een ti houden tentoon
stelling zouden worden geveild. Hoezeer het hei stel van Finland 
geldelijken steun kan gebruiken en zulks ook alleszins verdient, 
is — na den vrede van Moskou — de belangstelling voor de actie 
van genoemd comité aanmerkelijk verflauwd. Het Bondsbestuur 
betwijfelt dan ook, of de zeer uitvoerige plannen verwezenlijkt 
zullen kunnen worden. Niettemin zal het zeer gewaardeerd wor
den, als ook de philatelisten hun steentje tot leniging van den 
nood in Finland willen bijdragen. 

De voorzitter licht het Bondsbesuur in omtient de werkzaam
heden der fusiecommissie; „Philatelica" heeft zich uit deze 
commissie teruggetrokken, doch blijft een aangename verhouding 
tot den Bond op prijs stellen. 

Wat het proces Tooien betreft: Een uitspraak van het Hof 
in een proces, dat zeer veel overeenkomst toont met dat van 
den Bond contra Tooien, geeft een goede kans op succes bij 
hooger beroep. Zekerheid daaromtrent bestaat echter nooit. De 
Bond blijft altijd een zeker risico loopen. In geval van verlies 
wordt de schade aanmerkelijk grooter en het reservekapitaal van 
den Bond aanmerkelijk aangetast. Ware de Bond een kapitaal
krachtig lichaam, dan zou hij geen oogenblik aarzelen in hooger 
beroep te gaan. Thans blijft slechts de keuze over tusschen finan
cieele hulp van een of meer kapitaalkrachtige vereenigingen of 
berusten tegen wil en dank. Het Bondsbestuur wenscht niet te 
speculeeren op het eerste en besluit mitsdien — met algemeene 
stemmen ■— hoezeer zijn rechtsgevoelens in deze ook geweld 
worden aangedaan , . . . . zeer noode, in de beslissng van de recht
bank te berusten. Nog nimmer is de besliste noodzakelijkheid 
van een „kapitaalkrachtigen" Bond duidelijker gebleken ! 

Sluiting omstreeks 22.00 uur. 
Utrecht, 25 April 1940. 

Namens het Bondsbestuur, 
de tweedesecretaris, 

W. G. DE BAS. 
li * =■(• 

In verband met de bijzondere tijdsomstandigheden, die wij 
begin April wederom hebben meegemaakt, waarvan het gevolg is 
geweest, dat ons geheele land in staat van beleg werd verklaard 
en het zich niet laat aanzien, dat er vooreerst een verandering 
ten goede komt, heeft het bestuur van „Groningen" gemeend de 
uinoodiging om de Bondsvergadering in 1940 m Groningen te 
houden, opnieuw te moeten overwegen. Men was unaniem van 
meening, dat het niet verantwoord was om in dezen onzekeren 
tijd zoo lang te voren plannen en onkosten te gaan maken met 
de kans, dat alles ter elfder ure toch moet worden afgelast. 
Bovendien leek het „Groningen" beter om, met het oog op het 
treinverkeer, dat bij verhoogde spanning direct ontredderd is, de 
vergadering meer in het centrum van het land te doen houden. 
De ledenvergadering ging met het bestuursvoorstel accoord, zoo
dat wij helaas moeten mededeelen, dat de a.s. Bondsvergadering 
niet te Groningen gehouden zal worden. 

Waar dan wel ? Dat zal een punt van overweging uitmaken 
in de volgende Bondsbestuursvergadering. Is er misschien een ver
eeniging in het centrum van ons land, die de philatelisten wil 
ontvangen op een wijze, die past in het kader van den tegen
woordigen ernstigen tijd ? 

De Ie Bondssecretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Voorloopige begrooting. 
Inkomsten. Uitgaven. 

Saldo ƒ ? Maandblad ƒ 60.— 
Contributie 2475 \. - 866.25 Bestuursvergaderingen - 120.— 
Belangstellende 1. - 11.— Bondsvergadering - 320.— 
Keuringsdienst - 40.— Contributie F.I.P. - 65.— 
Rente Spaarbank - 30.— Representatie - 100.— 
Toevallige baten - 10.— Postmuseum - 50.— 
Verkoop bezittingen - 60.— Reserve - 100.— 

Huishoudelijk - 175.— 
Onvoorzien - 27.25 
Saldo - ? 

ƒ 1017.25 ƒ 1017.25 

Bondsinfortnatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

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

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
J. W. A. Pot, Bezuidenhoutscheweg 482, Den Haag. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 
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Eindverslag van de FusieCommissie, ingesteld ingevolge 
besluit van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars van 2 September 1939. 
Op verzoek van het bestuur van den Nederlandschen Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, in deze handelende 
op instigatie van zijn sedert afgetreden voorzitte», den heer W P 
Costerus, kwamen na eenige voorbereidende besprekingen met de 
leiders van enkele der grootere, met bij den Bond aangesloten 
philatelistische vereenigingen, op Zaterdag 2 September 1939 
omstreeks 14 uur 30 in het caferestaurant „Den Hout" te 
'sGravenhage samen het voltallige Bondsbestuur en vertegen
woordigers der Internationale Vereeniging „Philatelica", der 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, der Postzegelvereeniging 
„Contact Schept Kracht", der Amsterdamsche Vereeniging „De 
Philatelist" en der Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging Deze 
vergadering besloot een commissie aan te wijzen, die tot opdracht 
kreeg te onderzoeken, welke bezwaren bij de niet bij den Bond 
aangesloten vereenigingen bestonden tegen toetreding en te over
wegen, in hoeverre die bezwaren waren op te heffen of daaraan 
ware tegemoet te komen, in elk geval te pogtn om een centraal 
lichaam te scheppen, waarin zooveel mogelijk alle philatelisten 
in Nederland vereenigd zouden zijn en dat leiding zou geven aan 
de philatelie in ons land, zonder echter daarbij de zelfstandigheid 
van de aangesloten Vereenigingen uit het oog te verhezen Er 
werd overeengekomen, dat de Bondsvoorzitter deze fusiecommissie 
zou installeeren Tot leden van die commissie werden benoemd 

ter vertegenwoordiging van den Bond de Bondsvoorzitter dr. 
H C Valkema Blouw en de tweedesecretaris W G de Bas, als 
plaatsvervangers respectievelijk de eerstesecretaris "W G Zwolle 
en de penningmeester ] G ] Polling, 

voor „Philatelica" de heer C J Reijerse, plaatsvervanger de 
heer J N H van Rest, 

voor de Haagsche PhilatelistenVereeniging. de heer P. S 
van ' t Haaff, plaatsvervanger de heer A. Starink, 

voor „Contact Schept Kracht", de heer P C Korteweg, plaats
vervanger de heer A S Doorman, 

voor de Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" de heer 
K E König, plaatsvervanger de heer A Tybout , 

voor de Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging de heer K A 
Heijmans, plaatsvervanger de heer J C Norenburg 

De Commissie koos uit haar midden tot haar voorzitter den 
heer P S van ' t Haaff, tot secretaris den heer W. G de Bas en 
tot commissaris den heer C. J Reijerse 

Het eindverslag van deze commissie luidt als volgt. 
Mede ten gevolge van de bijzondere tijdsomstandigheden en de 

onderhandelingen omtrent een fusie tusschen het „Nederlandsen 
Maandblad voor Philatelie" en het tijdschrift voor postzegel
verzamelaars „De Philatelist" vond de eerste vergadering der 
fusiecommissie eerst 6 Januari 1940 te Utrecht plaats De Bonds
voorzitter, dr H C Valkema Blouw, was toen door ziekte ver
hinderd de commissie te installeeren Toch werd het niet raad
zaam geoordeeld de werkzaamheden der commissie nóg langer 
uit te stellen, wilde men geen gevaar loof>en met vóór 1 Mei 
met den veelomvattenden arbeid gereed te komen Na 6 Januari 
heeft de commissie nog vergaderd op 3 Februari, 9 en 30 Maart, 
alsmede 20 April, steeds op Zaterdagmiddag, in hotel „Terminus" 
te Utrecht Van elke vergadering werd een verslag opgemaakt, 
dat — na goedkeuring door de commissie — werd vermenig
vuldigd en in afdruk werd toegezonden aan alle leden en plaats 
vervangende leden der fusiecommissie, aan alle leden van het 
Bondsbestuur, aan den rechtskundigen raadsman van den Bond, 
aan den afgetreden Bondsvoorzitter den heer V P Costerus, en 
aan de secretariaten van den Bond, „Phdatelica", H P V . , C S K, 
A V P en R P V 

Begin Maart werd dr A H van den Berg door C S K , inplaats 
van de beeren Korteweg en Doorman, als haar vertegenwoordiger 
in de fusie commissie benoemd 

BIJ schrijven van 28 Maart 1940 deelde de eerstesecretaris van 
„Philatelica" mede, dat deze vereeniging zich verder onthield deel 
uit te maken van de fusie commissie Zij bleef een vriendschappe
lijke verhouding op prijs stellen. 

Gedurende de eerste vergadering stelde de commissie vast, dat 
alle Vereenigingen duidelijk den wensch en de bereidheid te 

kennen hadden gegeven om te geraken tot het doel, dat in haar 
opdracht was vervat Het ging er om een juisten weg 
te vinden, en een modus te construeeren, die voor allen 
aanvaardbaar was Hierbij zou o a onder het oog moeten worden 
gezien den strijd tegen alle handelingen, die de belangen der 
Nederlandsche philatelie met al datgene, wat daarmede direct 
of indirect verband houdt, zou kunnen schaden, de organisatie 
van een deugdelijke inlichtingendienst, het houden van een 
bondscongres per jaar ter bespreking van inzonderheid philate
listische belangen en welks besluiten voor aUe aangesloten ver 
eenigingen bindend zouden moeten worden verklaard, de bevor
dering van plaatselijke tentoonstellingen in het belang van de 
propaganda voor de philatelie en organisatie van een groote 
bondstentoonstelling per jaar, instelling van een inkoopcentrale, 
van een keuringsdienst en van een centrale bibliotheek, samen 
stelling en bijhouding van een handboek voor Nederland in 
Europa en Overzee, aansluiting bij een internationale federatie, 
enz , enz , enz 

Vóór alles zou de doelstelling van zoo'n Boni duidelijk dienen 
te worden omschreven, waarbij vooral het specifiek „Neder
landsche" karakter tot uiting moet worden gebracht Inzonder
heid zouden de organisatie van de Bondsleiding, de regeling van 
een billijke stemmenverhouding ter algemeene vergadering, de 
vaststelling van een dragelijke bondscontributie, de grootere zelf
standigheid der vereenigingen en nadere bepalingen omtrent het 
onderhouden van internationale verhoudingen de bijzondere aan
dacht der commissie vereischen 

Aan de hand van dit werkprogram kwam de commissie — na 
ampele, algemeene beschouwingen en overwegingen, tot besluit 
dat de bestaande Bond niet diende te worden opgeheven, dat 
men het goede van dezen diende te handhaven, gebreken moest 
opheffen of verbeteren en bestaande leemten moest trachten aan 
te vullen Om tot dit doel te geraken bleek een grondig onder
zoek van de bestaande Statuten en van het bestaande Huis
houdelijk Reglement onvermijdelijk Daarmede heeft de commissie 
zich dus vooral beziggehouden Het resultaat van dit onderzoek 
IS neergelegd in de bijlagen I en II, die aan dit verslag zijn toe 
gevoegd 

Wat betreft het ontwerpstatutenwijziging merkt de commissie 
het volgende op 

ZIJ IS van oordeel, dat een „Nederlandsche" Bond gevestigd 
behoort te zijn in de hoofdstad des Lands Dit neemt met weg, 
dat een eventueel „bondsbureau" elders gevestigd zou kunnen 
worden, bijvoorbeeld in de plaats waar de Regeering des Lands 
zetelt, het hoofdbestuur der P T T . is gevestigd en het Post
museum zich bevindt 

In artikel 2 is het doel om te geraken tot intensieve bestrijding 
,ran alle handelingen, die de belangen der Nederlandsche phila
telie kunnen schaden, scherp naar voren gebracht 

In artikel 3 is het minimum aantal leden, dat een Vereeniging 
moet tellen om voor Bondslid in aanmerking te komen, van 20 
op 25 verhoogd Het bleek — bij nader ondeizoek en na van 
verschillende zijden ontvangen inlichtingen van rechtskundigen 
aard — ongewenscht, om den eisch van rechtspersoonlijkheid der 
vereenigingen, die als Bondslid wenschen toe te treden, op te 
heffen Het kwam der commissie —■ om der gevolgen wille ■— 
ongewenscht voor vereenigingen van Nederlander in den vreemde 
als leden van den Bond toe te laten. 

Artikel 4 is aanmerkelijk vereenvoudigd De commissie nam 
daarbij in aanmerking, dat de permanente functie van „vertegen
woordiger" niet bestaat 

In artikel 5 heeft de commissie gemeend, in het belang der 
vereenigingen, het ledental, beneden hetwelk een vereeniging 
moet dalen om het Bondslidmaatschap te verliezen, lager te 
stellen dan dat, hetwelk zij ingevolge artikel 3 moet bezitten, om 
ais Bondslid te worden toegelaten 

BIJ artikel 7 overwoog de commissie, dat nimmer een Bonds
bestuur IS gekozen „uit" vertegenwoordigers der vereenigingen. 
Zelfs werd steeds ongewenscht geacht, dat een bondsbestuurslid 
als afgevaardigde zijn vereeniging ter algemeene vergadering 
zou vertegenwoordigen ' 

De commissie heeft gemeend, met het instituut van z g 
„belangstellenden" te moeten breken, al zullen eventueele giften 
steeds dankbaar worden aanvaard Ook was zij van oordeel, dat 
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overal in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement, waar 
de woorden „leden-vergadering" en „algemeene-vergadering" 
voor één en dezelfde bijeenkomst worden gebruikt, deze ver
vangen dienen te worden door de benaming „algemeene 
vergadering". 

Na ter zake ingewonnen rechtskundig advies kwam de com
missie tot besluit, dat de artikelen 41, 42 en 43 van het bestaande 
Huishoudelijk Reglement daarin niet thuis hooren, doch respec
tievelijk als artikelen 12, 11 en 13, in eenigszins gewijzigde 
redactie, naar de Statuten behooren te worden overgebracht. De 
artikelen 11 en 12 der bestaande Statuten, die —• behoudens een 
kleine redactioneele verbetering — ongewijzigd bleven, krijgen 
daardoor de rangnummers 14 en 15. 

Op de wijziging van de Statuten, welke voortvloeien uit den 
tekst van het ontwerp, zal — na goedkeuring door de algemeene 
vergadering — opnieuw de Koninklijke goedkeuring moeten 
worden aangevraagd. 

Ontwerp-Huishoudelijk Reglement. 
Artikel 2 is, wat inhoud en redactie betreft, aanmerkelijk 

vereenvoudigd. 
Het kwam der commissie gewenscht voor den termijn, gesteld 

voor opzegging van het bondslidmaatschap (artikel 3), van één 
maand op drie maanden te verlengen. 

Als artikel 4 is oud artikel 5 in gewijzigden vorm opgenomen. 
Oud artikel 5 vormde voor verschillende vereenigingen een 
bezwaar voor toetreding tot den Bond, daar zij van oordeel 
waren, dat hierdoor haar autonomie werd aangetast. De commissie 
is van oordeel, eenerzijds dat oud artikel 5 te bindend was 
geformuleerd, anderzijds acht zij het minder gewtnscht en minder 
welvoegelijk, dat vereenigingen, die in bonds\erband zijn ge
organiseerd, officieele stappen ondernemen, zonder althans haar 
Bond hiervan tijdig te voren in kennis te stellen. Door de 
redactie van nieuw artikel 4 heeft de commissie getracht aan 
de bezwaren van beide zijden tegemoet te komen. 

In nieuw artikel 5 wordt voor het eerst gesproken over het 
instituut van een Bondsraad (zie ook artikel lö). De commissie 
is van oordeel, dat de hechtheid van den band tusschen den 
Bond en haar aangesloten vereenigingen naar vermogen dient te 
worden bevorderd. Naar haar oordeel behoort iedere aangesloten 
vereeniging invloed te kunnen uitoefenen op de bondsleiding. 
Door iedere vereeniging zitting te geven in het Bondsbestuur, 
zou dit lichaam te groot worden, de bondsleiding te traag werken 
en bovendien te duur worden. De commissie heeft gemeend de 
juiste oplossing van dit vraagstuk te vinden in de schepping van 
een Bondsraad, die bedoeld is als een College van Advies, dat, 
al dan niet gevraagd, het Bondsbestuur kan dienen van raad. 
In dien Bondsraad heeft iedere vereenigng één vi rtegenwoordiger 
en één stem. De idee, in dit instituut belichaamd, is niets nieuws ! 
Het oude huishoudelijk reglement kende in artikel 4 „vertegen
woordigers voor een vereenigingsjaar", maar het heeft met de 
bevoegdheden van die „vertegenwoordigers" geen raad geweten, 
waardoor deze functionarissen nooit tot hun recht zijn gekomen. 

Artikel 6 regelt de stemmenverhouding. De commissie ach»-
het billijk, dat ter algemeene vergadering een groote vereeniging 
meer stemmen uitbrengt dan een kleinere. Zij heeft daartoe een 
haars inziens billijke regeling getroffen, waarin bij toeneming 
van het ledental het aantal uit te brengen :temmen wèl toe
neemt, echter in een steeds verminderende verhouding, waarbij 

ten slotte het maximum aantal uit te brengen stemmen tot ze» 
beperkt is. Hierdoor wordt voorkomen, dat een zeer groote en 
machtige vereeniging door het uitbrengen van een groot aantal 
stemmen den Bond zou kunnen overheerschen. Het doel van een 
bond en het gezamenlijk arbeiden aan dit doel zouden dan 
verloren gaan. 

In artikel 7 is de grootte van het Bondsbestuur bepaald. De 
commissie geeft de voorkeur aan een bestuur van een klein, 
oneven aantal van vijf leden boven dat van zeven of negen. Zij 
is van oordeel, dat het bestuur niet onderling de functies behoort 
te verdeelen, maar dat de algemeene vergadering de bestuursleden 
in hun functies verkiest, telkens voor den tijdsduur van twee 
jaren, om aldus de juiste personen op de juiste plaatsen te kunnen 
brengen en eventueel te handhaven, dan wel om afwisseling moge
lijk te maken. De commissie meent, dat de Beheerder van het 
Informatiebureau en het Hoofd van den Keuringsdienst, uit 
hoofde van hun functies, geen deel behoeven uit te maken van 
het Bondsbestuur, daar zij, wat hun adviezen in deze hoedanig
heden betreft, zonder bezwaar naast het Bondsbestuur kunnen 
staan. 

Uit de redactie van artikel 17 volgt, dat ter algemeene ver
gadering alleen de leden van het Bondsbestuur en de afgevaar
digden der vereenigingen stemgerechtigd zijn. De leden van den 
Bondsraad mogen ter algemeene vergadering wèl het woord 
voeren, belangstellende leden van aangesloten vereenigingen 
slechts bij hooge uitzondering. 

In artikel 18 is de Nederlandsche philatelistendag voor goed 
vastgekoppeld aan de jaarlijksche algemeene vergadering van den 
Bond. 

Door de redactie van artikel 23 is het thans mogelijk over 
zaken te stemmen door opstaan en zitten blijven of door hand 
opsteken. 

Door de redactie van artikel 25 heeft de commissie de bevoegd
heid van stemoverdracht in handen willen leggen van de be
trokken vereenigingen en deze niet willen overlaten aan de af
gevaardigden zelf of hun plaatsvervangers. 

Bij de vaststelling van de minimum bondscontributie van ƒ 0.35 
per vereenigingslid per jaar in artikel 30 is de commissie uit
gegaan van het beginsel, dat de Bond over voldoende geldmiddelen 
behoort te beschikken, om op alle eventualiteiten voorbereid te 
zijn, terwijl het bovendien gebleken is, dat hij, bij de bestaande 
werkwijze, noodig heeft voor een goede functioneering een 
bedrag van minstens ƒ 1500 's jaars. 

Uit de artikelen 16 en 32 volgt, dat bijzondere reglementen 
behooren te worden vastgesteld voor den Bondsraad, het Bonds
informatiebureau en den Bondskeuringsdienst. 

De commissie heeft gewenscht geoordeeld het getal van één 
vierde der vertegenwoordigers, dat volgens oud artikel 40 wijzi
gingen in het Huishoudelijk Reglement kan voorstellen, bij 
artikel 33 te vermeerderen tot één derde. 

Utrecht, 1 Mei 1940. 
De fusiecommissie: 

P. S. VAN ' T HAAFF, voorzitter; 
W. G. DE BAS, secretaris; 
Dr. H. C. VALKEMA BLOUW; ) 
Dr. A. H. VAN DEN BERG; ) leden. 
K. E. KÖNIG; ) 
J. C. NORENBURG. ) 

THANS GELDENDE STATUTEN. 
laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk besluit 

dd. 24 Januari 1938, nr. 5. 
• Art. 1. 

De vereeniging draagt den naam: Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, en is gevestigd te 
Amsterdam. 

De vereeniging, oorspronkelijk opgericht 26 Juni 1908, is, te 
rekenen van 26 Juni 1937, opnieuw aangegaan voor den tijd van 
29 jaren, alzoo eindigende 25 Juni 1966. 

BIJLAGE I 
behoorende bij het eindverslag der fusiecommissie van 1 Mei 1940. 

ONTWERP-GEWIJZIGDE STATUTEN. 

Artikel 1. 
De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza

melaars, hierna te noemen „Bond", is oorspronkelijk opgericht 
26 Juni 1908 en is, te rekenen van 26 Juni 1937, opnieuw aan
gegaan voor den tijd van 29 jaren, alzoo eindigende 25 Juni 1966. 
Hij is gevestigd te Amsterdam. 
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Art. 2. 
Het doel van den bond is het behartigen van de belangen der 

aangesloten vereenigingen, van haar leden en van de postzegel
kunde in het algemeen. 

De bond tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel: 
a. door het houden van congressen; 
b. door het houden en steunen van postzegeltentoonstellingen; 
c. door het publiceeren van berichten en artikelen over post

zegelkunde; 
d. door alle wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 

Art. 3. 
Als leden van den bond kunnen worden aangenomen vereeni

gingen van postzegelverzamelaars, die uit minstens 20 leden bestaan 
en rechtspersoonlijkheid bezitten. 

Art. 4. 
Vereenigingen van postzegelverzamelaars, die lid wenschen te 

worden, zenden haar aanvrage bij den Istesecretaris in, vergezeld 
van haar statuten, reglementen en ledenlijst. 

De aanvrage met bijlagen, wordt door den secretaris aan bestuur 
en vertegenwoordigers rondgezonden. 

"Wanneer 1/3 der stemmen zich tegen de aanvrage verklaart of 
mondelinge behandeling wenscht, wordt de beslissing tot de eerste 
ledenvergadering verdaagd. De candidaat is aangenomen, als zich 
2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vóór haar aanneming 
verklaren. 

Art. 5. 
Het lidmaatschap wordt verloren: 
a. door bedanken; hiervan moet minstens één maand vóór het 

eindigen van het vereenigingsjaar bij aangeteekend schrijven aan 
den Istesecretaris worden kennis gegeven; 

b. als een vereeniging minder dan 20 leden telt, bij haar ont 
binding of in geval van verlies van harer rechtspersoonlijkheid; 

c. door vervallenverklaring door de ledenvergadering met 2/3 
der geldig uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur. 

Art. 6. 
Als eerste leden van den Bond treden op: de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te Amsterdam; de Post

zegelvereeniging „Breda", te Breda; de Haagsche Philatelisten

Vereeniging, te 'sGravenhage, en de Vereeniging van Postzegel

verzamelaars „Hollandia", te Amsterdam. 

Art. 7. 
Door vertegenwoordigers, op de wijze, als nader bij huishoudelijk 

reglement bepaald wordt te benoemen door de ledenvereenigingen. 
wordt uit hun midden een bestuur gekozen, bestaande uit minstens 
5 leden. 

Art. 8. 
Het bestuur vertegenwoordigt den Bond zoowel in als buiten 

rechten. 
Art. 9. 

De geldmiddelen bestaan uit: jaarlijksche bijdragen der leden

vereenigingen, van belangstelknden, vrijwillige giften, legaten en 
inkomsten, uit welken hoofde ook. 

Art. 10. 
De wijze van ballotage over candidaatleden, de rechten en ver

plichtingen der leden, de wijze van verkiezing en aftreding van 
het bestuur, tijd en plaats, waarop en waar de vergaderingen zullen 
gehouden worden, en alle verdere bepalingen, betrekking hebbende 
op het beheer en de inrichting van den Bond, worden bij huis

houdelijk reglement vastgesteld. 

Artikel 2. 
Het doel van den Bond is het behartigen van de belangen der 

postzegelkunde met al hetgeen daarmede direct of indirect ver
band houdt. 

Hij tracht dit doel te bereiken: 
a. door het verspreiden van berichten en van artikelen, die het 

hiervoren genoemde doel helpen bevorderen; 
b. door bestrijding van alle handelingen, die het hitrvoren ge

noemde doel kunnen schaden, zooals vervalschingen, bedrog, 
oplichterij e. d.; 

c. door het ammoedigen en steunen van tentoonstellingen; 
d. door het houden van congressen; 
e. door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 
Artikel 3. 

Als leden van den Bond kunnen worden aangenomen vereeni

gingen van verzamelaars van objecten, die de postzegelkunde 
betreffen met al hetgeen daarmede direct of indirect verband 
houdt en die 

a. gevestigd zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bedoeld 
in artikel 1 van de Grondwet; 

b. uit ten minste 25 leden bestaan; 
c. rechtspersoonlijkheid bezitten. 

Artikel 4. 
Vereenigingen, die lid wenschen te worden 

aanvraag in bij het bestuur, onder overleggir ■ 
reglementen en ledenlijsten. 

Het bestuur beslist over de aanneming. 

den da.irtoe een 
■'.in haar statuten. 

Artikel 5. 
Het lidmaatschap wordt verloren: 
a. door bedanken; 
b. door daling van het ledental beneden 20; 
c. door vervallenverklaring door de algemeene vergadering. 

Artikel 6. 
Ongewijzigd. 

Artikel 7. 
De algemeene vergadering benoemt een bestuur, bestaande uit 

een oneven aantal leden van niet minder dan vijf. 
De vertegenwoordiging der vereenigingen ter algemeene verga

dering wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. 

Artikel 8. 
Ongewijzigd. 

Artikel 9. 
De geldmiddelen bestaan uit: jaarlijksche bijdragen der ledi.n 

en belangstellenden, giften, legaten en inkomsten van anderen aard. 

Artikel 10. • 
Ongewijzigd. 
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Art i\. 
De statuten kunnen alleen gewijz^i wo: den bij besluit van ee'i 

opzettelijk daartoe belegde algemeei.c ver^-.deiing met minsten.^ 
2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. 

Zij treden niet in werking vóór zii de Koninklijke goedkeuring 
gekregen hebben. 

Art. 12. 
Deze statuten treden in werking onmiddellijk na de Koninkl'jke 

goedkeuring. 

Artikel 11. 
Een besluit tot ontbinding van den Bond kan alleen genomen 

worden in een daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering. 
Artikel 12. 

De Bond kan niet ontbonden worden, zoolang ten minste één 
vierde der uitgebrachte geldige stemmen zich vóór instandhouding 
van den Bond verklaart. 

Artikel 13. 
De in artikel 11 bedoelde buitengewone algemeene vergadering 

beslist omtrent de likwidatie van den Bond, de verdeeling van het 
batig of de vereffening van het nadeelig saldo, een en ander met 
inachtneming van artikel 1702 B. W. 

Artikel 14. 
De statuten kunnen alleen worden gewijzigd bij besluit van een 

daartoe belegde algemeene vergadering met ten minste twee 
derden der uitgebrachte geldige stemmen. 

De wijzigingen treden in werking onmiddellijk nadat zij de 
Koninklijke goedkeuring hebben verkregen. 

Artikel 15. 
Deze statuten treden in werking onmiddellijk na de Koninklijke 

goedkeuring. 

BIJLAGE II 
behoorende bij het eindverslag der fusiecommissie van 1 Mei 1940. 

BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Art. 1. 

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Augustus - 31 Juli. 

Art. 2. 
Vereenigingen van postzegelverzamelaars, die lid wenschen te 

worden, zenden hare aanvrage vergezeld van hare statuten, regle
menten en ledenlijst bij den len secretaris in. 

De aanvrage met bijlagen wordt door den len secretaris aan 
bestuur en vertegenwoordigers toegezonden. 

De candidaat is aangenomen zoodra zich twee derde der op 
deze wijze geldig uitgebrachte stemmen vóór hare aanneming 
verklaren. 

Art. 3. 
Het lidmaatschap wordt verloren: 
a. door bedanken; hiervan moet minstens één maand vóór het 

eindigen van het vereenigingsjaar bij aangeteekend schrijven aan 
den Isten secretaris worden kennis gegeven. Is dit niet geschied, 
darx is de uittredende vereeniging nog voor het volgend ver
eenigingsjaar verbonden; ' 

b. als het aantal leden eener vereeniging onder 20 daalt; 
c. als een algemeene vergadering op voorstel van het bestuur 

eene vereeniging met minstens twee derde der geldig uitgebrachte 
stemmen van haar lidmaatschap vervallen verklaart. 

Art . 4. 
Jaarlijks, in de maand Juli, doet elke vereeniging opgave van 

het aantal harer leden op den 1 Juli daaraan voorafgaande en 
rdi - . . hare e vertegenwoordigers voor het volgend vereenigmgsjaar. 

Art. 5. 
De leden verplichten zich geen verzoeken, protesten, moties 

en andere publicaties van algemeen philatelistisch belang tot de 
autoriteiten te richten zonder toestemming van het Bondsbestuur; 
zoo dit zijn toestemming weigert heeft de betrokken vereeniging 
recht van beroep op de Algemeene Vergadering. 

ONTWERP-HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 1. 

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli 
d.a.v. 

Artikel 2. 
Vereenigingen als bedoeld in artikel 3 der statuten, die lid 

wenschen te worden, zenden haar aanvragen, vergezeld van haar 
statuten, reglementen en ledenlijsten, aan het bestuur. 

De candidaat is aangenomen, indien de meerderheid van het 
bestuur zich daarvóór verklaart. 

Artikel 3. 
Het lidmaatschap wordt verloren: 
a. door bedanken; hiervan moet ten minste drie maanden vóór 

het eindigen van het vereenigingsjaar, bij aangeteekenden brief, 
aan het bestuur worden kennis gegeven; 

b. als het aantal leden eener vereeniging beneden twintig daalt; 
c. als de algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur, 

gehoord den bondsraad, een vereeniging met ten minste twee 
derden der geldig uitgebrachte stemmen van het lidmaatschap 
vervallen verklaart. 

Artikel 4. 
De bij den Bond aangesloten vereenigingen verbinden zich geen 

verzoeken, protesten, moties en andere publicaties van algemeen 
philatelistisch belang tot de autoriteiten te richten, zonder daarin 
tijdig het bondsbestuur te kennen. 

Artikel 5. 
Jaarlijks, in de maand Juli, doet elke vereeniging opgave van 

het aantal harer leden op den eersten Juli van het loopende ver
eenigingsjaar, alsmede van den persoon (en diens plaatsvervanger), 
die haar in het komende vereenigingsjaar in den bondsraad zal 
vertegenwoordigen en van haar afgevaardigde(n) (en diens (hun) 
plaatsvervangfr(s)) ter algemeene vergadering. 

Zie artikel 4 hierboven. 
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Art. 6. 
De vereenigingen kiezen volgens eigen bepalingen hunne ver

tegenwoordigers en geven van elke wijziging in de vertegen
woordiging onmiddellijk kennis aan het bestuur en wel naar 
de volgende berekening: 

20 — 60 ledtn 1 vertegenwoordiger. 
60 — 120 leden 2 vertegenwoordigers. 

120 — 200 leden 3 vertegenwoordigers. 
200 — 300 leden 4 vertegenwoordigers. 
300 — 400 leden 5 vertegenwoordigers, 
boven 400 leden 6 vertegenwoordigers. 

Art. 7. 
Een vertegenwoordiger verliest zijne rechten: 
a. door bedanken; 
b. als hij ophoudt lid te zijn der vereeniging, die hem koos. 

Art. 8. 
Het bestuur, door de vertegenwoordigers gekozen, bestaat uit 

7 leden, een voorzitter, ondervoorzitter, eerste secretaris, tweede 
secretaris, penningmeester en twee commissarissen. Bestuursleden 
van den Bond kunnen niet tevens vertegenwoordigers zijn. Om 
de twee jaren treden volgens rooster af 2, 2 en 3 leden. 

Art . 9. 
Alle aangesloten vereenigingen doen jaarlijks vóór 1 Mei opgave 

van candidaten voor de op de Algemeene Vergadering te benoemen 
functionarissen. 

Art . 10. 
De bestuursleden verdeelen hunne functiën onderling. 

Art. 11. 
Wanneer in den loop van het jaar eene vacature in het bestuur 

ontstaat, wordt hierin op de eerstvolgende algemeene vergadering 
voorzien. 

Art . 12. 
Een bestuurslid verliest zijn lidmaatschap: 
Als een algemeene vergadering hem op voorstel van het bestuur 

met twee derde der geldig uitgebrachte stemmen van zijn post 
ontzet. 

Art. 13. 
Het bestuur is belast met de uitlegging van de Statuten en van 

het Huishoudelijk Reglement, benevens van alle verder te maken 
bepalingen. 

Het is gemachtigd commissiën voor bepaalde doeleinden te 
benoemen en hunne instructiën vast te stellen. 

Het beslist omtr-ent alles waarin niet bij reglement is voorzien. 
Alles behoudens beroep op de algemeene vergadering. 

Bij aanwezigheid van de meerderheid is het bestuur tot het 
nemen van besluiten gerechtigd. 

Art. 14. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en congressen. Hij heeft 

het recht: de discussiën te sluiten, wanneer hij meent, dat de 
vergadering omtrent het in handeling zijnde onderwerp vol
doende is ingelicht. Hij is bij elke offcieele vertegenwoordiging 
de woordvoerder van het bestuur. 

Hij onderteekent met den len secretaris alle besluiten van den 
bond. 

Art. 15. 
De ondervoorzitter treedt in al de rechten van den voorzitter 

bij diens afwezigheid op vergaderingen en congressen. 

Artikel 6. 
De vereenigingen kiezen, volgens eigen bepalingen, haar ver

tegenwoordiger (en diens plaatsvervanger) in den bondsraad en 
haar afgevaardigde(n) (en diens (hun) plaatsvervanger(s)) ter al
gemeene vergadering en geven van elke wijziging onmiddellijk 
kennis aan het bestuur. Voor haar afvaardigmg ter algemeene 
vergadering geldt de volgende maatstaf: 

tot en met 50 leden: 1 afgevaardigde; 
van 51 tot en met 100 leden: 2 afgevaardigden; 
van 101 tot en met 200 leden: 3 afgevaardigden; 
van 201 tot en met 400 leden: 4 afgevaardigden; 

en vervolgens voor elke 200 leden een afgevaardigde meer, met 
dien verstande echter, dat één vereeniging nimmer meer dan 
zes afgevaardigden kan hebben. 

Elke afgevaardigde brengt één stem uit. 

Vervalt. 

Artikel 7. 
Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, 

een penningmeester en twee commissarissen, als zoodanig door de 
algemeene vergadering gekozen. 

Bestuursleden van den Bond kunnen noch vertegenwoordiger 
in den bondsraad, noch afgevaardigde ter algemeene vergadering 
zijn. 

Om het jaar treden af te zamen de voorzitter, de penning
meester en een der commissarissen, dan wel te zamen de secretaris 
en de andere commissaris. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 8. 
De aangesloten vereenigingen doen jaarlijks vóór 1 Mei opgave 

van candidaten voor de op de algemeene vergadering te benoemen 
functionarissen. 

Vervalt. 

Artikel 9. 
Wanneer in den loop van het jaar een vacature in het bestuur 

ontstaat, wordt deze door een der commissarissen waargenomen, 
totdat hierin op de eerstvolgende algemeene vergadering is voor
zien. I 

Vervalt. i 

Artikel 10. ;_ 
Het bestuur is belast met de handhaving en de uitvoering van | 

de statuten, van het huishoudelijk reglement en van alle genomen : 
besluiten. 

Omtrent beslissingen van het bestuur staat beroep op de al
gemeene vergadering open. 

Voor het nemen van besluiten moeten op een bestuursvergadering 
ten minste drie leden aanwezig zijn. 

Artikel 11. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en congressen. Hij onder 

teekent met den secretaris alle besluiten. 

Vervalt. 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 
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Art. 16. 
De eerste secretaris is belast met de briefwisseling en houdt van 

alle belangrijke uitgaande brieven kopy of doorslag. 
Art. 17. 

De tweede secretaris is belast met het maktn van de notulen 
van alle vergaderingen. 

Art. 18. 
De penningmeester beheert de gelden, zorgt voor de inning 

van alle aan den bond toekomende bedragen en is persoonlijk aan
sprakelijk voor de onder zijn beheer zijnde baten, tenzij hij over
macht kan aanwijzen. In overleg met de financieele commissie 
belegt hij het overtollige kasgeld. 

Art. 19. 
Het bestuur brengt op de Algemeene Vergadering verslag uit 

over de handelingen van den Bond gedurende het afgeloopen 
vereenigingsjaar en van den toestand op 31 Juli, doet dan tevens 
rekening en verantwoording van het gevoerde beheer en dient 
eene begrooting in. 

Art. 20. 
Een bestuursvergadering wordt gehouden op verlangen van: 
a. den voorzitter; 
b. de meerderheid der bestuursleden. 

Art. 21. 
De algemeene vergadering bestaat uit de bestuursleden van den 

Bond alsmede de vertegenwoordigers der aangesloten vereeni-
gingen. De leden van die aangesloten vereenigingcn mogen die 
vergadering bijwonen. 

Art. 22. 
De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden tusschen 

1 Augustus en 31 October. 
Art. 23. 

Een buitengewone algemeene vergadering wordt uitgeschreven 
op verlangen van: 

a. den voorzitter; 
b. de meerderheid der bestuursleden; 
c. een derde der vertegenwoordigers. 
Deze vergadering moet minstens acht dagen te voren door het 

bestuur uitgeschreven zijnde, binnen 4 weken worden gehouden. 
Art. 24. 

De jaarlijksche en buitengewone algemeene vergaderingen 
oefenen de wetgevende macht uit. 

Art. 25. 
In de jaarlijksche vergadering wordt : 
a. het verslag van het bestuur over het afgeloopen jaar 

behandeld; 
b. over het rapport door de financieele commissie nopens de 

aan haar oordeel onderworpen rekening en verantwoording en de 
door haar gestelde conclusie beraadslaagd en beslist; 

c. door de financieele commissie verslag uitgebracht omtrent de 
begrooting van het volgend jaar; 

d. over ingekomen voorstellen beraadslaagd en beslist; 
e. voorzien in bestaande vacaturen en in die, welke volgeus 

rooster van aftreding dan ontstaan; 
f. de plaats aangewezen waar de volgende jaarlijksche algemeene 

vergadering en philatelistendag zal gehouden worden. 

Nevenstaande artn. 16 en 17 samen te vatten: 
Artikel 12. 

De secretaris is belast met de briefwisseling en met de zorg 
voor het archief; hij maakt de notulen van alle vergaderingen. 

Artikel 13. 
De penningmeester is belast met de verzorging van de geldelijke 

aangelegenheden van den Bond en is — behoudens overmacht — 
persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn beheer zijnde gelden. 
Het bedrag aan kasgeld boven de twee honderd gulden stort hij 
op de Rijkspostspaarbank en (of) op de rekening van den Bond 
bij den Postcheque- en girodienst. 

Artikel 14. 
Het bestuur brengt op de algemeene vergadering verslag uit 

over het afgeloopen vereenigingsjaar, doet rekening en verant
woording van het gedurende dat jaar gevoerde geldelijke beheer 
en dient een begrooting in voor het volgende vereenigingsjaar. 

Artikel 15. 
Conform nevenstaand art. 20. 

Tusschen nevenstaande artn. 20 en 21 in te lasschen: 
Artikel 16. 

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van alle bij den Bond 
aangesloten vereenigingcn. 

ledere vereeniging wordt in den bondsraad vertegenwoordigd 
door één afgevaardigde. 

De bondsraad dient, al dan niet op verzoek van het bestuur, 
dit college van advies omtrent alle zaken, voor den Bond van 
belang. 

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 
Hij regelt zijn werkzaamheden volgens een door het bonds-

bestuur goedgekeurd reglement. 
Artikel 17. 

De algemeene vergadering bestaat uit de bestuursleden van den 
Bond en de afgevaardigden der aangesloten vereenigingen. 

De leden van den bondsraad en de leden van deze vereenigingen 
mogen de algemeene vergadering bijwonen, de laatsten mogen 
echter slechts het woord voeren met bijzondere toestemming van 
den voorzitter. 

Artikel 18. 
De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden tusschen 

1 Augustus en 30 September d.a.v. 
Artikel 19. 

Een buitengewone algemeene vergadering wordt uitgeschreven 
op verlangen van: 

a. den voorzitter; 
b. de meerderheid der bestuursleden; 
c. de meerderheid der leden van den bondsraad. 
Deze vergadering moet binnen vier weken, nadat het verlangen 

daartoe aan het bestuur is kenbaar gemaakt, worden gehouden. 
Artikel 20. 

De jaarlijksche en de buitengewone algemeene vergaderingen 
oefenen de wetgevende macht uit. 

Artikel 21. 
In de jaarlijksche algemeene vergadering geschiedt: 
a. voorziening in vacaturen in het bestuur en in bestaande 

commissies; 
b. behandeling van het verslag van het bestuur over het af

geloopen vereenigingsjaar; 
c. behandeling van de rapporten en verslagen van alle com

missies en bondsinstellingen; 
d. beraadslaging en beslissing over ingekomen voorstellen; 
e. aanwijzing van de plaats, waar de eerstvolgende jaarlijksche 

algemeene vergadering zal worden gehouden. 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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Art. 26. 
De Agenda der Algemeene Vergadering moet minstens 2 maan

den tevoren aan de aangesloten vereenigingen worden bekend 
gemaakt. 

Art. 17. 
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken 

mondeling, met uitzondering van het in artikel 2 bedoelde. 

Art. 28. 
In de algemeene vergaderingen worden, op verzoek van den 

voorzitter, de stemopnemers aangewezen. 

Art . 29. 
Wanneer een vertegenwoordiger verhinderd is een algemeene 

vergadering bij te wonen, kan hij zijne stem aan een mede
vertegenwoordiger van zijne vereeniging overdragen en moet hier
van vóór de vergadering aan den tweeden secretaris schriftelijk 
kennis geven. 

Art. 30. 
Van onwaarde zijn: 
a. stemmen in blanco; 
b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
c. onderteekende stembriefjes; 
d. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal 

te verkiezen personen bedraagt. 

Art. 31. 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij vol

strekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de 
Statuten en in dit Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. 

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Staken de 
stemmen over een voorstel, dan wordt dit als verworpen beschouwd. 

Art. 32. 
Wanneer een te verkiezen persoon of te verkiezen personen bij 

eerste stemming niet het vereischte getal stemmen op zich ver-
eenigd hebben, vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Brengt deze 
nog niet tot een beslissing, dan heeft herstemmmg plaats tusschen 
hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich ver-
eenigd hebben. Bij herstemming is de gewone meerderheid 
beslissend. 

Art . 33. 
Als een gekozene voor een benoeming bedankt, heeft een nieuwe 

vrije stemming plaats. 
Art. 34. 

Als meer personen dan het te verkiezen aantal het vereischte 
getal stemmen krijgen zijn zij, die de meeste stemmen hebben, 
gekozen. 

Art. 35. 
Door de leden-vereenigingen wordt jaarlijks — voor elk harer 

leden, bedoeld in artikel 4, een bedrag van minstens ƒ 0.35 aan 
den bond betaald. 

Over deze gelden wordt door den penningmeester in October 
beschikt. 

Art. 36. 
Personen, die zich tot een jaarlijksche bijdrage van minstens ƒ 1.— 

verbinden, heeten belangstellenden. Zij hebben op vertoon van 
kwitantie vrijen toegang tot alle congressen en tentoonstellingen 
door den bond te houden. 

Leden der aangesloten vereenigingen hebben bovendien het 
recht de algemeene vergaderingen bij te wonen. 

Artikel 22. 
De agenda voor de algemeene vergadering moet vóór 1 Juli, 

die voor een buitengewone algemeene vergadering ten minste acht 
dagen tevoren aan de aangesloten vereenigingen worden bekend 
gemaakt. 

Artikel 23. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken kan 

zulks op andere wijze geschieden. 

Artikel 24. 
In de algemeene vergaderingen wijst de voorzitter de stem

opnemers en de leden van het stembureau aan. 

Artikel 25. 
Afgevaardigden ter algemeene vergadering of hun plaats

vervangers, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen 
hun stem aan een mede-afgevaardigde van hun vereeniging over
dragen. De betrokken vereeniging stelt tijdig vóór den aanvang 
van de vergadering den secretaris hiervan schriftelijk in kennis. 

Artikel 26. 
Van onwaarde zijn: 
a. stemmen in blanco; 
b. stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
c. onderteekende stembriefjes; 
d. stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het aan

tal te verkiezen personen bedraagt; 
e. stembriefjes, waarop andere aanwijzingen voorkomen dan den 

naam (de namen) van den (de) te verkiezen persoon (personen). 

Artikel 27. 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij vol

strekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij 
de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen. 

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Staken 
de stemmen over een zaak, dan wordt het desbetreffende voorstel 
als verworpen beschouwd. 

Artikel 28. 
Wanneer bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid 

behaald wordt, vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Voert deze 
evenmin tot een beslissing, dan heeft herstemming plaats tusschen 
hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich 
vereenigd hebben. 

Artikel 29. 
Als een gekozene voor de benoeming bedankt, vindt een nieuwe 

stemming plaats. 

Vervalt. 

Artikel 30. 
De jaarlijksche algemeene vergadering stelt de bondscontributie 

vast, welke de aangesloten vereenigingen per lid voor het loopende 
jaar moeten betalen. 

Als maatstaf voor aantallen leden gelden de ledentallen der 
aangesloten vereenigingen op 1 Juli t.v. 

De bondscontributie bedraagt ten minste vijf en dertig centen 
(ƒ 0.35) per lid en per jaar. 

De bondspenningmeester int deze gelden gedurende de maand 
October van de penningmeesters der aangesloten vereenigingen. 

Vervalt. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 
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Art. 37. 
Belangstellenden, die niet vóór 1 Juli bij den penningmeester 

schriftelijk bedankt hebben, zijn verbonden voor het volgend 
vereenigingsjaar. 

Art. 38. 
De financieele commissie, bestaande uit 3 leden uit de ver

tegenwoordigers op de algemeene vergadering gekozen, is belast 
met het in artikel 24 bepaalde. Bovendien heeft zij het recht om 
in overleg met den penningmeester in spoedeischende gevallen een 
advies te geven over het al of niet voteeren van een bedrag boven 
ƒ 50.— niet op de begrooting voorkomend. 

Art. 39. 
Bedraagt het aantal vertegenwoordigers eener vereeniging, minder 

dan twee, zoo worden twee elkaar op rooster volgende vereeni-
gingen vereenigd om de commissie te vormen. 

Art . 40. 
Door het bestuur of één vierde der vertegenwoordigers kunnen 

wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement worden voorgesteld. 
De eerste algemeene vergadering beslist met minstens twee derde 
der geldig uitgebrachte stmmen over de voorgestelde wijzigingen. 

Art. 41. 
De bond kan niet ontbonden worden, zoolang 1/4 der ver

tegenwoordigers hem wenschen in stand te hooden. 
Art . 42. 

Een besluit tot ontbinding kan alleen genomen worden in een 
opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering. 

Art. 43. 
Deze vergadering beslist omtrent de likwidatie, de verdeeling 

van het batig saldo of de vereffening van het nadeelig saldo, met 
inachtneming van artikel zeventien honderd twee van het Burger
lijk Wetboek. 

Vervalt. 

Artikel 31. 
Een financieele commissie, bestaande uit twee door de algemeene 

vergadering gekozen leden, waarvan jaarlijks één lid aftreedt, dat 
niet onmiddellijk herkiesbaar is, en twee plaatsvervangende leden, 
is belast met: 

a. de controle op het geldelijk beheer van den Bond; 
b. het nazien van de rekening en verantwoording over het 

afgeloopen - en van de begrooting voor het volgende vereenigings
jaar; 

c. het uitbrengen van rapport omtrent haar bevindingen ter 
algemeene vergadering. 

Vervalt. 

Artikel 32. 
Tot de instellingen van den Bond behooren: 
a. een bondsinformatiebureau; 
b. een bondskeuringsdienst. 
De reglementen voor dit bondsinformatiebureau en voor dezen 

bondskeuringsdienst worden door het bestuur vastgesteld. 
De Bond organiseert elk jaar een „Nederlandsche Philatelisten-

dag", samenvallende met de jaarlijksche algemeene vergadering. 
Artikel 33. 

Door het bestuur of door ten minste één derde der leden van 
den bondsraad kunnen wijzigingen in dit huishoudelijk reglement 
Worden voorgesteld. De eerstvolgende algemeene vergadering 
beslist met ten minste twee derden der uitgebrachte geldige 
stemmen over de voorgestelde wijzigingen. 

Nevenstaande artn. 41 t.m. 43 worden overgebracht naar de 
statuten. 

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

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

15. J. H. Groentjes, Snaarmanslaan 76, Alkmaar. 
19. F. H. W. de Quartel, Archimedesstraat 46, Den Haag. (V). 
46. M. J. Geist, Pintoehek, Soekaboemi (Java). 
48. F. van Santen Jut, beheerder Mestfabriek, Cheribon (Java). 
64. Th. W. Barantz, Sf. Gembol, Cheribon (Java). 
70. M. N. Beets, Van den Boschlaan 58, Cheribon (Java). 
75. W. A. Luitwieler, controleur B.B., Pangkalan Brandan 

(S.O.K.). 
82. J. J. W. van Heukelum Stuijt, Jan van Goijenkade 15, Am

sterdam Z. 
92. jhr. J. F. de Beaufort, Huize den Heiligenberg, Leusden. 

(V en L). 
108. J. A. E. van Aalst, notaris, Waardenburg A 121. (V). (Lid 

Postzegelvereeniging „Breda"). 
120. Jac. Wijsman, Jan van Goijenkade 13, Amsterdam Z. 
151. Buijs, Biesboschstraat 20, Amsterdam Z. 
160. J. L. Chaillet, Dedelstraat 22, Den Haag, giro 305148, tel. 

114073. (V en L). 

165. J. Pluim, A 426, Olst. (V). 
177. A. G. A. J. Liefferink, Langschoten, Loenen op de Veiuwe. 

(V). 
187. mevr. G. W. Enklaar-van der Pol, Frederik Hendriklaan 45, 

Zuider Houtpark, Haarlem. (V). (Lid van U.Ph.V.). 
202. J. D. Komkommer, Schubertstraat 19 hs., Amsterdam Z. 

(V). 
204. ir. H. Salomonson, Vivienstraat 98, Den Haag. (V en L). 

Aanmeldingen. 
ir. C. Menschaar, Frankenstraat 45, Den Haag. (V en L). 

Adresveranderingen. 
731. C. N. Swart, Roompotstraat 14 I, Amsterdam Z. 
416. ir. P. W. Künzli, Vijverweg 13, Wassenaar. 
668. F. K. van Geuns, Abeelstraat 53, Den Haag. 
153. W. van de Stadt, 11 Kingstreet, St. James's, Londen S.W. 1. 
568. F. C. van Wagensveld, Hotel Berglust, Kamer 1, Tjimahi 

(Java). 
A. E. Ipsen, p.a. M. Waterman, Rustenburgc-scraat 
Amsterdam Z. 
H. Berends, Langschoten, Loenen op de Veiuwe. 

197. A. Janssen, adres onbekend. 
408. J. Gonlag, Van Soutelandelaan 61, Den Haag. 
732. mevr. wed. C. A. Ruijs-Westhof f, „Spaar en Hour", 

Houtweg, Haarlem. 

461. 

258. 

357 I, 

Korte 
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16 MEI 1940. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. X 

456. P. Wijga, Beethovenstraat 48 II, Amsterdam Z., tel. 26940, 
giro 43881. 

59. A. de Rooij, Staf ordonnans, PA-H.R.V., Veldpostkantoor 10 
Afgevoerd wegens wanbetaling. 

6. C. J. H. Rootlieb. 
97. P. Reijnders. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
Aan sectiehoofden en deelnemers aan de rondzendingen. 

Met het oog op de komende vacantiemaanden zullen in Juli a.s. 
de rondzendingen geleidelijk aan worden ingekrompen, terwijl in 
Augustus a.s. geen nieuwe zullen worden uitgezonden. In Sep
tember a.s. wordt de normale regeling hervat. 

Aan inzenders. 
Ook in Juli en Augustus a.s. kunnen boekjes op de gebruikelijke 

wijze worden ingezonden. 
Aantrekkelijke boekjes met aantrekkelijke zegels tegen aantrek

kelijke prijzen zijn steeds welkom; de vraag is nog altijd grooter 
dan het aanbod. Daarentegen moet het inzenden van boekjes met 
onbeduidende zegels worden ontraden; de belangstelling daarvoor 
is practisch nihil. 

Inzenders worden beleefd verzocht uitsluitend vereenigings-
boekjes te gebruiken; deze zijn verkrijgbaar bij den directeur der 
afdeeling verkoop a 5 cent per stuk -j- port. 

Afdeeling Over-Betuwe. 
Verslag der vergadering van 16 April 1940. Als de waarnemend-

voorzitter om 8.15 uur de vergadering opent, zijn 10 leden aan
wezig, terwijl de overige 2 door ziekte verhinderd zijn. Nadat 
de voorzitter gememoreerd heeft dat onze club thans een offi-
cieele vereeniging is geworden en aangesloten is bij de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, stelt hij voor 
om over te gaan tot verkiezing van een bestuur. Met algemeene 
stemmen worden gekozen de beeren H. N. Belling te Eist O.-B.) 
als voorzitter, H. W. de Groot te Arnhem als secretaris en D. 
Herberts te Eist (O.-B.) als penningmeester, terwijl deze laatste 
tevens zal optreden als rondzendingscommissaris. Vervolgens 
wordt overgegaan tot vaststelling van het huishoudelijk reglement, 
dat na voorlezing van het concept, opgemaakt door ons lid 
mr. J. D. van den Berg, met algemeene stemmen goedgekeurd en 
vastgesteld wordt. De rondvraag gaf geen bijzonderheden, waarna 
de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering sloot. 
Geruimen tijd bleef men nog gezellig bijeen, waarbij verschillende 
zegels van eigenaar verwisselden. 

Vergaderingen den 3en Dinsdag der maand, des avonds 8 uur, 
in hotel „Het Wapen van Eist", te Eist (O.-B.). 

H. W. d. G. 

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

Jhr. J. A. VAN HOOGENHOUCK 
Erelid. 

t 10 Januari 1940. 

TULLEKEN, 

Verslag der vergadering van 29 April 1940. 
Aanwezig zijn 53 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, 

de vergadering opent. Hij heet speciaal den heer Homs (Bergen 
op Zoom) welkom, waarna hij mededeling doet, dat ons erelid, 
de heer jhr. Van Hoogenhouck Tulleken, is overleden. Hij schetst 
den overledene als een trouw lid en philatelist van de eerste rang. 
Ongeveer 20 jaar geleden vertrok hij naar Canada, nadat hij de 
vereniging zeer grote diensten had bewezen door zijn grote kennis 
van zegels en druktechniek, reden waarom hij toentertijd tot ere
lid werd benoemd. Steeds heeft de overledene contact gehouden 
met de vereniging en de laatste tijd herhaaldelijk zegels gezonden 
voor de jeugdafdeling. De voorzitter spreekt een woord van 
vaarwel en zegt, dat wij den overledene zullen gedenken als een 
goed vriend en een groot philatelist. Zijn nagedachtenis wordt 
door de vergadering door een moment stilte herdacht. 

VAN DIETEN — I 

De notulen van de Maart-vergadering worden goedgekeurd, 
terwijl de voorzitter mededeelt, dat de heer Van Rijswijk wederom 
een pracht collectie zegels voor de verloting van hedenavond en 
voor de jeugdafdeling heeft geschonken. Twee candidaat-leden 
worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. Onder de 
ingekomen stukken bevinden zich uitnodigingen van de Phila
telistenclub „Eindhoven" (tentoonstelling op 1 Mei) en van „De 
Philatelist" (tentoonstelling en feestavond op 12 en 13 Mei). 
Besloten wordt aan het comité „Finland voor 41 jaren" een 
bedrag te schenken van ƒ 10.—.Voor de bibliotheek zijn in dank 
van baronesse Van Heerdt-Kolff ontvangen een „Gids van Piiiia-
telistische Literatuur van Nederland en Koloniën" en een Doekje 
„Sport en Padvinders op Postzegels". 

Van den heer HoUeboom is een verzoek ingekomen het besluit 
tot royement, genomen in de Maart-vergadering, in te trekken. 
De vergadering vindt geen aanleiding het ingenomen standpunt 
te wijzigen, waarvan hem mededeling zal worden gedaan. 

In de pauze verstrekt de voorzitter aan alle aanwezigen een 
exemplaar van zijn in de Maart-vergadering gehouden lezing: 
„Valsche en vervalschte postzegels van Nederland en Overzeesche 
Gewesten". Leden onzer vereniging binnen of buiten Breda, die 
er prijs op stellen gratis en franco een exemplaar van deze lezing 
te ontvangen, gelieven zich te wenden tot den voorzitter, den 
heer J. C. Cramerus, Wilhelminapark 128, Breda. 

De voorzitter deelt voorts mede, dat de op 6 April j.1. ge
houden jeugdavond zeer geslaagd is (voor het verslag hiervan zie 
hieronder) en dankt de leiders der jeugd voor hun moeite en 
zorgen. De voorzitter wijst er op, dat de laatste anti-tering-zegels 
van België zeer gezocht zijn en in prijs stijgen. 

Daarna volgt de verloting van een 37-tal series „Cour Per
manent" onder de aanwezigen tegen betaling van de kostprijs, 
alsmede de gewone maandelijkse verloting, die zeer uitgebreid is. 

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

Viering van het eerste lustrum der jeugd-afdeling. 
De feestviering in verband met het eerste lustrum van de 

jeugdafdeling der Postzegelvereniging „Breda" op 6 April j.1. is 
een waar succes geweest. Voor een stampvolle zaal opende de 
voorzitter van de vereniging, de heer Cramerus, de avond en 
deed uitkomen, dat de jeugdafdeling groeide en bloeide. De bloei 
is vooral daaraan te danken, dat de jeugdleiders allen met ijver en 
toewijding hun taak verrichten. 

Dr. Gommers, de voorzitter van de jeugdafdeling, behandelde 
daarna de geschiedenis van de afdeling. Dat de jeugd hem als 
voorzitter eerde, beweco wel dat op de rede een hartelijk „lang 
zal hij leven" volgde. 

Ir. C. F. J. Hagedoorn trad daarna op als spelleider en deelde 
mede, dat oorspronkelijk gemeend werd voor deze avond beroeps
krachten te engageren, doch de wens van enige jeugdleden om 
zelf de avond te vullen was zo groot, dat daaraan is toegegeven. 
Hij hoopte, dat de avond goed zou verlopen; de meisjes en jongens 
hadden goed en veel geoefend en verdienden succes. 

Een succes is het dan ook geworden. Behalve enige piano-, 
viool- en accordeonnummers werd een toneelstukje opgevoerd: 
„Alle verandering is nog geen verbetering". Uit het hartelijk 
applaus na elk nummer bleek wel, dat de jeugd, de aanwezige 
ouders en familieleden, het gebodene zeer op prijs stelden. 

In de pauze had de prijsuitdeling en een loterij plaats. De 51 
jeugdleden kregen allen mooie postzegels. Prachtige prijzen waren 
beschikbaar, o. a. een album Nederland en Koloniën, aangeboden 
door de Bredase Postzegelhandel. De heer Schuurmans uit Ant
werpen had een België nr. 2 geschonken, terwijl de heer Smagghe 
en diverse andere leden ook mooie zegels hadden afgestaan. De 
jeugdleden, die van de oprichting af lid waren, kregen een extra 
prijs. Tien van de 38 inzenders voor de wedstrijd konden in volg
orde nog postzegels uitzoeken. 

Na de pauze volgden nog enige muzieknummers, waaronder een 
guitaar-ensemble „The Melody Players", die een langdurig en 
welverdiend applaus oogstten. Zelfs een zeer verdienstelijk tap-
dancer mankeerde niet op het programma. De familie Van Ele-
wout gaf belangeloos enige voordrachten ten beste, die ook zeer 
bijdroegen tot het succes van de avond. 
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Nieuwe leden. 
231. (S.E.NK.). Jacq. Mol, Burg. Mathonstraat 6, Bergen op Zoom, 

giro 198265. 
323. (S.E.Z.). mevr. A. J. L. M. Wouters-Brands, Prof. Donders

straat 70, Tilburg, giro 232867. 

Overleden. 
40. jhr. J. A. van Hoogenhouck Tulleken, York Mills. 

Afgeschreven als lid. 
206. mevr. A. Papassotiriou, Athene. 

Adreswijzigingen. 
495. G. H. C. van Dijk, thans Thorbeckelaan 695, 's-Gravenhage. 
277. J. L. Henkes, thans Liesbosstraat 50a, Prinsenhage. (Corres

pondentie-adres: Postbus 4, Breda). 
152. H. G. Homs, thans Burg. De Roocklaan 6, Bergen op Zoom. 
472. H . J. Knijp Jr., thans Statenweg 45, flat L 2, Rotterdam C 

98. J. Marijnissen, thans Zeelsterstraat 46, Eindhoven. 
240. H. F. M. de Leeuw, thans Sluissingel 54, Breda. 
338. J. H. Rossi, thans Nieuwe Meerdijk 495, Badhoevedorp. 
492. G. A. J. Vorsterman van Oyen, thans Dr. Van Mierlostraat 

20, Breda. 
Nummerwijzigingen. 

H. Bokking, Amersfoort, wordt 273. 
J. Bolle, Antwerpen, wordt 274. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Mei 1940, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 23 Mei 1940, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 13 Juni 

1940, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Juni 1940, des morgens lOJ^ uur, 

in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 30 April 1940. 

Aanwezig 75 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter de verga
dering en heet welkom de beeren Huisteede en Swart, resp. 
nieuw lid en introducé. De notulen der vorige vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven met bij
lagen van den heer Zilver in zake indeeling der postzegels in 
rubrieken. Door circulatie onder de leden kan een ieder inzage 
verkrijgen van dit omvangrijke werk. Bij de ballotage worden 
twee leden met algemeene stemmen tot lid aangenomen. De voor
zitter wijst nog eens op den feestavond van „De Philatelist" op 
11 Mei a.s. en de gratis toegankelijke tentoonstelling in Kras op 
12 en 13 Mei. Na de prijsvraag gaan verschillende stemmen op, 
dat deze te moeilijk zouden zijn. De heer Enschedé zal de vol
gende verzorgen. Als richtlijn zal gelden: algemeen en alleen 
Europa betreffende. De heer Junge wijst op een gevaarlijke adver
tentie in het Maandblad, waarbij plaatnummers te koop worden 
gevraagd aan postambtenaren, hetgeen dezen verboden is uit te 
voeren. De heer Woudstra meent, dat 2 zegels van Ruanda, in 
het April-nummer als nieuwtje aangekondigd, reeds in November 
1937 werden vermeld. De heer Van Santen zou gaarne in het bezit 
geraken van een soort van opstelling van alle gebruikte plaat- en 
rotatienumm.ers. De heer Beuth wijst op de avondbeurs, welke 
zal worden gehouden op Maandag 6 Mei 1940, ter herdenking 
van het 100-jarig bestaan van den postzegel. Enkele leden vragen 
inlichtingen omtrent het eventueel intrekken van de Cour Per
manent de Justice-zegels van de nieuwe emissie. Het blijkt, dat 
deze weer verkrijgbaar zijn. De heer Poulie vermoedt, dat bij 
het 30 et. zegel het goud losliet, maar weet niet of er twee 
emissies bestaan of slechts één. Na verloting onder de aanwezigen 
sluit de voorzitter te 10.30 uur deze geanimeerde en druk 
bezochte vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
A. Visser, Reinier Vinkeleskade 34 III, Amsterdam Z. (Eigen 

aangifte). 
W. Pieters, Amstel 69, Amsterdam C. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen, 
dr. R. Wijga, Beethovenstraat 48 II, Amsterdam Z. 
J. ten Cate, Corneillelaan 3, Utrecht. 
S. T. A. Boas, Zomerdijkstraat 20, Amsterdam Z. 
F. L. Stegenga, De Clercqstraat 27 II, Amsterdam W. 
J. H. E. Palmen, p.a. Burg. Schönfeldsingel 40, Winschoten. 
N . A. Tillman, Scheldestraat 15 I, Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
C. N. Swart, Roompotstraat 14 I, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door J. A. Kästeln). 
dr. B. A. Lubbers, P. C. Hooftstraat 15, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door L. Magnus). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 20 Mei 1940, des avonds 
8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 Mei 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). 

Verslag der vergadering van 30 April 1940. 
De voorzitter, de heer W. G. de Bas, opent deze druk bezochte 

vergadering met een korte rede ter herdenking van den verjaar
dag van H. K. H. Prinses Juliana, terwijl wijlen ons lid de heer 
H. van der Plaats herdacht werd. Een speciaal welkomstwoord 
sprak de voorzitter aan het adres van den spreker van heden
avond, dr. Hirsch, een door dezen geïntroduceerden gast, en 
aan een vertegenwoordiger van de Utrechtsche pers. 

De notulen werden zonder aanmerking goedgekeurd. Ingekomen 
waren, ter Inzage voor belangstellenden, twee publicaties van de 
hand van mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff en door deze 
voor onze bibliotheek beschikbaar gesteld, n.1. Gids voor Phlla-
tellstische Lectuur van Nederland en Koloniën, en Sport en 
Padvinders op postzegels. 

De voorzitter wijst de leden op het artikel van het huishoude
lijk reglement, waarbij het stempelen van den naam in de boekjes 
der rondzendingen verplicht wordt gesteld. Het schrijven van een 
verkorten naam of paraaf brengt moeilijkheden mede voor de 
wijkhoofden. De beeren J. Jansen Heytmajer te Zaandam en 
E. Idsinga te Utrecht worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Vervolgens houdt de heer dr. Hirsch zijn aangekondigde 
causerie over het onderwerp: „Een philatelistische reis door 
Midden-Europa". Aan de hand van schitterende lichtbeelden van 
postzegels en briefkaarten in kleurendruk voert de spreker ons 
door de schoonste gedeelten van Duitschland en Oostenrijk, waar
bij hij op uitgezochte wijze een indruk weet te geven van cultuur-
voortbrengselen, landaard, kleederdrachten, enz. De hulde, door 
den voorzitter aan den spreker gebracht, vertolkte dan ook de 
meening van alle aanwezigen. 

Voor het falsificaten-album is een zegel geschonken door den 
heer De Bruyn. In het verslag der vorige vergadering is ver
zuimd te vermelden een complete inzending van San Marino door 
den heer De Bruyn. Een dergelijke complete inzending zal men 
niet vaak ontmoeten. 

Na een uitgebreide velling, in hoofdzaak van Nederlandsche 
zegels, en de gebruikelijke verloting, wordt de vergadering te 
circa kwart voor elf gesloten. 

Landenwedstrijd Mei-vergadering: IJsland en Groenland. 
Mededeelingen. 

De nieuwe bonds-tandlngmeters zijn bij den secretaris verkrijg
baar ad ƒ 0.25 per exemplaar. 

De nieuwe ledenlijst, alsmede de vereenigingsreglementen, zijn 
gratis verkrijgbaar. 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 
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Nieuwe leden. 
J. Jansen Heytmajer Jr., Stationsstraat 30, Zaandam. 
E. Idsinga, Maliesingel 43, Utrecht. (E.). 

Candidaat-lid. 
A. W. Sander, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
G. R. R. Jagers, Nieuwe Gracht 69, Utrecht. 
W. J. Klunne, Statenweg 135c, Rotterdam C. 
mevr. C. A. Ruijs-Westhoff, Spaar en Hout , Korte Houtweg, 

Haarlem. 
B. C. G. M. Verbiest Jr., Brugstraat 47, Roosendaal. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 Mei 1940, des avonds 8 uur, 

in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Mei 1940, des avonds 8.30 uur, 

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

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Pauze. 6. Uitslag landenwedstrijd. 7. Rondvraag. 
8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 18 Mei, 1 en 15 Juni 
1940, 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 25 April 1940. 
De zaal was geheel gevuld toen de voorzitter de vergadering 

opende. De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd 
en gearresteerd, waarna direct de jaarverslagen der diverse functio
narissen aan de beurt kwamen, waaruit zonder uitzondering bleek, 
dat onze vereeniging in alle opzichten redenen tot tevredenheid 
mag hebben over het jaar dat achter ons ligt. Bij de rondvraag 
had niemand wat in het midden te brengen, waarschijnlijk, omdat 
de groote jaarlijksche verloting, waarvan alle prijzen waren ten
toongesteld en dus reeds waren gekeurd, aan de beurt zou komen 
Het is ook dit jaar weer een schitterende verloting geweest, welke 
ruimschoots aan aller verwachtingen heeft voldaan en de aan
wezigen, na een slotwoord van den voorzitter, tevreden naar 
huis deed gaan. A. S. Jr. 

Candidaat-leden. 
J. J. Roeloffs Valk, Den Haag. 
mr. S. D. de Vries, Den Haag. 

Uitgeloote schuldbewijzen. 
Uitgeloot zijn de volgende schuldbewijzen, welke vanaf heden 

betaalbaar zijn gesteld bij onzen penningmeester, den heer W. 
Jolles 
26 
137 
256 
379 
575 
770 
906 
1047 
1161 
1278 
1413 
1606 
1749 
1835 
1995 

Ooievaarlaan 10, 
52 
139 
261 
433 
603 
782 
914 
1051 
1192 
1290 
1431 
1612 
1765 
1842 
2010 

68 
144 
270 
466 
617 
808 
917 
1062 
1205 
1303 
1440 
1624 
1771 
1849 
2013 

70 
147 
291 
486 
665 
811 
934 
1065 
1215 
1317 
1485 
1638 
1774 
1851 
2021 

Den 
81 
153 
314 
479 
676 
826 
943 
1073 
1221 
1328 
1497 
1671 
1781 
1872 
2037 

Haag. 
90 
158 
321 
501 
694 
846 
945 
1084 
1232 
1333 
1510 
1674 
1789 
1893 
2047. 

93 
188 
326 
514 
699 
871 
947 
1089 
1235 
1364 
1520 
1681 
1793 
1898 

Vergadering. 

95 
207 
332 
518 
727 
876 
971 
1100 
1236 
1384 
1534 
1690 
1798 
1934 

112 
216 
341 
548 
733 
886 
993 
1107 
1249 
1391 
1572 
1692 
1808 
1951 

117 
219 
352 
553 
760 
899 
1001 
1114 
1263 
1405 
1583 
1734 
1812 
1956 

120 
231 
375 
568 
763 
901 
1024 
1153 
1276 
1408 
1596 
1739 
1824 
1984 

Vergadering op Donderdag 23 Mei 1940, des avonds te 8.15 uur, 
in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver
kiezing voorgehangen candidaten. Veiling. Rondvraag. Verloting. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1940. 
Aanwezig 125 leden. Bij de opening deelt de voorzitter mede 

dat ons eerelid, de heer Verhoeff, een dankbetuiging zond en her
stellende is. Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de 
beeren G. Baum, Van den Houven en Broekhuizen. Voor de 
bibliotheek zijn geschonken Indische en Australische maandbladen 
door den heer Timmer uit Indië en een paar jaargangen van het 
Maandblad door den heer P. van der Meulen. Er zijn verscheidene 
dankbriefjes en tevredenheidsbetuigingen ontvangen voor de 
prijzen der groote verloting. Onder de aandacht wordt gebracht 
een brief van den heer Zilver, evenals zijn aanbiedingen in het 
Maandblad. Ontvangen van baronesse M. J. van Heerdt-Kolff 
„Sport en Padvinders op Postzegels" en „Gids voor Philatelistische 
Literatuur van Nederland en Koloniën". Ter circulatie zijn aan
wezig: een brief Hoorn-Rome via Tubbergen; een uit Spanje met 
2 militaire censuurstempels; een luchtpostbrief uit Ned.-Indië die 
tweezijdig is geopend doch eenzijdig gesloten met Engelsch cen-
suurstempel, aan de andere zijde gesloten met een bruin 
strookje (zonder aanteekening). In een bespreking blijkt, 
dat de nieuwe zegels voor het Cour Permanent tijdelijk niet 
geleverd worden. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank 
aan den secretaris goedgekeurd. Bij de ledenverkiezing worden 
de candidaat-leden allen als lid aangenomen. Bij de verloting wint 
de heer Kreek den len prijs. Het nieuwe bestuurslid, de heer 
Terwen, leidt de veiling. 

Ter bezichtiging was gesteld van den heer G. Braam een 
Chineesch album met zegels en eenige geheele velletjes van 
Bhopal uit zijn Azië-collectie en een paar brieven uit Afghanistan. 
De voorzitter wees er op, dat voor aandachtige beschouwers der 
Bhopal-zegels een groote verscheidenheid te zien is in de ver
schillende zegels van elk velletje. J. N. H. v. R. 

Afdeeling Dordrecht. 
Verslag der vergadering van 24 April 1940. Bij de opening ver

welkomt de voorzitter de leden, in het bijzonder den heer 
Prinssen, die zich als lid heeft opgegeven. Wegens ziekte van den 
secretaris zijn geen notulen aanwezig. De voorzitter maakt het 
overlijden van het buitenlid B. B. Paans te Werkendam bekend. 
Hij deelt bij herhaling mede, dat in de jaarvergadering in No
vember 1939 twee zegels (Duitsche Levant nrs. 1 en 5) ter waarde 
van ƒ 2 . — en ƒ 6 . — voor respectievelijk 2 en 6 cent zijn uit
genomen. Hij verzoekt dengene, die abusievelijk deze zegels voor 
2 en 6 cent heeft genomen, deze terug te bezorgen. De heer 
Prinssen wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. De 
prijzen van de jaarverloting van „Philatelica" worden uitgereikt. 
Na veiling volgt sluiting en verloting voor 45 leden. 

Afdeeling Utrecht. 
Vergadering op Woensdag 17 April 1940 in het gebouw der 

N.U.C., Utrecht. Aanwezig zijn 21 leden en 2 introducé's. De 
voorzitter doet mededeeling van het overlijden van den 
heer Wind, die een goed lid der vereeniging was. Te zijner 
nagedachtenis verheffen allen zich eenige oogenblikken van hun 
zetels. De notulen worden goedgekeurd en de ingekomen stukken 
behandeld. De voorzitter brengt verslag uit over de door het 
bestuur bijgewoonde algemeene vergadering. Het bestuur stelt voor 
den penningmeester, den heer Verheyen, tevens te belasten met 
de functie van leider der rondzendingen en de beeren Miltenburg 
en Hoevenaar te benoemen tot sectiehoofden, in dien zin, dat het 
geldelijk beheer geheel in handen is van den heer Verheyen. De 
vergadering gaat hiermede accoord. De voorzitter zegt den heer 
Veen dank voor het vele werk door hem verricht in den korten 
tijd, dat deze het rondzendverkeer heeft verzorgd. Door de samen
voeging van de functies penningmeester en leider der rondzen
dingen is een vacature in het bestuur ontstaan. Voor deze functie 
van commissaris worden de beeren Boelen en Molenaar candidaat 
gesteld. Na staking van stemmen beslist het lot ten gunste van 
den heer Molenaar. De zegels, welke na de pauze verloot worden, 
vallen te beurt aan den heer H. Gerritsen. Vervolgens wordt 

VAN DIETEN — VOOR MANCOLIJSTEN 
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overgegaan tot uitreiking der prijzen van de groote jaarlijksche 
verloting zonder nieten. Door den heer Kolijn zijn twee stukken 
geschonken om te veilen ten bate van de kas. Voor de maande-
lijksche verloting zijn prijzen van de beeren Veen, Timmer en 
H. Gerritsen. 

Mededeeling. 
In afwijking van de gebruikelijke vergaderavonden zullen de 

eerstvolgende ledenvergaderingen plaats vinden op Vrijdag 17 Mei 
en Vrijdag 21 Juni 1940. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering van 9 April 1940. Te circa 8.30 uur 

opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen harte
lijk welkom, speciaal den heer B. Spreeuwenberg, die als nieuw 
lid aanwezig is op voordracht van den heer Heyting. -Aanwezig 
zijn totaal 16 leden. Na behandeling der ingekomen stukken 
wordt overgegaan tot het houden van veilingen. Hierna heeft de 
maandelijksche verloting plaats. De heer Spreeuwenberg wordt 
vervolgens met algemeene stemmen als lid aangenomen. Van de 
rondvraag maken nog enkele leden gebruik. P. H. 

Nieuwe leden. 
55. C. J. Kortenbach, Parkweg 85, Voorburg. 
88. G. W. Hooijer, Geelvinkstraat 76, Castricum. 

513. mevr. P. H. J. Smabers, Gravestraat 11, Wassenaar. 
514. mevr. A. E. Wuikel, Gravestraat 11, Wassenaar. 
507. E. de Weerd, Ernst Casimirlaan 19, Groningen. (Afd. 

Deventer). 
599. mej. W. G. M. Andriessen, Rob. Regoutstraat 65, Roermond. 

Candidaat-leden. 
J. van Teutum, Binnenweg 20, Wassenaar. (Voorgesteld door 

A. Ruijter). 
W. H. Hooft, Groot Wezenland 39, Zwolle. (Voorgesteld door 

G. N. Meyler). (Afd. Zwolle). 
F. W. A. Prinssen, Reviusstraat 30, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
J. Smink, Laan van Meerdervoort 216, Den Haag. (Oud-lid). 
A. A. Jonker, Assendorperstraat 183, Zwolle. (Voorgesteld door 

G. N . Meyler). (Afd. Zwolle). 
Karel Cremers, radiohandelaar. Gasthuisstraat, Tegelen. (Afd. 

Venlo). 
B. Spreeuwenberg, Roothaanstraat 10, Venlo. (Afd. Venlo). 
J. W. T. E. Sikkes, Houtweg 1, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. Verhoef). 
E. Leiferte, Oldenzaalschestraat Ib, Hengelo (O.). (Voorgesteld 

door G. HuUeman). 
Jeugdlid: J. A. Lamens, Hoornbruglaan 33, Rijswijk (Z.-H.). 

(Voorgesteld door D. O. Kirchner). 
J. Kooijman, Laan van N.O.Einde 235, Voorburg. (Voorgesteld 

door A. van der Bliek). 
H. Schmitt, Harstenhoekweg 167, Scheveningen. (Eigen aangifte). 
J. H. A. Mol, Wielewaalplein 1, Den Haag. (Eigen aangifte). 
J. M. van Grol, Driebergenstraat 111, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. van Eldik). 
H. J. Kouwenhoven, Binnenweg 18, Wassenaar. (Voorgesteld door 

A. Ruijter). 
W. Tacke, Korte Hof straat 14, Zutphen. 
Q. van Buuren, Martinetsingel 1, Zutphen. (Voorgesteld door 

J. B. H. van Eyk). 
W. F. O. van der Drift, 2e Ebbingestraat 4, Kampen. (Voor

gesteld door K. T. van der Veen). 
C. H. M. Lungen, Bagijnestraat 5, Turnhout (België). (Voorgesteld 

door W. van Dorpe). 
Verbetering. 

1427. A. D. van Sluys, Dordrecht. (Niet: Van der Sluys). 
Overleden. 

464. B. B. Paans, Werkendam. (Afd. Dordrecht). 
1099. J. B. Wind, Utrecht. 

611. H. C. van der Zee, Gelderingen. 
H. L. Ph. H . Marsé, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
1403. H. M. Bordewijk, p.a. mevr. Bordewijk, Parkstraat 23, 

Arnhem. 
794. mej. G. Henseier, Dufaysstraat 11, Amsterdam. 

931. C. Moerman, Veeluststraat 9a, Rotterdam. 
860. C. J. G. Lokkers, Driebergenstraat 4, Den Haag. 
197. J. Willems, Nassaulaan 16, Bennekom. 

C. G. Th. Kroemer, Van Zuylen van Nijeveltstraat 127, 
Wassenaar. 
mr. A. Boeye, Soerabaja ? ? 
B. J. Berentzen, Dordrecht ? ? 

1269. J. A. Schuurman, Room 401, The Holland House, 10 
Rockefeller Plaza, New York City. 

130. G. L. Varin, Joh. Mezgerstraat 24a, Zandvoort. 
187. ds. J. de Vries, Wijngaardestraat 47, Goes. 

H. W. J. Vos, Schipholdijk 205, Rijk (N.-H.). 
4. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, Den Haag. 

177. ir. F. E. van Ruyven, Voorstraat 68, Harlingen. 
D. Knip, Hendrikstraat 21, Venlo. 

850. W. Derkx, Bommelstraat 10, Venlo. 
Chr. Segers, Jezuitenstraat 16, Venlo. 

350. mr. C. P. Tuk, Overburgkade 15, Voorburg. 
259. P. Lamp, 3058 Palmstreet, San Diego, Californie, U.S.A. 

1276. T. M. van der Veen, A 167, Oosterhoogebrug, Postbestelling 
Groningen. 

133. mr. W. H. B. Overbosch, leplaan 93, Den Haag. 
732. J. B. van Aerde, Valkenburgscheweg 22c, Voorschoten. 
744. mr. W. P. Mulié, Hollanderstraat 39, Den Haag. 

1146. H. Buddeke, Tulpstraat 30, Hengelo (O.). 
224. A. Wildschut, (tijdelijk Mei en Juni:) Haarlemmerstraat 

29, Zandvoort. 
660. Louis Juliard, „Sable d'Or", Le Coq s/Mer, België. 
441. Jac. Lijbers, Dr. De Visserstraat 76a, Rotterdam. 

B. E. J. Wientjes, Watteaustraat 32, Amsterdam. 
820. H. J. van der Poll, Anemoonstraat 34, Den Haag. (Staat 

foutief: A. van der Pol). 
1442. L. Th. H . Konings, Rijksweg A 459, Swalmen (L.). 
247. C. W. M. Baans, Fred. Hendriklaan 111, Den Haag. 

1087. M. B. Lansink, Irisstraat 147, Den Haag. 
624, H. N . Zaalberg, Palais La Mascotte, 197 Promenade des 

Anglais, Nice A.-M.). 
1025. J. Reuvers, Bentinckstraat 125, Den Haag. 
1286. L. C. Mooy Jr., Jordensstraat 76 zwart, Haarlem. 
1295. F. Prozee, Cremerstraat 79bis A, Utrecht. 
365. P. A. J. Veen, Delistraat 1, Nijmegen. 

1450. P. O. Schaap, Groote Poot 10, Deventer. 
1408. J. H. Rossi, Nieuwe Meerdijk 495, Badhoevedorp. 

47. J. H. van Noord, Statenweg 58b, Rotterdam. 
1339. J. Brandsen, Barentszstraat 29, Den Haag. 
336. mevr. Ch. Simon Thomas-de Vries, Groot Haesebroeksche-

weg 14, „'t Jachthuis", Wassenaar. 
C. C. Verbeek, Mient 2a, Den Haag. 

924. mr. P. J. van der Mark, Koninginnelaan 2, Amersfoort. 
Vergaderingen. i 

Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8 uur, op 
Woensdag 22 Mei 1940, Nieuwstraat 82, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Voorstel verlenging koninklijke goedkeuring. 6. Lezing door 
den heer E. de Waal: Hoe verzamel ik zegels ? 7. Verloting. 
8. Veiling. 9. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes, 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 
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Vergadering af deeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8 ^ uur n.m., in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 
8-8 K uur ruilen). Ruilavond eiken len Donderdaj der maand. 

Vergadering af deeling 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 af deeling 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 Ph:!''disten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr : V. H. W. B- \ ' ^~1 AF Heemraadssingel 26a, Rotterdam C, 

Verslag der vergadering van 22 April 1940. 
Op deze vergadering waren 76 leden aanwezig. De voorzitter 

opende de vergadering met een woord van welkom en deelde 
mede, dat onze veilingmeester, de heer H. Zwijnenburg, door 
ziekte niet aanwezig kon zijn, waarom de heer Joh. F. Wolvers 
de leiding van de veiling op zich zou nemen. Deze veiling stond 
weer in ieders belangstelling en de kavels gingen vlot van de hand. 
Als ingekomen stuk werd mededeeling gedaan van een zending 
van mevrouw M. J. van Heerdt-Kolff, bestaande uit twee boekjes 
getiteld: „Gids voor Philatelistische Literatuur van Nederland 
en Koloniën" en „Sport en Padvinders op de Postzegels", als ge
schenk voor onze bibliotheek. Ter kennisneming circuleerden de 
boekjes onder de aanwezigen. Vervolgens deelde de voorzitter 
enkele bijzonderheden mede betreffende onze postzegelshow op 
4-6 Mei a.s. ter herdenking van het eeuwfeest van het postzegel. 
De heer C. van der Lecq als commissielid voor deze show gaf 
hierop nog enkele toelichtingen betreffende het tijdelijk post
kantoor, dat in de zaal aanwezig zal zijn en liet een afdruk rond
gaan van de herdenkings-briefkaart, welke op de show verkrijg
baar zal zijn. Ook vroeg hij de aanwezigen, op die dagen zooveel 
mogelijk hun medewerking te willen verleenen. 

Na de maandelijksche verloting werd bij de rondvraag door 
den heer H. F. Köhler een klacht naar voren gebracht betreffende 
de rondzendingen. Volgens spreker waren er boekjes in circulatie, 
die reeds enkele jaren geleden zijn ingezonden. Hierdoor beant
woorden de prijzen in die boekjes niet meer aan de huidige prijzen. 
Spreker vroeg of het mogelijk was, dat er regelend werd op
getreden, om een vaste maatstaf van de prijzen der zegels te 
verkrijgen. De voorzitter deelde mede, dat dit onmogelijk was, 
daar buiten het vele werk van de keuring nog niet verlangd kon 
worden, dat nagegaan werd of de zegels te hoog of te laag (!) 
geprijsd waren. De inzenders zijn vrij in het prijzen van hun 
zegels en geschiedt dit aan de hand van verschillende catalogi. 
Dat er nog oude boekjes in de rondzendingen liepen, gaf spreker 
toe, daar er eenige stagnatie is geweest, doch er komt momenteel 
weer schot in, doordat meerdere zendingen in orde worden 
eemaakt. De beeren E. L. C. Maltha en P. Worseling hadden 
hierover ook nog het woord. Naar aanleiding van een vraag van 
den heer H. WiUemsen betreffende de uitgifte van de nieuwe 
„Cour Permanent" zegels, werd medegedeeld, dat in het post
kantoor te 's-Gravenhage is aangekondigd, dat deze zegels tijdelijk 
niet verkrijgbaar zijn. Hierop volgde sluiting der vergadering. 

Nieuwe leden. 
132. J. Th. M. Gerhards, Wijnhaven 116a, Rotterdam C. 
162. A. Nieuwpoort, C 212, Sliedrecht. 
178. mevr. D. A. E. van Overbeeke-Ottevanger, Provenierssingel 

54, Rotterdam C. 
181. G. J. Scholten, Prins Hendrikkade 118b, Rotterdam. 
187. J. B. Duitgenius, Rembrandtlaan 16b, Schiedam. (Dit lid 

onder het gebruikelijke voorbehoud, zoodat hij thans ook 
in de lijst der candidaat-leden wordt vermeld). 

Adresveranderingen. 
65. Louis Juliard & Fils, „Sable d'Or", thans Le Coq s. Mer 

(Belgique). 
388. H. van Eijk, thans Van Oosterzeestraat 34a, Rotterdam. 

402. C. Moerman, thans Veeluststraat 9a, Rotterdam. 
393. W. Sypkens, thans Noordsingel 33, Rotterdam C. 

Overleden. 
399. R. H. van Otterloo, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
J. B. Duitgenius, Rembrandtlaan 16b, Schiedam. (Voorgesteld 

door Joh. F. Wolvers). 
mej. Ludo Melchers, Nassaulaan 53, Schiedam. (Voorgesteld door 

P. J. M. Meijer). 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden in de zaal 
van het gebouw „Casino", Keerweerlaan 3, Rotterdam, op Maan
dag 20 Mei 1940; zaal geopend 7 uur, aanvang 8 uur precies. 

Hierop zullen plaatsvinden: 
8-9 uur : Veiling. Bezichtiging der kavels op Zaterdag 18 Mei 

(clubmiddag) en op Maandag 20 Mei 1940 vanaf 7 uur in het 
vergaderlokaal. 

9 uur: Vergadering. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen 
stukken. Ballotage candidaat-leden. Verloting. Bestuursmede-
deelingen. Philatelistische mededeelingen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1940. 
Aanwezig zijn 36 leden; 4 leden hebben berich-- van verhindering 

gezonden. Nadat de voorzitter de aanwezigen hartelijk heeft ver
welkomd, worden de notulen der vorige vergadering gelezen; zij 
worden ongewijzigd goedgekeurd. Aan deze notulen verbindt de 
voorzitter een opmerking omtrent de vergaderruimte, die ditmaal, 
doordat de voor ,,De Globe" bestemde zaal bezet is, de aanwezigen 
slechts met moeite een plaats kan bieden. Indien de directeur van 
„National" dan ook voor de toekomst geen wa£.rborg kan geven 
voor een behoorlijke ruimte, zullen voortaan de vergaderingen 
elders moeten worden gehouden. 

Onder dankbetuiging aan de geefster worden ten behoeve van 
de bibliotheek aanvaard exemplaren van de „Gids voor Phila
telistische Lectuur van Nederland en Koloniën'' en van „Sport 
en Padvinders op Postzegels", beiden samengesteld door mevrouw 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolff. Voorts zijn ingekomen een 
schrijven van den heer Zilver en van den heer Van Deventer een 
aangifte van een nieuw lid. De vergadering besluit met algemeene 
stemmen de beeren Hess, Tiberius en dr. Van Kampen als lid toe 
te laten; de heer Tiberius, die ter vergadering aanwezig is, wordt 
door den voorzitter hartelijk welkom geheeten als lid. 

Bij de rondvraag deelt de heer Hagen mede, dat hij over enkele 
maanden gaat vertrekken. Hij zou in verband hiermede zijn 
tweede lezing over zegels van Rusland niet te lang willen uit
stellen. Onder applaus wordt als datum vastgesteld 29 Mei a.s. 

Nadat de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering heeft 
gesloten, houdt hij een korte lezing ter herdenking van het feit, 
dat 100 jaar geleden de eerste opplakbare Engelsche postzegel werd 
uitgegeven. Spreker belicht uitvoerig en duidel.jk de geschiedenis 
van het ontstaan van deze zegel en bespreekt vervolgens in het 
kort de kenmerken der verschillende platen. Voor zijn interessante 
en leerzame causerie betuigt de vergadering haar dank door een 
hartelijk applaus. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
84. F. B. Hess, Brederostraat 16, Arnhem. 
87. dr. G. B. van Kampen, Postjesweg 3, Wagei.ingen. 
88. A. G. Tiberius, Heuveloordweg 16, Oosterbeek. 

Candidaat-lid. 
J. A. Grotenhuis, Kerkstraat 4, Dieren. (Voorgesteld door G. C. 

van Deventer). 
Adreswijziging. 

37. G. J. Looyen, thans Joh. Vermeerstraat 23, Arnhem. 
Mededeelingen. 

^HF" In verband met vertrek naar elders van den secretaris 
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wordt men beleefd verzocht tot nadere aankondiging correspon
dentie te zenden aan de waarnemend secretaresse mej. G. M. W. 
Veering, Ernst Casimirlaan 66, Arnhem. 

In de vergadering van 29 Mei 1940 is o. m. aan de orde: ver
kiezing van een nieuw bestuurslid in verband met het vertrek van 
den secretaris. Het bestuur verzoekt de leden, namen van even-
tueele candidaten vóór den aanvang van evengenoemde vergadering 
in te dienen. 

Belangrijk. 
W^ Op 29 Mei a.s. zal de heer Hagen zijn tweede lezing over 

zegels van Rusland houden. Gezien het succes van zijn eerste 
lezing over dit onderwerp, meent het bestuur er goed aan te doen, 
de leden tot een druk bezoek aan de eerstvolgende vergadering 
aan te sporen ! 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 Mei 1940, des avonds 8 uur, 

in „National", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. S.'iSOg, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 12 Maart 1940. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter heet allen welkom en deelt 
mede, dat de zegels, door de verlotingen verk'-egen, uit de rond-
zendboekjes kunnen worden genomen, hetwelk, volgens den heer 
Bakker, reeds geschiedt. Verder verzoekt hij de leden, zegels voor 
de tombola op de 28e (herdenking 35-jarig bestaan) aan den heer 
Immink in te zenden. Daarna laat de heer Frenkel het tweede 
deel van zijn collectie Suriname rondgaan, welke zegels aller 
bewondering opwekken. De voorzitter bedankt namens de aan
wezigen en wenscht den heer Frenkel nog vele genoeglijke uren 
met deze mooie verzameling. 

Dan gaat de heer Samson officieel het feit herdenken, dat de 
club 35 jaar bestaat en hij brengt de oprichting en het verleden 
in onze herinnering. Daarbij is er, aldus spreker, slechts één in 
ons midden, die dit alles heeft meegemaakt. Deze persoon is de 
heer Jorissen, onze oud-secretaris, die 35 jaar ten volle op de 
bres heeft gestaan om onze club te doen bloeien en die een voor
beeld was van goede clubgeest. Wat al tijd heeft hij gegeven, om 
de club vooruit te brengen. Uit de oude papieren bleek, dat reeds 
het eerste jaarverslag in druk verscheen ! Verder kwam dan de 
uitbreiding van het ledental; de heer Bakker, onze penningmeester, 
schaarde zich ook al spoedig in de rij en ook hij heeft in zijn 
functie van penningmeester, die hij dit jaar voor de 24e maal 
op zich nam, getoond, door zijn beheer veel te hebben bijgedragen 
voor de club. Dan kwam de heer Van Smaalen en in 1916 ook 
onze ere-voorzitter de heer Van Harderwijk, die als voorzitter 
naar binnen en buiten onze club heeft geleid op waardige wijze. 
Ook het feit, dat de bibliotheek weer in het centrum der belang
stelling werd gebracht door den heer Weyer, werd niet vergeten. 
Ook de heer Frenkel kreeg als keuringscommissaris een pluim te 
incasseren. Verder werd het gebruik, om collecties te laten zien, 
steeds in ere gehouden. Dank werd gebracht aan allen, die hun 
collecties toonden. Klein maar dapper bleef onze club en de 
tentoonstellingen in 1907, 1920 en 1930 hebben een bewijs gegeven 
van durf, doorzetting en philatelistische broederschap. Door de 
tijdsomstandigheden zullen we het 35-jarig bestaan slechts be
scheiden, door een intieme maaltijd bij „Ulrich'", vieren. Met de 
wens, dat de club mag blijven wat ze is, dat de jongere leden het 
voetspoor der 35 jaren die heengingen, waardio^ mogen vervolgen, 
besluit de voorzitter deze rede met een: „levt de club !". 

Een luid applaus volgde op deze van clubgeest getuigende rede 
en vertolkte de gevoelens der aanwezigen. Daarna hadden de 
gewone verlotingen plaats en ging men tot de 28e uiteen. L. W. I. 

Op 28 Maart werd in de zaal bij Ulrich na eea gezellig „vooraf" 
een intiem diner gehouden, waarbij door den heer Immink was 
gezorgd voor een fotografisch menu, hetgeen de aanwezigen zeer 
op prijs stelden. De stemming was, zoals te verwachten was, 
intiem. Aardige woorden van den heer Samson, verder een geestige 
noot van den heer Van Smaalen en een samenspraak van de heren 

Bakker, De Bie en Immink, gaven juist de afwissseling, die aan 
een maaltijd geen schade doet. Waar aan de dames Jorissen en 
Bakker een bloemhulde was gezonden, was een telegram van dank 
juist aan tafel het bewijs, hoe ook de dames meeleefden. Een 
woord van dank aan onzen voorzitter, die ons al zeer gastvrij 
ontving, dient hier niet onvermeld te blijven. De secretaris had, 
door allen hiertoe in staat gesteld, voor een tombola gezorgd. 

Dit intieme diner zal bij allen, die er aan deel namen, zeker 
een prettige herinnering doen bijblijven. L. W. I. 

Verslag der vergadering van 9 April 1940. 
Aanwezig 21 leden. Als de voorzitter allen welkom heeft ge

heten, krijgt de heer Jorissen allereerst het woord, die nogmaals 
in hartelijke woorden dankzegt voor de woorden tot hem gericht 
op de herdenking, tevens voor de bloemenhulde op die avond aan 
zijn vrouw. Deze woorden deed de heer Jorissen vergezeld gaan 
van een boekwerk van den heer Van Brink om jn de bibliotheek 
te plaatsen. Met een: „leve de club !" besloot hij zijn woorden, 
waarop de voorzitter hem namens de club dankzegde voor dit 
mooie boekwerk en de hartelijke woorden. Dan werd een schrijven 
van mevrouw Bakker voorgelezen, die haar hartelijke dank voor 
de bloemen eveneens te kennen gaf. 

Na de verdere ingekomen stukken ging de collectie Zwitserland 
van den heer Eygenraam rond. Op de thans genummerde kartons 
passeerden de schone bladen, waarvan elke bladzijde op zichzelf 
een waar philatelistisch genot inhield. Zowel de oude zegels, waar 
onder een prachtig Baseier duifje, als de blokken van de Pro 
Juventute-zegels, briefstukken, tandingen, papiersoorten, hadden 
een onafgebroken belangstelling. De voorzitter zei na afloop, dat 
juist Zwitserland hier nog niet vertoond was en dat deze collectie 
weer een bewijs had gegeven van volharding van den heer Eygen
raam, die ons allen zo iets moois heeft laten zien. 

Hierna hadden de verlotingen plaats. Medegedeeld werd, dat 
een volgende maal, ter ere van het 100-jarig bestaan van de post
zegel, de heer Eygenraam Engeland zal meebrengen. Tevens, dat 
er op 4, 5 en 6 Mei een show zal zijn van onze zusterclub hier 
ter stede. Na een gedachtenwisseling over het gebruik van een 
epidiascoop ter verduidelijking voor studie van zegels en een 
vraag over de waardebepaling van punt- en andere stempels, sloot 
de heer Samson deze goed bezochte vergadering. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1940. 
Opening te 20.10 uur, waarna de notulen der vorige bijeenkomst 

na voorlezing worden goedgekeurd. Ingekomen .nukken zijn o. a. 
twee boekwerkjes van mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff 
voor de bibliotheek. De voorzitter maakt diverse huishoudelijke 
mededeelingen bekend. De jaarboek-commissie zal dit jaar gevormd 
worden door het bestuurslid De Graaf en de gewone leden P. de 
Jong en Pulles. De vijftien prijzen, verloot onder alle leden en 
voor zoover niet ter vergadering uitgereikt, zullen den winnaars 
in de maand Mei worden toegezonden door het secretariaat. 

Met postzegelshow toonen de leden graaf Bentinck, Jeekel, Van 
der Kolk en dr. Van Lelijveld gedeelten uit hun collecties België 
en Bergedorf (met toelichting). Straits Settlements, Oostenrijk en 
Luxemburg. 

Tijdens de rondvraag circuleert een krantenknipsel van graaf 
Bentinck met de afbeeldingen der dit jaar te verwachten zomer-
zegels, waarover de samengekomenen niet enthousiast kunnen 
worden ! 

Van de ongeveer 40 kavels der veiling gaat p!m. 80 "/o op een 
nieuwen eigenaar over voor ruim twintig gulden. Na verloting 
onder de ruim veertig aanwezigen volgt te 23 iiur sluiting, waar
na nog eenige leden een kwartiertje bijeen blijven om gebruik 
te maken van de gelegenheid tot onderling ruilen. H. W. 

Adresveranderingen. 
13. J. H. Meesman, thans Zuiderhoutlaan 4, Haarlem. 
80. A. Wildschut, thans Haarlemmerstraat 29, Zandvoort. 
35. D. Kossen, thans Geelvinckstraat 97, Castricum. 
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Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 31 Mei 1940, te 20 uur 

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

De agenda vermeldt o. a.: lezing (eventueel met lichtbeelden) 
over de zegels van Bosnië-Herzegowina door den heer K. E. König 
(voorzitter Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist") benevens 
veiling (waarvoor uiterlijk Dinsdag 28 Mei 1940 kavels in het 
bezit kunnen gesteld worden van den heer M. Rumpff, Duinoord-
straat 13, Haarlem). 

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

Verslag der vergadering van 15 April 1940. 
Aanwezig 31 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 

de notulen na voorlezing worden goedgekeurd. 
De Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", welke in Mei 

a.s. haar 12J4-jarig bestaan viert, zal worden gelukgewenscht. 
De voorzitter deelt mede, dat het bestuur een nieuw huishoude

lijk reglement heeft ontworpen. Ter beperking van de kosten is 
het niet mogelijk ieder lid hiervan een concept toe te sturen. De 
leden, die echter hierin belang stellen, kunnen een exemplaar bij 
den secretaris aanvragen. Eventueele op- of aanmerkingen moeten 
vóór de vergadering van 20 Mei a.s. bij het bestuur schriftelijk 
worden ingediend. 

De voorzitter deelt verder mede, dat in het bestuur een wijzi
ging van het gezelschapspel werd besproken. De heer Van de Ven, 
die hierover een reglement heeft ontworpen, geeft verklaring van 
de verschillende artikelen. Het voorstel heeft de instemming van 
de vergadering en wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
Den leden, die aan het gezelschapspel deelnemen, wordt verzocht 
aan den heer Van de Ven op te geven welke zegels zij wenschen 
en daarbij het Yvert-nummer en gebruikt of ongebruikt te 
vermelden. Gratis-verloting en gezelschapspel volgen als slot. H. 

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

Loontjens). 
Adresverandering. 

H . S. Strijkers, thans Treebeekstraat 65, Treebeek. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 20 Mei 1940, vergadering; 
Maandag 3 Juni 1940, beurs; 
Maandag 17 Juni 1940, vergadering; 

telkens des avonds 8 uur, in Taverne Rutten, Vrijthof 50, Maas
tricht. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1940. 
Om 8.30 uur wordt de vergadering geopend met een woord 

van welkom. Als nieuwe leden worden geballoteerd en aan
genomen de heren Annijas en Erfmann, terwi|l de heer Burger 
als oud-lid zonder ballotage wordt aangenomen. Ingekomen 
stukken waren er vele. Twee ervan worden in hun geheel voor
gelezen, n.1. een schrijven van den heer Zilver uit Amsterdam over 
zijn klappers. Er wordt besloten, dat de verenigmg zich hierop zal 
abonneren. Een ander schrijven is over het doel en de organisatie 
van onze bond. Daar er dikwijls leden zijn, oie niet begrijpen 
waarom wij bij de bond zijn aangesloten, wordt dit ook in zijn 
geheel voorgelezen. Wie niet op de vergadering was, zie voor 
dit schrijven het Maandblad, van Maart 1940. Verder is er een 
schrijven voor humanitaire hulp aan Finland. Ka enige discussie 
en stemming wordt het bestuursvoorstel om ƒ 15.— te voteren, 
aangenomen. Verder zijn er nog bedankjes binnengekomen van 
gemobiliseerde philatelisten voor de hun toegezonden zegels. 

De voorzitter komt nog eens op de verloting terug. Hij heeft 
zijdelings vernomen, dat er verschillende leden niet tevreden 

waren, omdat er maar enkele zegels als prijs waren en zo weinig 
series. De voorzitter licht dit nader toe en maakt het de leden 
duidelijk, dat het een ontzaglijk werk is zo'n verloting in elkaar 
te zetten. Mochten de leden liever een speciale verlotingscommissie 
wensen, dan wil het bestuur gaarne deze oezigheid van zich 
schuiven. Er is echter geen animo voor en het bestuur blijft alzo 
nog steeds belast met de zorg voor de verloting. Een voorstel van 
den heer Alderliefste om de verlotingen met een bedrag van ƒ 50.— 
te verhogen, vindt geen instemming. 

De secretaris maakt de leden er op attent, dat van de nieuwe 
Zwitserse zegels voor het Rode Kruis in het Maandblad van de 
20 rappen slechts één kleur wordt genoemd. Er is van dit zegel 
nog een zogenaamde eerste kleur, zodat men bij het bestellen 
hiernaar vragen moet. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering 
en volgt nog de gebruikelijke maandverloting. 

Verzuimt niet te komen op Woensdag 22 Mei voor de lezing 
van dr. Speyer uit Den Haag over de uitgiften van 1914-1918. 
Neemt belangstellende niet-leden-philatelisten mede ! 

Nieuwe leden per 1 Mei 1940. 
W. Annijas, Kanaal weg 147, Den Helder. 
J. H. van Haaren, Janzenstraat 10, Den Helder. 

Vergadering. 
De volgende vergadering met lezing vindt plaats op Woensdag 

22 Mei 1940, des avonds 8 uur, in de boven-.'oorzaal van het 
Militair Tehuis, Spoorstraat, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 29 April 1940. 
De vice-voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen 

worden voorgelezen en goedgekeurd. 
Het boekwerkje „Sport en Padvinders op Postzegels" door 

mevrouw Van Heerdt-Kolff wordt in dank voor de bibliotheek 
aanvaard. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik. Hierna volgt de 
gratis-verloting en sluiting. 

Nieuw-lid. 
E. J. H. Penners, Tempstraat 18, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 3 Juni 1940 (wegens kermis een week 

uitgesteld), des avonds 8 uur, in Hotel du Nord, Stationstraat, 
Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 25 April 1940. 
Te ruim half negen wordt de vergadering door den voorzitter 

met een woord van welkom tot de leden en den introducé, den 
heer E. de Weerd, geopend. De notulen worden na voorlezing 
goedgekeurd. Na eenige interne aangelegenheden wordt het offi-
cieele gedeelte der vergadering gesloten en overgegaan tot het 
bezichtigen van een der verzamelingen van den heer Keijzer, 
n.1. Duitschland en Oud-Duitsche staten, die algemeene bewon
dering verwekte. Andere leden moge dit ten voorbeeld strekken, 
ook eens iets van hun collecties te laten zien. Tot slot volgde 
een mooie verloting. 

Er zijn leden, die zelden of nooit ter vergadering komen. Maak 
dezen eenen Donderdag per maand daarvoor eens vrij ! J. H. F. 

Donateur. 
E. de Weerd, Ernst Casimirlaan 19, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

23 Mei 1940, des avonds 8.30 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 
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Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 25 April 1940. 
Aanwezig 8 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter, de heer Jos. 

Engelen, de vergadering en wenscht de aanwezige leden hartelijk 
welkom. De notulen van de vorige vergadenng worden voor
gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Na voorlezing van een paar mededeelingen van den directeur 
van het rondzendingsverkeer wordt met algemeene stemmen be
sloten den directeur te verzoeken, wanneer ledige vakjes in de 
boekjes van het rondzendingsverkeer door hem of door de leden 
worden aangetroffen, het desbetreffende lid p^r briefkaart mede-
deeling te doen, dat zijn rekening met het totaal bedrag van de 
open bevonden vakjes, te vermeerderen met d'. kosten van de 
briefkaart, is belast. 

De bestellingen voor de nieuwe uitgiften van België en Cour 
Permanente de Justice Internationale worden genoteerd. Daarna 
volgt een verloting onder de aanwezige leden van uitsluitend 
geschonken zegels. Na de rondvraag sluit de voorzitter de ver
gadering te 10.30 uur. J. C. W. 

Nieuw lid. 
95. Pieter Dekker, Prins Hendrikstraat 60, Axel. 

Ontslag. 
G. Timmerman, Terneuzen. 

Adresverandering. 
Jos. IJsebaert, Axelschestraat 125, Terneuzen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Mei 1940, des avonds 8 uur, in 

hotel De Beurs, Sas van Gent. 

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

Verslag der vergadering van 21 April 1940. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen harte

lijk welkom, speciaal de introducé's en het nieuwe lid, den heer 
Zeuier. Hierna houdt de heer Ottevanger zijn lezing over de 
eerste vier boekdruk-uitgiften van Nederland. Na afloop bedankt 
de voorzitter hem uit naam 'van de aanwezigen en wijst op de 
grondige kennis, die noodig is voor het houden van zoo'n 
lezing. Ook spreekt hij zijn weerdeering uit voor al het werk, 
dat de heer Ottevanger steeds doet voor de vereeniging. Als een 
klein blijk van waardeering biedt hij het postzegelboek van Van 
Brink aan, hoewel hij het standpunt van den heer Ottevanger 
kent, dat ieder lid verplicht is te doen voor zijn vereeniging, 
wat hij kan, zonder daarvoor aanspraak te mogen maken op een 
belooning. De heer Ottevanger dankt in welgekozen bewoor
dingen en spreekt de hoop uit, dat hij nog meerdere lezingen zal 
mogen houden. Ook is hij steeds bereid, zijn medeleden met raad 
te helpen, zooveel in zijn vermogen ligt. 

De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. Het bestuur deelt mede, dat het zich 
officieel zal laten vertegenwoordigen op het jubileum van de 
zustervereeniging in Amsterdam. Verder bestaat thans de moge 
lijkheid, door bemiddeling van de afdeeling aankoop, ook de 
zegels van Luxemburg te betrekken. 

Na nog eenige bestuursmededeelingen wordt overgegaan tot 
bespreking van de herdenking van het 10-jarig bestaan onzer 
vereeniging. Het bestuur stele voor op een Zaterdag en Zondag 
in October een tentoonstelling te houden van materiaal der 
leden. Bij de opening op Zaterdagmiddag zal tegelijk receptie 
gehouden worden. Zaterdagavond zou dan bestemd worden voor 
feestavond. Voor de leden van buiten zal gelegenheid zijn voor 
een gemeenschappelijken maaltijd. Het bestuursvoorstel wordt 
door de aanwezige leden uitvoerig besproken. Op een vraag van 
den heer Ottevanger zegt de voorzitter, dat het principe van het 
bestuur is, dat op deze tentoonstelling alles welkom zal zijn, 
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ook de kleinste inzending, mits goed opgezet. Verschillende leden 
zeggen inzendingen toe. Tenslotte wordt definitief tot het houden 
van een tentoonstelling besloten. Hiervoor zal een tentoonstel
lingscommissie worden benoemd. De heer Cappel stelt voor, het 
onderwerp aan te houden tot een volgende vergadering en het 
op de convocatie te vermelden, opdat ook nog andere leden in 
de gelegenheid gesteld worden, bij de besprekingen aanwezig te 
zijn. De voorzitter wijst er op, dat het ditmaal reeds op de 
convocaties vermeld was en dat de vaste kern van leden toch 
wel voltallig aanwezig is. Op de volgende vergadering kunnen we 
dan met scherper omlijnde voorstellen komen. De vergadering 
gaat hiermede accoord. Na nog eenige besprekingen over de te 
houden tentoonstelling wordt overgegaan tot de verloting. 

Bij de rondvraag deelt de heer Ottevanger mede, dat het 
falsificaten-album vol is, zoodat er een tweede exemplaar van 
noodig is. Ook stelt hij voor, het nieuwe seizoen te beginnen met 
een lezing over het falsificaten-album, dat nog te weinig bekend 
is bij de leden. Hij zou ook gaarne een oude Yvert ter beschikking 
krijgen voor het falsificaten-album. Verder stelt hij voor, dat op 
elke vergadering de leden in het vervolg iets aardigs of interes
sants op philatelistisch gebied zullen meebrengen, op carton ge
plakt, en dat er dan een kwartiertje afgenomen wordt om dit 
te laten rondgaan. Het bestuur zal dit uitstekende idee in over
weging nemen. Tenslotte wijst de heer Ottevanger nog op de 
nieuwe serie met opdruk Cour Permanent. De heer Labordus 
vraagt, hoeveel leden ze hebben willen. De heer Engelkamp deelt 
mede, dat de serie reeds is uitverkocht en ingetrokken. Ze zullen 
toch aangevraagd worden; misschien lukt het nog wel. Daar er 
verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de 
vergadering. J. M. K. 

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

Adresveranderingen. 
L. Kentgens, Hengelosche Eschstraat 69, Hengelo (O.), 
jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, burgemeester, Lisse. 

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

Verslag der vergadering van 28 April 1940. 
De voorzitter opent deze slecht bezochte vergadering op de 

gebruikelijke wijze. Meerdere leden hebben bericht van verhin
dering gezonden. De notulen van de jaarvergadermg worden zonder 
veranderingen goedgekeurd. De ingekomen stukken worden af
gehandeld. Hierna wordt de gratis-verloting zonder nieten ge
houden; er worden o. a. uitgeloot: 2 vellen eerste uitgifte koningin 
Astrid en prinses Charlotte, de Russische architecten-serie, 
meerdere complete series kinder- en zomerzegels, enz. De prijzen 
kunnen afgehaald worden bij den secretaris, des voormiddags van 
10-11 uur en verder op de eerstvolgende vergadering. Alle prijzen, 
welke na de eerstvolgende vergadering niet afgehaald zijn, ver
vallen aan de vereeniging. 

Over de te houden tentoonstelling wordt i.og van gedachten 
gewisseld, doch gezien den internationalen toestand, wordt besloten 
den datum van opening aan te houden. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gem,-akt. Niets meer 
aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na een opwekkend woord 
te hebben gespioken, deze vergadering en kan contributie betaald 
worden en de nieuwtjes worden besteld. U. 

Adresverandering. 
J. Coumans, thans Sweijkhuizen-Schinnen nr. 18. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering heeft plaats op Zondag 26 Mei 

1940, des voormiddags 10 uur, in de bovenzaal van hotel „Riche", 
Geleen. Zorgt allen op tijd aanwezig te zijn. 

3'JumkeeH. 3!Ai£ate£ióiióx:h ! ! 
MANCOLIJSTEN 
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Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secretaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Verslag der vergadering van 19 April 1940. 

Niettegenstaande deze vergadering in ons Maandblad van 16 
April j.1. was aangekondigd, misten wij toch talrijke leden, zoodat 
de opkomst voor deze zeer belangrijke vergadering wel wat matig 
was. Het bestuur was verheugd, dat onze voorzitter, de heer 
Doevendans, in de gelegenheid was dezen avond te leiden. Het 
bestuur was trouwens op één lid na volledig (de heer Muller was 
helaas door ziekte verhinderd). Talrijke belangrijke zaken 
stonden op de agenda. Kortheidshalve zullen echter de voor
naamste besluiten en mededeelingen in dit verslag gepubliceerd 
worden. 

Na opening door den voorzitter te plm. 8.15 uur vangt hij 
onmiddellijk aan met zijn overzicht over den stand van zaken van 
het afgeloopen jaar. Met enkele leden hebben wij nog al wat 
moeilijkheden gehad. Vooral onze penningmeester en directeur 
van de rondzending was om zijn beleid inzake deze moeilijk
heden becritiseerd geworden, dit echter geheel ten onrechte, zoo-
als door den voorzitter op duidelijke en klare wijze werd toe
gelicht. Ons ledental bleef in het afgeloopen jaar stationnair. De 
penningmeester kon gelukkig een optimistisch verslag geven over 
den financieelen toestand. De kascommissie, bestaande uit de beeren 
Schotman en Van Dugteren, geeft bij monde van eerstgenoemde 
een verklaring over haar bevindingen. Alle boeken en bescheiden 
werden in de beste orde bevonden en de commissie spreekt haar 
waardeering uit over het uitstekende beheer van onzen penning
meester. De heer Van der Kolk stelt voor het jaarverslag over 
het rondzendverkeer in Juli te mogen geven, als alle boekjes en 
betalingen afgewikkeld zijn. 

De aftredende bestuursleden De Hoog en Muller worden bij 
acclamatie herkozen. De heer Doevendans deelt hierna mede, 
dat hij gemeend heeft als voorzitter te moeten aftreden en als 
bestuurslid te bedanken omdat hij door militaire plichten niet meer 
geregeld de bijeenkomsten kan leiden. Wanneer dit vernomen 
wordt, is de teleurstelling onder de aanwezige leden groot, daar 
ook op dezen avond de heer Doevendans weer zijn uitstekende 
gaven als leider heeft getoond. De heer Van der Kolk weet echter 
door een compromis-voorste! deze bezwaren voor hem en de 
vereeniging op te lossen en wel in dier voege, dat de heer Dekker 
de functie van eersten voorzitter op zich neemt en de heer 
Doevendans als bestuurslid aanblijft en wel als tweede voorzitter. 
Dit wordt door beide beeren geaccepteei d en iedereen is met 
deze oplossing ten zeerste ingenomen. 

Na een kleine pauze worden de besprekingen voortgezet met 
het beramen van plannen voor de feestviering van de herdenking 
van ons eerste lustrum. Ieder is het ermede eens, dat zoo iets als 
een lustrum niet onopgemerkt mag voorbijgaan. Er wordt dan 
ook overgegaan tot het benoemen van een feestcommissie, be
staande uit de beeren Van der Laan, Muller en Vingerhoed, die 
deze plannen verder zal uitwerken en te zijner tijd aan de ver
gadering zal voorleggen. 

Tot slot volgt onze gratis verloting, die ditmaal een zeer groot 
succes is geworden. De prijzen vielen bijzonder in den smaak. 

De commissie ter controleering van de kas voor het volgend 
jaar werd samengesteld uit de beeren Bakker en Smit, die beiden 
de benoeming aannamen. G. de H 

Bedankt. 
G. Korpershoek, Sparrenstraat 15, IJmuiden Oost. 
P. Oort, Stumphiusstraat 10, Beverwijk. 

Vergaderingen. 
Op de bijeenkomst van 3 Mei is het besluit genomen, gedurende 

de zomermaanden slechts éénmaal per maand bij elkaar te komen. 
De eerstvolgende vergaderingen zullen nu gehouden worden op 
17 Mei, 14 Juni (officieel), 12 Juli, en daarna niet eerder dan 
6 September. Alle leden worden dringend verzocht van deze data 
zeer goed nota te nemen, opdat niemand tevergeefs aan ons 
vergaderlokaal kome. 

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

Verslag der vergadering van 22 April 1940. 
Ruim 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Jorissen en een 
vijftal beeren uit Boskoop. De voorzitter deelt mede, dat de heer 
Jorissen wederom in ons midden is om ons het groote genoegen 
te doen smaken een gedeelte van zijn verzameling Engelsche 
Koloniën te bekijken. In verband hiermede wordt de agenda 
bepaald tot de ingekomen stukken en mededeelingen. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van „De Philatelist" 
te Amsterdam, waarin wij worden uitgenoodigd tot haar feest
avond op 11 Mei en het bezoeken van de tentoonstelling tijdens 
de Pinksterdagen. De voorzitter wekt op tot het bezoeken hief-
van. Een aanvullend schrijven van den heer Zilver wordt ter bestu
deering in handen van het bestuur gegeven. Nog enkele in
gekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Mede
gedeeld wordt, dat op aangeven van het Departement van Justitie 
een paar kleine wijzigingen in de statuten bereids zijn aan
gebracht, zoodat geacht kan worden, dat de koninklijke goed
keuring binnenkort ontvangen wordt. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Hierna is het woord aan den heer Jorissen, die mededeelt, dat 

het niet in de bedoeling ligt, de geheele verzameling Engelsche 
Koloniën te laten zien, doch slechts een gedeelte, daar het geheel 
te veel tijd in beslag zou nemen. Stuk voor stuk gaan de bladen 
rond en worden met groote aandacht bekeken en bestudeerd. 
Er is maar één roep: prachtig ! Alles is in ongebruikten staat, 
wat de schoonheid van het geheel nog meer ten goede komt. 
Alle landen zijn tot 1932 compleet ,met tandingen, watermerken, 
kleurschakeeringen, enz. Na afloop betuigt de voorzitter den 
heer Jorissen hartelijk dank. 

De heer Loef, sprekende namens „Boskoop", dankt ook den 
heer Jorissen en het bestuur van „Gouda" voor de uitnoodiging 
deze schitterende collectie mede te kunnen bewonderen en 
spreekt de hoop uit, dat ook ,,Boskoop" eens in de gelegenheid 
zal zijn een dergelijken avond te organiseeren en verwacht dan 
dat ook „Gouda" in Boskoop zal komen. Hiermede was deze 
avond ten einde. D. P. 

Nieuw lid. 
dr. A. Beek, Lange Tiendweg 54, Gouda. *" 

Adreswijziging. 
N. C. den Boer, thans Lange Groenendaal 66, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering Maandag 27 Mei 1940, in restaurant „Het Schaak

bord", Kleiweg, Gouda. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Se.rctaris: C. SMI 1', Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoor-.. 

Verslag der vergadering van 17 April 1940. 

De voorzitter opende te ruim 8 uur deze bijeenkomst met een 
woord van welkom tot de gasten en in het bijzonder tot den heer 
N. A. Zilver, den spreker van dezen avond. Na afdoening van 
de gewone huishoudelijke zaken en mededeling, dat de heren 
G. C. van Hoften en C. Smit door het bestuur dli candidaten voor 
het voorzitterschap waren gesteld, verkreeg de heer Zilver het 
woord. 

Op eenvoudige wijze schetste hij de verschillende phasen, die 
hij als philatelist had doorlopen, om daarna wat uitvoeriger te 
zijn, waar het zijn drie philatelistische stokpaardjes betrof. Eerst 
besprak hij de maximumkaarten, waarvan de spreker een zeer 
interessante collectie ter bezichtiging had gesteld. Daarbij sloot 
aan een collectie van mappen met zegels en verschillende daarbij 
behorende uitknipsels, afbeeldingen, humoristische of spotprenten. 
Deze collectie, die reeds voor de opening der bijeenkomst de aan
dacht had getrokken, werd in de pauze door velen nauwkeurig 

VAN DIETEN — GRATIS VéDéNIEUWS 
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bekeken. Verder gaf spreker zijn denkbeelden over een ver
enigingsverzameling. Hij weidde uit over de voordelen van een 
dergelijke samenwerking van de leden en achtte het zeer goed 
mogelijk en tevens zeer animerend, op dergelijke wijze een col
lectie op te bouwen, die veel omvangrijker en waardevoller kon 
worden dan wat in het algemeen door den enkeling kan worden 
bijeen gebracht. In de derde plaats gaf de heer Zilver een over
zicht van de arbeid door hem verricht voor het samenstellen van 
een philatelistische klapper, die hij zich denkt als de gids om te 
vinden, wat er over een of ander onderwerp op philatelistisch 
gebied bestaat. Zo'n klapper, die misschien tot een encyclopaedic 
zou kunnen uitgroeien, zal vooral aan allerlei speciaal-verzamelaars 
grote diensten kunnen bewijzen. Tot slot gaf de spreker nog een 
en ander ten beste over humor in en om de postzegels. 

De voorzitter was de tolk van alle aanwezigen, toen hij den 
heer Zilver hartelijk dankte voor de gehouden causerie en voor 
de wijze, waarop deze geheel belangeloos de philatelic in Amers
foort was komen dienen. 

De verloting verliep weer vlot en vooral tot genoegen van de 
prijswinnaars. De 30 kavelingen, die ter veiling aanwezig waren, 
gingen op een paar na tegen billijke prijzen in andere handen 
over. C. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 22 Mei 1940, des avonds 8 uur, in 

hotel Monopole, Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 10 April 1940. 
Aanwezig 15 leden. Om 8.15 uur wordt de vergadering ge

opend door den voorzitter. De daarna door den secretaris voor
gelezen notulen worden goedgekeurd. Door den heer Smabers 
wordt een serie portzegels van Bohemen en Moravië ten ge
schenke aangeboden ter verloting onder de ter vergadering aan
wezige leden. De heer Feddema is de gelukkige winner. Na geringe 
postzegelhandel wordt de bijeenkomst om 10.15 uur gesloten. 

K. W. B. 
Nieuw lid. 

G. Oskam, Papelaan 202, Voorschoten. 

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

Verslag der vergadering van 23 April 1940. 
Aanwezig zijn 20 leden en 1 introducé. Na de gebruikelijke 

opening door den voorzitter krijgt de secretaris gelegenheid de 
notulen voor te lezen, die onveranderd worden goedgekeurd. Er 
is een ingekomen stuk. Er wordt besloten dit vervolg-schrijven, 
ontvangen van den heer Zilver, met diens eersten brief, bij een 
rondzending in te sluiten, zoodat alle leden op hun gemak deze 
brieven kunnen doorlezen. 

Behalve de penningmeester treedt het bestuur in zijn geheel 
periodiek af. Daar geen candidaatstellingen zijn ontvangen, worden 
deze functionarissen zonder meer herkozen. Allen hadden zich 
herkiesbaar gesteld. Hierna volgt ballotage van het nieuwe lid, 
den heer Souverein; met algemeene stemmen wordt deze welkom 
geheeten. Vervolgens worden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld om, via den penningmeester, de nieuwe zegels met opdruk 
„Cour Permanente de Justice Internationale" te bestellen. 

Na dit officieele gedeelte vraagt de heer Snitjer het woord. 
Spreker wijst nog even op de critiek op de nieuwe zegels, door 
den heer Mohr en hem op de vorige vergadering ter berde ge
bracht en welke niet gunstig was. Het is spreker opgevallen, dat 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van April 1940 een 
overgenomen artikel van de „Geldersche Bode" voorkomt, in welk 
artikel ook teleurstellend over de nieuwe zegels gesproken wordt. 
Vervolgens deelt de heer Snitjer mede, dat, ah prijzen voor het 
hedenavond door hem nieuw te introduceercn gezelschapspel, 
2 stuks 1 cent zwart van de z.g. wapenserie zijn aangekocht. 

VAN DIETEN — HO 

Tevens zullen 4 prachtige hortensia's en zenararia's, weer billijk 
door ons lid den heer Pieterse beschikbaar gesteld, als prijs dienen. 
Een en ander zal gratis geschieden. De heer Snittts legt hierna den 
aanwezigen de spelregels uit. Met veel animo wordt dit nieuwe 
spel door allen gespeeld. Om 11.30 uur wordt <cn einde gemaakt 
en de stand van alle deelnemers opgenomen. Zes leden komen in 
het bezit van een mooi zegel of plant. Wederom kan op een 
gezelligen avond teruggezien worden; het slagen hiervan is wel 
niet het minst te danken aan onzen penningmeester. W. M. 

Nieuw lid. 
J. Souverein, Roosveldstraat 27, Haarlem. 

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

Vergadering van 7 Mei 1940. 
Aangezien de copie voor dit nummer vóór 5 Mei moest worden 

ingezonden, kon het verslag van de vergadering, gehouden 7 Mei 
1940, niet worden opgenomen. 

Nieuwe leden. 
105. A. W. H. de Kok, Bosch en Vaartlaan 28, Buitenveldert, 

Amsterdam Z. 
106. G. H. W. Zeegers, Woubruggestraat 46 T, Amsterdam W. 
112. A. M. J. Vogelij, Hoofdweg 63 II, Amsterdam W. 

Candidaat-lid. 
R. R. Ziekenoppasser, koopman, Nieuwe Keizersgracht 11, 

Amsterdam C. (Voorgesteld door C. Haeck). 
Afgevoerd. 

282. J. H. van Vonderen. 
170. B. Bekkering. 

Adresveranderingen. 
27. K. ten Dam, thans Esmoreitstraat 40 I, Amsterdam W. 
53. L. Th. Kentgens, thans Hengelosche Eschstr. 69, Hengelo. (O.). 
85. J. W. Nieuwenhuys, thans Ie Van Swindenstraat 45 I, 

Amsterdam O. 
144. P. de Vos, thans Griseldestraat 33 hs., Amsterdam W. 
150. J. H. van Antwerpen, thans 2-V Depot Bataljon, Juliana-

school, Alkmaar. 
179. A. van der Willigen, thans Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 
198. A. M. Hordijk, thans Eindstation M.C. Veldpost L 
245. A. W. de Boer, thans Van Walbeeckstraat 25 IH, Amster

dam W. 
256. Ch. H . Stapper, thans tot 1 Augustus 1940: Parallelweg 53 I, 

Zandvoort; na 1 Augustus 1940: Rivierenlaan 26 III, Amster
dam Z. 

102. Th. L. Stegenga, thans De Clercqstraat 27 H, Amsterdam W. 
271. M. G. F. Maletzky, thans Prinsengracht 872, Amsterdam C. 

Dankbetuiging. 
Het bestuur zegt langs dezen weg hartelijk dank voor de vele 

bewijzen van belangstelling, welke het ter gelegenheid van het 
123^-jarig bestaan der vereeniging mocht ontvangen. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 4 Juni 1940, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Ruilavond op Woensdag 19 Juni 1940, eveneens 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 vergadering van 11 April 1940. 
Om 8.40 uur n.m. opent de voorzitter de door 9 personen 

bezochte vergadering. De notulen der vorige vergadering worden 
bij acclamatie goedgekeurd. 

»LLAND'S EERSTE FIRMA 
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De voorzitter deelt mede, dat tot herdruk van onze ruilboekjes 
werd overgegaan, waarbij de pagina's op de linkerzijde werden 
bedrukt om kans op beschadiging van de zegels bij omslaan der 
bladen zooveel mogelijk te verminderen. Ook lieten we groote 
ruilboekjes maken van 20 pagina's ä 20 zegelvakjes. De kleine 
boekjes blijven 6 et. per stuk; de groote ruilboekjes komen op 15 et. 

Wegens de geringe opkomst wordt ditmaal geen kwartjesloterij 
gehouden. De heer Behr stelt voor, om het bezoek aan de bijeen
komsten te stimuleeren, leden die 5 X achtereen op een ver
gadering komen, een prijsje in zegels te verstrekken. De voorzitter 
antwoordt, dat dit niet noodig is; de vergaderingen worden door
gaans goed bezocht, alleen ditmaal minder in velband met bridge
drive e. d. elders. 

Om circa half 10 uur sluit de voorzitter or^der dankzegging 
de bijeenkomst. W. J. H . 

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

Verslag der vergadering van 14 April 1940 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

Bij ontstentenis van den voorzitter opent de plaatsvervangend 
voorzitter, de heer F. H. Hartog, om 10.15 uur de vergadering; 
aanwezig zijn 12 leden. De notulen van de Maart-vergadering 
worden na lezing goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een verzoek van een 
verzamelaar in Zutphen, die ruilconnecties wenscht aan te knoopen, 
wiens adres aan de leden wordt doorgegeven. Belangstellenden 
zullen zich rechtstreeks met hem in verbinding «rellen. 

Eenige goede zegels zijn voor verkoop beschikbaar, welke tegen 
redelijke prijzen van de hand gaan. 

Besproken wordt nog de mogelijkheid om bij den herdenkings
dag van het eeuwfeest van den postzegel enveloppen te bekomen, 
voorzien van een speciale afstempeling, waartoe de Ned.-Indische 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Batavia het initiatef 
heeft genomen. 

Nadat de eerstvolgende vergadering is vastgesteld op Woensdag 
15 Mei a.s. te 8 uur n.m., wordt de vergadering, gesloten. 

Nieuwe leden. 
H. Speyer, Ie Cie,, Ve Bat., Militair Kampement, Karang-Asem, 

Semarang. 
ir. M. Ph. Broekhuijsen, Hoofdkantoor S.C.S., Semarang. 
A. van Loon, Djocjaweg 4, Semarang. 

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

Verslag der vergadering van 3 April 1940. 
Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadermg, bestaande uit 

5 bestuursleden, 38 gewone leden en 1 belangstellend lid. Met 
kennisgeving zijn afwezig de heren J. Meyer en G. Keulen. De 
voorzitter heet allen welkom en verzoekt den secretaris de notulen 
van de vorige vergadering voor te lezen, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van „Hulp aan 
Finland" en van de Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", 
welke worden voorgelezen. Aan de leden wordt verzocht bij adres
verandering , dit onverwijld aan den len secretaris op te geven, 
wijl het anders onmogelijk is voor een regelmatige toezending van 
Maandblad en convocatie's zorg te dragen. 

Daarna volgt een lezing, gehouden door den heer V. Thaels over 
„De postzegels van België,' u i tg i f t^ l915" . Allereerst behandelt de 
spreker de uitgifte en beeltenis der zegels, daarna de verschillende 
typen en hun kenmerken, papiersoorten, tandingen en de grootte 
der zegels. Ook de afstempelingen worden door den spreker aan
geroerd, maar deze zijn zoo talrijk, dat ze niet allen te vermelden 
zijn en hij zich alleen tot de voornaamste beperkt. Tot slot merkt 
de spreker op, dat deze uitgifte de laatste jaren het voorwerp is 
geweest van zeer minutieuze studie in België en Engeland. Het is 
echter ondoenlijk in deze kleine lezing de volledige lijst van ver
scheidenheid in teekening, in tanding en van alle plaatfouten weer 

te geven. Degenen, die in deze zegels belang stellen, kunnen zich 
tot den spreker wenden, die altijd bereid is de hulpzame hand te 
bieden. Met een opwekkend woord, deze eenvoudige, weinig kost
bare en toch zeer mooie zegels in het vervolg met een ander 
philatelistisch oog te willen bekijken dan tot op heden waar
schijnlijk het geval is, besluit de spreker. 

De voorzitter dankt namens de ledenvergadering den heer Thaels 
voor zijn zeer interessante lezing. De heer Thaels stelt de lezing 
beschikbaar ter vermenigvuldiging en uitreiking aan de leden. 

Van de rondvraag wordt door verschillende leden gebruik ge
maakt, o. a. werden vragen gesteld aangaande de rondzendingen. 
ruilavonden enz., welke vragen allen door den voorzitter bevre
digend beantwoord werden. Daarna volgt de gewone verloting, 
waarbij 6 prijzen ter gezamenlijke waarde van ƒ 10.05 werden 
verloot. Tot slot vraagt de voorzitter of er nog leden zijn, die 
zullen inzenden op de a.s. tentoonstelling, waarbij zich nog enkele 
leden opgeven. Hierna sluiting. 

Bedankt als lid. 
H. D. de Leeuw, St. Jorislaan 9, Eindhoven. 

Nieuw lid. 
dr. C. J. H. Küthe, Boschdijk 576, Eindhoven. 

Candidaat-leden. 
J. F. Berger, Edenstraat 108. Eindhoven. 
L. Schroder, Willemstraat 22, Eindhoven. 
J. W. Steenbergen, Pastoriestraat 81, Eindhoven. 

Adresverandering. 
J. Buiten, thans Boerhavelaan 21, Eindhoven. 

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

Verslag der vergadering van 4 April 1940. 
De voorzitter, de heer Quartel, heet de aanwezigen, 48 leden 

en 1 gast, hartelijk welkom. Berichten van verhindering worden 
voorgelezen, waarna de secretaris overgaat tot het voorlezen der 
notulen van de vorige bijeenkomst, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een circulaire van het comité Hulp 
aan Finland „voor 41 jaren", met verzoek, inzameling van post 
zegels ten bate van Finland. 

Mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff heeft voor onze biblio
theek een exemplaar gezonden van haar werk: „Sport en Pad
vinders op postzegels", met het verzoek de leden op deze publi
catie attent te willen maken, waarbij tevens een gids voor phila
telistische literatuur. 

Voorts zijn ingekomen een uitnoodiging van „De Philatelist" 
te Amsterdam voor de viering van haar 12J^-jprig bestaan en een 
catalogus van België en Belgisch-Congo van de +irma Van Bierbeek 
uit Brussel. De voorzitter geeft kennis van het aanvragen van de 
koninklijke goedkeuring der vereeniging en vraagt of er bezwaren 
zijn tegen het aangaan daarvan. De leden gaan allen accoord met 
dit verzoek; besloten wordt aan alle leden een circulaire te sturen 
om op de volgende vergadering aanwezig te zijn, zoodat ieder 
zijn meening, wat betreft de grondige wijziging^.n der statuten en 
dergelijke, kenbaar kan maken. 

Na rondvraag wordt overgegaan tot de gebruikelijke maande-
lijksche verloting, waarna de veiling plaats heeft. Hierop volgt 
sluiting van het officieele gedeelte, waarna de aanwezigen nog 
geruimen tijd bijeen blijven voor onderlinge ruil en koop van hun 
poststukken. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
115. J. H. Stock Jr., Van Speijkstraat 53, Amsterdam W. 
116. H . L. J. Kessen, Oranjeweg 92, Kortenhoef. 

Candidaat-leden. 
H. A. C. Slagter, dsp. S.M.A., tijdelijk adres Groot Hazenbroeksche-

weg 31, Wassenaar. (Voorgesteld door P. F. van Doorn), 
mevr. E. Meyster-Somerset-Lister, Minervaplein 22, Amsterdam 7.. 

(Voorgesteld door mej. R. Metz). 
Verbetering. 

Ca. Breen, Lothariuslaan 51b, wordt : H. Breen, Lothariuslaan 51. 

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretariaat: Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Nieuw lid. 
dr. Langedijk, Amstelkade 138 III, Amsterdam Z. 

Vergadering. 
De sluitingsvergadering van dit seizoen zal gehouden worden 

op 7 Juni 1940, des avonds 8 uur, in de lunchroom van de 
B.P.M., Amsterdam. 

In deze vergadering wordt de jaarlijksche groote verloting 
zonder nieten gehouden, waarvoor ditmaal zeer fraaie prijzen 
zijn aangekocht. "Wie zich vóór 1 Juni nog als lid opgeeft, doet 
aan deze trekking mee. 

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

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 22 April 1940. 
Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering. De opkomst is 

tamelijk groot, waarschijnlijk doordat ditmaal op Maandag wordt 
vergaderd. Besloten wordt, dit in het vervolg vaker te doen. 

De heer Van der Vuurst wordt daarna tot lid der vereeniging 
aangenomen. Doordat de heer Van Emmerik als lid heeft bedankt, 
zullen zich moeilijkhedeen met de rondzendingen voordoen. De 
heer Van Emmerik zal voorloopig de loopende rondzendingen 
verzorgen, doch het is gewenscht, dat er zich leden beschikbaar 
stellen om dit werk over te nemen. 

Na de gebruikelijke verloting wordt de vergadering gesloten. 
Bedankt als lid. 

H. van Emmerik, Langenberglaan 42, Rumpen. 
Nieuw lid. 

F. van der Vuurst, Grefkensstraat 7, Rumpen. 
Candidaat-lid. 

J. V. Troupée, 3-II-37 R.I., 4e Sectie, Gebied T.B.Z.L., Veld
postkantoor 13. 

Vergadering. 
Volgende vergadering Zaterdag 25 Mei 1940, des avonds 8 uur, 

in hotel Claessen, Brunssum. (Laatste vergadering van het 
seizoen). 

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

Verslag der vergadering van 17 April 1940. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter, de heer P. H. Bakker, de ver

gadering. Hij dankt de leden voor de goede opkomst en merkt op, 
dat we genoodzaakt waren om de grootste zaal van de O.L.B, te 
huren in verband met het stijgend ledental. Waren we de vorige 
keer met 67 leden, thans heeft de vereeniging er 82 en spreker 
rekent erop, dat we den derden Donderdag in Mei de 100 leden 
te boven zijn. De opkomst van 56 leden en enkele genoodigden is 
in verband met de weersomstandigheden niet slecht. Vooral de 
damesleden brengt spreker hulde voor hun trouwe opkomst en 
zij ontvangen een aardige verrassing. Dan meent de voorzitter een 
woord van hulde te moeten spreken tot de heeren Koeman en 
Ten Kate voor hun buitengewone prestaties tcn dienste van de 
vereeniging. Verder doet hij mededeeling, dat door het bestuur 
besloten is een permanente verlotingscommissie in het leven te 
roepen, waarvoor de heeren A. Klarenbeek, Van Dijk en De Ronde 
zich beschikbaar hebben gesteld. Voor de Zaterdagmiddag-beurs 
zijn commissarissen aangewezen. De bedoeling is, dat deze functie 
rouleert. Leden, die zich op deze wijze voor de vereeniging ver
dienstelijk willen maken, worden verzocht zich bij het bestuur 
te melden. Aller medewerking wordt verzecht om de taak der 

commissarissen gemakkelijk te maken. De beurs geniet een bij
zonder goede reputatie en krijgt steeds meerdere bekendheid, het
geen blijkt uit vraag en aanbod van betere zegels en series, alsmede 
van grootere partijen. 

Als belangrijkste mededeeling geldt wel het bestuursbesluit om 
de koninklijke goedkeuring aan te vragen; de voorzitter vraagt 
daartoe de sanctie der leden. De heer Van der Hoop acht het 
wel dienstig de leden er op te wijzen, welke consequenties hier
aan verbonden zijn. De voorzitter licht een en ander nader toe, 
waarop eenparig besloten wordt de koninklijke goedkeuring aan 
te vragen. 

De vereenigingsprijs, een ongebruikte Hindenburg-serie, valt 
ten deel aan den heer De Ronde, voor wien de voorzitter een 
applaus vraagt, daar deze in één maand tijd 6 nieuwe leden 
aanbracht. 

Hierna de veiling van plm. 60 kavels, welke een vlot verloop 
had. De uitslag van het prijsraadsel van den heer P. H. Bakker 
is verrassend: slechts één lid heeft een goede oplossing, n.1. de heer 
Berghuis. De voorzitter zegt, dat het de bedoeling is, dat de leden 
meer catalogi raadplegen, want het is opmerkelijk, dat er zooveel 
verzamelaars zijn die te weinig aandacht aan de zegels besteden, 
welke ze verzamelen. Hierna volgt het prijsraadsel Ten Kate met 
23 goede oplossers. Bij loting ontvangen 4 oplossers een prijs. 
Voor de gratis-verloting zijn een 60-tal prijzen beschikbaar gesteld, 
zoodat ieder lid een prijs krijgt. 

De voorzitter brengt nog een woord van dauk aan de nieuwe 
leden voor hun opkomst, aan de heeren Gossen en Wiersma, die 
als handelaar zulke prachtige prijzen beschikbaar stelden, en een 
woord van hulde aan onze gemobiliseerde leden, die bij de gratis-
verloting op voorstel van de commissie toch mededongen naar 
een prijs. Om 10.30 uur volgde sluiting op de j,ebruikelijke wijze. 

Nieuwe leden. ^-
J. Haanepen, Lorentzweg 98, Hilversum, 
mej. A. Kas, Vaartweg 59 I, Hilversum. 
P. Peperzak, Burg. Gülcherlaan 33, Hilversum. 
J. G. Siemer, Jan Steenlaan 11, Hilversum. 
J. M. van den Bogaard Jr., Lobeliastraat 19, Hilversum. 
J. Versnel, Oranjeweg 99, Kortenhoef. 
K. Schäffer, Stationplein 3, Hilversum. 
W. F. Reymerink, Laarderweg 116a, Hilversum, 
mevr. J. H. Kalishoek, Roeltjesweg 10, Hilversum. 
A. de Hoop, Voormeulenweg 71, Bussum. 
H. J. Bomans, Goudenregenlaan 112, Hilversum. 
E. Ferguron, Hartmanlaan 4, Soest. 

Royement opgeheven wegens betaling van contributieschuld. 
E. H. E. Klein. 

Bedankt wegens vertrek. 
H. Schouten. 

Vergadering. 
Eerstvolgende bijeenkomst op Donderdag 16 Me! 1940, des 

avonds S.15 uur, in de groote zaal van de Openbare Leeszaal, 
's-Gravenlandscheweg 55, Hilversum. 

Deze derde en laatste propaganda-vergadering zal ook weer 
opgeluisterd worden met een gratis-verloting. Ook thans stellen 
de heeren Giersma en Gosse (postzegelhandelaren) weer een 
prachtigen prijs beschikbaar, terwijl een onzer leden zijn mooie 
complete verzameling Rusland, geheel op zwart papier, tentoon
stelt. 

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

—jg , 
Falsificaten-album. 

Diverse zegels in dank ontvangen van dr. J. Reedeker. 
Bibliotheek. 

Van mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff te Baarn in 
dank ontvangen een overdruk van de artikelen „Sport en Pad
vinders op Postzegels". Deze afdruk is voor kden verkrijgbaar 
tegen rechtstreeksche toezending aan schrijfster van 35 cent aan 
ongebruikte postzegels. 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 
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Frankrijk. 
Oostenrijk. 
Ie emissie Luxemburg. 
Kroningsguldens. 

Vraag. 

Nieuwe leden. 
mej. W. G. M. Andriessen, Rob. Regoutstraat 65, Roermond. 
G. J. Haalebos, Tulpstraat 6, Amsterdam C. (Oud-lid). 
H. Marsé, Rob. Schumannstraat 22, Utrecht. (Oud-lid). 

Adreswijzigingen. 
J. S. G. Loncke, B.P.M., Pladjoe (Zuid-Sumatra). 
A. van der Willigen, Laan van Poot 194, Den Haag. 
dr. P. Wijga, Beethovenstraat 48 II, Amsterdam Z. 

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

Verslag der vergadering van 22 Apiil 1940. 
De voorzitter opent tegen 9 uur de vergadering, waarbij hij een 

bijzonder woord van welkom richt tot het candidaat-lid den heer 
Van Breemen en de introducé's de heren Smit en Beltman, be
nevens tot den heer Schutte uit Boekelo. Daar de heer Smit zich 
bij de opening als candidaat-lid heeft opgegeven, wordt deze 
met den heer Van Breemen verzocht tijdens de te houden stemming 
het vergaderlokaal te willen verlaten. Na enige minuten blijkt, 
dat beiden met algemene stemmen als leden zijn toegelaten. 

De heer dr. Har t de Ruyter toont nu zijn verzameling port-
zegels van Nederland. De materie is zeer uitgebreid en door zijn 
causerie met voorbeelden te staven, kreeg ook de oningewijde een 
begrip van de vele bijzonderheden, welke het speciaal-verzamelen 
van deze zegels aantrekkelijk maakt. Uit het hartelijk applaus 
blijkt dan ook wel dat het gebodene zeer werd geapprecieerd. 

Ten gunste van het comité Hulp aan Finland worden enige 
series zegels geschonken door den heer Kaptein. Na gehouden 
veiling brengen deze ƒ 6.80 op, welk bedrag aan het comité zal 
worden overgemaakt. 

De heer Beltman volgt het goede voorbeeld van den heer Smit 
en geeft zich ook als candidaat-lid op. Genoemde heer wordt even
eens met algemene stemmen aangenomen. 

Hierna vindt de maandelijksche verloting plaats. Bij de rond
vraag wordt er nogmaals op geattendeerd, dat het philatelisten-
loket aan het postkantoor te Enschede geopend is elke 2e Zater
dag der maand van 2-4 uur n.m. Op 6 Mei zal er een interview 
plaats vinden met den heer Van Peursem voor de V.A.R.A. Door 
de heren Dieho en dr. Har t de Ruyter zullen op de volgende 
vergadering de zegels van Oostenrijk worden getoond. 

Adreswijzigingen. 
H. Buddeke, Tulpstraat 30, Hengelo (O.). 
H. H . Beltman, Windmolenweg 20, Boekelo (O.). 

Nieuwe leden. 
C. van Breemen, Sterkestraat 36, Enschede. 
Smit, Oldenzaalschestraat 289, Enschede. 
J. Beltman, Goolkatenweg 162, Enschede. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Woensdag 

22 Mei 1940, in hotel „Avion", Enschede. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
Wnd. secr.: J. H. M. PRINSSEN, "T'r. Bernhardlaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 29 April 1940. 
Aanwezig zijn 11 leden, alsmede het candidaat-lid dr. J. van 

Rhee en als belangstellende H. Smeets. De voorzitter heet allen 
hartelijk welkom, speciaal de beide genoemde beeren. Het lid 
Merkx heeft bericht van verhindering gezonden. De notulen der 
vergadering van 1 April j.1., zooals die in het Maandblad van 
16 April zijn gepubliceerd, worden ongewijzigd vastgesteld. Mede-

deeling wordt gedaan, dat door het bestuur een uitnoodiging van 
de Eindhovensche club is ontvangen om een bezoek te brengen 
aan de onderlinge tentoonstelling; eenige bestuursleden zullen 
onze vereeniging vertegenwoordigen. Het candidaat-lid wordt 
vervolgens met algemeene stemmen tot lid gekozen. 

To t jury voor de daarna plaats hebbende onderlinge tentoon
stelling, bestaande uit ten hoogste 3 series met minstens 20 zegels, 
worden aangewezen de beeren Domensino, Promper en dr. Van 
Rhee. Als de jury met haar taak gereed is, blijkt dat de inzending 
van het lid Geerts (Olympiadezegels) het hoogste aantal punten 
heeft gekregen en mitsdien den len prijs heeft; de overige prijzen 
worden toegekend aan de inzendingen van de leden Mulder 
(Ecuador), Stassar (België) en Prinssen (Polen, Monaco, Bulgarije). 
De beoordeeling heeft plaats gevonden volgens: algemeene opzet, 
zeldzaamheid, centratie en tanding. 

Vervolgens worden de leden in de gelegenheid gesteld series te 
bestellen voor de nieuwe België-zegels, die alleen bij inschrijving 
verkrijgbaar zijn. 

Bij de rondvraag worden nog eenige inlichtingen verstrekt om
trent de nieuwe „Cour permanent" zegels, terwijl tevens toe
gezegd wordt te trachten de aan het verzamelaarsloket verkrijg
bare zegels van Nederlandsch-Indië met eenige ontbrekende te 
doen aanvullen. Daarna sluiting. J. P. 

Nieuw lid. 
dr. J. C. M. van Rhee, Eikendreef 21, Helmond. 

Candidaat-lid. 
H. Smeets, Houtsche Parallelweg 30, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Maan

dag 27 Mei 1940, des avonds 8 uur, in café Drouen, Steenweg, 
Helmond. 

1 ADVERTENTIÊN. 
^Illl. hlllll!^ 

i F I N L A N D (ongebruikt per 10 series). 
161/63 f 2,85 
170/72 - 3,35 
173/75 
176/78 
180/82 

Geld 

3,35 
3,35 
3,35 

186/88 f 3,35 
189/91 - 3,70 
196/99 - 4,32 

3,70 
4,33 

205/08 
209/12 

Pro Patria f 1,93 
+ rouge'40- 3,70 
Université 
Helsinki - 0,94 

bij bestelling of tegen remboursement. 
Porto extra. Engros prijscourant voor hande
laren en wedervcrkoopers op aanvraag. 

J. iVi A C I D S O N , 
6, Peter Benoitstraat - ANTWERPEN. 

Postrekening Brussel 2352.50. (128) 

|ili""iiilllll|||||llli"" Il|||||||llliii""i"ill|||||||||lliii Illllllllllliiii illllllllllllliii' Ill||||||||lliiii"i"ii| 

I NEDERLAND: 7 ^ c. driegaats roltanding, gebr. ƒ 16.50 | 
1 Roltanding Kind 1925, gebr. - 1.75 J 
3 Postpakket verrekenzegels, cpl., gebr. - 1.75 = 
= NED.-INDIE: Cpl. serie loslatende kleuren, gebr. - 6.75 1 
i 414 en 7'A gld. luchtpost, gebr. - 1.80 | 
p CURACAO: Sluierserie, cpl., gebr. - 4.50 1 
I SURINAME: Kroontjesserie, gebr. -16.50 ^ 
s 22J^ c. oranje, nr. 95, ongebr. - 0.35 ■§ 
s 323^ c. violet en oranje, nr. 98, ongebr. - 0.80 | 
p 35 c. zwart en rood, nr. 99, ongebr. - 0.45 g 
I Levering franco na storting op postrekening No. 288605. = 

I HAGA & HARPENAU, I 
I Geleenstraat 44, Tel. 91182, Amsterdam-Z. f 
illlihiitlllllllllllllll Illlllllllllll illlllllllllll iilllllllllllllll Mllllllllllllll Illlllllllllllllliiriilli 



XXIII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. ' 16 MEI 1940. 

éÊn0i^t^ « i l k ^ M i ^ ^ ^ ^ mt^t^ i ^ ^ f c i ^ » 

I 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
VBIIwINGBIV, A A N K O O P E N V E R K O O P VAIV P O S T Z E G E I ^ S . 

Op Maandag 20, Dinsdag 21 en Woensdag 22 Mei 1940 
B E L A N G R I J K E P O S I Z E GE L VE IL I N G 

in een der bovenzalen van Café-Restaurant „ R i c h e " aan het Buitenhof, Den Haag. 
Onder den hamer komt een WERELDVERZAMELING. 

< 

Belangrijk zijn daarin vertegenwoordigd de zegels van België, 
Bulgarije, Duitschland en Duitsche Koloniën met Plebis
cieten, Saargebied, enz., Engeland met Koloniën, Malta en 
andere, zoowel Europeesche als Overzee, Frankrijk en 
Koloniën, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Vereenigde 
Staten, enz. 

Ook de RESTANTENAVOND WOENSDAG 22 MEI 
is ZEER BELANGRIJK: vele landenverzamelingen, zeer 
mooie kavels ENGELSCHE, FRANSCHE en PORTU-
GEESCHE KOLONIEN, enz. enz. Aanvang dezer zitting 
is precies 18.45 uur. 

KIJKDAGEN IN DEN HAAG gedurende de veilingdagen 
op 20, 21 en 22 Mei in een der bovenzalen van café Riche, 
aan het Buitenhof, van 11—17 uur, en op 14, 15, 16, 
17 en 18 Mei, telkens van 11—17 uur ten kantore van 
den veilinghouder. Lange Poten 7a. 
KIJKDAG IN ROTTERDAM Zondag 19 Mei 1940, van 
13—17 uur, in restaurant J. F. Delmee, Hofplein 6. 
Wenscht gij nog meer bijzonderheden, vraagt dan omgaand 
een veiling-catalogus aan. 

Wenscht gij Uw verzameling te liquideeren, stelt U dan 
met ons in verbinding; wij zijn bereid U met raad en daad 
bij te staan. 

Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld ! 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
m^^mmß^^i^9^ «IF'i^^nvi^rqr^p^p^p^ ^w^mtwmw ^ ^ mfwfnm^ 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstroat 1 2 ' - Telef. 21336 

Amsterdam. 

Weid. serie Suriname 1940 gebr. 
per serie f 0,45 
per 10 series a - 0,40 
per 50 series a - 0,37^ 

„Amsterdamsche Postzegel beurs'' 
„Brakke Grond", Nes. 

Het trefpunt van de I 
serieuze philatelisten! | 

GIJ ZIJT WELKOM! 

Woensdag- en Zaterdagmiddag 
van 13 — 17 uur 

VERSCHENEN zijn: 
De nieuwe aanvullingsbladen (1938—1940) 

op het album 

Nederland en Koloniën 
(uitgave Yvert & Tellier — K.eiser & 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 I j 7 5 plus porto. 

Ieder blad van ons Nederland en Koloniën-album 
is steeds van een schutblad voorzien! 

Geïllustreerde Prijslijst No. 24 (1940) Prijs f 0,20. 

Postzeoelhandel G. KEI!i[ll & ZOON 
P a s s a g e 2 5 - 2 7 , Den H a a g 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 
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BOND STREET POSTZEGELVEILINGEN H 
VEILINGPROGRAMMA 

20 EN 21 MEI : 
Een prachtige algemeene verkoop, omvattende (eerste dag) superbe gespecialiseeide verza i einigen van 
Gambia en Oost-Afrika, met inbegrip van Kenya, Tanganyika en Uganda en (tweede dag) uit^nlandsche 
verzamelingen, bijzonder goed vertegenwoordigd door de gezochte ooilogsuitgiften van Europa, omvattend 
zeer goede kavels van Oostenrijk, Frankrijk en Koloniën, Zwitserland en Vereenigoe S aten van Amerika. 

27, 28 EN 29 MEI : 
Een aantrekkelijk gekavelde algemeene verkoop, omvattende Canada, gespecialiseerd met bloes van de 
oude uitgiften, uitgebreide partijen van Groot-Britannië, Vereenigde Staten en de Virginische Eilanden, 
alsmede goede kavels van Britsch-Guyana, Ceylon, Tsjecho-Slowakije en Slowakije, Egypte, Falklands-
eilanden, Duitsche Staten, Duitschland en Koloniën, New Foundland ongetande variëteiten. Nieuw Zuid 
Wales, Nieuw Zeeland, St. Helena, Zuid Australië, enz., benevens 120 kavels van uitstekende verschillende 
collecties. 

3, 4 EN 5 J U N I : 
Nog een zeer mooie algemeene verkoop, omvattende Denemarken gespecialiseerd, Deensch West-Indië en 
IJsland, Egypte, Groot-Britannië, Noorwegen, Zweden en de Vereenigde Staten, alsmede mooie kavels 
van Oostenrijk, België, Kaap de Goede Hoop, Finland, Hongarije, Siam, Spanje, Zwitserland, enz., met 
vele zeldzaamheden. 

10 EN 11 J U N I : 
Een bijzondere algemeene verkoop, omvattende buitengewoon goede kavels van Frankrijk en Koloniën, 
Gibraltar, Groot Britannië, Griekenland, Japan, Malta, New Foundland (hiervan een keurige gespeciali
seerde verzameling, welke en bloc wordt geveild), eveneens meerdere mooie collecties. 

17 EN 18 J U N I : 
Een buitengewoon mooie algemeene veiling met zeer goede kavels van Oostenrijk, Canada, Nieuw 
Zeeland, Noord Borneo, Roemenië en Zwitserland, vele rariteiten, benevens zeer aantrekkelijke diverse 
verzamelingen, waarbij een waardevolle Britsche Koloniale verzameling van meer dan 10.000 zegels, 
die in één kavel verkocht wordt. 

19 JUNI : 
Dl 16e speciale luchtpostveiling, vele rariteiten, met Bolivia-foutdrukken, Mexico 20 c. Amelia Earhart 
twee postfrissche exemplaren, New Foundland 60 c. zwart De Pinedo twee exemplaren op enveloppen. 
Soudan vele variëteiten, Zwitserland 10 c. op 15 c. groen postfrisch kopstaande opdruk. 

DE BESTE MARKT TER WERELD, 
Wanneer U mooie of zelazame postzegels wiit kooper of verkoopen, dan is Harmer van Bondstreet 
voor U de beste markt ter wereld. Harme/ van Bonjsireet verkoopt meer dan 50 jaar postzegels en zijn 
stelregel is altijd geweest, zoowel verkooper als kooper al^eheele voldoening te geven. 
Indien U wenscht te koopen, vraagt dan onze geïllustreerde catalogi van de eerstkomende veilingen. 
Indien U wenscht te ve-koopen, vraagt dan ook onze brochure „Selling Stamps at Auction". Alles gratis 
en francc-̂  

IKI. R. IHlÄßlMIEß,- ' 
DE VOORNAAMSTE VEILINGHOUDER TER WERELD. - MEER DAN 50 JAAR GEVESTIGD. 

131-137, NEW BONDSTREET, LONDON W. 1. ENGLAND. 
TELEGRAM-ADRES: PHISTAMSEL WESDO, LONDON — TELEFOON MAYFAIR 0128 (3 LIJNEN) 



XXV NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 16 MEI 1940. 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 
Alle Kinderzegels 1923/1939 17 series, (>■] waarden f 7,— 
Alle Kinderzegels in roltanding 8 series, 31 waarden f 7,80 
Zomerzegels 1940 l serie 18 cent 10 series f I 70 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra 

Nederlandsche Postzegelhandei, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

G. LIMBURG, AMSTERDAM 
NUMISMAAT 

Prinsengracht 822 b. Utr. str. Telefoon 40231 
KOOPT VERKOOPT 

OUDE MUNTEN  PENNINGEN. 
(Proefslagen, Noodmunten, enz.) 

Zeldzame exemplaren. 
Numismatische boeken. (120) 

Suche dauernde 
Verbindung 

mit reellen Sammlern, gebe fast alles von 
U N G A R N U N D D . R E I C H . 

Basis Michel 1940 
M a r i a K ö r ö s y , S z e é e d , 

Iskolagasse 29 (103) 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europazegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vercenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentjen. 

A. BISKE, 
POSTBUS 289, BRUSSEL. 

(Lid I P H V Brussel) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert 
DUITSOHE KOLONIËN 

biUijkste prijzen in gelijke verhouding 
Steeds de mooiste en biHijkste zichtzendingen ter be

schikking Ook naar Overzee 
M a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentien 
W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
IS met meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandei verbonden, 
doch alleen gevestigd 

'sGravenhage  Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O E L F B O E K E M A . 

•^ 

SchweizD.Reich 
EngrosPreisliste 

an Handler u Wieder verkauf er grat is . 
Lieferung an S a m m l e r per 1 nach 

F e h l h s t e Yvert. 
PRIMA Qualität' 

Auch Engros TAUSCH 

PHILATELIST (seit 1917) (112) 
ZOLLIKON _ ZURICH, Schweiz. 

BELGIË. 
1935 Astridrouwserie, Yv 41118 ƒ 0 80 
1936 Boudewijn m 2 45 grijs, 438-46 - 1 15 
C O N G O 193U Luchtp 15 en 30 f r , 

Av 5 6 ° - 1 — 
BULGARIJE. 

1911 1 c - 3 lewa cpl Yv 79-90 ° - 0 90 
1931 Luclit] o tserie cpl Av 5-11 ' - 3 50 

HONGARIJE. 
1924 Weld serie Yv 342-44 - 0 60 
1925 Jokai 368-70 - 0 45 
1925 Sports ne 371-78 ' - 1 75 
1938 Euch congres 509-10 - 0 40 
1938 St '.tephan 511 12 - 0 35 
1938 Defitczen 513 18 - 0 50 
Luchtp 1924 100-10030 k r , Av 6-11 = - 0 50 

JOEGOSLAVIË. 
1935 Pcler 25 p - 20 d Yv 277 88 ° - 0 40 
1935 Gud Serie Alexander 290 94 - 1 25 
1936 Weld serie 297-00 - 0 90 
1937 Kinderserie 306-09 - 0 50 
1938 Kinderserie 314-17 - 0 65 
1938 Kalkaniade 326 29 - 0 60 
1938 Kinderserie opdruk 330-33 - 0 65 

OOSTENRIJK. 
1937 Spoorweg Yv 503-05 0 40 
1937 Al henserie 506-14 - 3 75 
Luchtp 935 cpl Av 32 46 - 9 50 

ROEMENIE. 
1906 Gtdeiikserie Yv 172-81 ' ° - 0 45 
1927 Geografie 319 23 ' O 75 
1929 Gcdenkserie 365 70 ° - O 90 
1932 Weid serie 449 51 ° 0 40 
1932 75 j postzegels 453-60 ° - 1 40 
1936 Marine 508-10 - 0 65 
1938 Gedcnksene 536-46 - 0 95 
Dienst 1929 Cpl D 1-10 ° - 0 95 
Diens: 1930 Cpl D 11-20 " - 0 95 

RUSLAND. 
193"̂  GcJenksene Yv 504-08° -1.75 
1935 Spmserie 555 64 ° - 2 25 
1936 Pi .niers 583 88 ° - 0 35 
1937 Pc a chkin 590 95 " - 0 50 
1937 Ai.hitecten 596-03 ° - 0 50 
1938 Kinderserie 651-57 ° - 0 50 

Levering zoolang voorraad 
Boven ƒ5 — franco aar.g , Indie boven ƒ 10 — 
i ^ r Omvangt U -mze SPECIALE AAN
BIEDINGEN n )g r et ' Zendt ons Uw adres, 
wi; sturen /e U tlke maand 

X . D A U D T , Postzegelhandei 
Zeugeslraat 62, Gouda. Giro 277730.1 

Goede postzegels blijven goed indien 
gomstrookje Postfrisch Nr. 1 gebruikt 
wordt Zie adv. April Nr. WAAROM! 

Orgineele verpakking f 0,75. 
Vraagt monster en prijslijst. 

L. J. A. LUDEKER, 
Van Ostadestraat 209 - Amsterdam Z. 

Postgiro 353322. 

JIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI Illlllllllk 

I BOD GEVRAAGD | 
1 op 4 A postzegels van | 
I KAAP DE GOEDE HOOP | 
= anno 1860, ongeschonden. = 
1 Rood 1 penny - blauw 4 penny f 
I lila 6 penny - groen 1 shilling. | 
% Brieven onder no 122 Bureau v d blad = 
^lllllllllllli" Ililllllllll"! llllllllllllll" llllllllllllllliii'iiilllllllHIlir 

IVIEUWE UITGIPTEIV. 
Spanje del Pilar compleet f 6,50 

„ „ „ vliegpost compleet - 5,50 
Albanië vliegpost compleet - 4,— 
Bulgarije vliegpost compleet - 4,— 
General gouvernement 26 w kleine opl - 8 — 
Zendt ons uw mancolijsten, groote keuze uit 
onzen voorraad Speciaal nieuwigheden tegen zeer 

concurreerende prijzen 
Correspondentie-adres GEBRS ENGELKAMP, 

Postbus 663, Amsterdam 
Girorekening J ENGELKAMP N o 312696 

Spui 13, Amsterdam (128) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang m : 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending (Handteékening) 
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|NiMiiii||||iiiiMii||||iimiii|||||iiiiiii||||iimiii|||||iiMiii||||iiMiii||||||iiiiii|||iiiiiiiii||||||iMiii||||^^ Niiiiiiiiiii mil Illllllll lllllllliNIIIIIIH iiiiiiii'iiiiiiiii mill iiiijii iiiiiiii'iiimiiiiii'miiiiiiii"mmm"iiiimiii""ii| 

wij Kebben de hand wefen ie leggen op 
één der zeldzaamste zegels van Europa n.1. 
Rumenië 1858, Moldau No. I, 27 parole 
in de f i j n s t e k w a l i é e i t mei R O O D E 
a f s f e m p e l i n g . Keur : K Ö H L E R . Berlijn, 
Prijs is f 1350,— maf; garanHebewijs van 
echtheid. — E e n dergelijk exemplaar is, 
behalve een zekere geldbelegging, een 
sieraad voor U w album. — D i t zegel 
k a n n i e t op z i c h t gezonden worden. 

Wij hebben nog voorhanden: 
Neder land en Koloniën Catalogus 1940. 
Prijs 40 cent; porto 10 cent. 

Tevens kondigen wij een VEILING aan, welke zal gehouden 
worden van 27 tot 30 Mei a.s. in de nieuwe benedenzaal 
van Café-Restaurant „Suisse", Beursplein 4-6, Rotterdam. 

Aangevangen wordt met Nederland, 
waarvan een bijzonder fraaie col
lectie verkocht zal worden. 

Een uitgebreide collectie brieven, zonder zegels, w.o. bijzonder 
zeldzame afstempelingen uit het tijdperk van Napoleon, enz. 
Een uitgebreide verzameling 1852 geclasseerd op de nummers 
der platen, alsmede de zegels van 1852 op heele brieven. 
Een groote verscheidenheid van Europa-zege l s , w.o. de 
gezochtste series en losse nummers in meerdere exemplaren. 

Ook Engelsche Koloniën zijn ruim aanwezig. 

Alles in hoofdzakelijk prima kwaliteit. CATALOGUS wordt 
gaarne gratis en franco op aanvraag toegezonden. 

HENDRIK VAN DER LOO'8 P08TZEGELHANDELN. V. 
T O T 31 MEI A.S . : NIECJWSTRAAT 2©, CINGANG PORTIEK) ROTTERDAM. TELEFOON S 4 8 4 0 . 

VANAF I JCNI: NOORDBLAAK 9 3 , TELEFOON S 4 S 4 0 . OPGERICHT I S 9 S . 
P o s t é i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. M e e s & X,oonen, R o t t e r d a m . 
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R o s t z e g e l h a n d e l P . H O O G B R D i a K , 
Telef. 112874. MOLENSTR. 22, DEN HAAG. Postrek. 92993. 

NEDERLAND. Aantal Prijs 
1872. KONING 7K c 1 ƒ0.30 
1899. KONINGIN 2 >̂  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 3 -0.30 
1927. KINDERZEGELS 4 -0.30 
1928. KINDERZEGELS 4 -0.30 
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 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 5 -0.20 
1939. ZOMERZEGELS 5 -0.20 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
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. CENTRALEMISSIE 5 -0.60 
1939. SOCIAAL BUREAU 6 -0.60 

P O R T O EXTRA. 

«.«■k rüh 

U . WIIwI^IAiVlB, 
E X P E R T . 

RUE DU MIDI 5 — BRUSSEL 
Handelsregister nr. 11514 

Telefoon Postrekening 
Brussel 127627 Brussel 218.424 

Van 2 0 tot 2 5 Mei 1940 
DE 28^ GROOTE VEILING 

van een zeer interessante algemeene collectie 
omvattende bijna alle landen compleet en be
staande uit bijna 3000 kavels. 

Een groote hoeveelheid ongebruikte zegels. 
Alle bijzondere zegels en zegels met overdruk 

gekeurd. 
In deze collectie zijn in het bijzonder sterk 

vertegenwoordigd: 
N e d e r l a n d ,  België, 
Oud Duitsche Staten,  Oostenrijk, 
Zwitserland,  Turkije, 
Engelsche en Fransche Koloniën, Overzee. 
Talrijke moderne series van Europa. 
De overvloedig geïllustreerde catalogus van 

deze veiling wordt gratis en franco op aanvraag 
toegezonden aan alle philatelisten. (124) 

♦ ^ 



XXVII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 1940. 

Den leden der aangesloten vereenigingen wordt 
hierbij ter kennis gebracht, dat vanaf 1 April 1.1 
de prijs van onderstaande advertenties per vakje 
bedraagt I O , S 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. 

Gevraagd het zegel 

Java hoogstaand f 2,50 
ongebruikt, met keur. 

Brieven onder no. 125 bur. v. d. bl. 

A a n 
Nederland: 

I serie 
I „ 
I „ 
I » 
lO 
lO 
lo stel 
lO 
loo stuks 
lO 
10 

Ned.-lndië 
I ser ie 
I •• 
I „ 
I n 
I „ 
I „ 
I ^ 
I 
I ,, 
I , , 
I Stuk 
I » 

R 

No 
„ 
„ „ 
„ 
, ̂ „ 
„ 
„ 
„ 

N o 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

g e b o d e n . 

199—206 
190—194 
16 8a—170a 
198a—20iaongebr 
103—lOÏ 
j ia—io6a 
152, 152a, IJ3 
234, 258, 9 luchtp 
l ï i 
68 port 
78 port 

165—168 
207—211 
212—213 
214—218 
221—224 
225—229 

nieuwe Kind 
„ 

,, „ 
„ 
„ 

6 —10 luchtpost 
13—15 luchtpost 
18—19 luchtpost 
16 luchtpost 
17 luchtpost 

. R o s e n t h a l , 

f 1.40 
f 0.95 
f 2.40 
f I.IO 
f 0 50 
f I.IO 
f 1.40 
f 1.40 
f I.— 
f 0.40 
f 0.30 

f 0.60 
f 0.60 
f 0 25 
f 0 4 8 
f 0.25 
f 0,48 
f 0.58 
f o 6 j 
* 1.7S 
f 0.60 
f o.io 
f 0.35 

Vlierboomstraat 297, Den Haag. 
Giro 3 840j 4. ( i i i ) Porto extra. 

joo verschillende postzegels (wereld) f 0,50 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.-Indie f 0,2 j extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). 

2 5 I C H X 2 5 E : I V D I N G E N 
Speciaal België, Frankrijk, Liech
tenstein, Luxemburg, Zwitserland 

volgens mancotijst. 
PAKKETTEN-AANBIEDING. 

3C0 vcisch. België Bfr. 32.— 
300 „ Frankrijk „ 65,— 
300 » Hongarije „ 10,— 
300 „ Oostenrijk „ 12,— 

plus p o r t o . 

Jean Vrijdal, bsnenx, België. 
Postzegelhandelaars - Verzomelaars 
abonneert U wereld verspreide ruil- en 
correspondentieclub„BELGICA" lo ti)d-
schnften jaarlijks. Abonnementsprijs 
slechts f 1,25 te sturen bij Int. postmand. 
Proefnummer en prosp. gratis aan Jacques 
Janssens, Zuidstraat 3, Ostende (België ) (90) 

Kederlandsche Postzegelbeurs, Den Haog. 
Stationsweg 36. M. J. H . Toorens . 
P. . Box 111 Tel . 117.133 Gi ro 1205.43 
O p aanvrage word t franco toegezonden 
onze juist verschenen Speciaal-offerte 
met aantrekkeli jke aanbiedingen. (119) 

Te koop spec. coll. Griekenland waarbij nos. 
I—54, ben. 7 en 50 voor slechts fSj .—. Zeer 
mooie coll. N.Amerika f 100.—. Oude brie
ven van Nederland vanaf 17^$- Zeldzame 
spoorstempels en andere oude stempels op 
geheele brieven. — F. H BRINKMAN, 
Hooghuizen, Huizen N.H. (104) 

Aangeboden: De 7 Excelsior-
Europabanden, 200 goed als nieuw, 
door verzam. aangeb. voor f 25,—. 

M. Rumpff, (131) 
Duinoordstraat 13 - Haarlem. 

Aangeboden: 
OOSTENRIJK No. 484 Dolfuss, 
10 schilling, postfrisch voor f 6 0 , — 

M. Rumpff, (132) 
Duinoordstraat 13 - Haarlem. 

ZWITSERLAND. 
Pakketten van 100 150 200 250 300 

voor f 0,50 f i ,4o f 3,20 f 5,75 f 8,25 
Alle verschillenden. 

Porto f0,15, aanteekenen f0,30. 
W. W I N D R A T H , Lugano, Zwitserland. 

{^9) Postgiro XI a 699. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verz. Ned en Kol. ook Europa 
verz. Brieven met prijsopgaaf en 
aard der verzameling onder no. 59 
aan het bureau van dit blad. 

Internationale Postzegelruil. 
Waardevolle inlichtingen op aanvraag met 

postzegel voor antwoord. 
T h e Internat ional C o l l e c t o r s C l u b , 
Prins Hendriklaan 18, Rotterdam C. Holland. 

Leden in circa ïoo landen. (63) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Wegens vertrek naar het buiten
land ter overname aangeboden 
een reeds jaren bestaande 

Postzegelhandel 
in Noord-Holland. Serieuze ge
gadigden gelieven te reflecteeren 
onder no. 110 Ned. Maandblad. 
Benuodigd kapitaal f 4000,—, 

Ruilclub „Fiducia". 
Geen geldelijke kosten. Vraagt inlichtingen. 

Aangeb. Blok 10 Jahre Nothilfe f 21 ,—. 
Zegels van Oud- en Groot-Duitschland. 

Zichtzendingen. — Giro 372941. 
W. Peefers, 

O. Weurtschewegi 5, Nijmegen. (117) 

Te koop Stempelverz. op zegels, puntst 
compleet, kleinrond 1200 st. enz Veldpost 
1914—18 compl. op echt gebr, dienstenve-
loppen 125 versch. volledig gave langst, op 
briefkaart (Veil. no. 62) 

Br. aan j . Rijkes, Leidsche Vaart no 520, 
Haarlem. (los) 

Nieuwste vHegserie Bulgarije 
12 waarden, samen 315 Lewa, 
ongebr. f 4,50 per serie, franco. 
A. C. Quirijnen, Valkenierslaan 44, 
Ginneken. (Postgiro 114728). (115) 

Aangeboden. 
Curasao VI 1/3*'̂  f 13,—, Suriname Do X"""̂  
f 23,—, gebr. f 25,—. België nr. 37 gebr. f 40 
nr 291 gebr. f 1,40, 292 gebr f4,50. Duitsch-
land Polarvlucht postfr. f34,—. Tsj. Slov. VI 
1/3""* of gebr. t 16,—, 4/6 idem f 24,— 
Ned Indie '^ouvenirs C,P U. Londen 1929 
f 17,50 Nederl. nr. 48 gebr. f 10,—. Sunn, 
port nr. 4 type I ongebr. f 7,—, K. de G. 
Hoop nr. 2 gebr pr. stuk f 5,— nr 4a idem 
f 3.50, nr. 4b extra breedr. prachtstuk f20,—. 
nr. 5b ongebr. met BPA-certificaat f 60,—. 

M. D. Postma, 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. 

Gevraagd Ned. en K o l , België, Duitschl. en 
Zwitserl In rud hiervoor Europa in s. en losse 
ex Ook Ned Bezit tevens een partij Eng 
Kol. etc. welke ik gaarne wil ruilen tegen 
Eur. op '/4 Yv. basis. Tevens een partij ro
mans in pr b tegen postz Eerstz. ph frank 
aan H. J. Harskamp Berenstr. 17, Eindhoven 

Te koop aangeboden: 
Gespecialiseerde verzameling Ierland. Pracht-
object voor specialist. Vele malen bekroond 
op intern, tentoonstellingen. Prijs op aanvraag. 
Ook ruil tegen verzameling Nederland, België 
of Oostenrijk. Br. onder nr. 127 bur. v.d. blad. 

Ter overname ie stand Amersfoort jaren 
bestaande Postzegelhandel wegens ernstige 
ongesteldheid der eigenaar. Mooie winkel, 
Postzegels en alle philatehstische artikelen 
zeer voordeelig over te nemen Dagelijks te 
zien. Amersfoortsche Postzegelhandel, Lange-
straat 8oa, Amersfoort. Tel. 6624. (118) 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

Speciaol-verzomeloors! 
De navolgende lijsten zijn thans verkrijgbaar: 
Lijst A. met circa 300 rubrieken zegels voor 

speciaal verzamelingen 
Lijst B, landen die geen zegels meer uit

geven (mgedteld op werelddeelen). 
Lijst C. Alle Kolomen der diverse landen, 

eveneens ingedeeld naar werelddeel. 
Prijs f 0,25 per lijst, porto inbegrepen, m 
gangbare postzegels of op postgiro 120329 

N. A. Zilver, 
Zach. Jonsestraat 53 - Amsterdam (O.) . 

Verdere lijsten op aanvraag. 
Porto voor antwoord bijsluiten s.v p. (107) 

RUIL G E Z O C H T met Nederland, Enge
land, België en Zwitserland. Geeft 2 x Y.T. 
waarde voor goede zegels. Eerstzending ver
zocht Zending minstens fr. 100,—. 

W. J G. G. VAN Z A N T E N , ' 
Oengaran, Java N.I. (109) 

Door bijzondere relaties heb ik de beschik
king over een zeer groote sorteering van 
zegels en series van Iralie, San Marino, Vati
caanstad en Italiaansche Kol tegen uiterst 
billijke prijzen. Zendt mij Uw mancohjsten. 
Levering na betaling per postw. en 15 c. porti 
A Hollenkamp, Leimuidenstr. 8hs, A'dam W. 

Engeland Yv. i f 2 —, 2 f 5.—, 5 f 6 —,7 f4.50 
i 7 f 6 . — , 2 i f2 .50 , 35 f 3.50. 36f3.50, 41 
f 18.—, 46 f 35 —, 86a f 9 —, 105 f 6.—, 119 
ongebr f 2 jo, u i f 6.— Groote collectie 
plaatnummers alsmede Gov. Parcels I R . offi
cial, enz. Spec coll. Danzig f 3 5 — . (114) 
F. H . Brinkman, Hooghuizen, Huizen N H . 

Yerzameloars! 
Ik lever U voor slechts j o cei t een pakket 
postzegels van PRIMA kwaliteit. Nooit 
kocht U zoo'n samenstelling voor d en prijs. 
Bevat o a : Canada, koninklijk bezoek (cpl) . 
Diverse zegels van groot formaat zooals 
Cyprus, Australië, Ceylon, Charkhari. 
Gelegenheidszegels, o a. van Roemenie, enz. 

Bestel nog heden. 
Levering geschiedt franco, na storting 

op giro No 368980 

E. F. H. Bruens, 
Statonsstraot 88, Pulten (GId.). (113) 

K I I w O W A A R 
Groot-Britannie . . . f 
Frankrijk . . . . f 
Ierland, vele waarden en herinnerings

zegels 1929—1939 f 
Australië . . . . f 
Canada . . . . f 
Vereenigde Staten . . f 
per kilo franco. Worden gefrankeerd 

complete series „Postal Centenary" 
zoojuist verschenen. 

E . O . E H R i Y l A N I V , 
Cambridgestr 29 Londen S.W i 

(Giro 's-Gravenhage 3231.66) 

2,25 

2,85 
4,50 
4,40 

met 

(108) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

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

1 j Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor PhilateHe, tegen den prijs 
33IID6IIOD6II'. ^ '̂̂  f ^' ^ * °'25 frankeerkosten per jaargang. LOSSE NUMMERS f 0,15 inclusief porto. 

Men bestelle bij voorkeur door storting op postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, "Wilhelminapark 128, Breda. 
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I VERSCHENEN OP 6 HEI 1940: | 
I Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van den | 
I Postzegel, het Jaarboekje 1940 van de Rotter- | 
I damsche Philatelisten Yereeniging, inhoudende | 
I o.m. een artikel, groot 35 pagina's plus 14 pag. | 
1 prijstabellen: | 

i DE PUNTSTEHPELS I 
I VAN NEDERLAND I 

DOOR P. C. KORTEWEG. 
I Dit boekje (totaal 88 pagina's) wordt aan de leden van de | 
I Rotterdamsche Philatelisten Yereeniging, alsmede aan | 
I hen, die gedurende 1940 lid worden, gratis ver- | 
I strekt; een beperkt aantal exemplaren is voor | 
I niet-leden der Yereeniging verkrijgbaar | 
I gesteld tegen den prijs van | 

I f 1|35 per exemplaar. | 
I Exemplaren zijn u i t s l u i t e n d verkrijgbaar gesteld bij | 
I de volgende postzegelhandelaren: | 
I AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, | 
I Rijnstraat 159, Amsterdam Z. | 
I AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, | 
i Surinamelaan 31, Hilversum, | 
I Gravenstraat 17, Amsterdam C. | 
1 BASTIAANSE & BOEKEMA'S POSTZ.HANDEL N.V., | 
I Weste Wagenstraat 34, Rotterdam C. | 
I HERMAN COHN, | 
I Van Lennepweg 24, Den Haag. | 
I T H . B. M. ENGELKAMP, | 
I Lange Poten 7a, Den Haag. | 
I HAAGSCHE POSTZEGEL HANDEL, | 
I Noordeinde 196, Den Haag. | 
I B. J. DE HEER, 1 
I Passage 8, Rotterdam C. | 
I HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N.V., | 
I Rokin 40, Amsterdam C. | 
I LP.B. K. A. HEIJMANS JR., | 
I Weste Wagenstraat 49, Rotterdam C. | 
1 G. KEISER & ZOON, 1 
= Passage 25-27, Den Haag. | 
I R. KORMOS, I 
I Prinses Mariannelaan 152, Voorburg. | 
I M. A. MANUSKOWSKI, | 
I Wagenstraat 105, Den Haag. | 
I J. G. MILLAARD (FIRMA J. VOET), | 
I Hoveniersweg 18, Tiel. | 
I NEDERL. POSTZEGELBEURS M. J. H. TOORENS, | 
I Postbus 111, Den Haag. | 
I J. POSTEMA, I 
I Korte Hoogstraat 23, Rotterdam C. | 
I POSTZEGELHANDEL „HET CENTRUM", | 
I Nieuwstraat 36, Rotterdam C. | 
I N.V, POSTZEGELHANDEL „PHILADELPHIA", | 
1 Kruisweg 43, Haarlem. | 
I J. K. RIETDIJK, I 
I Lange Poten 15a, Den Haag, • | 
I 505, Fifth Avenue, New York. | 
I Alsmede bij de | 
I ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN YEREENIGING, | 
I p.a. den Heer C. van der Lecq, Noordsingel 103, | 
I Rotterdam C. (129) i 
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Onze eerste Veiling 
zal, tengevolge van de diverse andere veilingen, die nog 
in Mei worden gehouden, eerst plaat: vinden 

in Juni a.s. te Rotterdam 
LVze veiling bevat o.,i. uitgekavelde collecties van: 

NEDERLAND E N KOLONIEN, 
in typen, tandingen, enz., w. o. onberispelijke 
exemplaren van de portzegels van CURACAO; 

EUROPA, 
vooral de moderne series; 

RESTANT-VERZAMELINGEN, 
op landen, in albums en in partijen. 

DE VEILING-CATALOGUS IS BEGIN JUNI GEREED 
EN W O R D T OP AANVRAAG GRATIS GEZONDEN. 

LET WEL: 
l l ^ - Bij wijze van proef zijn de kavels over het 
algemeen niet zoo groot gemaakt als men op de 
veilingen van den laatsten tijd gewoon is en zijn 
b.v. de betere series in afzonderlijke kavels 

gehouden, opdat verzamelaars geen bijgevoegde 
series, die zij reeds bezitten, behoeven 

mede te koopen. 

Internationaal Philatelistisch Bureau 
K.A. H E I I M A N S JR. 

Weste Wagenstraat 493, Rotterdam-C. Telef. 13676 

Het BESTE werk, 
dat antwoord geeft op ALLE door den postzegel
verzamelaar te stellen vragen, is nog STEEDS: 

DE VRAAGBAAK DER PHILATELIE, 
waarin de onderwerpen behandeld worden in 32 artikelen, 
élk geschreven door op hun gebied DESKUNDIGEN, n.l. 
de beeren P. C. KORTEWEG, K. A. HEIJMANS JR., 
K. E. KÖNIG, H. ZWIJNENBURG, K. J. HEIJMANS, 
J. DELLENBAG, Generaal W. H. DOORMAN, C. VAN 
DER LECQ, J. EIJGENRAAM, Dr. G. W. W. BöLIAN, 
P. J. HEKKER en G. R. VAN CALCAR VEENSTRA. 

Volgens de Pers en degenen, die het reeds bezitten 
EEN ONONTBEERLIJK BOEK 
VOOR ELKEN VERZAMELAAR. 

160 bladzijden met meer dan 500 illustraties 
gedrukt op kunstdrukpapier 

Prijs f 1 . 7 5 franco (Fraai gebonden f 2,75). 
Uitga-^e van het (130) 

INTERNATIONAAL PHILATELISTISCH BUREAU 
K . A . HBiaiVlAIVS a r . 

Weste Wagenstraat 49a, Rotterdam-C Giro 2781.52. 
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DE POSTZEGFXS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

VII. 
Letland nr. 30. 

Op 25 Juli 1919 verscheen op aansporing van overste Semitan 
in Noord-Letland een hulpzegel. Het zegel ter waarde van JO kap. 
(blauw) is uitgevoerd in boekdruk door d.ukkerij K. Duhnis te 
Wolmar en gedrukt op niet poreus sigarettenpapier. Overste Semi
tan was de opperbevelhebber van het Noordletsche leger, dat 
streed tegen de Sowjettroepen. Dit hulpzegel is i ; e r gebrekkig 
gedrukt en bijna alle zegels zijn min of meer verscb;llend. V o o r f 
staan de zegels niet zuiver haaks ten opzicht, van elkaar. De 
oplage is zeer groot, ca. 1.000.000. Ongeveer .-in tiende deel der 
oplage verscheen getand, de overige zegels bleven ongetand. De 
tanding is I I K -

Toen later echter meer vraag kwam naar getande exemplaren 
en de officieel uitgeeeven getande exemplaren v<aren uitverkocht, 
zijn belangrijke hoeveelheden door particulieren nagetand. Tenge
volge hiervan is de waarde der getande en ongetande zegels (mits 
ongtgomd) gelijk en hebben voorts de zegc!s, welke boven, rechts, 
onder of links ongetand zijn, geen bijzondire waarden. Ook paren 
of strippen waarvan de tanding tu >chen twee of meer zegels is 
weggevallen, vormen geen bijzonderheid. 

Het zegel werd gedrukt in vellen van 200 stuks, bestaande uit 
twee vakken van elk IOC zigels. De twee veldeelen staan kop-
staand tegenover elkaar. Er werden 100 zegels tegelijkertijd 
gedrukt. De gebruikte pers maakte het noodig de vellen van den 
eersten druk om te keeren, waardoor in het midden tête-bêche 
paren (afb. 50) ontstonden. Hierdoor is het tevens te verklaren, 
dat de kleuren van deze veldeelen veelal onderling verschillen. 

Afb. 50. 

Een klein deel der oplage is gedrukt op dikker sigarettenpapier 
(bijna normale papierdikte). De waarde van het zegel op dik siga
rettenpapier is ongeveer vijftienmaal de waarde van het gewone 
zegel. 

ï 

Afb. 51. 

Een groot gedeelte der oplage van dit hulpzegel bleef ongegomd. 
De getand.' zegels zijn altijd zonder gom. Een zegel met gom heeft 
m. i. ongeveer vijfmaal de waarde van het zegel zonder gom. De 
gom is geelachtig en glanzend. 

Papiervouwen komen heel vaak voor. Zoowel de gegomde als 
ongegomde exemplaren komen voor met afdruk („Abklatsch") op 
de achterzijde van het zegel. Deze afdruk komt op gelijke plaats 
van het zegelbeeld, of verschoven \ o o r (afb. 51). 

Penperforatie („Durchstich") komt voor van de plaatsen: Ope 
(Hoppenhof) en Strenci (Stackeln). De eerste naam is de Letsche; 
tusschen haakjes heb ik de Duitsche benaming vermeld. Een 
„doorstoken" zegel heeft tienmaal de waarde van een getand of 
ongetand exemplaar. 

Van deze hulpuitgifte zijn mij geen officieele proefdrukken be
kend, hoewel vele soorten papiertjes onder den naam „proefdruk" 
in den hand"! voorkomen. Deze z.g. proefdrukken zijn met een 
handstempel vervaardigd. Volledigheidshalve, hoewel ze m. i. 
waardeloos zijn, zal ik de mij bekende soorten vermelden. 

De fantasieproefdrukken bestaan in zwarte kleur op blauw-, 
rood- of olijfgetint papier. Voorts op groengetint papier. Dit 
papier was echter voordien reeds aan één zijde met een of andere 
tekst bedrukt. Bovendien op wit papier in verschillende dikten en 
op horizontaal of verticaal gestreept wit papier 

Tenslotte heeft men dit handstempel nog afgedrukt op het ori
gineele niet poreuze sigarettenpapier. Voorts vindt men van dezen 
handstempelafdruk op de verschillende soorten wit papier ook 
keerdrukken. Het eenige, wat deze fantasie-proefdrukken met het 
echte zegel gemeen hebben, is dat ze beide in Wolmar zijn gedrukt'. 

Tenslotte komen nog voor de z.g. „zwartdrukken", welke even
eens van andere Letoche uitgiften bestaan. Wanneer echte proef
drukken bestaan zijn deze „zwartdrukken", welke veelal — hoewel 
in geheele vellen voorkomend — als origineele proefdrukken wor
den aangeboden, gevaarlijk. Wegens het ontbreken van origineele 
proefdrukken is in dit geval vergissing echter uitgesloten. 

Vervalschingen van deze zevende Letsche uitgifte zijn mij niet 
bekend. 

Er is te catalogiseeren: 
nr. 30: 10 kap. (blauw), ongetand op niet poreus sigaretten

papier; 
nr. 30A: 10 kap. (blauw), getand op niet poreus sigarettenpapier; 
nr. 30a: 10 kap. (blauw), ongetand op niet poreus dik sigaretten

papier. 

HERDRUKKEN — NADRUKKEN 
door J. G. MILLAARD. 

Herdrukken noemt men die zegels, welke, zooveel mogelijk 
met de oorspronkelijke materialen en werktuigen, zijn vervaardigd 
op een tijdstip, waarop de origineele zegels reeds officieel op de 
postkantoren voor verkoop werden ingetrokken. Dit sluit echter 
niet in, dat de zegels buiten gebruik gesteld zijn. 

Het is steeds de gewoonte om in de definitie van herdrukken 
uitsluitend den nadruk te leggen op den druk zelf, maar bij dit 
soort zegels tracht men zooveel mogelijk ook voor de andere 
onderdeden (papier, inkt, tanding, enz.) de origineele materialen 
en werktuigen te bezigen en behooren deze m. i. dan ook in de 
definitie te worden genoemd. Te meer nog, omdat bij beschrij
vingen van herdrukken deze onderdeden met die der origineele 
zegels worden vergeleken en er herdrukken bestaan, die uitsluitend 
aan een of meerdere van deze onderdeelen zijn te herkennen en 
aan den druk zelf in het geheel niet. 

Herdrukken zijn oorspronkelijk ontstaan, doordat op een ge
geven oogenblik vorstelijke personen en hoogere ambtenaren bij 
postadministraties oudere zegels aanvroegen voor opname in ver
zamelingen e. d. en deze zegels bij de betrokken postbesturen niet 
meer voorhanden waren. Om nu deze personen niet teleur te 
stellen, werden de oude drukplaten enz., papier, inkt e. d., voor 
zoover nog in de drukkerijen aanwezig, opgezocht en hiermede 
de gewenschte zegels aangemaakt. Mij is geen enkel geval bekend, 
waarbij herdrukken geheel en al met de oorspronkelijke materialen 
en werktuigen werden vervaardigd, zoodat er altijd zekere ver
schillen kunnen worden waargenomen om de twee soorten zegels 
van elkander te onderscheiden. De eenige herdrukken, die de echte 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 



100 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

zegels het meest nabij komen, zijn die van Natal 1857, waarvan 
meerdere soorten herdrukken bestaan maar tevens op het origi
neele papier met de origmeele stempels, vervaardigd in 1866. 
Alleen de gom van deze herdrukken is verschillend van die der 
origineele. De herdrukken zonder gom zijn dus in dit geval 
niet van de oorspronkelijke uitgifte te onderscheiden. Baden 1851 
(uitgezonderd de 9 kr.) zijn ook herdrukt geworden, de origineele 
uitgitte bijna volkomen gelijkend; zonder gom zijn zij alleen met 
den papierdiktemeter aan het iets dikkere papier te onderscheiden. 

Het eerste verzoek, dat gedaan werd om toezending van oudere 
uitgiften, geschiedde in 1862 door den directeur-generaal der 
Engeische posterijen sir Rowland Hill aan de Fransche posterijen. 
Daar echter de oudere zegels niet meer voorhanden waren, werden 
de uitgiften tot dat jaar weder opnieuw gedrukt van de oor
spronkelijke platen, welke bewaard gebleven waren. De drukinkten 
uit de vroegere jaren blijken niet meer aanwezig te zijn geweest, 
want de herdrukken zijn alle gedrukt met de inkten der uitgifte 
1862 en komen dan ook in kleur hiermede geheel overeen. 

De 1 d. zwart (1840) van Engeland werd in 1864 herdrukt 
van de origineele plaat voor verzamelingen van leden van het 
Koninklijk Huis. 2ij zijn allen in type II en op papier met als 
watermerk een kopstaanden grooten kroon. 

Om op een postzegel tentoonstelling, in 1873 te Weenen ge
houden, een complete collectie Beiersctie zegels te kunnen toonen, 
werden in dat jaar de zegels van Beieren der jaren 1867, 1868 en 
1870 herdrukt. Ook zijn in diverse landen vele herdrukken ver
vaardigd voor de verzameling der Internationale Postunie te Bern. 

Dit zijn eenige voorbeelden van het ontstaan der herdrukken; 
zij werden gewoonlijk in beperkte aantallen vervaardigd en zijn 
derhalve veelal zeldzamer dan de origineele uitgiften. 

Naarmate het verzamelen zich meer en meer uitbreidde, kwamen 
bij de postbesturen ook verzoeken binnen om toezending van 
oudere zegels van verzamelaars in het algemeen en aangezien de 
postbesturen hierin tevens een middel zagen hun financieele positie 
te verbeteren, werden herdrukken op grootere schaal vervaardigd 
en verkocht (meestal) tegen nominale waarde. 

Het eigenaardige doet zich nu voor, dat, waar het betreft her
drukken van nog niet buiten koers gestelde zegels, deze herdrukken 
tevens voor frankatuur werden toegelaten, zoo bijv. de Ceres- en 
Napoleon-typen van Frankrijk, welke herdrukken dan ook echt 
gebruikt op brief worden aangetroffen. 

Over het algemeen werden herdrukken als zoodanig verkocht. 
Roemenië verkocht zijn eerste herdrukken als zijnde de echte 
zegels. Later is echter komen vast te staan, dat ook in dit land 
zegels herdrukt zijn geworden. 

Het zijn niet alleen postzegels zonder opdruk, welke herdrukt 
zijn geworden, ook postzegels met opdruk zijn dusdanig uit
gegeven, zooals bijv. de uitgifte Duitsche Levant 1884, herdrukt 
in 1889 in de Rijksdrukkerij te Berlijn. 

Bovenstaande soort herdrukken noemt men o f f i c i e e l e 
h e r d r u k k e n , omdat zij ontstaan zijn met toestemming en 
middels de officieele instanties en zich onderscheiden van de n i e t 
o f f i c i e e l e h e r d r u k k e n , welke door willekeurige per
sonen (gewoonlijk postzegelhandelaren) werden aangemaakt. 

Het is n.l. meerdere malen voorgekomen, dat personen in het 
bezit kwamen van de origineele drukplaten enz. en dan daarmede 
naar believen zegels lieten vervaardigen. Helgoland is hiervan wel 
een sprekend voorbeeld. Tot begin 1885 zijn alle herdrukken 
officieel vervaardigd, nadien niet officieel, aangezien een zekere 
postzegelhandelaar Julius Goldner te Hamburg door aankoop in 
het bezit der drukplaten kwam. 

Niet officieele herdrukken komen gewoonlijk in veel grootere 
aantallen voor dan de officieele. De platen werden uitgebuit; 
hoe meer er gedrukt werd, hoe meer er verdiend werd, en door 
dit vele drukken sleten de platen af en is er in sommige gevallen 
een aanmerkelijk verschil in druk waar te nemen tusschen de eerste 
en latere herdrukken van een soort. 

Nadrukken noemt men die zegels, welke vervaardigd werden 
van nieuwe drukplaten enz., of gedeeltelijk nieuwe platen enz., 
omdat de origineele niet meer voorhanden waren of op dusdanige 
wijze beschadigd, dat verbeteringen dienden te worden aan
gebracht. Nadrukken kunnen ook weder worden onderscheiden 
in o f f i c i e e l e en n i e t o f f i c i e e l e . 

De eerste o f f i c i e e l e n a d r u k k e n verschenen in 1864 

in Württemberg, van de uitgifte 1851. Het restant der origineele 
uitgifte was in Januari 1859 verbrand. De platen waren reeds voor 
andere doeleinden versmolten, doch men vond nog eenige stempels 
der middenstukken met de waarden 1, 3, 6, 9 en 18 (kr.). Om 
deze middenstukken werden omramingen aangebracht op de ori
gineele gelijkend, waarvan weder drukplaten (2 X 3) werden 
vervaardigd. 

Een ander voorbeeld geven ons de Vereenigde Staten van Noord 
Amerika, welke er op veler verzoek, in 1875 toe overgingen de 
uitgifte van 1847, 5 cents en X cents, na te drukken. Van deze 
zegels was er niets meer te vinden, dus moesten geheel nieuwe 
platen worden aangemaakt. 

N i e t o f f i c i e e l e n a d r u k is een zeer rekbaar begrip 
en naar mijn meening staan dit soort zegels meer aan den kant 
der vervalschingen. 

In 1865 verscheen een zegel van de uitgifte Nieuw Kaledoniën 
1860, dat volgens de oudste opgave (zie Herdruk-catalogus van 
dr. Kalckhoff), in dat jaar nagedrukt werd in steendruk door den 
ontwerper zelf, zekeren Triquérat, sergeant van de mariniers. 
Later is echter komen vast te staan, dat men hier met een ver-
valsching te doen had. 

En wat te zeggen van de z.g. niet-officieele nadrukken, als ik het
geen ik in mijn artikel over „Vervalschingen" schreef, omtrent de 
uitgifte van Bolivia 1894, vervolg ? 

De vervalschers dezer zegels werden opgespoord, onder hen 
bevonden zich o. a. de secretaris van het Boiiviaansche gezant
schap te Parijs M. Paz, de Boiiviaansche consul te New-York 
E. Lassis, alsmede een ambtenaar van het Parijsche gezantschap 
S. Gainsborg, welke laatste er zelf een postzegelhandel op na 
hield. De platen werden vernietigd en de beeren gestraft, maar 
zij hadden toch nog gelegenheid gehad van de platen langs galva
nischen weg andere te vervaardigen, waarvan later nadrukken in 
omloop werden gebracht. 

Een ander voorbeeld vinden wij bij Corrientes. De uitgifte 1861 
is ontstaan door verwijdering van de waarde uit die van het eerste 
zegel. Het stempel werd verkocht en thans komen vele nadruk
ken voor van het eerste zegel, doordat de kooper wederom de 
waarde heeft aangebracht. 

Behalve postzegel her- en nadrukken, komen ook stempel her
en nadrukken voor, dus stempelafdrukken van niet meer in ge
bruik zijnde vernietigingsstempels, c. q. stempels niet meer in het 
gebruik zijnde, veranderd door bijvoeging van eventueel verloren 
gegane deelen (letters, cijfers, enz.) of door andere veranderingen 
van het origineele afwijkend. 

Voor voorbeelden van stempelherdrukken verwijs ik naar de 
reeds niet officieele herdrukken van Helgoland. Vele dezer zegels 
komen gebruikt voor met officieele afstempelingen, welke moeten 
zijn aangebracht met nog bewaard zijnde vernietigingsstempels van 
voor 1885. Van 1885 af werd een ongeveer 1^4 mm. grooter 
stempel in gebruik genomen, dan in voorgaande jaren, met groo
tere en smallere letters. 

Ook treft men bij deze herdrukken stempels aan met terugge-
dateerden datum, zeer dikwijls een stempel met als jaartal „188" 
waarbij dus het laatste cijfer is weggelaten of zonder jaartal. Dit 
soort vernietigingsstempels zou men onder de stempelnadrukken 
kunnen rangschikken. 

Tot slot dient nog gesproken te worden over de h e r - e n n a 
d r u k k e n v a n p o s t s t u k k e n , w. o. te verstaan enve-
lopf>en, briefkaarten, kruisbanden, enz. met ingedrukt zegel. 

Dergelijke poststukken zijn in hun geheel her- of nagedrukt ge
worden, dus ongeveer in den vorm der origineele uitgiften, b v. 
officieele herdrukken enveloppen van Baden 1858 in 1864; brief
kaarten Finland uitgifte 1871/85, herdrukt in 1893; kruisband 
Finland 1872 herdrukt in 1892; maar ook wel werden alleen de 
waarde aangiften op strooken papier herdrukt, b. v. Finland, 
„uitknipsels" der enveloppen 1845, 1850, 1856, herdrukt in 1872. 

Niet officieele herdrukken komen ook voor van zoowel de 
geheele poststukken als van die der waarde aangiften alleen. Com
pleet werden zoodanig o. a. herdrukt enveloppen Hamburg van 
1866/67, 2, 4 en 7 sch. in 1871; uitgeknipte waarde-aangiften van 
bijna alle poststukken van Hamburg, door de postzegelhandelaren 
H. L. Koch en A. Bestelmeijer te Hamburg van 1881 af. 

Van officieele nadrukken, zoowel van complete poststukken als 
van de waarde-aangiften alleen zijn mij weinig voorbeelden bekend: 
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in 1864 werd de enveloppe-uitgifte 1849 van Hannover van nieuwe 
stempels nagedrukt (3 pfennig, blauw). 

Van de niet officieele nadrukken van poststukken wil ik als 
voorbeeld noemen: kruisband 3 pfennig groen van Helgoland, na-
gedrukt o. a. in 1891 (steendruk) zoowel het complete stuk, als
mede bovendien de waardeaangiften der 5 en 10 pfennig kruis
banden alleen, in opdracht van voornoemden Julius Goldner. 

Niet alleen origineele uitgegeven postzegels en poststukken' zijn 
her- en nagedrukt geworden, maar men treft dit soort drukken 
van proeven ook aan: proeven der uitgifte 1861 van Bergedorf 
werden in 1867 officieel herdrukt (K sch. en 3 sch.). Later kwam 
de origineele steen met drukstempels der K, 1, 3, 4 sch. en I K 
Schillinge, alsmede de origineele steen met drukstempels der niet 
uitgegeven 4 sch. in handen van den postzegelhandelaar J. B. 
Moens te Brussel, die er niet officieele herdrukken van maakte 
(1866/68). 

Proefnadrukken zijn mij niet bekend. 
Het punt waar het thans omgaat is hoe de her- en nadrukken 

te onderscheiden van de origineele zegels. 
Het gemakkelijkst zijn natuurlijk die te onderscheiden, welke 

reeds door de betrokken instanties als herdrukken c. q. nadrukken 
zijn gekenmerkt, zooals b. v. bijna alle Australische herdrukken, 
welke het woord „Reprint" in zwarte of gekleurde letters dragen, 
of zooals in Nederland bij de in 1895 vervaardigde nadrukken 
der 10 cent 1852, waarbij op den achterkant der zegels het woord 
„nadruk" in zwart is aangebracht; Hawaii her- en nadrukken zijn 
bekend met de woorden ,,Specimen" en ,,Cancelled". 

Dergelijke aanduidingen op de zegels zelf zijn echter betrekke
lijk gering. Het waren bijna uitsluitend postzegelhandelaren, waar
van ik er reeds eenige noemde, die in het bezit kwamen der oor
spronkelijke drukplaten, enz., en daarvan een winstgevend gebruik 
trachtten te maken en dus hun producten niet als zoodanig te 
koop aanboden. Daarbij komt nog, dat herdrukken niet alleen in 
ongebruikten staat voorkomen, maar in vele gevallen ook ge
bruikt, voorzien van echte (?) zoowel als valsche afstempelingen, 
terwijl zij veelvuldig verwerkt werden tot het vervaardigen van 
oude, echte gelijkende poststukken. En dan schittert den naam 
van zekeren Georges Fouré hoog aan het firmament. Het is bijna 
ongelooflijk, wat deze man met her- en nadrukken, veranderde 
echte vernietigingsstempels, valsche stempels en oude poststukken 
wist samen te stellen. Er is meen ik, geen oude Duitsche Staat, 
waarvan hij geen poststukken heeft samengesteld. 

Geboortig uit Frankrijk vestigde hij zich omstreeks 1865 te 
Berlijn als taalleeraar. Oorspronkelijk was hij een der vooraan
staande Philatelisten in Duitschland, redacteur en uitgever van de 
„Berliner Illustrierte Briefmarken Zeitung" (1879-1887). Hii schijnt 
zeer goede vrienden geweest te zijn met beambten der rijksdruk-
kerij te Berlijn, en naar verluidt, moet hij eenigen tijd op een
zelfde adres hebben gewoond met den graveur Eduard Schilling. 
In opdracht nu van Fouré en buiten medeweten om van de direc
tie der drukkerij, waren deze lieden Fouré behulpzaam in het 
hem verschaffen van zegels van reeds buiten gebruik gestelde 
platen, eveneens van complete poststukken e. d. en hiermede 
werden dan de keurigste poststukken door Fouré vervaardigd. 
Wanneer men de jaargangen van zijn tijdschriften inziet, treft men 
herhaaldelijk advertenties aan, waarin hij zijn producten (natuur
lijk als origineel) te koop of in ruil aanbiedt. Door het vertrou
wen dat Fouré in verzamelaarskringen genoot, heeft het jaren 
kunnen duren, alvorens den vervalscher als zoodanig werd geken
merkt. Het was de philatelist Car! Lindenberg, die hem tenslotte 
als zoodanig brandmerkte. (Zie „Die Briefumschläge der deut
schen Staaten", vooral het deel „Norddeutscher Postbezirk"). 

Gelukkig zijn alle her- en nadrukken met slechts enkele uitzon
deringen, welke ik reeds noemde, in een of meer der onderdeelen, 
waaruit zegels bestaan, verschillend van de origineele. 

De d r u k zelf levert niet altijd een bewijs, daar herdrukken 
van dezelfde platen, enz. worden gedrukt als de origineele zegels. 
Bij nadrukken is dit anders, omdat hierbij de platen geheel of 
gedeeltelijk vernieuwd zijn en dus onvermijdelijk verschillen, hoe 
gering ook, van de oorspronkelijke, bijv. Hawaii 1853, 13 cents 
rood: origineel rechter opstaande rand twee fijne lijntjes; nadruk 
één lijn; bovendien zijn de nadrukken iets kleiner van formaat. 
Andere nadrukken vertoonen kleinere verschillen: een punt ont
breekt; het lettertype is forscher, enz. 
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De k l e u r is een belangrijke factor. Zij is gewoonlijk fletser 
dan bij de origineele zegels, hetgeen duidelijk uitkomt bij de 
courantenzegels van Oostenrijk (1851-1856). Dan komen nog her
en nadrukken voor in kleuren waarin de echte zegels nimmer 
werden uitgegeven, zooals bijv. Nederland 10 c. 1852, niet officieel 
herdrukt in blauw, groen, geel, zwart. 

Het p a p i e r is ook bijna altijd afwijkend, met een hooge 
uitzondering, wanneer dit nog van de oorspronkelijke uitgifte 
is bewaard gebleven: Natal, herdrukken uitgifte 1857-1858. 

Tot ongeveer 1877 werden de zegels van Kashmir gedrukt op 
inheemsch handgeschept papier; alle herdrukken komen voor op ge
streept machinaal vervaardigd papier. Soms is het papier te dik 
(herdrukken Baden 1851), soms dunner dan het origineele (Nieuw-
Brunswijk, herdrukken 1851). De papierkleur kan ook afwijken, 
hetgeen vooral goed uitkomt bij alle herdrukken der oudere uit
giften van Portugal, die volkomen wit zijn, terwijl het origineele 
papier een min of meer gele of grauwe tint heeft. Vele van deze 
zegels zijn bovendien op krijtpapier gedrukt, terwijl de herdrukken 
geen van alle op dergelijk papier voorkomen, met uitzondering 
van de 100, 150, 200 en 300 reis der uitgifte 1892. 

Het watermerk ontbreekt ook wel eens, bijv. bij de herdrukken 
Van Hamburg, uitgifte 1864, of het is niet in overeenstemming 
met de oorspronkelijke uitgifte, zooals Toskane 3 lire 1860, met 
watermerk van 1851. De zijden draden (Dickinson papier) ont
breken, of zijn door inktlijnen aangegeven: Beieren uitgiften 
1867-1870. In Württemberg gebruikte men in 1864 voor het her-
dr akken der uitgifte 1857 het papier, dat in Beieren gebezigd werd, 
derhalve is de kleur der zijden draad van het papier dezer 
drukken rood in plaats van oranjekleurig. 

De t a n d i n g kan ook verschillend zijn, bijv. alle tandingen 14 
bij zegels van Helgoland zijn herdrukken; herdrukken Paraguay 
der uitgifte 1879, ongetand of getand 13J4 in plaats van 12K; 
herdrukken Britsch-Guyana uitgifte 1851, getand 12K, de origi
neele zegels ongetand. 

De g o m is ook steeds verschillend van de oorspronkelijke of 
ontbreekt heelemaal. Bij oudere zegels werd de gom veelal met 
de hand aangebracht, is daardoor veel dikker en onregelmatig op 
de zegels aanwezig en vertoont door ouderdom kleine barstjes 
en is dikwijls geelachtig van kleur. Bij de her- en nadrukken treft 
men bijna uitsluitend witgekleurde gom aan, glad en dun aan
gebracht. De herdrukken van Portugal en Hannover zijn hiervan 
mooie voorbeelden. De 3 pf. Hannover 1859 komt ook voor met 
een roodachtige gomsoort, welke kleur verkregen werd door toe
voeging van een roodgetinte kleurstof, o. a. frambozensap. 

De her- en nadrukken van poststukken zijn ook bijna zonder 
uitzondering te onderscheiden van de origineele. De druk kan 
slecht zijn in tegenstelling tot de oorspronkelijke uitgiften, bijv. 
kruisbanden Helgoland, of er is een geheel verschillend druk-
procédé gevolgd, eveneens bij Helgoland: kruisbanden in steen
druk, de origineele in boekdruk. 

Madeira herdrukte in 1885 briefkaarten van 1880, met opdruk 
„Madeira", welke kaarten origineel met dezen opdruk nimmer 
werden uitgegeven. Zij dienden als geschenk voor de deelnemers 
aan het wereldpostcongres te Lissabon, gehouden in 1886. 

Waar poststukken over het algemeen meer druk bevatten dan 
zegels, kunnen nog verdere verschillen in druk voorkomen. Om
randingen van briefkaarten kunnen afwijken, vooral bij nadrukken: 
Helgoland, antwoordkaart 1876, nagedrukt in 1886, 5 -f- 5 pf., 
met de drukfout „reserve" en zonder „reverse". Origineele kaarten 
met deze drukfout bestaan niet dus zijn alle kaarten waarop de 
fout voorkomt, nadrukken. 

Het papier is ook meestentijds afwijkend: dunner en gladder 
bij de kruisband 2 kr. uitgifte 1872 Oostenrijk; geel in plaats van 
wit bij de converts Oldenburg uitgifte 1861-1862; zijden draden 
ontbreken bij de converts 1852 Pruisen; het watermerk ontbreekt 
in de enveloppen van Oostenrijk 1861, enz. 

De gom op de achterkant der kleppen van enveloppen kan ook 
verschillen, bijv. korte gom bij de herdrukken der couverts van 
Oostenrijk 1861 in plaats van lange gom. 

Het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden om aan te 
toonen in welke opzichten de her- en nadrukken van de origineelen 
kunnen verschillen. Vele meerdere zouden zijn op te noemen, maar 
ik meen wel, hiermede te kunnen volstaan om een idee te geven, 
waarop te letten is. 

>OSTZEGEL VEILINGEN 
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Natuurlijk brengen de hulpmiddelen, welke ik reeds in mijn 
artikel „Vervalschingen" opsomde, ook uitkomst bij het onder
zoeken van dit soort zegels. Papier en kleuren der inkten geven 
onder de kwartslamp bezien aanmerkelijke verschillen weer; de 
microscoop geeft in bijna alle gevallen duidelijke verschillen der 
papierstructuur aan. 

To t slot nog een kort overzicht van de literatuur aangaande de 
her- en nadrukken. 

De eerste gegevens, voor zoover ik heb kunnen nagaan, treft 
men aan in den catalogus 1864 van O. Berger-Levrault, zeer aan
gevuld in de uitgave van 1867 (de eerste editie is in de Duitsche, 
de tweede in de Fransche taal). 

In 1879 verscheen: „Das schwarze Buch der Philatelie", door 
P. von Lietzow, met ook opgaven van deze zegels. 

De tweede uitgave van Gebrüder Senfs Illustrierter Postwert
zeichen Katalog (1893) (de eerste uitgave is mij onbekend) geeft 
ook notities aan betreffende deze zegels. Het is wel aardig op te 
merken, dat ook vele van Fouré's producten hierin zijn op
genomen als zijnde echte stukken. Na de openbaringen echter van 
Carl Lindenberg zijn zij geschrapt in den catalogus van 1894. 

Het eerste speciale werkje over her- en nadrukken verscheen 
in 1892: „Verzeichnis aller bekannten Neudrucke staatlicher Post
wertzeichen u. s. w." van de hand van dr. F. Kalckhoff, welk 
boekje door Harry Hilckes in het Engelsch vertaald werd onder 
den titel: „A complete Illustrated Catalogue of all known Reprints 
and how to detect them". In 1894 verscheen nog in het Fransch 
van F. Piet Lataudrie :„Les Réimpressions et leurs Caractères 
Distinctifs". 

Bovenstaande werkjes waren nog vrij onvolledig en gebrekkig 
in de beschrijvingen van dit soort zegels. Van meer belang is het 
in 1898 uitgegeven boekwerk: „Reprints of Postal Adhesive Stamps 
and their Charactaristics" door E- D. Bacon, hetgeen een volledige 
opsomming geeft, met beschrijving van alle her- en nadrukken 
van zegels. 

Het standaardwerk op dit gebied is echter wel: „Handbuch aller 
bekannten Neudrucke staatlicher Postfreimarken und Ganzsachen, 
nebst Angabe ihrer Kennzeichen", van P. Ohrt , Major a. D. Het 
werk werd begonnen in 1906, en thans zijn er 4 banden gereed 
(Band IV, 1937). De laatste band is voor zoover de schrijver 
aangeeft in bewerking, maar door omstandigheden buiten den wil 
van den schrijver is hij niet in staat zoo spoedig te werken als 
hij wel zou wenschen. De heer Ohrt , thans ongeveer 72 jaar oud, 
is nog vol optimisme en hoopt ook nog den laatsten band te 
kunnen voltooien. In het belang der philatelie hopen wij, dat 
zijn wensch in vervulling moge gaan. Zijn werk is meer dan 
uitmuntend wat juistheid betreft en ieder onderdeel is door hem 
zelf met de uiterste nauwgezetheid onderzocht en neergeschreven. 

Evenals in mijn artikel over „Vervalschingen" zou ik weer 
willen eindigen met een opsoming van die punten, welke ver
schillen kunnen tusschen de her- en nadrukken en de origineele 
zegels. Ik zal dit niet doen om niet in herhaling te treden, maar 
verwijs hiervoor nogmaals naar het slot van eerstgenoemd artikel. 

COMPONISTEN EN TOONKUNSTENAARS 
OP POSTZEGELS 
door W. M. BAKKER. 

Ieder vogeltje zingt zooals het gebekt is en zoo kraai ik ook 
in mijn vrije uurtjes. Behalve dat ik een zeer bescheiden phila
telist ben, kan ik mij ook rangschikken onder de muziekliefhebbers. 

Dit heeft mij er toe gebracht, een verzameling postzegels te 
construeeren op kaarten samengesteld, bevattende de zegels en 
officieele briefkaarten, die op een of andere wijze verband houden 
met muziek, componisten of muziekfeesten. 

Ik wilde hiermede een bewijs te meer leveren, hoe het ver
zamelen ook van die zegels kan bijdragen tot iemands ontwikkeling. 
Bij eiken componist wordt op de kaart aangegeven diens portret 
met data en plaats van geboorte en sterfte, zoomede een facsimile 
van hun handteekening, waaronder de zegel of zegels, die ver
schenen, met jaar van uitgifte. Dat dit veel gemakkelijker ge
schreven is dan verkregen, heeft zijn attractie. Hoe moeilijker 
het is het verlangde te verkrijgen, des te grooter is de satisfactie 
wanneer het doel bereikt wordt. 

im^ 1 
mmSIi 
MEDÊRLANDI 

Een woord van dank aan de beeren mr. Van Peursem, Zilver en 
Zwolle, die steeds bereid waren mij belangeloos inlichtingen of hulp 
te verstrekken. 

Laat ik beginnen met de beide Nederlandsche componisten 
Sweelinck en Diepenbrock, van wie in 1935 zomerzegels verschenen. 

Hoeveel moeite heb ik b.v. gehad om een 
portret van SWEELINCK te bemachtigen 
Bij muziek- en kunsthandelaren nul op 't 
request; de muziekschool te Utrecht had 
wel een portret, doch wilde het niet af
staan. Tenslotte kwam ik terecht in de 
Oude Manhuispoort bij een antiquair. Deze 
had er één op heel oud papier met roest
vlekken. Men had met potlood nog een bril 
op het plaatje geteekend en voor dit exem
plaar vroeg de koopman 40 cent. Ik dacht: 
in geen 40 jaar, en maar goed ook, want 
later heb ik bij de firma Wagenaar te 

Utrecht een keurige kaart kunnen bemachtigen, evenals van 
Heinrich Schütz. Met de handteekening van Sweelinck van het
zelfde laken een pak; ook heel lastig te bemachtigen. 

Wanneer Jan P. Sweelinck in 1562 te Deventer werd geboren, 
weet men niet. Hij stierf op 16 October 1621 te Amsterdam en 
is begraven in de St. Nicolaaskerk op het Oudekerksplein, waar 
hij jaren organist is geweest. 

ALPHONS J. M. DIEPENBROCK werd 
geboren te Amsterdam 2 September 1862, 
gestorven aldaar 5 April 1921. 

Is het niet typisch, dat zij juist 300 jaar 
na elkaar werden geboren en stierven ? 
Wanneer men zou gelooven aan reïncarnatie 
dan zou men kunnen veronderstellen, dat 
Sweelinck na 3 eeuwen in de huid van 
Diepenbrock was gekropen. 

Van Sweelinck verscheen de zegel 12!^ 
cent blauw; van Diepenbrock verscheen de 
zegel 5 cent bruinsepia. 

Twee groote muzikale genieën: Bach en Handel, werden beide 
geboren in het jaar 1685 en stierven in 1759. Een bijzonderheid, 
die men wellicht niet zoo gauw had bemerkt, wanneer niet de 
data van geboorte en sterfte waren aangegeven. 

Er verschenen van J O H A N N SEBASTIAAN BACH, geboren 
21 Maart 1685 te Eisenach, gestorven 28 Juli 1759 te Leipzig, 
2 zegels: Duitschland 1926, 50 pfennig bruin; Duitschland 1935, 
12 pfennig rood. 

GEORGE FRIEDRICH HäNDEL, geboren 23 Februari 1685 
te Halle, gestorven 14 April 1759 te Londen, heeft één zegel: 
Duitschland 1935, 25 pfennig blauw. 

Twee groote liedercomponisten werden herdacht: 
H U G O WOLF, geboren 31 Maart 1860 te Windischgrätz, ge

storven 22 Februari 1903 te Weenen. Eén zegel: Oostenrijk 1922, 
100 kronen bruinolijf. 

FRANZ SCHUBERT, geboren 31 Januari 1797 te Lichtenthal, 
gestorven 19 November 1828 te Weenen. Eén zegel: Oostenrijk 
1922, 10 kronen lila. Van dezen componist verscheen ook in 1928 
een officieele briefkaart ter gelegenheid van zijn lOOen sterfdag. 

RICHARD WAGNER, geboren 22 Mei 1813 te Leipzig, ge
storven 13 Februari 1883 te Venetië. 

In Duitschland verscheen in November 1932 een serie weldadig-
heidszegels, betrekking hebbende op de door Wagner gecompo
neerde opera's: 3 pfennig bruin, Tannhäuser; 4 pfennig blauw. 
Fliegende Holländer; 5 pfennig lichtgroen, Rheingold; 6 pfennig 
donkergroen, Meistersinger; 8 pfennig oranjerood, Walküre; 
12 pfennig karmijn, Siegfried; 20 pfennig lichtblauw, Tristan en 
Isolde; 25 pfennig blauw, Lohengrin; 40 pfennig violet, Parsifal. 

Oostenrijk gaf in 1926 een serie weldadigheidszegels uit, de 
zoogenaamde Nibelungen-serie. Op deze komen de figuren voor 
uit Wagner's Ring der Nibelungen: 3 groschen grijs, Siegfried na 
het verslaan van den draak; 8 groschen blauw, Siegfried en Günther 
varen naar Brünhildes rijk IJsland; 15 groschen lilarood, twist
gesprek tusschen Kriemhilde en Brünhilde; 20 groschen olijfgroen, 
de Rijndochters doen Hagen een voorspelling; 24 groschen donker-
violet, Rüdiger von Bechelaren begroet de Nibelungen; 40 groschen 
roodbruin, gevecht tusschen Dietrich von Bern en Hagen. 

VAN DIETEN — VOOR MANCOLIJSTEN 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN, geboren 16 December 1770 te 
Bonn; gestorven 26 Maart 1827 te Weenen. Zegels: Dultschland 
1926, 20 pfennig blauw; idem 1927, 8 pfennig groen; Oostenrijk 
1922, 7% kronen zwart. Verder werd in 1927 bij de feesten ter 
eere van zijn lOOen sterfdag in Oostenrijk een speciale briefkaart 
van 10 groschen uitgegeven, waarop voorkomen behalve zijn portret 
afbeeldingen van de huizen in Heiligenstadt, Nussdorf, Moedling 
en Baden, waar hij gewerkt heeft, zoomede het volgende gedicht: 

Noch steht manch altes Haus 
Verehrt als seines Wirkens Staette, 
Kein neues ward erbaut 
Das nicht sein Lied durchklungen haette. 

HEINRICH SCHÜTZ, geboren 8 October 1585 te Kostritz, 
gestorven 6 November 1672 te Dresden. Duitschland 1935, 
6 pfennig groen. 

FRANZ LISZT, geboren 22 October 1811 te Raiding, gestorven 
31 Juli 1886 te Bayreuth. Hongarije 1932, 20 filler rood. Ter 
gelegenheid van de postzegeltentoonstelling bij het 50-jarig bestaan 
der eerste vaderlandsche postzegelverzamelaarsvereeniging, ge
houden van 6-13 Mei 1934 te Budapest, werd een speciaal blokje 
uitgegeven met hetzelfde zegel van 20 filler, doch in bruinkarmijn 
kleur in een sterfiguur teekening. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, geboren 27 Januari 1756 
te Salzburg, overleden 5 December 1791 te Weenen. Oostenrijk 
1922, 5 kronen donkerblauw. 

FRANZ JOSEPH H A Y D N , geboren 3 Maart 1732 te Rohnau, 
gestorven 31 Mei 1800 te Weenen. Oostenrijk 1922, 234 kronen 
roodbruin. 

A N T O N BRÜCKNER, geboren 4 September 1824 te Ansfelden, 
gestorven 11 October 1896 te Weenen. Oostenrijk 1922, 25 kronen 
donkergroen. 

JOHANN STRAUSS, geboren 25 October 1825 te Weenen en 
aldaar gestorven 8 Juni 1899. Oostenrijk 1922, 50 kronen lilarood. 

BELGIË herdacht: 
PETER BENOIT, geboren 7 Augustus 1831 te Harlebeke, ge-

VAN DIETEN — ( 

storven 8 Maart 1901 te Antwerpen. Ter gelegenheid van zijn 
lOOen geboortedag werd in 1934 een weldadigheidszegel uitgegeven: 
75 centimes bruin. 

EUGENE ISAYE, vermaard violist, geboren 13 Juli 1858 te Luik, 
gestorven 12 Mei 1931 te Brussel. Ten bate van het muziekfonds 
„Koningin Elisabeth" werden in October 1937 ter gelegenheid 
van een internationalen wedstrijd, Eugene Isaye genaamd, 2 zegels 
uitgegeven: 70 -|- 5 centimes zwart, 1.75 franc -f 25 centimes 
blauw, beide met de beeltenis van koningin Elisabeth. Verder een 
blok van 4 zegels: twee van 1.50 + 2.50 franc bruin, twee van 
2.45 -|- 3.55 franc paars, eveneens beide met het beeld der koningin. 

ITALIË gaf de volgende zegels uit: 
VINCENZO BELLINI, geboren 3 November 1801 te Catania, 

gestorven 23 Septem.ber 1835 te Puteaux. Ter herdenking van 
zijn lOOen sterfdag verschenen in Italië de volgende zegels: 20 cen
times rood, 30 centimes bruin, 50 centimes paars, 1.25 lire blauw, 
alle met zijn portret ; 1.75 lire rood, vleugel met spelende hand; 
2.75 lire zwart, zijn geboortehuis te Catania. Verder de lucht
postzegels: 25 centimes geel, 50 centimes bruin, 60 centimes wijn-
rood, alle voorstellende een engel, een hard bespelend; 1 lire paars, 
zingend engelenpaar; 5 lire groen, landschap op Sicilië. 

GIOVANNI PERGOLESE, geboren 4 Januari 1710 te Jesi, ge
storven 16 Maart 1736 te Porzioli. Italië 1937, 30 centimes bruin, 
75 centimes karmijn. 

GASPARO SPONTINI, geboren 14 November 1774 te Majalati 
en aldaar overleden 14 Januari 1851. Italië 1937, 1.75 lire licht
rood, 10 centimes bruin. 

A N T O N I O STRADIVARI, de wereldberoemde vioolbouwer, 
geboren in 1644 te Cremona (datum onbekend) en aldaar over
leden 18 December 1737. Ter herdenking van zijn 200en sterfdag 
werden in Italië in 1937 uitgegeven: 20 centimes rood, 2.55 -|- 2 
lire groen, beide met portret. 

GRATIS VéDé-NIEUWS 
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FRANKRIJK eerde philatelistisch de volgende componisten: 
H E C T O R BERLIOZ, geboren 11 December 1803 te Cóte 

St. Andrée, gestorven 8 Maart 1869 te Parijs. Er verschenen twee 
weldadigheidszegels: 1936, 40 centimes groen; 1938, 55 centimes 
paars. 

CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, geboren 22 Augustus 1862 te 
Saint Germain en Laye, gestorven 26 Maart 1918 te Parijs. In 1939 
werd een weldadigheidszegel uitgegeven voor de werklooze intel-
lectueelen: 70 centimes sepia. 

ROUGET DE LISLE, geboren 
10 Mei 1760 te Lons Ie Saunier, 
gestorven 26 Juni 1836 te Chory 
Ie Roir; de componist en dichter 
van de Marseillaise. Ter her
innering aan den lOOen sterfdag 
van dezen componist verschenen 
2 zegels: 20 centimes groen, met 
teekening van het standbeeld in 
zijn geboorteplaats Lons Ie Sau
nier (Jura); 40 centimes bruin, 

voorstellende de Marseillaise naar het bouwwerk van Rude, voor
komende op het basrelief van den Are de Triomphe te Parijs. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
FRIEDR. SMETANA, geboren 2 Maart 1824 te Leitomisje, 

gestorven 12 Mei 1884 te Praag. Op 24 Maart 1934 werd ter her
innering aan den 50en sterfdag van dezen componist een zegel 
uitgegeven van 50 haleru groen. In de omlijsting van dezen zegel 
staan muzieknoten, zijnde de beginmaten van zijn opera Libusa. 

A N T O N DVORAK, geboren 8 September 1841 te Mühlhaus, 
gestorven 1 Mei 1904 te Praag. Ter gelegenheid van zijn 30en sterf
dag verscheen in November 1934 een zegel van 50 haleru groen. 

FRANTISEK SKROUP, geboren 3 Juli 1801 te Velké Osice, 
gestorven 7 Februari 1862 te Rotterdam. Ter gelegenheid van het 
100-jarig jubileum van de Tsjechische nationale hymne Kde domov 
muj (Waar is mijn vaderland), waarvan Skroup de componist was, 
werden in 1934 twee zegels uitgegeven: 1 kroon lilarood, 2 kroon 
blauw. Bovendien twee vellen op extra zwaar papier, waarop 
15 zegels hetzij van 1 of van 2 kronen voorkomen en tevens de 
muziek en daaronder de woorden van het volkslied. 

Als curiositeit zij nog vermeld, dat Skroup te zijner tijd ver
bonden was aan de toenmalige Duitsche Opera te Rotterdam. In 
de gevel van zijn sterfhuis. Hang 31, is een bronzen gedenkplaat 
aangebracht. Skroup heeft zijn compositie nimmer als volkslied 
gekend; eerst veel later werd het tot nationale hymne verheven. 

POLEN. 
IGNAZ J O H A N N PADEREWSKI, geboren 18 November 1859 

te Koerilofka; hij leeft nog. 1919, 15 fen karmijn. 
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FREDERIC FRANCOIS CHOPIN, geboren 22 Februari 1810 
te Zelazowa, gestorven 17 October 1849 te Parijs. 1927, 40 groszy 
ultramarijn. 

LITAUEN. 
VINCES KUDIRKA, geboren 31 December 1858 te Paezeriai; 

waar hij op 16 November 1899 gestorven is, schijnt men niet 
precies te weten. Er verschenen in 1934 twee vliegzegels: 60 centu 
blauw, 40 centu bruinrood, waarop twee regels van het door 
hem gedichte en gecomponeerde lied Lietuva Tévyne Musu 
(Litauen ons vaderland) voorkomen. Op voorstel van president 
Smetona is dit lied later het volkslied geworden. 

DOMINICAANSCHE REPUBLIEK. 
JOSé REYES, geboren 15 November 1835 te San Domingo en 

aldaar overleden 31 Januari 1905. Componist van het Domini 
kaansche volkslied. 1936, 5 centavos blauw. 

COSTA RICA. 
MANUEL MARIA GUTIERREZ. Costa Rica gaf in 1936 een 

zegel uit van 1 colon groen, ter eere van den dichter en com
ponist van het volkslied Noble patria, tu hermose bandira (Edel 
vaderland, gij schoone vlag). 

BRAZILIË. 
CARLOS GOMES, geboren 11 Juli 1836 te Campinas, gestorven 

16 September 1896 te Para. Ter gelegenheid van zijn geboorte
eeuwfeest verschenen 4 zegels: twee van 300 reis rood en bruin, 
met zijn portret; twee van 700 reis lichtbruin en blauw, met de 
eerste maten van zijn opera „Il guarany". Ook werd in 1936 
ter herdenking van dit feest een nationale postzegeltentoonstelling 
gehouden. 

VENEZUELA. 
THERESE CARRENOZ, geboren 22 December 1853 te Caracas, 

gestorven 13 Juni 1917 te New York. In 1938 verscheen een zegel 
van 25 centimes blauw, om de gebeurtenis te vieren dat het 
stoffelijk overschot van deze beroemde pianiste naar haar geboorte
land werd teruggebracht. 

Dit ziin dus alle zegels betrekking hebbende op componisten 
en musici. 

Verband houdende met muziek, zangersfeesten enz. bestaan nog 
de volgende zegels en kaarten: 

DUITSCHLAND. 
Zum Tag der deutschen Hausmusik verscheen in 1936 een brief

kaart als Werbekarte der Reichsmusikkammer. Dr. Johnen heeft 
een aantal hiervan met 3 pfennig waardestempel laten bedrukken. 

Ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van den Duitschen 
zangersbond werden 6 officieele briefkaarten uitgegeven ter gelegen
heid van het 12e zangersbondsfeest te Breslau, gehouden van 28 Juli 
tot 1 Augustus 1937. Zij bevatten gezichten op Breslau. 

ESTLAND. 
Ter herinnering aan het 10e zangersfeest werden op 29 Mei 1933 

uitgegeven 3 zegels met de beeltenis van den Estlandschen zang
god Wanemuine met luit: 2 sent groen, 5 sent rood, 10 sent 
lichtblauw. 

FINLAND. 
Ter eere van het eeuwfeest der 

„Kalevala", het heldendicht van de 
Finnen, bevattende een verzameling 
van Einsehe volkszangen (runen), 
werden in Maart 1935 uitgegeven: 
1% mark donkerkarmijn, 2 mark 
donkergrijs, 2 ^ mark blauw. 

FRANKRIJK. 
Frankrijk gaf in Juni 1938 een 

zegel uit ten bate van de natio
nale muziekuitvoeringen met het beeld van het kasteel van Ver
sailles: 1.75 + 75 centimes blauw. 

OOSTENRIJK. 
Op de internationale postzegeltentoonstelling te Weenen in 1933, 

de Wipa, werd uitgegeven een speciaal blok van 4 zegels, waarop 
voorkomt een deel van het beroemde schilderij van Moritz von 
Schwind „Die Symphonie": 50 + 50 groschen violetblauw. Aan 
den voet der zegels is een postiljon-signaal in notenschrift aan
gegeven. 

POLEN. 
Polen vierde in November 1938 zijn 20-jarige onafhankelijkheid 

door de uitgifte van een serie van 60 briefkaarten, waarbij op 
vijf hiervan de volgende componisten voorkomen: 

Marcin Leopolita, 1540-1589: religieuse muziek; 
Michaz Oginski, 1765-1833: componist en politicus; 
Frederic Chopin, 1810-1849: componist en pianist; 
Stanislaw Moniuszko, 1819-1872: liederen- en opera-componist; 
Karol Szymanowski, 1883-1937: componist van moderne muziek. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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Tenslotte kan ik nog vermelden een muzikaal poststempel, 
waarop voorkomen de woorden: „Deutsch ist die Saar", met een 
muziekbalk aangevende de eerste noten van dit lied. 

Wie kan mij helpen aan de volgende gegeven, die aan mijn 
verzameling ontbreken? Facsimile handteekening van: Claude De
bussy, Eugene Isaye, Gasparo Spontini, Thérèse Carreno, Antonio 
Stradivari, Giovanni Pergolese, Carlos Gomez, Vinces Kudirka, 
Frantisek Skroup, Anton Dvorak, Heinrich Schütz. 

Bij voorbaat dank ik eventueele toezenders voor hun mede
werking. 

OPROEP TOT MEDEWERKING. 

Het blijkt, dat dikwijls in de provinciale ot plaatselijke pers 
philatelistische artikelen voorkomen, die van algemeen belang zijn. 
Bovendien is er op het gebied oorlogsvaria beslist meer te bereiken, 
als meerderen maar hun bijzonderheden opzonden. 

Gaarne ontvang ik opgave van namen en adressen van hen, die 
mij regelmatig persartikelen willen toezenden, alsmede van hen, 
die op groote handelskantoren werkzaam zijn er alles wat daar 
aan interessants binnenkomt, aan mij willen opzenden. Eventueele 
portokosten worden, indien gewenscht, gaarne vergoed. 

De hoofdredacteur, W. G. ZWOLLE. 

Vraag. — Waarmede verwijdert men een nicotine-vlek van 
een postzegel ? 

Antwoord. — Absolute alcohol en zoo noodig een nabehandeling 
met 3 "lo waterstofperoxyde zal in de meeste gevallen wel vol
doende zijn. Oppassen bij zegels met gevoelige kleuren. Dr. B. 

Wie kan inlichtingen verstrekken omtrent het volgende be
treffende Russisch-Kreta ? 

Yvert vermeldt boven de nrs. 6—9c „papier verge" zonder de 
nadere aanduiding .,horizontaal" of „vertikaal ' . De in vragers 
bezit zijnde nrs. 6—8 zijn h o r i z o n t a a l , terwijl dezer dagen 
in een boekje nr. 9 v e r t i k a a l gestreept voorkwam. In het
zelfde boekje bevond zich de 2 metallik r o s e op „papier uni" 
Ook dit zegel komt niet in Yvert voor, terwijl Michel al zeer 
onvolledig omtrent deze zegels is. 

"^^Tycisdiriiftciii 

SPECIAAL-CATALOGUS VAN DE POSTALE UITGIFTEN 
VAN REPUBLIKEINS SPANJE. 

Als pendant op het door den heer Sieger uitgegeven werk over 
de Spaansche zegels, die gedurende den burgeroorlog door de 
Franco-regeering werden uitgegeven, stelde de heer Karel J. 
Heymans samen een „speciaal-catalogus van de postale uitgiften 
van republikeins Spanje tijdens de burgeroorlog uitgegeven 
18 Juli 1936 — 31 Maart 1939". Dit is de eerste catalogus, die 
van dit gebied bestaat, want zelfs in de Spaansche taal bestaat hier 
van nog niets. Verder is deze catalogus geen prijscourant der firma 

Heymans, maar een zoo zuiver mogelijke waardemeter, verkregen 
door gegevens uit Spanje. Beide werken behooren zoowel in het 
bezit te zijn van den speciaal-verzamelaar op dit gebied alsmede 
van elke vereenigingsbibliotheek. De prijs van ƒ 1.45 is hiervoor 
zeker geen bezwaar. 

MANDSJOEKWO. 
Gaarne wil ik de aandacht vestigen op een in de Engelsche taal 

uitgegeven speciaal-ctalogus van de zegels van Mandsjoekwo. Sinds 
26 Juli 1932 zijn er 124 frankeer- en 4 luchtpostzegels uitgegeven, 
die alle nauwkeurig met velerlei afwijkingen zijn beschreven en 
van afbeeldingen zijn voorzien. Men ziet eens iets anders dan het 
zoo algemeene Europa. 

Het werkje wordt uitgegeven door Alexander Schumann te 
Shanghai, terwijl niet onopgemerkt mag blijven net feit, dat o. a. 
een Nederlander, de heer J. Verrijn Stuart, de voorzitter van de 
philatelistenvereeniging te Shanghai, zijn speciaal-collectie ter 
beschikking heeft gesteld om dezen catalogus zoo volledig mogelijk 
te doen zijn. W. G. Z. 

pliÜateWg 

HERDENKING VAN HET EEUWFEEST VAN DEN 
POSTZEGEL IN NEDERLANDSCH-OOST-INDIE. 

Het bestuur van de Nederlandsch-Indische Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars te Batavia heeft, in samenwerking met het 
Sociaal Bureau voor Nederlandsch-Indië, besloten om dezen voor 
de philatelie bijzonderen dag, evenals in vele andere landen van 
de wereld, niet ongemerkt voorbij te laten gaar-

Deze voor de philatelie zoo merkwaardige da^ zal worden ge
vierd met een herdenkingsavond in de bovenzaal van Hotel des 
Indes. In de tweede plaats wordt in de bovenzaal van Kolff & Co. 
van 6 tot 11 Mei een tentoonstelling van bijzondere postwaarden 
gehouden, waarvoor het hoofd van den P.T. f.-dienst welwillend 
eenige stukken uit het postmuseum afstond, en ten slotte zal de 
waarnemend voorzitter van de Nederlandsch-Indische Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, ir. A. C. van den Bijliaardt, een causerie 
houden voor de radio over het verzamelen van postzegels. 

Als bijzondere aantrekkelijkheid zullen door de laatstgenoemde 
vereeniging speciale genummerde enveloppen worden uitgegeven, 
die — indien gefrankeerd met de thans nog geldige weldadigheids-
zegels van het Sociaal Bureau en indien gedeponeerd in de daar
voor in Hotel des Indes op dien dag aanwezige bus — door de post 
met een speciaal herinneringsstempel zullen worden afgestempeld. 

Deze enveloppen, gefrankeerd met een volledig stel weldadig-
heidszegels, zullen den 6en Mei gedurende den geheelen dag in 
Hotel des Indes verkrijgbaar zijn tegen den prijs van ƒ 0.75 per 
enveloppe, waarvoor het Sociaal Bureau de bekende kiosk, die in 
December j.1. in het hoofdpostkantoor stond opgesteld, beschik
baar zal stellen. 

De genoemde vereenigingen zijn bereid om voor hen, die niet 
in de gelegenheid zijn zelf voor aankoop en ler post bezorging 
van deze enveloppen te zorgen, dit te doen, indien bijtijds een 
bedrag van ƒ0.75 per enveloppe wordt overgemaakt met opgave 
van het adres aan wien de enveloppe moet worden gezonden en 
den naam van den afzender. (Adres der secretariaten: Villalaan 8 
en Van Heutszboulevard 23). 

Bovenstaande mededeeling kregen wij, ondanks de luchtpost, 
helaas te laat om nog in het April-nummer te kunnen worden 
geplaatst. 

NEDERLANDERS OP DE POSTZEGELS. 

Dezer dagen hebben wij kunnen lezen, dat op de a.s. zomer-
zegels wederom een vijftal bekende Nederlanders zal worden af
gebeeld, nl. de schilders Van Gogh en Jan Steen, de geleerden 
Camper en Scaliger en de schrijver Potgieter. 

VAN DIETEN — NIEUWTJESLEVERING 
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Het is met onze portretpostzegels eigenaardig gegaan: tot 1928 
kwam op de postzegels van Nederland en zijn Overzeesche 
Gewesten, behalve de beeltenissen van de leden van ons geliefde 
vorstenhuis, alleen het (afschuwelijk uitgevoerde !) portret van 
De Ruyter op de zegels voor. Sindsdien gaat het beter: Rem
brandt, Lorentz, Boerhaave, Erasmus, Marnix, Vondel, Willi
brordus en omstreeks 25 andere personen verschenen op onze 
zegels en die van Curayao. 

De vraag is echter: is de keus van de afgebeelde personen wel 
steeds van propagandistische waarde ? Want propagandistische 
waarde kan de postzegel tegenwoordig in zeer sterke mate 
hebben ! Dat mannen als de bovengenoemden op de zegels ver
schenen . . . . wien zou dit geen genoegen doen ! Mannen immers, 
die den naam van ons land over de wereld groot hebben gemaakt. 
Maar er zijn er toch ook onder, die — van hoe groote beteekenis 
zij voor een bepaald terrein van ons volksleven ook mogen zijn 
geweest, niet sprekend genoeg zijn voor het buitenland. In alle 
bescheidenheid gezegd: zou meer dan één procent van onze eigen 
landgenooten de namen van Minckelers, De Ie Boë Sylvius, 
Scaliger, Camper kennen ? Nu blijkt b.v. Scaliger in 1540 te zijn 
geboren, zoodat de postzegel met zijn beeltenis tot op zekere 
hoogte beschouwd kan worden als jubileumzegel. 

Er zijn echter vele personen, wier portretten wij gaarne op de 
Nederlandsche postzegels zouden zien verschijnen; zou het niet 
mogelijk zijn, dat de stadhouderkoning Willem III, prins Maurits, 
Hugo de Groot, Jan de Witt, J. P. Coen, Tromp, P. C. Hooft 
— wij noemen slechts een paar namen — weldra ook op de kleine 
papiertjes, postzegels genaamd, verschijnen ? 

Het zal wellicht niet algemeen bekend zijn, dat ook op post
zegels van vreemde mogendheden eenige Nederlanders voor
komen ! Wanneer wij de wijnroode 5 drachmai van Griekenland 
van 1928 bekijken, dan zien wij het portret van den Neder
landschen admiraal in Russischen dienst graaf Van Heiden (ten 
onrechte Van der Heyden genoemd !); op de 5 groschen van 
Oostenrijk van 1937 zien wij de beeltenis van Gerard van Swieten. 
lijfarts van Maria Theresia; de onlangs uitgegeven 2 pence van 
NieuwZeeland brengt ons de beeltenis van Abel Jansz. Tasman. 
Daarnaast komen natuurlijk vele personen van Nederlandsche af
stamming op de zegels voor: wij denken aan de beide presidenten 
Roosevelt, aan Goethals en aan Beethoven. In dit verband zouden 
nog vele namen te noemen zijn. Wij kunnen slechts de hoop uit
spreken, dat de grootsten onder de grooten hun plaats zullen 
vinden op de Nederlandsche zegels, die ons sinds eenige jaren ook 
den grondlegger van ons volksbestaan in beeld brengen. 

v. P. 

PHILATELIE OF PHILOTELIE ? 

Het is een bekend voorkomend verschijnsel, dat in de inter
nationale postzegelbladen zoo op bepaalde tijden dezelfde onder
werpen worden behandeld, die blijkbaar elke jongere generatie 
weer naar de pen doen grijpen. Daar ons in het afgeloopen jaar 
reeds eenige malen de vraag heeft bereikt wat de eigenlijke 
beteekenis mag zijn van het woord „philatelie", maken wij gaarne 
gebruik van de in de Sammler Woche van 5 Februari j . l . gevoerde 
polemiek, om ook onzen lezers de noodige voorlichting te 
verschaffen. 

Zooals bekend, is Herpin in deze taalscheppend opgetreden. Hij 
ging uit van het Grieksche woord „atelès", dat vrij van belasting 
of kosteloos, „franco" beteekent. Op de moderne Grieksche veld
postkaarten is dit woord nog te vinden. „Philos", een vriend van, 
werd de andere samenstelling, zoodat Herpin met het woord 
„philatelie" tot uitdrukking wilde brengen het begrip: vriend(en) 
van francoteekens (postzegels). Of deze woordschepping taalkundig 
juist is, zullen wij maar in het midden laten; zij heeft zich inter
nationaal zoo ingeburgerd, dat zij niet meer terzijde te stellen is, 

temeer daar zij zulke gemakkelijke afleidingen vormt als: phila
telistisch, philatelist, philatelie, philatélique, enz. 

„Telos", dat in de eerste plaats doel, ook afstand, verte, ver
schiet, beteekent, beduidt ook belasting, afgifte, kosten, porto, en 
deze laatste beteekenissen zijn voor ons van belang. „Philotelie" 
beteekent dus niets anders dan: liefde voor belasting. Deze lief
hebberij zal men hoogstens bij belasting of douaneambtenaren 
aantreffen en het is ook zeer de vraag of de Grieken daar zoo 
verzot op waren. 

Het zegel (teeken) heet in het Grieksch „semeion", de postzegel 
„grammatosemon"; dus zegelliefhebberij moest eigenlijk in het 
Grieksch heeten „philosemie", de postzegelliethebberij „philo 
grammatosemie". Vooral dit laatste woord vloeit nu niet zoo erg 
vlot over de lippen en zal wel geen kans krijgen het woord 
„philatelie" te verdringen. 

Het gaat met woorden vaak zoo, dat de afleidingen moeilijk 
zijn te reconstrueeren, vooral, omdat de beteekenis van het woord 
dikwijls totaal verandert. Men denke b.v. aan het Nederlandsche 
woord „opdonderen". Eenige eeuwen geleden schreef men: „ten 
derde dage kwamen de schepen opdonderen (opdagen)". Nu kan 
men toch kwalijk tegenwoordig bevroeden, dat men in feite wordt 
uitgenoodigd nader te treden, wanneer men (helaas) min of meer 
vriendelijk wordt toegeroepen: „wil je opdonderen ! ?". 

Het is wel merkwaardig, dat, juist in verband met het woord 
„philotelie", het sedert 17 jaar te Athene verschijnende postzegel
blad „Philoteleia" heet en de bij het blad aangesloten vereeniging 
in het Fransch „Société Philotélique", dus met een o inplaats 
van met een a. 

Etymologisch verdient „philotelie" de voorkeur, maar de spraak 
makende gemeente deelt die opinie blijkbaar niet. 

H. CH. J. ROELOFSZ. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
Het bezoek over de afgeloopen maand is iets teruggeloopen. Nu 

het mooie weer komt, is de belangstelling voor de postzegels 
weer iets aan het tanen. 

Als dit verslag verschijnt, is op 6 Mei een avondbeurs gehouden 
ter herdenking van de eerste uitgifte van de postzegels. Dit is 
voorloopig de laatste avondbeurs. Met de opening van het winter
seizoen in begin October wordt wederom een avondbeurs 
gehouden. Ook zal op den 2en Kerstdag de nationale ruildag 
doorgaan. 

Intusschen blijft de beurs ook 's zomers geopend. 

Officieel. 
Het bestuur deelt mede, dat besloten is gedurende het zomer

seizoen het entree te verlagen en wel tot 10 et. per volwassene 
en 5 et. voor personen beneden 18 jaar. Knipkaarten blijven 
geldig. Na 1 October wordt het oude tarief weer ingesteld. 

BELANGSTELLING VAN DE „GROOTE PERS" VOOR 
DE PHILATELIE. 

Dezer dagen kregen wij de „Prensa" in handen; deze groote 
krant uit Buenos Aires schreef een prijsvraag uit over de volgende 
vraag: „Welke in 1939 verschenen postzegel voldoet aan de hoogste 
artistieke eischen ?". Twee dagen later ontvingen wij de, eveneens 
in Buenos Aires verschijnende, „Nación", één van de grootste 
dagbladen van de wereld en, als ons geheugen ons niet bedriegt, 
destijds aangeduid als „'s werelds beste dagblad"; in dit dagblad 
stond een groot artikel over de enorme beteekenis van de phila
telie voor vergrooting van algemeene kennis. 

Helaas staan in ons land nog steeds vele dagbladen, die kolommen 
lang uitwijden over koning voetbal, afwijzend tegenover een phila
telistische rubriek. Wij vestigden hier al eens eerder de aandacht 
op; steeds opnieuw blijven aandringen is dus de leus. *v. P. 

ZICHTZENDINGEN Een groot aantal boekjes ligt ook voor U gereed. A) Nederland en Koloniën, 
, , . r , 1 B) Europa. 

Koopt Uw postzegels thms! 3 Afdeehngen t.w.: C) Engelsche Koloniën. 

lAf lyi p S U T H E R L A N D I^I^DEL^AAN 28, R U S W I J K Z.H. 
" ■ ■ ■"■ ■ ■ ■ « ^ % # ■ ■ ■ ^ i m B « ^ * 1 ^ B ^ J j^g( adres voor den beginnenden en gevorderden verzamelaar' 
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KLAPPERS OP DE ZEGELS DER WERELD. 
De heer Zilver deelt mede, dat i 25 cent verkrijgbaar is de lijst 

met ca. 300 rubrieken. Hieruit kan men een keus doen, waarna 
men kan aanvragen hoeveel de kosten voor het uittypen zullen 
bedragen. In overleg met de abonne's is n.1. besloten voorloopig 
geen verdere lijsten in abonnement uit te geven. De heer Zilver 
vraagt te melden, dat van de rubrieken niet kan worden af 
geweken, terwijl hij tevens op aanvragen zonder port voor 
antwoord niet kan ingaan. 
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Zooeven verschenen: 

„PÜNT8TEMPEL8 
Boekje met beschrijvenden tekst 
en stempels stuk voor stuk geprijsd. 
(Uitgave van de Rott. Phil. Verg.) 

Onmisbaar voor eiken 
Puntstempelverzamelaar. 

Oplage slechts 1000 ex. 
Prijs : f 1,35 afgehaald, 

toegezonden f 1,40 
(bij vooruitbetaling.) 

a BA8TIAAN8E 
«Sj^ & BOEKEMA'S 
^"^^ Postzcoelhandel N.V. 
WESTE WAGENSTR.34 TEL. 55344 

GIRO 308080. 

ROTTERDAM-C. 

TE KOOP AANGEBODEN: 1 
BELGIË Yvert 
Idem 
Idem 
DANZIG W.H.W. 
Idem Vliegpost 

nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 

150/163 
356/362. 
394/400. 
201/203. 

25/29. 
FRANKRIJK Carnet Sourire de Reims. 1 
LIECHTENSTEIN 
Idem Vliegpost 
LUXEMBURG 
Idem Official 
NEDERLAND Ruyter port 
OOSTENRIJK Jubileum 
Idem 
Idem Dollfuss 
Idem Wipablok 
POLEN 
SAARGEBIED 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem Souvenirs 
SPANJE 
Idem Montserrat 

Enz., enz. 

nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 

nrs. 
nrs. 
nr. 
nr. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 
nrs. 

1 Ü P " Alles ongebruikt. 
Serieuse aanvragen te ri chten 

94/107. 
15/16. 

252/257. 
96/113. 

compleet. 
119/135 

460a/465. 
484. 

1. 
400/413. 
125/131. 
148/154. 
155/161. 
162/164. 
165/171. 

1/27. 
226/235. 
473/485. 

aan: 

TH. PRINCÉE 
Van Eeghenstraat 1, telefoon 21617, 

Amsterdam. 
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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 l 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 CT. voor het AANTEEKENRECHT (wij verzenden ALLES aangeteekend) en nemen het overige porto voor onze rekening. Bij 
verzending naar Indië en het buitenland is het geheele porto voor rekening van den bestelle)-. VERZOEKE GEEN BESTELLINGEN 
ONDER ƒ 1.—. 
ONZE PRIJZEN ZIJN STRIKT NETTO EN GELDEN VOOR ONBERISPELIJKE EXEMPLAREN. 
Een groot gedeelte van onze VORIGE LIJSTEN is en blijft steeds VOORRADIG, zoodat men ook daarvan kan blijv-en bestellen. 

Ons Land 
No. BULGARIJE (vervolg). 
Portzegels. 
P 9. 1894. Cijfer, getand, 5 stot 
P 10. 1895. Idem, onget., opdr. 30/50 stot. . . 
P 14. 1896. Idem, getand, 5, 10, 30 stot 
P 15. 1901. Wapen, 5, 10, 20, 30, 50 stot. . . 
P 17. 1919. Dik wit papier, 5-50 stot 
P 19. Idem, 1, 2, 3 lewa 
P 21. 1933. Nieuwe teek., 20 stot. - 14 lewa 
Toeslagzegels. 
T 1. 1925-29. 1, 1, 1, 1, 1 lewa 
T 2. 1925-29. 2, 2 lewa 
T 3. 1925-29. 5 lewa (blauw) 
T 4. 1925-29. 5 lewa (rood) 
T 5. 1930-31. 1, 1, 1 lewa 
Nieuwe uitgiften. 
N 1. 1939. Balkanspelen 1 - 1 4 lewa 
N 2. 1939. Expresse-zegels 5 - 2 0 lewa . . . . 
N 3. 1939. Weid. t. b. Watersnood 1 - 5 1 . 
N 4. 1940. Fr. in koers, t., nieuwe kl., 50 s. 

tal Ong. 

1 
1 
3 
5* 
5 
3 
7 

5 
2 
1 
1 
3 

5 
5 
5 
1 

12 

Gebr. 

—.— 0.40 
1.50 —.— 

- . — 0.45 
- . — 2.90 
0.20 
0.25 
0.75 

0.35 
0.20 

1.50 
0.90 
0.80 
0.03 
5.25 

0.15 
0.10 
0.25 

N 5. 1940. Luchtp.z. in n. t. 1 - 100 lewa 

DANZIG. 
Wij maken onze clienteele er op attent, dat de zegels van Danzig 
momenteel tot de meest gezochte soorten behooren en de prijzen 
daardoor steeds stijgende zijn; de Duitsche catalogus-uitgevers 
hebben de noteeringen dan ook sterk (tot 100 "/o) verhoogd. 
Onze voorraad is niet groot meer en onze prijzen zijn thans nog 
billijk, zoodat spoedige bestelling ten zeerste aanbeveling verdient. 
1. 
2. 
3. 
8. 
10. 
15. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
27. 
28. 

1920. Opdr. F. Duitschland 5 pf. -
1920. Steropdruk 5/30 - 80/30 pf. . . . 
1920. Schuine opdr. 5, 15, 20, 25, 75 
1920. Schuine opdr. 10 pf. 
1920. Schuine opdr. 40 pf 
1920. Opdr. grijs netwerk 1 - 1 0 mrk. 

Afb. koggeschip 5 pf. - 10 mrk. 

pf. 

Idem, getand 25, 40, 80 pf 3 
1921 
1921 
1921. Opdr. F. Duitschland, 60/75 pf. 
1921. Afb. Stadswapen (Yv. 73-81, 83, 85) 
1921. Afb. Stadswapen 1.20 mrk 1 
1921. Afb. Stadswapen 3 mrk. (viol, en r.) 
1921. Stadswapen, gr. form., 5, 10, 20 m. 
1921. Weid. t. b. T.b.c. 30 pf. - 1.20 m. 

15 
5 
5 
1 
1 
6 

10 
3 
1 

11 
1 
1 
3 
3 

3.50 
0.45 
0.40 
1.— 
0.35 
2.25 
3.25 
0.70 
0.10 
0.30 
0.20 
0.60 
0.75 
0.45 

3.75 
0.45 
0.45 
1.20 

—.— 
3.25 

—.— 
0.12 
0.35 
0.20 

—.— 
0.90 
0.50 

Ons 
No. 
29. 1922, 

30. 1922. 
32. 1922. 
33. 1922. 
34. 1922. 
35. 1922. 
36. 1923. 
37. 1923. 
38. 
39. 

1923. 
1923. 

40. 1923. 
41. 1923. 
42. 1923, 
43. 1923. 
44. 1923. 
45. 1923. 
46. 1923. 
47. 1923. 
48. 1923, 

Land Aan- * o 
DANZIG (vervolg). " ' Ong. Gebr. 

Stadsw., n. w. en kl., Yv. 82, 84, 
87, 90, 91, 94 6 0.25 0.30 
Stadswapen gr. form. 9 mrk. . . 1 1.50 1.65 
Stadswapen fr. form. 50 mrk. . . 1 0.75 0.85 
Stadswapen gr. form. 100 mrk. . . 1 0.90 1.— 
Stadsw. opdr. 6/3, 8/4, 20/8 mrk. . . 3 0.15 0.20 
St.w. n. m. en k l , Yv. 88, 93, 95-99 7 0.15 0.15 
Stadsw. 2-kl., 50, 100, 150 mrk. . . 3 0.06 0.10 
Weid. t. b. Kleine Rent., 50, 100 m. 2 0.06 0.08 
Stadsw. n. w. en kl. 40 - 200 mrk. 5 0.10 —.— 
Stadsw. liggend form. 250 - 3000 m. 5 0.10 0.12 
Groot ligg. form. 250 - 50000 mrk. 7 0.45 0.50 
Idem, opdruk 100.000 mrk 1 0.30 0.35 
Stadsw., ligg. form., 1 - 500 d. mrk. 7 0.15 —.— 
Stadsw. m. opdr. 40 - 400 d. mrk. 4 0.30 0.35 
Stadswapen m. opdr. 500 d. mrk. . . 1 0.03 0.04 
Idem, 1 millioen mrk., oranje . . . . 1 0.15 0.15 
Idem, 1 - 5 millioen mrk., rood . . 4 0.08 0.10 
Stadsw., gr. ligg. form., 10 mill. m. 1 0.05 0.08 
Stadsw., opdr. 10 - 500 mill. mrk. 8 0.20 0.25 

(Wordt vervolgd). 

THANS VERSCHENEN: 
D E S P E C I A A L r - C A T A L O G U S 

van d e p o s t a l e u i tr i t ten v a n 
R E P U B L r I K E I I N S C H S P A N J E 

t U d e n s d e n b u r ^ e r o o r l o é ult-
é e ^ e v e n , 18 .Juli ' 3 6 - 31 Maart ' 3 9 

s a m e n g e s t e l d d o o r K. J. HEYJUAIVS 
1 0 4 p a é l n a ' s m e t c i r c a 13S a t b e e l d i n é e n 

raOJIS IF i 4 ^ 
Deze catalogus is niet alleen van belang voor degenen, 

die Spanje verzamelen, doch ook voor anderen, daar dit 
het eerste werk is, v/aarin men de werkelijk reëele waarde 
van de honderden frankeer-, gelegenheids- en toeslagzegels 
van Republikeinsch Spanje kan vinden. 

Internationaal Rtiilatelistiscli Oureau 
K. A. HBiaMANS Jfr. 

Weste W a g e n s t r a a t 4 9 - ROTTE:RDAiVi-C. - P o s t r e k e n i n g a 7 8 1 . 5 2 
T E L , E F 0 0 1 N 1 3 6 7 6 . L i d N e d . V e r . v a n P o s t z e ^ e l h a n d e l a r e n . 
O P R O E P ! Tijdens de — inmiddels voltooide — verbouwing van onze winkels en kantoren schijnen eenige ingekomen brieven in het 
ongereede te zijn geraakt. (Hierbij bevonden zich geen vooruitbetaalde bestellingen, hetgeen wij met onze giro-afrekeningen konden 
controleeren. 
Wij verzoeken beleefd aan die correspondenten, die geen antwoord mochten hebben ontvangen, hun aanvragen nogmaals te herhalen, 
waarna wij het gewenschte gaarne per omgaande zullen doen toekomen. 



Bijzondere aanbieding Nederland engros voor ruil, wederverkoop of belegging. •^. 
p. lèo 

V. 
fv. 
fv. 
fv. 
fv. 

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

75a 
76 
77 
80 40 
81 50 

81a 60 

3 c. 
15 c. 
22K c. 

1 gld. groen 
1 c. T.b.c. 
3 c. T.b.c. 

T.b.c. 
De Ruyter 
De Ruyter 
De Ruyter 
lila 
violet 

5 c. 

1 c. 
ly^c. 
4 c. 
4 K c . 

17^2 c. 
c. 

kl. 
kl. 
kl. 
kl. 

0,30 
0.25 
0,08 
0,35 
0,30 
0,32 
0,10 
0.12 
0.18 
0.10 
0.30 
0.20 
0.35 
0.15 
0.10 
0.40 
0.15 
0.15 
0.50 
0.60 
0.70 
0.20 
0.30 
0.20 
0.15 
0.12 
0,15 

p . lOO 
2,75 
2.— 
0,60 
2,75 
2,50 
2,75 
0,90 
1.— 
1.50 
0.80 

1.50 
2.75 
1.25 
0.70 
3.25 
1.25 
1.25 
4.50 
5.50 
6.50 
1.50 
2.50 
1.65 
1.25 
1.— 
1.25 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. nr. 
Yv. 

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

82 
83 
84 
85 

107/10 
114 10 
115 10 

2 ^ c . 
3 
5 

10 

1913 
1913 
1913 
1913 

116 10/173^ 

c. 
c. 
c. 

4 c. 
op 5 
op ny^ 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. nr, 
Yv. nr. 250 
Yv. nr. 258 
Yv. nr. 277 
Yv. nr. 284 

122 
123 
124 
125 
143 
151 
152 
152a 
153 5 gld. grijs 
157/58 2 en 10 c. 

20 
25 
35 
50 
1 2 ^ 
60 

1 
2 ^ 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

gid 
gld 

c. 
Jub. 
Jub. 
Jub. 
Jub. 
z.w. 
violet 

blauw 
rood 

■23 
'23 
'23 
'23 

165 ^ c. 
177 12J4 c. 

nr. 212a 21 
nr. 222 21 

234 70 
5 

80 
6 

grijs 
rood 

opdruk 

W. d. Zw. 

P

0.30 
0.40 
0.30 
0.65 
0.50 
0.15 
0.20 
0.50 
0.20 
0.20 
0.50 
0.25 
0.20 
0.20 
0.10 
0.90 
0.80 
1.— 
0.10 
0.25 
0.22 
0.40 
0.50 
0.20 
0.95 
1.10 
0.25 

2.50 
3.50 
2.50 

4.50 
1.25 
1.75 
4.25 
1.75 
1.75 
4.50 
2.— 
1.50 
1.50 
0.75 

0.65 
2.— 
1.75 
3.25 
4.— 
1.50 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

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

12) 
6 
5 
5 
3 
5 
3 

287 
297 
302 
307 
313 
315 
320 

nr. A3 60 c. 
nr. A9 36 c. 
Porto 48 3 
Porto 59 25 
Porto 60 50 
Porto 63 7 
Porto 64a 9 
Porto 68 1 
A 4/5 40, 75 

Nieuwste Kind, 1 

c. driehoek 
c. Vondel 
c. Fr, Hals 
c. 2omer '38 
c. Kind '38 
c. Kind '3S 
c. Zomer '39 
luchtpost 
luchtpost 

c. 
c. 

c! dik 
c. 
gld. rood 

c. luchtp. 
Dec. 1939 

p . lOO 
14.50 

1.75 
1.75 
2.25 
1.75 
1.75 
1.75 
2.75 
4.50 

Yv. 272275 Zomer '35 
Yv. 278281 Kind '35 
Yv. 282285 Zomer '36 
Yv. 288291 Kind '36 
Yv. 295298 Zomer '37 
Yv. 299303 Kind '37 
Yv. 304308 Zomer '38 
Yv. 312316 Kind '38 
3 et. Kind '39 
5 et. Kind '39 groen 

p . lO 
1.60 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 
0.20 
0.20 
0.30 
0.50 
0.50 
0.10 
0.40 
0.25 
0.25 
0.45 
3.20 
1.80 
3.— 28.— 
2.10 18.50 
2.— 
1.80 
1.90 
1.80 
1.70 
1.70 
0.20 
0.20 

0.60 
3.— 
2.— 
2.— 
3.75 

16.50 
17.— 
16.50 
15.75 
15.75 

1.50 
1.25 

Luchtv.fds. 1.10 9.— 
Zomer '36 0.25 2.25 

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 1214 5 « . 
i^illibrord f 0,05 per stuk, voor de 12 y2 ets. Spoor f 0,07 per stuk. Tevens belangrijke partijen engros onverschillig 
l^elk land, ik heb geen inkooplijsten. — Dringend gezocht alle betere Europaseries. Bijzonder Danzig, Saargebied, 
Puitschland, Oostenrijk, België, enz. "Voorbeeld: ik betaal f 80,— voor een Wipablok (Yvert francs 3500,—). 

i. J. de Wit. Mnginneweg 175, AmsterdamZ.  Tel. 93489  6iro 224553. 
proedeCatalogi 1940 

BRIEFMARKEN 
KATALOG 

GANZE 

WELT 

Wereld f 2,20 
Europa . . . f 1,40 
Luchtpost . . f 0,55 
Duitschknd . . 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 verkrijg,baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. i. &i ¥f mr, 
Koninginneweg'l75, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

Speciale aanbieding Ned.lndië 
per 

Yvert 139: 32K et. scheepjestype 
Yvert 154: 35 et. scheepjestype 
Yvert 155: 1.75 gld. lila palmtype 
Yvert 170: 1234 et. Willem de Zwijger 
Yvert 191: 30 et. zwart Z'^. karbouwtype 
Yvert 194: 40 et. groen idem 
Yvert 195: 42^A et. geel idem 
Yvert 196: 50 et. gnjs groot formaat 
Yvert 198: 80 er. rood groot formaat 
Yvert 201: 2.50 gld. lila groot formaat 
Yvert 210: 12K et. Leger des Heils 
Yvert 217 2 n . Jamboree Indië 
Yvert 214'218: Asib 
Yveri 221/224: Jubileum 1938 
Yvert 225/229: C. Missiebureau 
Laatste Kinderzegels, 6 waarden 
Yvir t porto 23/27: 2K12K et. 
Yvert porto 31: 30 et. rood schaarsch 
Yvert porto» 33: 50 et. 
Yvert porto 34: 75 ets. 
Kilo'saf deeling: Duitschknd 1 kilo ƒ 1 . 2 5 ; Engeland 1 kilo ƒ1 .25 ; 
Frankrijk 1 kilo f P.2S; Ierland 1 kilo ƒ 1 . 7 5 ; Ned.-Indië 1 kilo 
ƒ 10.—. Per 10 kilo's 10 »/o rabat. 

Porto extra. — Giro 224553. — Prima kwaliteit. 
P F " 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. 

Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Telefoon 93489 

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 

1 1 . -

22.50 

3.25 

2.25 
4.50 



Aanvullingen 1940 voor de Ka-Be Luchtpostalbums 
zijn versclienen. Overal verlcrijgbaar. 

FIRMA TEN KATE & BORCHERS 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C. 

Postrekening 245932 Telefoon 32521 

Onze 37é Veiling 
welke o.a. bevat een 

fraaie afdeeling modern Europa 
zal gehouden worden op 1, 3 en 4 Juni 1940. 
De geïllustreerde catalogus wordt op aanvrage gratis toegezonden. 

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. 

Voor I V I B U W I G H B D E I V 
is sedert 1900 HET adres: 

Auf der Heide's Postzegeihandel, 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700. telefoon 4323. 
AMSTERDAM, Gravenstraat 17 a/d N. Kerk, telef. 47103. 

Levering (ook in abonnement), direct bij 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. 

VRAAGT INLICHTINGEN ! ! ! 
• • Vraagt toezending van onze 
A P R I L - A A N B I E D I N G . 

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 levue Pbilatélique lelge 
Verschijnende den eersten van 

elke maand. ► 
VAN BIERBEEK, 
24 RUE DU MIDI, BRUSSEL, BELGIË. 

l y ^ i i i y I. ; ^ ( J 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen" 

Verkrijgbaar bij de ^dfmlttistratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad raor-Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. ?,%* 


