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Belangrijke mededeeling. 

Onze 102 e Postzegelveiling 
zal'plaats hébben op 3, 4 en 5 October 1940, 
ditmaaj in het gebouw „DE BRAKKE GROND", 
aan de NES, te AMSTERDAM C , alwaar een 
groote zaal te onzer beschikking staat, plaats 
biedende voor ruim 300 personen. De veilingzaal 
in Hotel „Polen" werd voor onze veilingen te 
klein. 

De catalogus is voor serieuze gegadigden gratis verkrijgbaar. 
Aangezien de Michel en Senfcatalogi nog niet zijn ver

schenen en Yvert & Tellier dit jaar niét is te verwachten, 
hebben wij in den veilingcatalogus bij elke kavel onze 
taxatie vermeld, ter oriënteering in de huidige gewijzigde 
omstandigheden. 
Deze taxaties zijn geenszins als limites te beschouwen. In

tegendeel, ruim 95 "/o zal ongelimiteerd worden verkocht. 
De kavels zullen op 1/2, hoogstens 2/3 der getaxeerde waarde 
worden ingezet, tenzij 2 hoogere biedingen op één kavel 
zijn binnengekomen. Wel kunnen wij met groote zeker

heid voorspellen dat, wegens de groote vraag naar g o e d e 
postzegels, biedingen beneden 2/3 der taxatie in de meeste 
gevallen kansloos zullen zijn. 
Het ligt weer in ons voornemen, na afloop der veiling 
opbrengstltjsten te maken, welke na betaling van ƒ 1.— 
franco worden toegezonden. (Voor veilingkoopers gratis"). 

Voor de November-veiling kan thans reeds 
goed materiaal worden ingezonden. — Succes 
verzekerd ! 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL H.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. j . Hekker 

Rokin40, Amstardam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Vellingen, — Taxatie. 

^ ^ p " Steeds gaarne Dcreid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen 1 

HERFSTVEILING 
No. 290 
zal zeer belangrijk worden: NEDER
LAND & KOLONIEN gespecialiseerd, 
EUROPA met vele rariteiten, prachtige 
RESTANTVERZAMELINGEN. 
Voor volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal ingezonden worden. 
Wij koopen tegen zeer goede prijzen 
en contant: BETERE ZEGELS VAN 
NEDERLAND & KOLONIEN, van 
EUROPA en U.S.A.; speciaal OUD 
DUITSCHE STATEN & KOLONIEN 
met paren, bloks, enz. 
Gevestigd te Rotterdam sedert 1886 

Veilingen sinds 1892. 

J. L. van Dieten 
NOORDEINDE 37 - DEN HAAG. 
Postrekening 17369, telefoon 11.48.36 
Agentschap Rotterdam: Bergweg 311a. 

iW^ Einde October openen wij een noodwinkel 
aan den Coolsingel A 3, vóór het Postkantoor. 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. ^offmanstraat 23, Rotterdam C. 



TE KOOP GEVRAAGD: 
Alle BETERE ZEGELS van NEDERLAND EN 
KOLONIEN en goed onderhouden EUROPA 
of WERELD-VERZAMELINGEN. 4 ; ; ^^ i ch t -
zendingen eventueel aanbiedingen zien wl] steeds 
gaarne tegemoet. Omgaande contante afrekening. 
Onze reeds meer dan 23 jaar bestaande zaak 
is U een waarborg. 
Het speciale adres voor zegels van Nederland en 
Koloniën en vele andere landen. 

Nieuwste catalogi 1941: 
MICHEL geheele wereld ƒ 3.15 
MICHEL alleen Europa ƒ2.15 

Jiic^ i» (Porto steeds extra). | 

Tow^afe^gdirect na ontvangst van het bedrag op 
f^s^^^ïrï- postrekening 10849. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. c . eoRReivJTE:, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

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

COLLECTIE AANGEBODEN 
EUROPA TOT 1927 GEBRUIKT, VRIJ
WEL COMPLEET; BUITENDIEN NEDER
LAND, ONGEBRUIKT, GROTENDEELS 
COMPLEET. UITSLUITEND PRACHT
EXEMPLAREN. W E R T CIRCA 5 0 0 , 0 0 0 
FRS. KOOPPRIJS F 10.5O0. 

POSTZEGELHANDEL 

J.PRENLCO. 
POSTBOX 6 O 0 9 , 
D E N H A A G W . 

^ STEEDS CONTANTE KOPERS VAN 
BELANGRIJKE VERZAMELINGEN, ENZ. 

(•69) 

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. 

WIJ KOOPEN ALTIJD 
Geheele verzamelingen van 
alle landen, lots en brieven 
uit oude archieven. 
Wij zijn vlugge koopers. 

Schrijft ons en wij J^omen hij Li! 

Amsterdlamsche 
Postzegelhandlel, 

Rijnstraat 159 (boven) 
Amsterdam-Zuid. Telefoon 97259. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

zonder vereenigingsnieuws f 3,— 
Buitenland, 

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

aangesloten Vereenigingen. 

NederMsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

19e Jaargang. 16 September 1940. Nr. 9 (225)). 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactloneelen aard, poststult
ken van Nederland en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den wnd. hoofd
redacteur J. J. Deggeller, Van Zaeckstraat 14, tel. 721783,'sGravenhage; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts
weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 'sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein ijr, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194,'sGravenhage; 
luchtpost aan ir. H. L, S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

Tot het plaatsen van advcrtentiën, het verkrijgen van aboimementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smèulders, Past. Oomenstraat J97e, Rijen (Gem. GilzeRijen), telef. Rijen 364, 
postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

zijn dezelfde van alle Provisorische Athener Drukken, met uit
zondering van enkele 20 lepta zegels ^). De 5 is gesloten, type I, 
de contrólecijfers van de 10, 20 en 40 lepta hebben steeds een 
donkere kleur, het linker gedeelte van het cijfer is zeer fijn en 
dun, het rechter dik met sterke schaduw, de contouren der cijfers 
zijn soms eenigszins uitgevloeid (fig. 3). 

Door verschillende schrijvers wordt de 80 lepta met o ra n j e 
contrólecijfers tot de fijne Provisorische Athener Drukken ge
rekend. Daar dit zegel echter geen enkel kenmerk van de 
Provisorische Athener Drukken heeft, maar wel alle kenmerken 
van de volgende emissie, kan men de 80 lepta met oranje contróle
cijfers beter indeelen bij de emissie Mei 1862, ook al omdat het 
vroegste stempel, op dit zegel voorkomend, 5 Juni 1862 is. 

1 lepten. 
Yvert 10 A en 10a A; Michel 9a B; Kohl 10b B2 (mat 

chocoladebruin). 
Yvert 10b A; Michel 9 B; Kohl 10a B2 (donker 

chocoladebruin) 
Kleur: donker chocoladebruin, licht chocoladebruin, mat choco

ladebruln op licht bruinachtig papier. 
De donker chocoladebruine 1 lepton (Yvert 10b A) is het 

donkerste van alle 1 lepton zegels. Van alle te Athene gedrukte 
zegels is dit het fijnste en meest geslaagde. Druk „au blanchet", dus 
met eenig relief. Wang en halsschaduwlijntjes zijn zeer fijn, spits 
uitloopend, meestal nog eenigszins onderbroken. Uitgesproken witte 
streep door de wangschaduwlijntjes. De vier hoeken zijn zeer 
zorgvuldig en fijn afgedrukt, de stippeltjes staan vrij tusschen de 
golvende lijntjes. Mooi, gesatineerd papier, van buitengewoon goede 
kwaliteit. Het is een weinig voorkomend, zeer zeldzaam zegel. 

De mat chocoladebruine 1 lepton (Yvert 10a A) is eveneens 
zeer fijn gedrukt, de kleur is uitgesproken mat, waardoor het zegel 
een wazig aspect heeft. 

2 lepta. 
Yvert 11 A; Michel 10a B; Kohl l i b B2 (mat bruinachtig 

bistre). 
Yvert 11a A; Michel 10b B; Kohl l i c B2 (licht geelachtig 

bistre). 
Kleur: mat bruinachtig bistre (Yvert 11 A) op crèmekleurig 

papier; licht geelachtig bistre (Yvert 11a A). 
Fijne druk „au blanchet", met eenig relief. Wang en hals

schaduwlijntjes fijn afgedrukt, spits uitloopend en door een 
witte streep doorsneden. Ten gevolge van slechte „découpage" 
vindt men bijna altijd een witte contour of waas om den 
Mercuriuskop; hierdoor schijnt de Mercuriuskop, bij bijna alle 
2 lepta zegels van deze emissie, grooter. Voor deze 2 lepta zegels 
is dit dan ook een sterk uitgesproken, typisch kenmerk. 

De kleur van Yvert 11a A is een eigenaardig bleek gele kleur, 
die men bij geen andere 2 lepta zegels aantreft. Deze kleur is 

■̂) De contrólecijfers van e n ke 1 e 20 lepta zegels zijn, hoewel 
donker van kleur, niet zoo zwaar afgedrukt; het verschil in dikte 
tusschen de linker en rechter lijntjes blijft echter sterk uitgesproken. 

DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

1861 — 1886 
door ADR. J. HOEK. 

IV. 
c. Fijne Provisorische Athener Drukken. 

December 1861 — Mei 1862. 
1 lepton  40 lepta. 

Fig. C en fig. 6. 

Door het tijdroovende werk bij den druk „ä sec" en de vele 
mislukkingen, ging men in December 1861 over tot den druk „au 
blanchet". Aanvankelijk gebruikte men een dunnen drukdoek. 
Het gevolg van den druk met drukdoek was een goed merkbaar 
relief vooral van den witten driehoek van den hals. De „dé
coupage" bleef men toepassen; kleine onvolmaaktheden van de 
„découpage" komen bij den druk „au blanchet" niet tot uit
drukking, toch vindt men soms nog een witte contour of waas 
om den Mercuriuskop. 

Men verkreeg een fijnen druk, wang en halsschaduwlijntjes 
waren fijn afgedrukt, spits uitloopend, meestal nog eenigszins 
onderbroken. Een witte streep loopt door alle wangschaduwlijntjes 
van het oor schuin naar beneden. Hoewel deze witte streep door 
sommige schrijvers als een typisch kenmerk wordt aangegeven, is 
zij in werkelijkheid slechts bij enkele exemplaren goed merkbaar. 
Bij de bespreking van elke waarde afzonderlijk heb ik deze 
witte streep steeds als kenmerk aangegeven; men doet echter 
goed, wanneer deze witte streep niet merkbaar is, daar niet te 
veel waarde aan te hechten. 

De vier hoeken zijn meestal goed afgedrukt. De contrólecijfers 
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dus typisch voor de 2 lepta van den fijnen Provisorischen Athener 
Druk. 

5 lepta. 
Yvert 12 A; Michel I Ia B; Kohl 12a B2 (groen, blauwgroen, 

grijsgroen). 
Yvert 12a A; Michel H b B; Kohl 12c B2 (geelgroen). 
Kleur: groen, geelgroen, grijsgroen, blauwgroen, grasgroen op 

groenachtig papier. 
Direct herkenbaar aan het controle-cijfer, gesloten 5, type l. 

Alle fijn gedrukte zegels met gesloten 5 vallen onder dit nummer. 
Het is een fijne druk; hoewel „au blanchet" gedrukt, is het relief, 
vooral bij gestempelde exemplaren, bijna niet zichtbaar. Wang- en 
halsschaduwlijntjes ononderbroken of zeer weinig onderbroken, 
spits uitloopend en door een witte streep doorsneden. De „dé-
coupage" is hier beter geslaagd, men vindt dan ook bij deze 5 lepta 
zegels minder witte contouren om den Mercuriuskop dan bij de 
2 lepta zegels van deze emissie. De voorzijde van het zegel is bij 
enkele exemplaren grijsgeel verkleurd (zeldzaam). 

10 lepta. 
Yvert 13 A; Michel 12 B; Kohl 13b B2. 
Kleur: oranje op groenblauwachtig papier. 
De kleur is helder en niet, zooals bij de 10 lepta grove druk, 

geoxydeerd. De voorzijde is soms geelachtig groen verkleurd. Het 
is een fijne druk „au blanchet", met eenig relief. Wang- en hals
schaduwlijntjes fijn afgedrukt, spits uitloopend en door een witte 
streep doorsneden. Zelden witte contour om den Mercuriuskop. 
Typische contróle-cijfers van de Provisorische Athener Drukken, 
zeer donker van kleur, met groot verschil in dikte van de linker 
en rechter helft der cijfers. Contouren der cijfers eenigszins uit
gevloeid (fig. 3). 

20 lepta. 
Yvert 14 A; Michel 13c B; Kohl 14d B2. 
Kleur: mat blauw tot mat donkerblauw op blauwachtig grijs 

papier. De voorzijde is soms grijsgeel verkleurd. Fijne druk „au 
blanchet", met eenig relief. Wang- en halsschaduwlijntjes fijn 
afgedrukt, spits uitloopend en door een witte streep doorsneden. 
Typische contróle-cijfers van de Provisorische Athener Drukken, 
zeer donker van kleur (indigoblauw), met veel verschil in dikte 
van de linker en rechter helft der cijfers. Contouren der cijfers 
meestal uitgevloeid (fig. 3). 

E n k e l e exemplaren van de 20 lepta, fijne Provisorische 
Athener Druk, hebben, zooals reeds vermeld, contróle-cijfers, die, 
hoewel donker van kleur, minder zwaar zijn afgedrukt; het verschil 
in dikte van de linker en rechter lijntjes blijft echter uitgesproken. 
De kleur van deze 20 lepta zegels is ultramarijn. 

40 lepta. 
Yvert 15 A; Michel 14 B; Kohl 15 B2. 
Kleur: mat violet tot violet op lichtblauw papier. 
Het zijn fijne drukken; enkele exemplaren komen de Parijsche 

Drukken in fijnheid zeer nabij. Druk „au blanchet", met eenig 
relief. Wang- en halsschaduwlijntjes fijn afgedrukt, spits uitloopend, 
door een witte streep doorsneden. Typische contróle-cijfers van de 
Provisorische Athener Drukken, zeer donker van kleur, met veel 
verschil in dikte van de linker en rechter helft der cijfers. 
Contouren der cijfers meestal uitgevloeid (fig. 3). 

3. — ZEER FIJNE ATHENER DRUKKEN. 
Mei 1862. 

1 lepton - 80 lepta. 
Fig. D en fig. 7. 

De zegels van deze periode hebben zulke karakteristieke ken
merken, dat ze als een aparte emissie beschoftwd moeten worden, 
niettegenstaande de meeste catalogi ze bij de vorige of bij de 
volgende emissie indeelen. 

De druk, de kleur en het soort papier zijn steeds volkomen 
gelijk. Alles wijst er op dat alle vellen in één keer zijn afgedrukt 
en niet, zooals bij de andere emissies, in gedeelten naar gelang van 
de behoefte. Aan deze emissie, vervaardigd door Atheensche 
drukkers onder leiding van een Franschen drukker, is zeer veel 
zorg besteed. De drukplaten zijn vóór het afdrukken gereinigd, 
terwijl nieuwe cylinders werden gebruikt, waardoor het mogelijk 
was den drukinkt meer regelmatig over de drukplaat te verdeelen. 

Fig. 7. 

De zegels zijn „au blanchet" z o n d e r „découpage" gedrukt. 
Het is een zeer fijne druk met z e e r v e e l r e l i e f , dit laatste 
was het gevolg van het gebruiken van een dikken drukdoek. Het 
relief is vooral merkbaar bij den witten driehoek van den hals, 
welke driehoek dan ook sterk naar voren komt. Van alle 
Grieksche zegels met Groeten Mercuriuskop hebben deze zegels 
verreweg het meeste relief. Daar de „découpage" niet werd toe
gepast, ontbreekt de witte contour om den Mercuriuskop. 

De wang- en halsschaduwlijntjes zijn zeer fijn afgedrukt, door 
den druk „au blanchet" loopen zij niet spits uit, doch eindigen 
stomp. 

Il T 

Fig. 8. 

De contróle-cijfers, hoewel nog met veel verschil in dikte 
van de linker en rechter lijntjes, zijn zeer fijn, veel minder zwaar 
afgedrukt en lichter van kleur dan de contróle-cijfers van de 
Provisorische Athener Drukken. De contouren der cijfers zijn niet 
uitgevloeid, ze zijn in de kleur van het zegel behalve het cijfer 
van de 5 lepta, die een b l a u w g r o e . n cijfer heeft en de cijfers 
van enkele 80 lepta zegels, die o r a n j e cijfers hebben. De gesloten 
5 werd vervangen door de 5 type II, welke laatste voor alk-
verdere emissies werd gebruikt. 

De typische kenmerken van deze emissie zijn dus: 
1. Zeer fijne uitvoering van het zegel met z e e r v e e l r e l i e f . 
2. Zeer fijne druk van de contróle-cijfers. 

1 lepton. 
Yvert —; Michel. 16 E; Kohl 17a en 17b. 
Kleur: licht tot donker chocoladebruin op bruinachtig wit 

papier. Het is een zeer goed geslaagd zegel, fijne druk, zeer 
veel relief. Wang- en halsschaduwlijntjes fijn afgedrukt, echter 
niet zoo spits uitloopend, witte streep door de wangschaduw-
lijntjes. Het medaillon om den Mercuriuskop is meestal verticaal 
„ligné" of „quadrille". Gesatineerd papier van buitengewoon 
goede kwaliteit. 

2 lepta. 
Yvert —; Michel 17 E; Kohl 18. 
Kleur: grijsbruin tot mat geelachtig bruin op crèmekleurig 

papier. Zeer verzorgde fijne druk met z e e r v e e l r e l i e f . Bij 
postfrissche exemplaren vindt men steeds dikke, gele en brokkelige 
gom. 

5 lepta. 
Yvert —; Michel 18 E; Kohl 19. 
Kleur: groen tot blauwgroen op groenachtig papier. 
Kenmerken: sterk relief en zeer fijn b l a u w g r o e n controle-

cijfer, type IL De cijfers zijn echter met zoo zuiver afgedrukt, 
soms met onderbrekingen, zoodat men den indruk krijgt dat 
bij het afdrukken te weinig inkt is gebruikt (fig. 8). Tamelijk 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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fijne druk, echter niet zoo goed geslaagd als de andere waarden 
van deze emissie. 

10 lepta. 
Yvert —; Michel 19 E; Kohl 20. 
Kleur: oranje op groenblauwachtig papier. 
Kenmerken: zeer fijne druk, zeer veel relief, zeer fijne en 

zuiver afgedrukte contróle-cijfers, met zeer veel verschil in 
dikte van de linker en rechter lijntjes, echter veel lichter, veel 
minder zwaar afgedrukt dan bij de vorige emissie. De cijfers 
zijn niet uitgevloeid (fig. 8). 

20 lepta. 
Yvert —; Michel 20 E; Kohl 21. 
Kleur: blauw op azuré papier. 
Kenmerken: zeer fijne druk met zeer veel relief. Contróle-

cijfers in de kleur van het zegel, zeer fijn en zuiver afgedrukt, 
met veel verschil in dikte van de linker en rechter lijntjes, 
echter veel lichter, veel minder zwaar afgedrukt dan bij de 
vorige emissie. De cijfers zijn niet uitgevloeid (fig. 8). 

40 lepta. 
Yvert —; Michel 21 E; Kohl 22. 
Kleur: violet op blauw papier. 
Druk varieerend van zeer fijn tot minder fijn. Kenmerken: zeer 

veel relief, contróle-cijfers in de kleur van het zegel zeer fijn 
en zeer zuiver afgedrukt, met veel verschil in dikte van de 
linker en rechter lijntjes, echter veel lichter, veel minder zwaar 
afgedrukt dan bij de vorige emissie. De cijfers zijn niet uit
gevloeid (fig. 8). 

80 lepta. 
Yvert 16; Michel 15; Kohl 16. 
Kleur: rose tot karmijnrose op licht rose papier. 
Deze 80 lepta heeft o r a n j e contróle-cijfers. De zegels met 

oranje cijfers behoeven niet verder beschreven te worden, daar 
geen enkele 80 lepta van de andere emissies oranje cijfers heeft. 

Yvert —; Michel 22 E; Kohl 23. 
Kleur: rose tot karmijnrose op licht rose papier. 
Deze zegels met k a r m ij n kleurige contróle-cijfers hebben de 

volgende kenmerken: fijne druk met zeer veel relief; contróle-
cijfers in de kleur van het zegel, zeer fijn en zeer zuiver af
gedrukt, met veel verschil in dikte van de linker- en rechter 
lijntjes, echter veel lichter, veel minder zwaar afgedrukt dan 
bij de vorige emissie. De cijfers zijn niet uitgevloeid (fig. 8). 

4. — ATHENER DRUKKEN. 
1862 - 1867. 

1 lepton - 80 lepta. 
Fig. D of E en fig. 9. 

Fig. 9. 

Druk „au blanchet". Relief meestal goed zichtbaar, echter niet 
zoo uitgesproken als bij de vorige emissie. In het begin van deze 
periode nog fijne, goed verzorgde druk. Wang- en halsschaduw-
lijntjes, hoewel niet zoo fijn afgedrukt als bij de vorige emissie 
en niet spits eindigend, loopen nog gescheiden boven elkaar. 

VOOR 

Later wordt de druk grover, wang- en halsschaduwlijntjes dikker 
en grover, op sommige plaatsen samengevloeid. De vier hoeken 
zijn in het begin nog fijn en zorgvuldig afgedrukt, later zijn ze 
troebel. Het papier van deze emissie is over het algemeen van 

Fig. 10. 

goede kwaliteit, soms dun en licht transparant. Contróle-cijfers 
in het begin nog fijn afgedrukt. Door slijtage worden de contróle-
cijfers geleidelijk zwaarder, het verschil in dikte van de linker 
en rechter lijntjes wordt steeds minder. Bij alle zegels, behoorende 
tot deze emissie, vindt men echter nog steeds verschil in dikte 
van genoemde lijntjes. A l l e v e r s l e t e n e n a f g e p l a t t e 
c o n t r ó l e - c i j f e r s e n d i e w a a r v a n d e l i n k e r e n 
r e c h t e r l i j n t j e s g e e n v e r s c h i l i n d i k t e v e r -
t o o n e n , b e h o o r e n t o t d e e m i s s i e s n a 1867. 

Doordat de drukplaten waarschijnlijk niet voldoende van inkt 
waren voorzien, vindt men bij deze emissie soms contróle-cijfers 
die zeer licht afgedrukt, haast onzichtbaar zijn. Door dezelfde 
oorzaak treft men soms de O aan met onderbroken linkerhelft, 
alsook cijfers geheel uit stippeltjes bestaande (fig. 10). 

De zegels in deze periode, 1862-1867, werden bij groote kwanti
teiten gedrukt; men verzuimde de drukplaten te reinigen, zoodat 
de oude aangebakken inkt op de drukplaten achterbleef; hierdoor 
ontstonden dikwijls verfvlekken op de witte deelen van den 
Mercuriuskop. 

Terwijl de zegels van de vorige emissie in één keer zijn af
gedrukt, zoodat men bij de verschillende waarden geen kleur
verschillen aantreft, zijn de zegels van de emissie 1862-1867 
gedrukt naar gelang van de behoefte. De samenstelling van den 
inkt veranderde steeds, de kleur van een nieuwe oplaag is dan 
ook meestal verschillend van de kleur van een vorige oplaag. 
Dit is de oorzaak van de groote kleurvariaties in deze periode 
van elke waarde afzonderlijk. 

1 lepton. 
De druk van de 1 lepton zegels, emissie 1862-1867, varieert 

van zeer fijn tot zeer grof. 
Yvert 17; Michel 16; Kohl 24a. 
Kleur: bruin op licht bruinachtig papier. 
Zeer fijne tot zeer grove drukken, naar gelang van het jaar 

van uitgifte. Door het grove weefsel van den drukdoek is dit 
zegel dikwijls „ligné" (horizontaal of verticaal) of „quadrille" 
(gekruist). 

Yvert 17a; Michel 16a; Kohl 24b. -
Kleur: donker roodbruin op licht bruinachtig papier. 
Grove druk. Het medaillon om den Mercuriuskop is vol witte 

vlekjes, het is nimmer „ligné" of „quadrille". Wangschaduw-
lijntjes grof afgedrukt, niet meer gescheiden boven elkaar ver
loopend maar op verschillende plaatsen ineengevloeid. 

Yvert —; Michel 16b; Kohl 24c. 
Kleur: licht tot donker lila-bruin op licht bruinachtig papier. 
Druk varieert van vrij goed tot zeer grof. Medaillon is vol 

witte vlekjes, het gevolg van het niet reinigen der drukplaten. 
Nimmer „ligné" of „quadrille". 
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2 lepta. 
Yvert 18; Michel 17; Kohl 25. 
Kleur: geelachtig bruin tot donkerbruin op licht bruinachtig 

papier. 
Van dit zegel heeft men fijne en grove drukken in verschillende 

kleurschakeeringen. Het papier is glad en van goede kwaliteit; 
enkele zegels zijn op dun, transparant papier gedrukt. 

5 lepta. 
Yvert 19 en 19a; Michel 18; Kohl 26. 
Kleur: lichtgroen, groen, geelgroen op groen papier. 
Druk zeer fijn tot grof. Papier van goede kwaliteit, bij de 

laatste drukken licht transparant. Controlecijfer,. type II, geel
groen of olijf groen (fig. 10). 

10 lepta. 
Yvert 20; Michel 19; Kohl 27a, 27b en 27e i). 
Kleur: geelachtig tot roodachtig oranje op blauwachtig, groen 

getint papier. 
Yvert 20a en 20b; Michel 19a; Kohl 27c en 27d. 
Kleur: mat tot donker oranje op b l a u w papier. 
Dit zegel is direct te herkennen, het is n.1. gedrukt op het 

blauwe papier van de 40 lepta. 
De druk van de 10 lepta zegels van deze emissie is fijn tot 

grof. Papier is glad en van goede kwaliteit, enkele zegels zijn 
op dun, licht transparant papier gedrukt. Controlecijfers zijn 
in het begin nog fijn, met veel verschil in dikte van de linker 
en rechter lijntjes, geleidelijk worden de cijfers grover, echter 
blijft, gedurende deze emissie, het verschil in dikte van de 
lijntjes merkbaar (fig. 10). 

20 lepta. 
Yvert 21; Michel 20; Kohl 28a, 28d en 28e. 
Kleur: blauw op blauwJK;htig papier. 
Door het massaverbruik van dit zegel zijn hiervan verschillende 

oplagen gemaakt. Men vindt bij deze 20 lepta zeer vele kleur
variaties, zeer licht tot diep donkerblauw, indigo tot zwartblauw. 

Yvert 21a; Michel —; Kohl 28b. 
Kleur: licht tot zeer donker grijsblauw op blauwachtig papier. 
Dit zegel is zeer gemakkelijk te herkennen, daar de vier hoeken 

steeds z w a r t a c h t i g z i j n g e o x y d e e r d . 
Yvert 21b; Michel 20a; Kohl 28c. 
Kleur: blauw tot donkerblauw op g r o e n a c h t i g papier. 
Bij gebrek aan blauwachtig papier gebruikte men groenachtig 

papier. Door het lichtgroene papier is dit zegel direct te her
kennen. 

De druk van de 20 lepta zegels behoorende tot deze emissie is 
fijn tot grof. Het relief varieert van sterk uitgesproken tot 
haast onzichtbaar. Het papier is glad en van goede kwaliteit, 
soms dun en licht transparant. 

De kleur der controlecijfers wijkt dikwijls af van de kleur 
van het zegel; men vindt b.v. zeer lichtblauwe zegels (Kohl 28e) 
met zeer donkerblauwe controlecijfers en omgekeerd. De druk 
der cijfers is in het begin nog fijn, later wordt de druk grover, 
echter is bij deze emissie steeds het verschil in dikte van de linker 
en rechter lijntjes merkbaar. Controlecijfers, waarbij geen ver
schil in dikte der lijntjes bestaat, behooren niet tot deze emissie 
maar tot de emissies na 1867. Doordat de drukplaat soms onvol
doende van inkt was voorzien, treft men controlecijfers aan 
die haast onzichtbaar zijn of die geheel uit stippeltjes bestaan. 
Deze twee laatste soorten van controlecijfers zijn typisch voor 
deze emissie (fig. 10). 

40 lepta. 
Yvert 22; Michel 21 ; Kohl 29a, 29b en 29c. 
Kleur: licht lila (Kohl 29a), donker lila (Kohl 29b) en grijs

lila (Kohl 29c) op blauw papier. 
Controlecijfers: lila. 

■^) Daar Kohl veel uitgebreider is dan Yvert en Michel, heb ik 
bij dit nummer, evenals bij verschillende volgende nummers, 
eenige Kohlnummers bijeen genomen. Hierbij heb ik alleen gelet 
op de k l e u r en niet op het j a a r va .n u i t g i f t e van 
het zegel. 

Yvert 22a; Michel 21a; Kohl 29d. 
Kleur „lie de vin" op lilagrijs papier. 
Controlecijfers in de kleur van het zegel. Dit zegel is gemak 

keiijk te herkennen door de aparte kleur „lie de vin". 
De druk van deze 40 lepta zegels is fijn tot grof. Het papier 

is glad en van goede kwaliteit, soms dun en licht transparant. 
De controlecijfers in het begin nog fijn, later grover afgedrukt, 
echter met steeds merkbaar verschil in dikte van de linker en 
rechter lijntjes. Bij enkele zegels worden de controlecijfers 
gevormd door stippeltjes (fig. 10). 

80 lepta. 
Yvert 23; Michel 22; Kohl 30. 
Kleur: mat rose, rose, karmijn tot donkerkarmijn op mat rose 

papier. 
De druk is fijn tot grof. Papier glad en van goede kwaliteit. 

Controlecijfers in het begin nog fijn, later grover; het verschil 
in dikte van de linker en rechter lijntjes blijft steeds merkbaar. 
Controlecijfers soms gevormd door stippeltjes. Aan het einde van 
deze emissie, evenals bij de volgende, is de O grover en dikker 
afgedrukt dan de 8. Zooals reeds vermeld, werd de O zoowel 
voor de 10, 20, 40 en 80 lepta gebruikt. Omstreeks dézen tijd 
begint de O, die zeer veel was gebruikt, meer slijtage te ver
toonen dan de 8, die minder was gebruikt (fig. 10). 

5. — EMISSIE „SCHOONGEMAAKTE PLATEN". 
1868  1869. 

1 lepten  80 lepta. 
Fig. D en fig. 11. 
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Druk „au blanchet". Het relief is weinig uitgesproken, meestal 
nauwelijks zichtbaar. Vóór het afdrukken van deze zegels heeft 
men de drukplaten grondig schoongemaakt; alle oude aan
gebakken inkt werd van de platen verwijderd. 

De zegels, tot deze emissie behoorende, zijn bij gedeelten af
gedrukt, al naar gelang van de behoefte. De eerste oplaag is zeer 
fijn en zorgvuldig afgedrukt. Wang en halsschaduwlijntjes zijn 
ononderbroken, gescheiden boven elkander verloopend, echter 
niet spits eindigend. De vier hoeken hebben een helder aspect; 
dit ontstaat doordat de golvende lijntjes fijn zijn afgedrukt, terwijl 
de stippeltjes. tusschen deze golvende lijntjes vrij staan en niet 
met deze zijn ineengevloeid. De stippeltjes zijn soms zoo fijn 
afgedrukt dat ze bij enkele zegels haast onzichtbaar zijn. 

Het medaillon om den Mercuriuskop is meestal vol witte 
vlekjes of witte verticale strepen (fig. 11, 20 lepta). 

De kleur der zegels is over het algemeen mat. 
Het papier is glad en van goede kwaliteit. 

~j'- 'j 

Fig. 12. 
De controlecijfers zijn donkerder dan de kleur van het zegel, 

afgeplat en zwaar afgedrukt, meestal zonder eenig verschil in 
dikte van de linker en rechter lijntjes. 
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Tegen het einde van deze emissie wordt de druk der zegels 
grover. Wij kunnen de t y p i s c h e k e n m e r k e n van deze 
emissie als volgt samenvatten: 

1. Wang- en halsschaduwlijntjes regelmatig, gescheiden boven 
elkander, verloopend, niet spits eindigend. Alleen bij de laatste, 
grovere drukken zijn de wang- en halsschaduwlijntjes gedeelteliik 
samengevloeid. 

2. De vier hoeken hebben meestal een licht en zuiver aspect. 
De golvende lijntjes zijn fijn afgedrukt, de stippeltjes staan er 
vrij tusschen. 

3. Het medaillon om den Mercuriuskop is vol witte vlekjes of 
witte verticale strepen. 

4. De kleur der zegels is over het algemeen mat. 
5. De controle-cijfers zijn afgeplat en zwaar afgedrukt, donkerder 

dan de kleur van het zegel met bijna of heelemaal geen verschil 
in dikte van de linker en rechter lijntjes. De 5 is licht tot 
donkergroen, zeer zwaar afgedrukt. De 10 is steenrood. De 20 is 
blauw, helder of mat. Het controle-cijfer 20 staat dikwijls te 
hoog of te laag, te ver naar rechts of naar links. De 40 is rood; 
door de blauwe kleur van het papier wordt het lila-achtig 
rood. Bij de 80 is de O meer versleten en veel grover afgedrukt 
dan de 8. 

1 lepten. 
Yvert 24; Michel 23; Kohl 31a, 31b en 31d. 
Kleur: (uitgesproken mat) grijsachtig tot rose-achtig licht bruin 

op licht bruinachtig papier. 
Zeer regelmatige fijne druk. De wang'- en halsschaduwlijntjes 

loopen gescheiden boven elkaar. De vier hoeken zijn fijn en 
helder afgedrukt, de stippeltjes staan vrij tusschen de golvende 
lijntjes. Medaillon om den Mercuriuskop vol witte vlekjes. 
Papier van zeer goede kwaliteit. 

Terecht vermeldt Kohl onder nr. 31b een variatie van dit zegel, 
mat chocoladebruin, en onder nr. 31d een idem donkerbruin. 

Yvert —; Michel 23a; Kohl 31c. 
Kleur: licht kastanjebruin, dezelfde kleur als de 1 lepton 

Yvert nr. 31. Dit is een zeer fijn gedrukt en zeldzaam zegel. 

2 lepta. 
Yvert 25; Michel 24; Kohl 32. 
Dit zegel is, zooals trouwens de meeste 2 lepta zegels, zeer 

lastig te herkennen. * 
Kleur: leemachtig bistre op licht crèmekleurig dun papier. Een 

goed herkenningsteeken is de grijsachtige nuance en het dunne 
papier, al treft men ook exemplaren aan op middeldik papier. 
Verder heeft dit zegel de typische kenmerken van deze emissie. 

5 lepta. 
Yvert 26; Michel 25; Kohl 33. 
Kleur: groen tot grijsgroen op groen papier. 
De kleur is uitgesproken mat. De Mercuriuskop steekt niet 

scherp af tegen het „fond" van het medaillon. Typisch voor dit 
zegel is ook het plompe, zwaar afgedrukte controle-cijfer, zonder 
eenig verschil in dikte van de lijntjes (fig. 12). Verder heeft dit 
zegel de typische kenmerken van deze emissie. 

10 lepta. 
Yvert 27; Michel 26; Kohl 34. 
Kleur: mat oranje (saumon) tot roodachtig oranje op blauw

achtig, groen getint papier. 
Typisch, vooral voor de mat oranje zegels, is de zalmkleurige 

nuance. De controle-cijfers zijn rood, donkerder dan de kleu'-
van het zegel, ze zijn afgeplat, zonder eenig verschil in dikte 
van de linker en rechter lijntjes (fig. 12). Verder heeft dit 
zegel de typische kenmerken van deze emissie. 

20 lepta. 
Yvert 28; Michel 27; Kohl 35. 
Kleur: lichtblauw tot blauw op blauwachtig papier. 
Zeer fijne druk. Wang- en halsschaduwlijntjes goed afgedrukt, 

gescheiden boven elkaar verloopend. De vier hoeken zijn goed 
afgedrukt, meestal met een helder aspect. Medaillon om den 
Mercuriuskop vol witte vlekjes of witte verticale strepen (fig. 11). 
Controle-cijfers afgeplat, zonder verschil in dikte tusschen de 
linker en rechter lijntjes (fig. 12). De controle-cijfers zijn dikwijls 

te hoog of te laag, te ver naar links of te ver naar rechts af
gedrukt. Het papier is glad en van goede kwaliteit. Verder heeft 
dit zegel de typische kenmerken van deze emissie. 

40 lepta. 
Yvert 29; Michel 28; Kohl 36. 
Kleur: mat r o o d a c h t i g lila tot r o o d a c h t i g lila op blauw 

papier. 
Dit zegel is gemakkelijk te herkennen aan de kleur; het lila 

van geen enkele 40 lepta bevat n.1. zooveel r o o d als de 40 lepta 
van deze emissie. Ook de afgeplatte controle-cijfers (fig. 12) zijn 
r o o d ; door de blauwe kleur van het papier krijgt het rood 
een lila-achtige roode nuance. 

80 lepta. 
Yvert 30; Michel 29; Kohl 37. 
Kleur: rose tot karmijn op licht rose papier. 
Dit zegel is gedrukt op glad papier van bijzonder goede kwali

teit. Het heeft de typische kenmerken van deze emissie en is 
bovendien onmiddellijk te herkennen aan de controle-cijfers, de O 
is n.1. veel grover en meer afgesleten dan de 8 (fig. 12). 

Komt de 80 lepta ook voor bij de emissies na 1869 ? 
Voordat ik tot de beschrijving van de volgende emissies overga, 

moet deze vraag beantwoord worden. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de 80 lepta van de 

emissie „Schoongemaakte Platen" de laatste uitgegeven 80 lepta 
is, zoodat deze waarde bij de emissies na 1869 niet meer voorkomt. 
Deze zienswijze wordt o. a. ook gedeeld door de twee voor
naamste handboeken over de oude Grieksche zegels, n.1. Kohl's 
handboek en de „Etude sur les timbres de Grèce" (Société Philo-
telique Hellénique). In deze handboeken is dus Yvert 30 de laatste 
80 lepta. 

Echter zijn er verschillende experts van de Grieksche zegels, die 
er anders over denken. Zoo deelen Dorning-Beckton en Pemberton 
de zegels met versleten en sterk afgeplatte O in bij de emissie 
1871-1872. Deze opvatting wordt weerlegd door het feit dat er 
zegels met versleten O voorkomen met afstempeling 1869. Garas 
(Athene) deelt in zijn „Etude sur les timbres de Grèce" de 
80 lepta met versleten O in bij de emissies 1868-1869, 1870 en 
1870-1872. Deilakis (Parijs) brengt deze 80 lepta onder bij de 
emissies 1868-1869, 1870-1872 en 1872-1876. 

Een groote rol bij de indeeling van de 80 lepta met versleten O 
bij latere emissies dan de emissie ,,Schoongemaakte Platen", speelt 
natuurlijk de afstempeling van deze zegels. Inderdaad vindt men 
vele van deze 80 lepta zegels met afstempeling 1874, 1875 en 
later. Wanneer men echter bedenkt dat de 80 lepta, als hoogste 
waarde, vooral in de kleinere bureaux weinig werd gebruikt, is 
het begrijpelijk dat 80 lepta zegels, in 1869 uitgegeven, voor
komen op brieven van 1874, 1875 en later. 

Daar deze kwestie nog niet is opgelost en noch Yvert, noch 
Michel noch Kohl een 80 lepta na 1869 vermelden, zal ook ik 
bij de volgende emissies geen 80 lepta meer opnemen. 

6. — EMISSIE 1870. 
1 en 20 lepta. 

Fig. A of G en fig. 13. 

Flg. 13. 

Door het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog kon men 
het papier en den inkt niet meer uit Parijs betrekken. Men 
gebruikte voor deze emissie het papier, dat van de vorige emissies 
was overgebleven. 

Bij het drukken van deze zegels te Athene maakte men gebruik 
van een nieuwe Duitsche cylinderpers. Een Duitsche vakman was 
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uit Leipzig overgekomen om eenige aanwijzingen te geven. Door 
hem werd de eerste oplaag gedrukt. Evenals de Parijsche Druk 
(1861) zijn deze zegels „ä sec" gedrukt met „découpage". De 
eerste oplaag van de 20 lepta en vermoedelijk ook van de 
1 lepten is door den Duitschen vakman vervaardigd. Deze zegels 
zijn zeer goed geslaagd. In fijnheid gelijken ze veel op den 
Parijschen Druk (1861). De verdere zegels zijn door Grieksche 
drukkers gedrukt. Hun succes was middelmatig, reden waarom 
men bij de volgende emissies wederom den druk „au blanchet" 
toepaste. 

1 lepton. 
Yvert 31; Michel 30; Kohl 38. 
Kleur: mat kastanjebruin op licht bruinachtig papier. 
Dit zegel is gemakkelijk te herkennen aan de wangschaduw

lijntjes, die z e e r k o r t zijn (typisch herkenningsteeken) 
(fig. 13). De wangschaduwlijntjes zijn ononderbroken (fig. Gl, 
terwijl men enkele exemplaren, door den Duitschen vakman ver
vaardigd, vindt, waarbij de wangschaduwlijntjes door onderbroken 
lijntjes en stippeltjes gevormd worden (fig. A). Deze laatste 
1 lepton zegels zijn zeer zeldzaam. De druk is dezelfde als de 
1 lepton Yvert nr. 1. Het onderscheid bestaat alleen in de kleur, 
Yvert nr. 1 is chocoladebruin, Yvert nr. 31 is kastanjebruin. 
Het papier van de 1 lepton zegels is glad en van zeer goede 
kwaliteit. 

20 lepta. 
Yvert 32; Michel 31; Kohl 39. 
Kleur: licht tot diep sèvresblauw op blauwachtig papier. De 

wangschaduwlijntjes zijn z e e r k o r t (fig. 13), evenals bij de 
1 lepton, ononderbroken (fig. G) of gevormd door onderbroken 
lijntjes en stippeltjes, gelijkend op den Parijschen Druk (1861) 
(fig. A). Door slechte „découpage" vindt men soms een witte 
contour om den Mercuriuskop. De vier hoeken zijn meestal zeer 
licht en wit afgedrukt; met de korte wangschaduwlijntjes zijn dit 
twee typische kenteekenen. 

Fig. 14. 

De contrólecijfers van deze 20 lepta zijn afgeplat, zonder ver
schil in dikte van de linker en rechter lijntjes. De kleur van de 
cijfers is licht tot donkerblauw. Het papier is glad en van zeer 
goede kwaliteit, soms iets dunner en licht transparant. 

7. — EMISSIE 1870  1872. 
1 lepton  40 lepta. 

Fig. D of E en fig. 15. 

Fig. 15. 

Deze zegels worden door Yvert, ten onrechte, niet als een af
zonderlijke emissie aangegeven. Yvert noemt deze zegels bij de 
emissie 18621867 met de aanduiding 1871 er achter. 

Het papier voor deze emissie gebruikt, bestond gedeeltelijk 

uit het papier van vorige emissies overgebleven en uit papier van 
minder goede kwaliteit. Deze emissie vertoont dan ook een 
groote verscheidenheid van papiersoorten. Omstreeks 1871 was 
het goede Parijsche papier, van vorige emissies overgebleven, op
gebruikt en heeft men verder papier van veel minder kwaliteit 
gebruikt. De papiersoort zal ik bij elk zegel afzonderlijk aangeven. 

Ook de samenstelling van den inkt varieert bij deze emissie 
sterk, zoodat men bij een nieuwe oplaag meestal een andere 
kleur aantreft. Vooral bij de 20 lepta vindt men zeer vele 
kleurvariaties. 
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DENEMARKEN. 

Type 1927'30: 
15 öre, groen. 
30 öre, oranje. 
40 öre, blauw. 

DUITSCHLAND. 

Type 1933'37: 
7 öre, bruin. 
8 öre, groen. 
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42 f 108 pf., bruin, met voorstel 
ling in wit; opschrift bovenrand: 
„Das braune Band von Deutschland" 
(paardenrennen om het bruine lint 
van Duitschland 1940). 
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6  1  4 pf., groen, en 12 f 8 pf., rood; uitgegeven ter gelegen
heid der inlijving van EupenMalmedy bij het Duitsche Rijk; 
bovenopschrift: „EupenMalmedy wieder deutsch". 
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25 | 100 pf., blauw, opschrift: „Groszer Deutschlandpreis der 
Dreijährigen Hamburg 30.6.1940" (Duitsche Derbyzegel 1940). 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 153 

6 + 94 pf., groen, met voorstelling (rots) in rood; opschrift 
rechts boven: „Helgoland 50 Jahre deutsch". 

G e n e r a a l  G o u v e r n e . m e n t P o l e n . 
Serie van 15 waarden: 

6 groschen, lichtbruin. 
8 groschen, blauwgrijs. 

10 groschen, groen. 
12 groschen, donkergroen, 

groschen, donkerbruin. 

LITAUEN. 

• " '■ it's . " . , ' 

20 
24 groschen, steenrood. 
30 groschen, wijnrood. 
40 groschen, donkerlila 
48 groschen, bruingrijs. 
50 groschen, blauw. 
60 groschen, donkergrijs. 
80 groschen, lichtlila. 

1 zloty, lila ovaal, grijs om
rand. 

3 zloty, rood ovaal, 
rand. 

5 zloty, oranje ovaal oranje 
rand. 

grijs om 

grijs om

»■<ww#*aa<#a«imi ■■!■■■ 

URBS V I L N I U S 
M E T R O P O L I S L I T H U A N I A E R E C U P E R A T A 

HONGARIJE. 

■<» 2 

Blok van 3 zegels, ter herdenking van het terugkrijgen van Wilna 
(z'e Januarinummer Maandblad 1940, blz. 5). Deze drie zegels 
zijn ook afzonderlijk (dus niet in blokvorm) uitgegeven. 

RUSLAND. 
■Herdenkingszegels 1311940, ter herdenking van het twee

jarig verblijf der „Georgij Sedow" in de Noordelijke Ijszee. 

y ^ j j p p ^ x i ■ liipyt n > n » 1 

^^^«i^ï^TtA»'^' 

£. ^ ■S^J^ Sti. f^ ^ "T ŝ. ^xr ^ a 

Blok van 20 fi(ller) + 1 p(engo), groen met roode omlijsting op 
papier van wit marmer aanzien. 

M A ^ 

15 k(opekken), geelgroen. 
30 k(opekken), donkerlila. 
50 k(opekken), bruinrood. 

1 roebel, blauw. 

SAN MARINO. 

P*Vf v***«v«^ 

Strafportzegel, zwart opdruk c(entesimi) 
10 over C. 5 (viervoudig doorstreept) blauw. 
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ZWEDEN. 

25 öre, oranje. 
45 öre,. bruin. 

Type zie Januari-nummer Maandblad 1940 
blz. 5. 

W. G. d. B. 

Nederland 
en 

Overzecsche 
Gewesten NEDERLAND. 

Portverhooging. 
De tarieven voor brieven en briefkaarten in het binnenlandsch 

verkeer zijn gewijzigd; dienstorder H . 383 van 17 Augustus 
bericht: 

Wijziging posttarieven. 
1. Nu de mgetreden bijzondere omstandigheden het verkeer in 

zoo belangrijke mate in ongunstigen zin beïnvloeden, is het uit 
finantieele overwegingen noodzakelijk geworden, tot een her
ziening van de tarieven over te gaan. 

2. In verband daarmede zijn met ingang van 20 Augustus a.s. 
sommige porten gewijzigd en vastgesteld als volgt: 

a. voor i n t e r l o c . a , l e b r i e v e n , alsmede voor de brieven, 
verzonden in het grensverkeer met België en Duitschland: 

voor een gewicht van niet meer dan 20 gram: 7J4 cent; 
b. voor l o c a l e b r i e v e n : 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram: 5 cent; 
boven 20 tot en met 100 gram: 7)4 cent; 
c. voor i n t e r l o c a l e b r i e f k a a . r t . e n , alsmdee voor de 

briefkaarten, verzonden in het grensverkeer met België en 
Duitschland: 

per enkele kaart: 5 cent; 
d. voor 1 o oa' l e b r i e f k a a r t e n : 
per enkele kaart : 4 cent. 
3. Overigens blijven de porten ongewijzigd. 
4. In verband met het bovenstaande worden briefkaarten 

(enkele en dubbele) met zegelafdruk van 4 resp. 5 cent in gebruik 
gesteld. 

5. Een eerste voorraad van de nieuwe briefkaarten zal zoo 
spoedig mogelijk ambtshalve door den controleur worden toe
gezonden; de briefkaarten voorloopig n i e t in blokvorm. 

8. Met den verkoop van de bestaande postzegelboekjes kan 
voorshands worden doorgegaan. Omtrent eventueele wijziging in 
de samenstelling van die boekjes, alsmede omtrent eventueele 
verdere wijzigingen in de bestaande postwaarden volgt c.q. nader 
bericht. 

9. De bij het publiek aanwezige briefkaarten zullen niet worden 
ingeruild. 

De eventueele wijziging in de postzegelserie, bedoeld in punt 8 
van bovenstaande dienstorder, zal naar alle waarschijnlijkheid 
betrekking hebben op het verschijnen van een frankeeerzegel van 
17>2 cent, het nieuwe tarief voor een aangeteekende brief tot 
20 gram. 

Verschillende dagbladen hebben zich met de vraag bezig ge
houden hoe het gaan moet met de postzegelautomaten. In het 
Alg. Hbl. lazen wij het volgende: „Nu nieuwe posttarieven zijn 
ingevoerd, is tevens de vraag gerezen, wat er met de postzegel
automaten zal geschieden. Zeer ingewikkeld is dit probleem niet, 
omdat van de drie soorten bestaande automaten er twee gehand
haafd kunnen blijven. Dit geldt voor die voor zegels van I K 
en 5 cent. Deze zegels blijven in gebruik, immers hettarief voor 
drukwerk is ongewijzigd en het zegel van 5 cent is thans nood
zakelijk geworden voor het locale verkeer. 

Anders is het met de automaat voor briefkaarten. Naar men 
ons van bevoegde zijde mededeelt, zullen deze automaten ten 

spoedigste worden veranderd. Dit maakt slechts noodig, dat 
eenige onderdeelen worden gewijzigd; de kast kan blijven hangen. 
Na de verbouwing zal men aan die automaten bij inwerping van 
een dubbeltje twee briefkaarten van 5 cent verkrijgen. 

Rest nog de postzegel voor het interlocale verkeer, die van 
7K cent. Of deze ook per automaat verkrijgbaar zal worden ge
steld, wordt nog overwogen, omdat daartoe een geheel andere 
constructie is vereischt. Voorloopig is in studie of voor dat 
technische vraagstuk een practische oplossing zal zijn te vinden. 

Een zomerzegel van 7'A cent. 
De wijziging der binnenlandsche posttarieven heeft in de dit 

jaar uitgegeven serie zomerzegels een leemte doen ontstaan: voor 
de frankeering der interlocale brieven t.m. 20 gram i 7)4 cent 
bestaat geen zomerzegel. 

Daarom worden thans met spoed zomerzegels in deze waarde 
gereed gemaakt. Deze zegels worden verkregen door de bestaande 
5 cents zegels met afbeelding van Jan Steen in rood af te drukken 
met zwarten opdruk der nieuwe waarde. 

De nieuwe zomerzegels met opdruk van 7% cent zullen voor 
10 cent worden verkocht. De toeslag van 2)4 cent, welke aldus 
wordt geheven zal, evenals de toeslagen op de andere zomer 
zegels, ten goede komen gedeeltelijk aan sociale doeleinden (tuber
culose- en rheumatiekbestrijding en de zorg voor lichamelijk ge-
brekkigen, waarbij in de eerste plaats zal worden gedacht aan 
hen, die als gevolg van den oorlog lichamelijk gebrekkig zijn 
geworden) en gedeeltelijk aan cultureele doeleinden (cultureel werk 
ter tegemoetkoming in den huldigen nood der cultureele werkers). 

De verkoop der nieuwe 7)4 cents zegels zal waarschijnlijk in 
de eerste week van September kunnen beginnen. De verkoop van 
alle zomerzegels eindigt op 31 October a.s. Zij blijven tot 
31 December 1945 voor frankeering geldig. 

De opdruk wordt aangekondigd in 
Dienstorder H . 400 bis van 28 Augus
tus 1940. 

Op 7 September is begonnen met 
den verkoop van de nieuwe waarde 
der zomerzegels: 7)4 + 2)4 cent. Op 
.dien datum waren de zegels echter nog 
niet aan alle kantoren verkrijgbaar. 

De opdruk luidt: 7K + 234, en is 
in zwart aangebracht op het zomer
zegel van 5 cent, dat daartoe in ge
wijzigde kleur (donkerrood) is gedrukt. 

Velgrootte enz. van de nieuwe 5 cent 
als van de oude; het plaatnummer 
hebben wij nog niet gezien. 

Het boekje „Vijf Jaren Zomerzegels, 1935-1939", waarover wij 
in het vorig nummer iets schreven, is thans verkrijgbaar. Behalve 
een vlot geschreven propagandaverhaal bevat het een afdruk van 
het stempel van de postzegeltentoonstelling van De Philatelist te 
Amsterdam, 12 Mei 1940 (welke tentoonstelling niet is door
gegaan), exemplaren van de vijf thans verkrijgbare zomerzegels en 
foto's van de in vorige jaren verschenen zomerzegels. Het boekje 
is voor ƒ 0.90 verkrijgbaar bij het Comité Zomerpostzegels, 
Riouwstraat 7, Den Haag (giro 250505); het zal waarschijnlijk 
ook wel bij sommige plaatselijke comité's te krijgen zijn. 

Postverdrag van Buenos Aires. 
Met ingang van 12 Augustus 1940 is het in 1939 te Buenos 

Aires gesloten Algemeen Postverdrag met de daarbij behoorende 
overeenkomsten in werking getreden. Binnenkotr zal een supple
ment op deel I van den P.T.T.-gids verschijnen, waarin alle nieuwe 
bepalingen zijn opgenomen. Enkele van de wijzigingen volgen 
hieronder. 

Couranten en tijdschriften kunnen thans ook door anderen dan 
de uitgevers tegen het verlaagde tarief van \)4 cent per 50 gram 
naar het buitenland (voorloopig alleen naar Duitschland) worden 
verzonden. (Dienstorder H. 359 van 7 Augustus). 

Met ingang van 12 Augustus worden nieuwe antwoord-coupons 
uitgegeven, waarvan de prijs is vastgesteld op 15 cent. (Dienst
order 358 van 7 Augustus). 

Mededeeling van adreswijziging is voortaan ook naar het buiten
land (voorloopig alleen Duitschland) op een speciaal daarvoor 
bestemd formulier mogelijk. De nieuwe internationale adres-
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ADRESWIJZIGING ADMINISTRATIE. 

De aandacht word t er op gevestigd, dat het adres van de 
administratie verplaatst is van "Wilhelminapark 128, Breda, naar: 

Past. Oomenstraat 297 e, Rijen (Gem. Gilze-Rijen). 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
24 Augustus 1940, om 14.00 uur in hotei-café-restaurant 

Terminus te Utrecht. 
Afwezig met kennisgeving de vice-voorzitter, de heer J. C. 

Cramerus, en de rechtskundige raadsman van den Bond, mr. 
W. S. W. de Beer. H e t eerste gedeelte van deze bondsbestuurs
vergadering is gewijd aan een bespreking met de leden der fusie
commissie, die voltallig aanwezig zijn, over de geamendeerde 
ontwerpen-statuten en huishoudelijk reglement. Nadat met het 
eindverslag der fusie-commissie de ontwerpen statuten en huis
houdelijk reglement, zooals deze door de commissie waren samen
gesteld, in het Mei-nummer van het Maandblad (blzn. III t.m. 
IX) waren bekend gemaakt, werden bondsbestuur en de bij den 
Bond aangesloten vereenigingen in de gelegenheid gesteld vóór 
15 Juli van hun oordeel omtrent bedoelde ontwerpen te doen 
blijken. Zoowel de rechtskundige raadsman van den Bond als 
verschillende der bij den Bond aangesloten vereenigingen hebben 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt, op bedoelde ontwerpen 
amendementen in te dienen. Deze amendementen werden door 
het bondsbestuur nauwkeurig onderzocht en later door den 
rechtskundigen raadsman van den Bond en den bondssecretaris 
in herziene ontwerpen omgewerkt. Deze herziene ontwerpen 
werden ter kennisneming en beoordeeling aangeboden o. a. aan 
de leden der fusie-commissie, waarvan sommige er zich echter 
bezwaarlijk mede konden vereenigen. Vandaar, dat thans ter zake 
een nadere bespreking plaats vond tusschen het bondsbestuur en 
de fusie-commissie, die van 14.00 uur tot ongeveer 17 uur 30 
duurde, in volle harmonie verliep en leidde tot de vaststelling 
van eindontwerpen statuten en huishoudelijk reglement, die als 
bases zullen dienen voor de besprekingen ter buitengewone al-
gemeene vergadering op 7 September a.s. te Amsterdam. Deze eind
ontwerpen zullen tijdig aan alle belanghebbenden in afdruk 
worden toegezonden. 

De eigenlijke bondsbestuursvergadering, die gewoonlijk plaats
vond aan den vooravond van de jaarlijksche algemeene verga
dering, begon eerst om ruim 17 uur 40. 

De bondssecretaris doet mededeeling van alle voorbereidingen, 
welke hij heeft getroffen voor de aanstaande jaarlijksche al
gemeene en buitengewone algemeene vergaderingen en voor de 
organisatie van den 31en Nederlandschen Philatelistendag. De 
bondsvoorzitter stelt nog eenige aanvullingen op deze voor
zieningen aan de orde, welke worden goedgekeurd en stelt het 
bondsbestuur in kennis omtrent verschillende plannen, welke hij 
omtrent de leiding van bedoelde vergaderingen koestert. 

De bondsvoorzitter doet de verheugende mededeeling dat de 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging met 380 leden en de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Gouda" met 35 leden om 
aansluiting bij den Bond hebben verzocht. 

De pers- en propagandadienst der P.T.T. heeft het voornemen, 
zoodra weer normaal verkeer met philatelisten, ook in het buiten
land, mogelijk is, de bekendmaking van nieuwe uitgiften, bijzondere 
vluchten, stempels, enz. in aantrekkelijken vorm, door middel 
van geïllustreerde folders en op ruimer schaal dan tot dusver te 
doen geschieden. Hij vroeg daaromtrent inlichtingen bij den 
Bond, die deze gaarne heeft verstrekt. 

De Nederlandsche Vereeniging heeft zich tot den Bond gewend 
met het verzoek, te willen bevor'deren, dat de bepalingen der 
vestigingswet ook op de postzegelhandelaren worden toegepast en 
druk uit te oefenen op den Bond van Postzegelhandelaren, dat 
deze hun koopers volkomen garantie zullen geven Voor hetgeen 

MOOIE VERZAMELINGEN 

bij hen wordt afgenomen. Het bondsbestuur blijft ter zake diligent 
en zal zich t. g. t. tot het bestuur van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelhandelaren wenden, om de wenschen der 
philatelisten betreffende betrouwbaarheid van handelaren en be
doelde garantie nader kenbaar te maken en overleg te plegen, 
hoe deze waren te verwezenlijken. 

Besloten werd om de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, 
ingevolge haar desbetreffende circulaire, een bescheiden bedrag 
aan te bieden voor haar streven om haar door den ramp ge
dupeerde leden eenigszins te helpen. 

Op verzoek van den pers- en propagandadienst der P.T.T. zal 
de Bond aan het comité voor den verkoop van zomerzegels zijn 
tusschenkomst verleenen tot verkoop van propagandaboekjes ter 
bevordering van den verkoop der zomerzegels 1940 tijdens den 
a.s. 31 en Philatelistendag. 

Sluiting omstreeks 19.00 uur. 
Utrecht, 2 September 1940. De bondssecretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

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

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
De beheerder, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z 

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

Aanmeldingen. 
mevr. C. B. G. M. van Weede-jkvr. Bosch van Drakestein, Ree-

weg 80 B, Dordrecht. (V en L). 
A. W. H . M. Bolsius, Houtplein 2a, Haarlem. (V en L). 
'W. van der Stoel, Leidscheweg 172, Voorschoten. (V en L). 
J. J. C. M. Lungen, Burg. Treubstraat 10, Voorschoten. (V en L). 

Afgevoerd. 
197. A. Janssen. 

Overleden. 
711. ir. H. van Berckel. 
191. H. J. van Ulsen. 

Verbetering jaarboekje. 
707. K. R. van der Lee, Nieuwe Parklaan 128, Scheveningen. 
470. E. C. Eckstein, Arnhemscheweg 59, Amersfoort. 
562. A. W. Herklots, Koninginnelaan 5, Rijswijk (Z.-H.). 
Bladzijde 16. Het bedrag der contributies moet luiden ƒ 4252.50. 

Mededeeling van het bestuur. 
De heer H. Otto stelt zich niet beschikbaar voor het lidmaat

schap van het bestuur. 

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

Verslag der vergadering van 26 Augustus 1940. 
Aanwezig zijn 37 leden. De voorzitter de heer Cramerus, opent 

de vergadering met een welkom. De notulen der Juli-vergadering 
worden goedgekeurd en ingekomen stukken voorgelezen, waarbij 
een uitnodiging van „De Philatelist". De voorzitter wekt de leden 
op de philatelistendag bij te wonen en zegt het te betreuren, 
dat er dit jaar geen speciaal stempel zal worden gebruikt. Besloten 
wordt „De Philatelist" ter gelegenheid van haar 12>ii-jarig 
jubileumfeest een bloemstuk aan te bieden. De circulaire bevat
tende en verzoek om steun voor de getroffenen in Rotterdam van 
de R.Ph.V. wordt voorgelezen en besloten wordt voor ƒ 15.— 
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postzegels beschikbaar te stellen, terwijl enkele leden toezeggen 
doubletten beschikbaar 'te stellen. De heer Sporenberg is het 
met dit besluit volkomen eens, doch vraagt wat het bestuur ge 
daan heeft voor onze eigen getroffenen, i. c. den heer Hilte, die 
bij het bombardement zijn gehele verzameling is kwijtgeraakt. 
De voorzitter antwoordt, dat den heer Hilte reeds enkele zegels 
zijn geschonken en dat het bestuur deze zaak verder in behan
deling zal nemen. 

De voorzitter deelt mede vernomen te hebben, dat de heer 
Molenaar zich thans te Lissabon bevindt en wordt besproken de 
wijze, waarop wij in het bezit moeten komen van een rond-
zending, die nog steeds te zijnen huize aanwezig moet zijn. De 
heer Vorsterman klaagt er over, dat er zo weinig zegels verkrijg
baar zijn aan het philatelistenloket alhier; er zal over geklaagd 
worden bij den directeur van het postkantoor alhier. Voorts 
wordt er op gewezen, dat het verschil tussen eerste en tweede 
druk van de Cour Permanente zegels opvallend groot is en wordt 
aangeraden zuinig te zijn op de zegels van de eerste druk, die 
indertijd aan de leden zijn uitgereikt. Na rondvraag en verloting 
wordt de vergadering daarop door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. v. d. B. 
Overleden. 

93. C. Diepen, Eindhoven. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 30 September 1940, des avonds 
20 uur, in café „Moderne", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 10 October 
1940, des avonds 20 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 October 1940, des morgens 
1014 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 29 Juni 1940. 
Aanwezig 59 leden. Te 8.10 uur opent de voorzitter deze 

eerste vergadering na de bewogen oorlogsdagen, waarbij ons lid 
de heer Zwolle zijn leven voor het vaderland heeft gegeven. Wa; 
de heer Zwolle voor onze vereeniging en voor de philatelic 
heeft beteekend, behoeft nauwelijks te worden genoemd, daar 
zijn naam wijd en zijd een bekende was. Staande herdacht de 
vergadering in alle stilte dit voor ons zoo groote verlies. Be
sloten wordt een herinnering (op welke wijze is nog niet bekend) 
aan hem te wijden. Op initiatief van den heer Streep zal namens 
de vergadering aan mevrouw Zwolle een bewijs van deelneming 
worden gezonden. 

De voorzitter wijst op wederom ontluikende belangstelling voor 
de philatelic. In September zullen de rondzendingen weder wor
den hervat, waarbij de risico van molest enz. door de inzenders 
zal moeten worden gedragen. Een en ander zal per circulaire 
aan de leden worden medegedeeld. De notulen der April-
vergadering worden op verzoek van den heer Junge eenigszins 
gewijzigd. Aan de getroffen Rotterdamsche postzegelhandelaren 
zal een steun van ƒ 50.— worden toegezegd. Zaterdag 7 Sep
tember a.s. wordt in Amsterdam de algemeene Bondsvergadering 
gehouden, misschien met philatelistendag, hetwelk onze algeheele 
instemming zal hebben. In verband met een poging van ons lid, 
den heer Jansen Heytmajer, zelf een rondzending onder onze 
leden te organiseeren, zal daartegen streng worden opgetreden. 
To t lid van den Raad van Beheer wordt gekozen de heer Van 
der Hurk, als plaatsvervangend lid de heer Roodenburg. De heer 
De Beer draagt thans de leiding de:; vergadering over aan den 
heer Roodenburg. De heer Carsch wint den len prijs bij de prijs
vraag. Na veiling van 7 kavels volgt de algemeene verloting, waar-

Schaub^ek-AlbumJ939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

bij de prijzen der niet gehouden Mei-vergadering werden gevoegd. 
Prijswinnaars zijn: 29 237 291 85 203 2 226 222 128 329 39 
194 195 337 236 58 68 336 52 161 193 86 112 74 216 75 204 
180 83 359 164 3 189 139 17 209 265 280 247 143 55 119 214 
162 238 10 90 51 80 en 231. Te 9.30 uur sluit de voorzitter 
deze laatste vergadering van het seizoen en wenscht de leden 
een zoo aangenaam mogelijke vacantie toe. R. S. 

Adresveranderingen. 
H. P. C. van Gemert, Wolfhezerweg 35, Oosterbeek. 
E. R. Jansch, Plaswijcklaan 44, Hillegersberg. 

Overleden. 
C. Deenik, Homeruslaan 25, Utrecht . 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 23 September 1940, de-s 

avonds 8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 September 1940, des avonds 

734 uur, in hotel Krasnapolsky, "Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Het begin van de vergadering is vervroegd. Wij zullen met 

het oog op den loop der treinen en trams in plaats van om 
acht uur, om HALF A C H T beginnen. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. G. VAN DE W E S T E R I N G H , Willem de Zwijger

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 27 Augustus 1940. 
Op deze Augustus-vergadei^ng, uitgeschreven op veelvuldig 

verzoek, waren 32 leden aanwezig. De voorzitter wenscht den 
heer Tholen geluk met zijn huwelijk. De feestelijke stemming 
ontbreekt echter door de herdenking van onzen onvergetelijken 
vriend C. Deenik, die op 8 Augustus door een noodlottig ongeval 
om het leven kwam. Jaren lang bestuurslid, leider van groep Z, 
uitnemend philatelist, expert van internationale vermaardheid, is 
deze slag voor de U.Ph.V. zeer ernstig. Iemand als Deenik zal 
moeilijk te vervangen zijn. Staande wordt zijn nagedachtenis door 
de vergadering geëerd. 

Bij de ingekomen stukken is o. a. een schrijven van de Rotter
damsche Philatelisten Vereeniging, inhoudende verzoek om steun 
voor haar gedupeerde leden. Besloten wordt aan dit verzoek f 
voldoen door het zenden van een bijdrage. Een bestuursvoorstel 
om de groep Z te laten vervallen en de boekjes dezer afdeeling 
in de gewone rondzendingen op te nemen, waarna deze 3 maal 
per maand zullen circuleeren, wordt aangenomen. Een voorstel 
van den voorzitter om, te beginnen met de October-vergadering, 
de winterbijeenkomsten op Zaterdagmiddag te houden, aan
vangende om half drie, wordt eveneens aangenomen. De September-
vergadering zal om half acht beginnen. 

De heer Cortenbach stelde een groot gedeelte van zijn verza
meling Nederland-ongebruikt ten toon. Na de gebruikelijke ver
loting ging men, met het oog op de duisternis, vroeg uiteen. 

V. d. W 
Mededeelingen. 

De penningmeester verzoekt de leden hun contributie voor 
het nieuwe boekjaar s p o e d i g te gireeren op postrekening 
nr. 36991 ten name van den penningmeester der U.Ph.V., zulks 
ter vermijding van incasso- en administratiekosten. 

De directeur van den verkoophandel verzoekt toezending van 
boekjes voor de rondzendingen, vooral nu deze 3 maal per maand 
zullen uitgaan. 

Officieele Bonds-tandingmeters zijn nog in enkele exemplaren 
bij den secretaris verkrijgbaar ä ƒ 0.25 per stuk. 

Af te voeren als lid. 
mej. M. H. Haytink, Zeist. 
W. J. Slooff, Zeist. 
W. van Lunteren, Hilversum. 

Overleden. 
C. Deenik, Utrecht. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 20 September 1940, des avonds 

8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 24 September 1940, des avonds 

7.30 uur precies, in hotel Het Kasteel van Antwerpen, Oude 
Gracht, Utrecht. (Van 7.00-7.30 uur en na afloop ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
mededeelingen. 4. Jaarverslag secretaris. 5. Jaarverslag directeur 
verkoophandel. 6. Idem groep Z. 7. Landenwedstrijd: Zwitser
land geheel of gedeeltelijk naar keuze. 8. Rondvraag. 9. Veiling. 
10. Verloting. 11. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdagen 28 September en 12 Oc
tober 1940, in gebouw C.S.B., Kromme Nieuwe Gracht, Utrecht, 
van lYn tot 4 uur. 

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

Vergadering. 
In verband met de verduistering heeft het bestuur gemeend 

aller belangen te dienen door de vergadering niet des avonds, 
maar des middags te doen plaats hebben. 

De vergadering zal daarom deze maand gehouden worden op 
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1940, DES MIDDAGS TWEE UUR, 
in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 

Punten van behandeling: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. 
Mededeelingen. Eventueele veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 Augustus 1940. 
Aanwezig 125 leden. Prijzen zijn geschonken door de heeren 

Van den Houven, Verhoeff en Melsert. Ontvangen van den heer 
W. P. Costerus „Die Ganzsachen der Republik Polen". Van de 
R.Ph.V. een dankbetuiging voor onze bijdragen. In het druk 
raampje gaat rond een paartje weldadigheidszegels, dat door aan
kleving eerst zeer sterk is afgeschaafd en daarna door de stempel-
•nach'ne is gestempeld. De voorzitter wijst er op, dat de Bond 
in 12 jaar niet grooter is geworden, zelfs het laatste jaar nog 
19 leden verloor. 

In verband met de verduisteringsmaatregelen wordt besloten 
voortaan te vergaderen op den 4en Zaterdagmiddag, van 2.30 tot 
5.30 uur. Ook de beurs wordt op Zaterdagmiddag gesteld. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd 
Omdat geen nieuwe Yvert te verwachten is, wordt besloten voor-
loopig vast te houden aan Yvert 1940 met een passende ver
hooging tot 3 c. per franc voor Europa. Bij de verloting krijgt 
de heer G. J. Mol den len prijs. Getoond wordt een blokje Cour 
Permanent 12 K c., waarbij op de 9e regel wel de fout F voorkomt. 
De veiling geeft voor menig kaveltje stevige prijzen. 

De heer Friederich heeft toegezegd in de October-vergadering 
te beginnen met zijn gegevens omtrent oude afstempelingen. 

J. N . H. V. R. 
Afdeeling Dordrecht. 

Vergadering op 28 Augustus 1940. Aanwezig zijn 41 leden en 
1 introducé, de heer Nieuwpoort uit Sliedrecht, die zich later 
als candidaat-lid aanmeldt. D notulen worden goedgekeurd. Be
sproken wordt het voorstel der afdeeling Nijmegen om bij de 
jaarverloting van „Philatelica" een bedrag in geld in plaats van 
zegels te ontvangen. Deze kwestie zal in de volgende vergadering 
worden afgehandeld. Wegens reeds verleende hulp aan een eigen 
lid en ingezetenen van Dordrecht, zal de vereeniging steun aan 
slachtoffers der R.Ph.V. aan de leden overlaten. Het candidaat-lid 
L. F. Groesbeek wordt als lid aangenomen. Besproken wordt de 
keuzp van een catalogus; dit punt komt ook in September a.s. 
op de agenda. Vanaf September worden weder ruilavonden ge
houden. Aanbevolen wordt wegens den oorlogstoestand reeds om 
7 uur op vergaderingen en ruilavonden te komen. Na sluiting 
volgt verloting. 

Gevraagde adressen. 
J. Brandsen, voorheen Barentszstraat 29, Den Haag. 
A. P. C. G. Dado, voorheen Storm van 's-Gravenzandeweg 7,. 

Wassenaar. 
G. Groen, voorheen Doelenstraat 1, Den Haag. 
C. J. H . van den Broek, voorheen Ringdijk 636, Dordrecht. 
A. G. J. M. ten Berg, voorheen Obrechtstraat 26, Leeuwarden. 

Mededeelingen. 
Candidaat-lid J. M. Paehlig, Tilburg, ingetrokken. 
Royement 1380, mr. B. J. Nöthorn, Marschpoortstraat 9a, 

Zutphen, opgeheven. 
Verbetering: 745, dr. J. B. de la Faille, Van der Spiegellaan 2, 

Heemstede. 
Candidaat-leden. 

1263. A. A. de Groot, Breestraat 113, Leiden. 
1382. C. Outshoorn, Caan van Necklaan 149, Rijswijk (Z.-H.). 
1320. B. A. van Geluk, Sonovstraat 91, Den Haag. 

53. F. Th. Holsboer, Noordersingel 92, Leeuwarden. 
1032. As. Volkmaars, „Klein Huize", Molijnlaan 38, Nunspeet. 
1139. dr. L. F. C. Mees, Hasseltschestraat 4, Scheveningen. 
1472. P. M. A. J. van Kasteren, Usselincxstraat 24, Den Haag. 
1473. A. J. van Hagen, Van Zeggelenlaan 328, Den Haag. 
1474. O. Bolkenbaas, Messchertstraat 32a, Rotterdam. 
1475. D. Meyer, Gouverneurlaan 325, Den Haag. 
1476. L. F. Groesbeek, Koldeweystraat 21, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1477. A. Nieuwpoort, architect, Sliedrecht. (Afd. Dordrecht). 
1478. C. T- Grintjes, Kasperpad 11, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1479. L. Offers, Boekhorststraat 3, Den Haag. 
1480. F. Brik, Grensstraat 32, Amsterdam O. 
1481. R. G. J. Regeer, lepenplein 29, Amsterdam O. 

Overleden. 
53. J. D. Boes, Den Haag. 

Bedankt. 
. C. W, Stennekes, Den Haag. 

1032. A. E. Bangert, Den Haag. 
Afvoeren. 

1139. Erich Humpisch, Venlo. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering Zaterdagmiddag 28 September 1940, te 14.30 
uur. Nieuwstraat 28, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag, sluiting en ruiluur. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), 
in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 8—8>^ uur ruilen). 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. T. 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. 
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Rotterdamsche P'::'i'disten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr : V. H. W. B> x - T l A F Heemraadssingel 26a, Rotterdam C 

Candidaat-Ieden. 
250. J. Bausch, Breitnerstraat 77, Rotterdam C. (Voorgesteld door 

P. Wiesehaan). 
285. J. Roelofs Jr., Van de Honaardsingel 26, Hillegersberg 

(Voorgesteld door P. "Wiesehaan^ 
Mededeeling. 

Voor onze steunactie ten behoeve van de getroffen leden 
kwamen verschillende schenkingen in geld en postzegels binnen. 
Het bestuur stelt zich voor, deze geschonken zegels in aan
trekkelijke kavels te veilen op Zaterdag 26 October 1940; kijk
dag op onzen clubmiddag vna 19 October 1940. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal o. o. v. worden gehouden 

op Zaterdag 21 September 1940, des namiddags 2.30 uur, in de 
bovenzaal van café Belvédère (Becüde), Noordsingel 39, Rotterdam. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage 
candidaat-leden. Verloting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 Augustus 1940. 
Aanwezig 29 leden. Na opening door den voorzitter worden de 

notulen gelezen en goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van 
de ingekomen stukken, o. a. de ontwerpen statuten en huishoude
lijk reglement van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. Hieromtrent bespreekt de voorzitter 
de gewichtigste punten en deelt mede, dat deze ontwerpen on
gewijzigd op de a.s. Bondsvergadering zullen worden ingediend. 
Op voorstel van den voorzitter keurt de vergadering goed, dat 
de ledenvergadering van „De Globe" in September a.s. des avonds 
precies half acht zal aanvangen, zulks in verband met de ver
duistering, alsmede in verband met tijdig vertrek van bezoekers 
naar elders. Daarna rondvraag en sluiting. 

Bedankt. 
117. H . G. A. Smulders. 

Candidaat-leden. 
G. Korff, Jan van Embdenweg 47, Oosterbeek. Voorgesteld door 

G. J. van Ingen). 
P. Veenhuysen, G 101, Rekken (Gld.). (Eigen aangifte). 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burg. Weertsstraat 53, 

Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde contributie voor 
het vereenigingsjaar 1 September 1940 t.m. 31 Augustus 1941 aan 
zijn adres, of storting op postrekennig 9692. In het laatst van 
September zal per postkwitantie ' worden beschikt over contri
butie, welke dan nog niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met 
incassokosten. 

Boekjes voor de 'rondzendingen. 
Het hoofd van de rondzending C. Raadsveld, Velperbuiten-

singel 13, Arnhem, verzoekt boekjes, voornamelijk met Europa
zegels, ook die voor de afzonderlijke sectie Nederland en 
Koloniën, voor de rondzendingen aan zijn adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 September 1940, des avonds 

7.30 uur precies, in „Nationaal", Arnhem. 
In deze vergadering moet o. m. een secretaris worden gekozen 

benevens 3 bestuursleden, wegens periodiek aftreden van den heer 
C. Raadsveld, mej. C. Becking en eventueel den secretaris. 

Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van verschillende jaar
verslagen. Drukke opkomst daarom gewenscht. 

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

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op ZATERDAG-NAMIDDAG 21 

September 1940, te 15 uur precies, in sociëteit „Vereeniging", Zijl
weg 1 bij de Zijlbrug, Haarlem. 

W^ Let s.v.p. op datum en uur ! In de eerste helft van Sep
tember is door het secretariaat aan alle leden bericht gezonden 
betreffende deze vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 26 Augustus 1940. 
Aanwezig 24 leden. Opening te ruim half negen uur. De leiding 

berust eerst bij den heer Cleij, daarna bij den heer Kielman. 
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en ver
volgens onveranderd vastgesteld. De ingekomen stukken worden 
behandeld. Naar aanleiding van een schrijven van de R.Ph.V. 
wordt besloten een bedrag beschikbaar te stellen. Besproken 
wordt de wenselijkheid de vergadering, die gewoonlijk op de 
4e Maandag in de maand gehouden wordt, voorlopig vast te 
stellen op de 3e Maandag. Het bestuur zal deze zaak nader 
regelen. Een verloting van enige mooie zegels wordt gehouden. 
Na rondvraag volgt dan sluiting van het officiële gedeelte. A. C. S. 

Vergadering. 
De datum der vergadering zal nader per convocatie worden 

bekend gemaakt. 

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

Verslag der vergadering van 19 Augustus 1940. 
Aanwezig 28 leden. Opening door den voorzitter en goed

keuring der notulen. 
Betreffende de door den Bond toegezonden ontwerp statuten 

en huishoudelijk reglement zullen door onze afgevaardigden op 
de a.s. Bondsvergadering enkele toelichtingen worden verzocht. 

In verband met den huidigen toestand kan de heer Verzijl ver
strekking van de nieuwigheden niet meer garandeeren. Hij zal 
echter trachten evenals vroeger zoo goed mogelijk den leden, die 
bij den nieuwigheden-dienst zijn aangesloten, de zegels te bezorgen. 

Hierna gratis-verloting en kienspel. J. H. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 16 September 1940, vergadering; 
Maandag 7 October 1940, beurs; 

telkens des avonds om 734 uur in de bovenzaal van HOTEL 
DE L'UNIVERS, KLEINE STAAT 12, MAASTRICHT. 

3 ^ " De leden worden op de verandering van vergader-lokaal 
opmerkzaam gemaakt. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Javastraat 139, Den Helder. 

Secretariaat. 
Het secretariaat der vereeniging is thans weder gevestigd te 

Den Helder, en wel Javastraat 139. He t telefoonnummer vervalt. 

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

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 30 September 1940,des 

avonds 20 uur, in Ho.tel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: J. H . FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 22 Augustus 1940. 
De vergadering wordt om 8.30 uur door den voorzitter mee 

eeri woord van welkom geopend. De notulen worden onveranderd 
goedgekeurd. Door den secretaris worden diverse nieuwe uitgiften 
getoond, n.l. 100-jarig jubileum Nieuw-Zeeland, Hongarije Mattias-
uitgifte, Jugo-Slavië „Petite Entente" in 2 kleuren, U.S.A. nieuwe 
serie. In principe wordt besloten de rondzendingen tegen alle 
risico's te verzekeren tegen de geoffreerde premie. In verband 
met de verduistering zal de vergadering voortaan om 8 uur 
beginnen, ten einde ook de buitenleden gelegenheid te geven tijdig 
naar huis te gaan. Na een mooie verloting bleef men nog gezellig 
bijeen. J. H . F. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

26 September 1940, des avonds 8 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 25 Augustus 1940. 
Met een passend openingswoord werd deze matig bezochte 

vergadering begonnen. Meerdere leden hadden bericht van ver
hindering gezonden. De notulen der vorige vergadering werden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken werden achtereenvolgens 
behandeld. 

Daar sommige leden speciaal aangeschreven waren om meer 
ter vergadering te komen, doch aan dezen oproep geen gehoor 
gegeven hadden, zullen strengere maatregelen toegepast worden, 
indien zulks meer mocht voorkomen. De vereeniging zal alsnog 
over de maand September geduld hebben, alvorens tot den maat
regel van royeeren over te gaan. Hierna de rondvraag. 

Over het al of niet verschijnen van de postzegels ten bate 
van het muziekfonds Koningin Elisabeth in België werd van 
gedachten gewisseld. Besloten werd om eens aan het hoofd
bestuur der Belgische posterijen inlichtingen te vragen. Over het 
punt om meer propaganda voor onze vereeniging te maken, 
werd eveneens van gedachten gewisseld. Er zal door twee leden 
aangevraagd worden de kosten van brochures. Deze kwestie 
wordt op de volgende vergadering uitgewerkt. Tevens zal prijs 
gevraagd worden voor het drukken van een reglement onzer 
vereeniging; in zijn tegenwoordige gedaante voldoet het niet en 
zal dus verschijnen in boekvorm in handig formaat. Een lid 
schonk zijn gewonnen serie Russische postzegels aan de vereeniging, 
waarvoor de voorzi t ter hem dank zegde. 

Tijdens de vergadering kwam bericht in van het overlijden van 
een lid. De voorzi t ter bracht met passende woorden deze tijding 
aan de leden over en betreurde het verlies. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze ver
gadering, allen aansporend om trouw de leerzame vergaderingen 
bij te wonen. 

Overleden. 
J. W. H . Gare, gemeente-ontvanger. Maastrichterlaan 41, Beek. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering heeft plaats op Zondag 

29 September 1940, des v.m. 10 uur. Allen worden uitgenoodigd 
deze vergadering t rouw bij te wonen. 

Vereen, van Postzegelverzamelaars „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D . PALSGRAAF JR., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Nieuw lid. 
R. van de Tooren, Onder de Boompjes, Gouda. (Opnieuw aan

gemeld). 

Mededeeling. 
Het bestuur maakt de leden er op attent, dat op de September-

vergadering een wedstrijd zal worden gehouden over de zegels 
van Nederlandsch-Indië. 

Vergadering. 
Vergadering 23 September 1940, in de bovenzaal van „Het 

Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 18 September 1940, des avonds 

7.30 uur, in hotel Monopole, Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 27 Augustus 1940. 
Aanwezig 15 leden. Om 8.15 uur wordt met een woord van 

welkom tot de aanwezigen door den voorzitter geopend, waarna 
voorlezing der notulen volgt, die onveranderd worden goed
gekeurd. Een zeer uitgebreid en interessant schrijven van den 
heer Zilver uit Amsterdam wordt den leden ter kennis gebracht. 
Van een door dezen heer ontworpen boekje zal voor proef een 
35-tal besteld worden. Tevens werd een uitnoodiging ontvangen 
van de Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" tot bijwoning 
van een door deze vereeniging te geven soiree-amusante. In verband 
met de tijdsomstandigheden kan aan deze uitnoodiging geen 
gevolg worden gegeven. Eén der leden, de heer Ten Grotenhuis, 
vraagt inlichtingen over den nieuw aan te koopen catalogus. Nu 
vermoedelijk de Yvert dit jaar niet uitgegeven wordt, zal tot 
aanschaffing van den Michel moeten worden overgegaan. Schrijver 
vraagt, op welke basis de omrekening zal moeten geschieden. 
Tevens brengt dit lid de wenschelijkheid naar voren, wederom 
in „Spaarnberg" te vergaderen. Na onderlinge besprekingen zal 
over beide punten later beslist worden. Vervolgens kondigt de 
secretaris een prijsvraag aan voor de vergadering van 10 Sep
tember a.s.; wederom is de „specialist" op dit gebied, de heer 
Snitjer, bereid gevonden de prijsvraag te ontwerpen. Eenige 
mooie prijzen zullen weer beschikbaar worden gesteld. De rest 
van den avond wordt gevuld met onderlinge ruil en handel, 
waarna om 10.15 uur huiswaarts wordt gegaan. W. M. 

Candidaat-leden (inmiddels lid geworden). 
L. J. van der Tooien, Rijksweg 490, Santpoort Dorp. 
E. C. van der Kaay, Da Costalaan 11, Driebuis Velsen. 

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

Verslag der vergadering van 14 Augustus 1940. 
In verband met de verduistering en de geringere tramgelegen-

heid wordt besloten, de vergaderingen tot nader order te houden 
op den tweeden Zondag van de maand, des middags om 2 uur. 

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

Verslag der vergadering van 3 September 1940. 
Aanwezig 64 leden. Aangemeld hebben zich 7 candidaat-leden. 

Opgewekt wordt tot bijwoning van den 31en Philatelistendag. 
Ingekomen is o. a. een oproep om steun aan de leden van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, die tengevolge van de 
gebeurtenissen op 14 Mei 1940 ernstige verliezen hebben geleden. 
Het bestuur heeft inmiddels ƒ 50.— overgemaakt, waarvoor eCu 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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hoogst dankbaar ontvangstschrijven is binnengekomen. Een col
lecte brengt nog ƒ 7.50 op, welk bedrag zal worden afgedragen. 
Met algemeene stemmen wordt besloten thans onze vereeniging 
als lid van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars aan te melden. Na diverse huishoudelijke 
besprekingen wordt, na de veiling, de vergadering gesloten. 

Candidaat-Ieden. 
f". H. Heepke, koopvaardijmachinist, Curajaostraat 116 hs., Amster

dam W. (Voorgesteld door H. Th. Neyenhuis). 
mej. H. Goed, muziekonderwijzeres, Amsteldijk 151, Nrd., Nieuwer 

Amstel. (Voorgesteld door mevr. Goed-Ysenbut). 
W. D. Maliniak, koopman. Roerstraat 10, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door Hekker's Postzegelhandel). 
Joh. Engelkamp, postzegelhandelaar, Weissenbruchstraat 41 I, 

Amsterdam W. (Voorgesteld door W. Engelkamp). 
W. F. Regenbogen, motorhandelaar, Linnaeuskade 11, Amster

dam O. (Voorgesteld door H. G. van der Ben). 
J. Hummeling Jr., leeraar Fransche taal. Joh. Verhulststraat 157, 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door L. Ponse). 
K. J. "Wolfsbergen, vertegenwoordiger. Joh. Verhulststraat 186. 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door J. H. Hedeman). 
Verzoek. 

Beleefd wordt verzocht adreswijzigingen t ij d i g aan het 
secretariaat in te zenden. 

Bijeenkomsten. 
Ruilavond Woensdag 18 September 1940, in „De Roode Leeuw" 

Damrak, Amsterdam. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 1 October 1940 in „De 

Roode Leeuw", Amsterdam. 
Attentie. — Bij wijze van proef zal de TWEEDE bijeenkomsi. 

in de maand, zulks met het oog op de verduistering, NIET meer 
gehouden worden eiken 3en Woensdagavond van de maand, 
doch eiken 3en ZONDAGMORGEN van de maand, zulks voo" 
het eerst op ZONDAG 20 OCTOBER 1940 (in „De Roods 
Leeuw", Damrak, Amsterdam, aanvang 10.30 uur). 

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

Verslag der vergadering van 10 Juli 1940. 
Om 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Aanwezig zijn 

34 leden. De voorzitter deelt mede, dat verschillende vergaderzalen 
zijn bezocht, maar deze is als de meest geschikte aan te merken; 
de verlichting is verbeterd; hij vertrouwt, dat de leden hiermede 
genoegen zullen nemen. Door het vergaderverbod is deze bijeen
komst een week uitgesteld; thans is van den procureur-generaal een 
kennisgeving ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen het 
houden van deze vergadering. 

Vervolgens werden de notulen van de vorige vergadering voor
gelezen en goedgekeurd. Daarna volgde behandeling der ingekomen 
stukken. Op het schrijven, gericht aan een lid van den Raad 
van Beheer om te komen tot de uitgifte van postzegels met toe
slag om zoodoende bij te dragen tot het wederopbouwen van 
vernietigde of beschadigde historische gebouwen, was nog geen 
bericht ontvangen. 

Aan de club werd door den heer Steensma aangeboden de 
„Grand Catalogue Special Illustre des Timbres de Belgique et du 
Congo Beige". Onder dankzegging werd dit interessante boek
werk, van belang vooral voor speciaal-verzamelaars van België 
en de Congo, aanvaard. Voor de club werd aangekocht het 
boekje van P. C. Korteweg, getiteld: „De puntstempels van 
Nederland". Het falsificaten-album werd in handen gesteld van 
den heer Van de Capellen, die zich bereid verklaarde het album 
verder bij te werken. 

Daarna volgde de gewone maandelijksche verloting, waarbii 
4 prijzen met een totale waarde van ƒ 10.— werden verloot. Tot 
slot wenschte de voorzitter de leden een prettige vacantie, waar
na sluiting. 

Candidaat-lid. 
C S. J. N. Goet, Willem de Zwijgerstraat 54, Eindhoven. 

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

Verslag der vergadering van 4 Juli 1940. 
Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande 

uit 41 leden, en heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het 
bijzonder de beeren Luif, Tromp, Beijer en Schootemeijer Jr. 

De notulen van de vorige maand worden door den secretaris 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ter sprake komt verder 
het rondzendverkeer weer doorgang te laten vinden, daar de 
meeste leden hun vacantie toch in de naaste omgeving door
brengen, hetgeen met algemeene stemmen wordt aangenomen. Het 
inzenden van boekjes met postwaarden is dus weer mogelijk, en 
wel zooveel mogelijk. Overgegaan word t tot het veilen van een 
dertigtal kavels, waarna de maandelijksche verloting plaats 
vindt. Na nog eenige punten van huishoudelijken aard besproken 
te hebben, wordt door den voorzit ter het officieele gedeelte 
gesloten en wenschte hij de leden een prettige vacantie. De leden 
blijven daarna nog geruimen tijd bijeen voor onderlinge ruil en 
koop van hun postwaarden. P. F. v. D. 

Candidaat-leden. 
J. H. Geerlings, Groot Hertoginnelaan 12, Bussum. (Voorgesteld 

door J. J. Quartei Sr.). 
J. Brandsma, Van der Helstlaan 69, Naarden. (Eigen aangifte). 
J. J. Quartei Jr., Heerenstraat 20, Bussum. (Voorgesteld door 

J. J. Quartei Sr.). 
C. M. van Rhijn, Mathijsenhoutweg 6, Blaricum. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
P. H. Bakker, Hilversum 
E. Haagens. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Donderdag 

3 October 1940, des avonds 8 uur, in „De Rozenboom", Bussum. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secretariaat: Oude Loosdrechtscheweg 43, Hilversum. 

Verslag der vergadering van 15 Augustus 1940. 
Aanwezig 52 leden en eenige candidaat-leden. Na een woord 

van welkom aan de aanwezigen en onder mededeeling, dat in
middels weder eenige nieuwe leden zijn ingeschreven, wordt d; 
vergadering om half negen door den voorzit ter geopend. De 
notulen van de vorige ledenvergadering worden, na voorlezing, 
ongewijzigd goedgekeurd. Hierna volgt voorlezing van een in
gekomen stuk. De voorzitter deelt mede, dat het in het voor
nemen van het bestuur ligt in of omstreeks October aanstaande 
een feestavond te houden, waartegen de leden geen bezwaar 
hebben. Vervolgens wordt mededeeling gedaan, dat in de pauze 
aan een ieder een prijscourant van Nederland en Koloniën, gratis 
ter beschikking gesteld door den heer A. Gosse, postzegelhandelaar 
alhier, waarvoor de voorzitter den gever onder applaus van de 
leden dank brengt, zal worden uitgereikt. Voorts deelt spreker 
mede, dat de heer B. Wiersma, eveneens postzegelhandelaar al
hier, voor genoemden feestavond eenige albums gratis ter be
schikking heeft gesteld, waarvoor ook dezen en onder applaus 
wordt dank gebracht. Hierna volgt een veiling van diverse kavels, 
die vlot worden verkocht Na de pauze vindt een Amerikaansche 
en een gratis verloting plaats, eerstgenoemde ten bate van den 
feestavond. Deze geanimeerde avond word t om 10.30 uur op de 
gebruikelijke wijze door den voorzitter gesloten. 

Postzegelbeurs. 
De postzegelbeurs wordt gehouden eiken Zaterdag in de groote 

zaal van de Openbare Leeszaal, 's-Gravelandscheweg 55, Hilver
sum, van des namiddags l'A uur tot des namiddags 5% uur. 

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

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

Cand:daat-lid. 

J. Berendsen, Gronauschestraat 315, Enschede. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 25 Sep

tember 1940, in hotel „Avion", Deurningerstraat, Enschede. 
Agenda: o. a. aanbieding van een groot aantal series zomer-

zegels tegen toeslagprijs. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Helmond", te Helmond. 
Wnd. secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. Bernhardjaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 24 Juni 1940. 
Aanwezig 13 leden. De voorzitter wijdt enkele gevoelvolle 

woorden aan de nagedachtenis van den heer W. G. Zwolle, in 
leven hoofdredacteur van het Maandblad, die gesneuveld is in 
den strijd voor het vaderland. 

De heer H. Smeets wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen. De voorzitter, de heer H. Mulder, houdt daarna een 
interessante causerie over het onderwerp: „Vervalschingen van 
Nederlandsche zegels". Na gratis verloting onder de aanwezige 
leden volgt sluiting. J. P. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 September 1940, des avonds 

8 uur, in café „Drouen", Steenweg, Helmond. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

„MERCURIUS" 
LINDELAAN 28 

RIJSWIJK (Z.H.) 

Wij zijn speciaal ingesteld op het maken van 

ZICHTZENDINGEN 
Hiervoor geregeld 

VERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD 
(van Nederl. en Kol. ook losse waarden). 

Postzegels te koop gevraagd 
door verzamelaar 

Ned. en Kol., België en Kol., 
Duitschland en Koloniën 

liefst ongestempeld. 
L. SOHL, c«̂ ) 

Langs de Maas 2 1 , Maastr icht . 
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SENF eATAI^OGI 1941. 
Uitgave W. G e h e e l e W e r e l d 
Uitgave E. E u r o p a met inbegrip van het Duitsche Rijk, enz. 
Uitgave D. G r o o t  D u l t s c h l a n d 

R.JU. 4 . 1 5 
R.JVL. 2 . 6 5 
R . M . 1 . 3 0 

bevattende: Duitsche Rijk, OudDuitsche Staten, Koloniën, Oorlogszegels, Volksstemmings
gebieden, Oostenrijk, Sudetenland, Protectoraat Bohemen en Moravië, Deutsche Post Osten etc 

PHIFAKA. Philatelistische kleurencartotheek. 150 kleurkaarten (resp. 450 kleurverschillen) R.M. 3.75 
De SenfCatalogus 1941 brengt bij vele moeilijk te onderscheiden zegels, behalve de kleur
naam, ook de kleurnumraers der Phifaka. 
— (Porto: W 115 pf., E 60 pf., D 25 pf., P H 30 pf.; aanteekenen 30 pf.). — 

PROEFNUMMER TIJDSCHRIFT, PRIJSLIJST, VEILINGCATALOGUS GRATIS. 

GBBR. S B N P , LGIP^IG B 11. 
HIER AANBIEDING 

„THE GLOBE" Z«ANDAM. 
O p iedere bestel l ing van f 5,— of meer 
4 aardige premiën cadeau; t .w. Ie Globe 
t a n d i n g m e t e r ; 2e 250 gegomde l anden
n a m e n ; 3e 1 leder p i n c e t e t u i ; 4e 3 groote 
ins teekbladen 42 s t r e c k e n , 14 cM. breed. 

Wil b i e d e n a a n : 
looversch. duidelijke pumst. op no. 19 f i,So 
1000 versch. postzegels, extra mooi f l |50 
100 versch. uitsluitend betere groot 

formaatzegeU, iets aparts! i ' ~ 
Idem 200 versch , interessant i J,— 
25 versch. Curafao en Suriname f 0,75 
NedInd ic Jub . 1923, alle afw. tand. beh. 
5 et. i i V s : "  Cat. f 3.0J 8 stuks f i,— 
Spanje 50 versch. uitg Gen. Franco, Michel 
Cat. Mk. 56,— waarde f 6.— voor f 2,— 
Santa Maria d'Albarracin en Teruel, 
2 zeldzame paren, compleet slechts f 1,20 
Coli Vinebre geheel compleet met fouten en 
têtebêchc etc. Kan beslist niemand anders 
U leveren. Nog beperkt aantal collecties af 
te geven, ad slechts f 4>7J 
Collectie jo KaukasicSiberië slechts f i,— 
Zeldzame brief, verzonden door bemanning 
v.d. K XVIII, vanuit Z.Afr waarop o.m. blok 
van 4 Yv. no . 70/74, Frc 540,—pnjs f "S.— 
Egypte nos. 129 en 130 pr. ex paar f 2,7 s 
Sp.Guinea 1931 Handstempelopdruk ver
want aan Yv. nos 247257 doch 10 x zeld
zamer. Republica Espanola. 180 Cs gebruikt. 
Catalogus Calvez ca. f 15,— prijs si. f 5,— 
Yv. nos. 198 to t 207. Gebr. of ongebr. f 0,75 
Toezending na ontv. v.h. bedr. op giro 118330, 

Postzegelhandel „The Globe", 
Czorinastraat 2 b ,  Zoondam. 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELBEURS 

M. J. H. TOORENS 
Postbus 11 Den Haag. 

Z I C H T Z E N D I N G : 
Aan enkele serieuze verzamelaars zijn wij 
bereid algenieene z.z. van Europazegels te 
maken. Voordeelige aanbiedingen. Ook Ned. 
en Koloniën. Vraagt onze conc. offerte van 
nieuwtjes. Geen mancoUjsten s.v.p. 

Particulier zoekt als 
G B I  D B E L E G G I N G 

betere zegels van Nederland en Koloniën, 
ook moderne series Europa. 

Aanbiedingen met prijsopgave onder No. 154 
aan het Bureau van dic blad. 

HET POSTZËGELHUIS 
iw. H O U B A E : R , 

Utrechtschestraat 2, Amersfoort. 
T e R o o p é e v r a a ^ d : 

Betere zegels van Nederland en Koloniën en 
Europa. Ook verzamelingen, alleen prima 
kwaliteit. 

X e k o o p a a n g e b o d e n : 
Derby 1940 f 1,25 Eupen Malmédy f0 ,30 
Bruine Band f 1,50 Helgoland f 0,90 
Levermgen na storting op gironummer 

385029, Porto extra. (181) 

\ERVOLG AANBIEDING 
„THE GLOBE" ZA«HDAH 

Unieke aanb. Engeland no. 28, 33 plaat 4 tot 
10, no, j i , pi. II tot 20 (beh. 18), no. 63 
pi. 20 en 21, no. 5J pi. 13, no. j 6 p l . 316, 
no. 57 pi. 1720 en no 6z pi. 2123. Bijna 
comp], gave ex. Totaal Yv. '40 Frc, 1310,— 
in boekje slechts f 13,—. Enkele coll. lever
baar. Wij zoeken no. 33 pi. 4, no. 51 pi. 18, 
no. 56 pi 17 en geven andere nummers op 
mancolijst in ruil. 
Zanzibar no. 9. Een der meest zeldz. zegels 
der Fr. Kol. Gering bes. Fr. 1500,— f 15,— 
Hongarije nos. 490505, 513518, Kerkenserie, 
PaxTing en 20 j . Jub . Horthy , alles compl. 
prima kwaliteit de 5 series slechts f 1,30 
10 stel f 12,50. Horthy 20 j Jub . p. 10 f 0,70 
100 vers h. Engeland wordt zelden aangebo
den. Pracht coll. Ca. 500 Frc. Yv '40 f 5,— 
Venezuela no. 152 Frc 50 ongebr. p. st. f o. jc 
Rusland 50 versch. uitsl. gr. form, gedenk
zegels. Zeer hooge cat. waarde f 4,— 
Br.Indië Vliegpost compleet 16 f 1,70 
Frankrijk jo versch. gr. form, gedenkz. f 3,— 
U.S.A. no. 195198 postfrisch! f 15,— 
Spanje 50 versch. gr. form, gedenkz. 2,50 
Denemarken 229234, 241253, 258260f 0,75 
Brazil. Vliegp. Condor comp], no. 17 f 2,— 
België Spoorjub 178200 in uitgez. ex. f 1,50 
Interessant pakketmateriaal per 100 ongelegd. 
100 X 100 versch. sorteering A f 5 , — 
100 X 100 sorteering C zeer mooÜ f 10,— 
Wij leveren steeds uit voorraad zeer goed: 
200, 300, 400 en 500 versch. a 10 c. p. 100 z. 
Niet te vergelijken met ordinaire pakketjes. 
Toez. na ontv v . h . bedrag op gïro 118330. 

Postzegelhandel 
„THE GLOBE", ZAANDAM. 

RU LCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt inlichtingen en wordt lid voor de 

komende wintermaanden. Geen kosten. 
Ook zichtzendingen. Europa. Giro 392741. 

W. PEETERS 
O . Weurtscheweg 5, (J83) Nijmegen. 

Te koop gevraagd: 
Koerseerende Nederl. zegels per 10, 100 en 
1000 prima gebr. en afgeweekt. Ook betere 
zegels Nederland en Koloniën gevraagd. 

R. KORMOS, V O O R B U R G 
Tel. 779947 Pr. Mariannelaan 152. (184) 

Ik koop z.g. „Plaatjeszegels" en 
pakketten in vensterenveloppen. Of

ferte, eventueel met nrs. Yvert aan: 
J. DE GROOT, (,7j) 

Piet Heinstraat 47, Delft. 
TE KOOP GEVRAAGD: Curasao herd, 

compleet en ook losse waarden. België R. 
Kruis 1918 en Staalhelm. Oostenrijk 430 en 
430a. Egypte 209, Bulgarije 231237, 252257, 
Dantzig 2137, 19^197» Amerika 368399, 
Belg. Mercieren Orval 163374,377383, 394
400. Aanb. R. v. d. Weijer, Meerssen (L.) (172) 

P E R U . Verzameling 250 zegels in haar 
geheel t e koop aangeboden f 30,—. 

Nummers {Yvert & Tellier) op aanvraag, 
(frs 1500,—). 

C. V. d. HEUVEL, (159) 
Rochussenstraat 285c. Rotterdam. 

PARIER WORDT DUURS 
Wij leveren nog uit voorraad met bladen 
van prima houtvrij papier: Blanco albums 
no. 144, 75 bl. form. 31V2 x 25V2 f 2,50 
no. 145, 75 bl formaat 33 x 29 f 3,25 
Een groot succes en een uitkomst voor ieder 
die in postz doet, zijn onze ïnsteekkaartjes! 
Form. 12 X 9 3 strooken per 100 f 2,— 
Form. 14I/2 X i i ' / a 4 » pef ïoo f 3,50 
Form. 14 X 19 7 strooken per 100 f 5,— 
Form. 14 X 19 2 zijdig, 14 str. p. 100 ( 8,— 
Mooi bandje m. 15 losse bl. 210 str. f 1,50 
10 serieboekjes geperf. voor 25 series f 0,75 
10 fijne ruilboekjes quadril. gelinieerd, met 
notitie Yv. en Michel cat. Een boekje voor 
goede zegels! f i,—, per 100 stuks f 8,— 
Zeer lichte boekjes (10 gr.) 10 bl. Mooi bedr. 
omslag form. loVjx 14V2 ÏO 40 c. 100 f 3,— 
ld . form 7 X 14V2 (6 gr) 10 30 c. 100 f 2,— 
Is Uw albumband leelijk, stuk of vuil? Zend 
hem aan „The Globe" met f2,50. Franco als 
nieuw terug. Hierbij gewenschte kl. opgeven. 
Nieuw! Groot postzegelboek. Met 1400 vak
jes voor gewoon en grootformaatzegels. Prac
tische verdeeling. Stevig omslag, linnen rug, 
per boek si. f i,— 

Wij zoeken partijen zegels van Nederland en 
Ned.Indië in iedere hoeveelheid. Geven daar
voor in ruil alles naar keuze wat in onze 
advertenties voorkomt. Zend ons Uw voorstel 
met omschrijving. Wij zenden in Sept. alles 
franco! Toezending na ontvangst v h. bedrag 
op giro 118330 of poscwissel. Probeert onze 
artikelen — H E T ZIJN DE BESTE! 
De 4 premiën bij iedere zending boven f 5,— 

Postzegelhandel „The Globe", 
Czarinastraat 2b. Zaandam. 

T e koop pracht ex. Ned. 1852 j et. donkerbl 
f 4,—, id. staalbl f 15,—, id. melkbl, f 10,— 
10 et. karmijn f 3, donkerrose f 2,50, 15 et. 
f 8,50. 1864 15 et. oranje f 8,—, 15 et. afst, 
aanget. f 10,— 1867 25 et. f j , — . 50 et. 
goudkl. f 10,—, 1894 f I,— violet f 3,—, 
1896 f 5 , ^ f 22,—, pracht coli, Rusland 
f 75,—, id. Finland f 70,—. 

T . H . BRINKMAN, Hooghuizen, 
Huizen N.H. (158) 

B o d g e v r a a g d : New Foundl. vliegpost 
no. 13 k 17 10 series ld. 187/200 blok. 
Antigua nr. 64/73 2 series, Irak nr. 6}l7$, 
België nr. }''7lyS} 3 series, id. 394/400 blok, 
ld. Souvenir nr. 10/18 2 series. Oostenrijk 
nr. 426/429 blok, id. 430a blok, id. 430a en 
430 van ieder 2 ^ebr, en 2 ongebr. ld. 484, 
ld. Rotary i serie gebr. en i serie ongebr. 
Luxemburg blok I met velrand 24*22. Duitseh
land Polarrahrt ongebr. zonder gom. Frankr 
321 (10 s t ) vliegpost 14 (10 s t ) Liechtenstein 
2 en 3 fr. in eompl vellen (12 st. ieder). 
Saargebied nr. 125/131, 155/161, 162/164. 
Alles ongebruikt. Nrs. Yv. Sc T. '40. 
Adres: R. v. d. WEIJER, Meerssen (L.) 

AANGEBODEN: zichtzending Europa, Br. 
Kol. en V.S.v.Am. Bremen nr. 12 op brief st. 
met rood st. Finland loa gebr en Zwitserl. 
nr 15 gebr. Superbe ex. Gezocht ruil: Europa 
en V.S.v.Am. Basis Yvert, Scott of Michel. 

■J. D, POSTMA, 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. (177) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Yvert 1940. Italië no. 31, 357359, Lucht 
2125, 6'a. 8690. TsjechoSlov. 192, 199

202, 214, 221224, 231. Journaux i3 ,Luch tp . 
i b en 2b, Taxe 11, Opdruk Boheme en Mor. 
op 311319. Polen no. 280, 285, 287297, 
310320, 330333, 342, 343, 343a, 344. 344a, 
346349, 359, 361, 362, 367, 368, 400413, 
Souvenirs 7 en 8> Block 6. Duitschland no. 
6676, 78 en 79. België 5367, 7480, Eupen 
en Malmédy 17; bovenstaande alles onge

bruikt en uitsluitend de volgende Belgiëzegels 
gebruikt : no. 178 en 293, Eupen 19, 20 en 
21 , Malmédy 2235. 

Zichtzending gaarne tegemoetziende en 
eventueel ook tot ruil genegen. 

Adres: H . DOMENSlNO, 
Koningsweg 2. Helmond. 

Lid Ver. te Den Bosch en Helmond. (170) 

Te koop gevraagd: Uitgebreide Stanley Gib
bon's Whitfield King, Senf en Scott's (uitsL 
van de geh. wereld). Aanb. met prijsopgave 
en aand. jrg. en staat waarin de ex. verkeeren, 
Huize „Dennenhof", Kampweg 70. Soester
berg. Tevens te koop gevraagd PHILAT. 
L I T E R A T U U R . (157) 

GelegenheidsSeries 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd. 
Aanbiedingen m. opgave v. kwantum, enz. aan: 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b. Rotterdam. 

A A N G E B O D E N : Verzameling Ver. St. van 
Amerika in 2 klembanden. Prijs f 500,—. 
Verz. Iran in Rapkin luxe album Frs, 5500,— 
Prijs f 60,—, GEVRAAGD: Indië Jub. 1925 
Indië nr. i en Ned. nrs. 13 gebr. pr. ex. 
Lu^emb. nr, i ld, en nrs 200/21 postfrisch. 
M. D . Postma, Spoorstr. 130, Leeuwarden. (176) 

Van SEVENTER's Postzegelhandel 
is thans gevestigd: 

Nieuwe Binnenweg 127b,Rotterdam. 
Mancolijsten, Europa en Nederland en Kolo

niën, kunnen weder ingezonden worden. 

Bod gevraagd: Ned. 20 ser. crisis en Emma, 
Zomer 5 ser. '35, 10 ser. '36, '37 '38, Kind 
5 ser. '34, 10 ser. '36, '37, '38, 20 ser. '39. 
100 Zomer 12V2 e. '38, 1I/2, 2.^/2, 12V2 *39 
van elk 25 st. 50 Kind i2'/2 *37> ^S '38. S 
ser. Gouda, 2 Olymp, s A N . V . V . 5 Rembr 
W. PIETERS, Hoogstraat 93, Sluis. (180) 

Te koop gevraagd: 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Koloniën. 
Aanbieding en omschrijving aan : 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b, Rotterdam. 

Te koop gevraagd: 
Philatelistische Literatuur. 

Offerten met prijsopgave aan: 

l.G.MILLAARD,Hoveni8rswegl8,TIEL 

file:///ERVOLG
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Geld verdienen? Dan moet U 
mijn 50 cents pakket koopen! Ieder 
pakket bevat uitsl. gelegenheids en 
groot formaat zegels der volgende 
landen: Bulgarije, Ceylon, Cyprus, 
Duitschland, Roemenië, Italië, etc. 
E n o r m e cataloguswaarde !Prach t col lect ie! 
Bestel dus heden. Toezending ge= 
schledt franco, na stoning van 50 
cents op mijn postrekening 368980. 

E. F. H. BRUENS, {167) 
KeKingstraat 61b. Rotterdam Oost. 

• Te koop gevraagd: Zegels van 
Ned. en Kol. en gelegenheidszegels 
Europa. Aanb. en omschrijving aan: 

M. V. MIOCH, (■«■) 
Van Zeggelenlaan 207 , Den H a a g . 
5oo verschillende postzegels (wereld) f 0,50 
1000 dito (wereld) f l , l J, dito (Europa) f 1,3), 

uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra, 
D. van Ommen, Populierenlaan, 

Epe. (Giro 132330). 
^Illii 

Te koop gevraagd: 
Jaargang 1939 der Philatelist, 

liefst luxe uitgave. 
Brieven onder no. 168 aan het 
Bureau van het Maandblad. 

Te koop gevraagd: 
NEDERLAND 1940, alle waarden 

(5 cent — 40 cent) 
Aanbiedingen aan Adr. J. Hoek, 
N. Binnenweg 161, Rotterdam, (i66) 

Bod gevraagd op: Duitschland serie 
ZEPPELIN POLARFAHRT 1931, 
ongebr., gebr. of gebr. op brief, 
Brieven onder no. 160 aan het 
Bureau van dit blad. 

Postzegelboekjes voor 160, 400 en 
1000 zegels resp. f 3,75, f 6,— en 
f 10,— per 100, grootere aantallen 
reductie, pr. kwaliteit. Porto extra. 
X. DAUDT, Gouda, Zeugestr. 63^ 

iilllllllhiiillllllmiilllÜ 

NIEUWTJES. 
BR. BAND 1940 p. st. 
BL. BAND 1940 p. st. 
HELGOLAND p. st. 
EUPENMALMEDY p. ser. 
DIENST GEN.GOUVERN. p. ser. 
BULGARIJE, 100 j . postzegel p. ser. 
FRANKRIJK, Generaalsserie p. ser. 

./■ L35, 
 1.20, 
 0.90, 
0.30, 
5.50, 
 0.75, 
1.10, 

P
P
P
P
P
P
P

10 
10 
10 
10 
5 

10 
10 

ƒ11.25 
- 9.43 
- 7.50 
- 2.25 
- 24.40 
- 6.50 
- 7.53 

Steeds leverbaar alle Duitschland-nieuwtjes. = 
= Levering bij vooruitbetaling. — Porto extra. ÉL 
1 , J. SOPER, f 
M Bestevaerstraat 190, Amsterdam W. ^ 
'% Gemeente-giro S. 6818. (174) W 
i|||l'il||||||lii>il||||||li<iil||||||IMii||||{|||iiii|||||{|,itii||||{||imi|||{||| l||||||limi|||||||iiii|||||{||iiM||||{|||i<ii||||||||M||||f 

O c c a s i o n ! Zolang de voorraad strekt lever ik tegen onderstaande prijzen: 
NEDERLAND. Zomerseries 1940 p. 10 f 1,65 

Zomer^egels 1940 ii^/a et. f 0,60 p. 100 f j , — 
Kindzegels 1937 12V2 et . f 0,60 f j . — 
Kindzegels 1939 3 et. f 0,20 f 1,35 
Kindzegels 1939 5 et. f 0,20 f i,3J 
T.B.C. Bestr. 1906 3 en j et. p. paar f o,2j f 1,85 

NED.-INDIÊ f i,7J Palmtype f 0,60 f 5,— 
40 ets. Karbouwserie f 0,15 f 0,9$ 

C U R A S A O Gewijzigd Jubileumtype 1928 
10 ets. Rood groot formaat f OJ5S f 4i— 
2s ets. Portzegel laatste uitgave groen 
Catalogus 30 c. f 0.30 f 1,45 

DUITSLAND. Luchtpost L.Z. 129 50 en 75 Pf. 
Yv. te zamen 9 fr. p. paar ' f 0,55 f 3,95 

Alles zolang de voorraad strekt. Alleen en uitsluitend bij vooruitbetaling. 
Porto steeds extra. (179) 

Postzegelhandel H. FIORAilUalsnieerweg SS.A'dam W. 

Steeds te koop gevraagd: 
Verzamelingen, partijen 
Nederland en Koloniën, Europa. 
O Wi j betalen goede prijzen. 

X. Dj^udt 
Postzegelhandel GOÜOA,Zeugestraat62. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

Met genoegen kunnen wij onze geachte Rotter-
damsche cliënteele mededeelen, dat wij toezegging 
hebben gekregen voor een noodwinkel, gelegen: 

GOUDSCHESINGEL BLOK D 
BIJ DE JONKERFRANSSTRAAT. 

De opening van dit filiaal wordt later bekend 
gemaakt. 

TÏ- Vp "ÏP 

Tevens hebben wij het genoegen te kunnen 
aankondigen: 

EEN ZEER BELANGRIJKE VEILING, 
waarin onder meer vertegenwoordigd zijn: Baden, 
Beieren, Bosnië, België, Danzig, Denemarken, 
Duitschland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, 
en zeer veel andere landen, welke geheel compleet 
zijn tot heden. Ook alle blokken zijn compleet, 
waaronder Luxemburg 10 fr., Oostenrijk Wipa, 
Tsjecho-Slowakije Muziekblokken, Nederland 
Tentoonstelling 1924, enz., enz. 

De veilingcatalogus wordt t. z. t. op aanvraag 
gaarne toegezonden. Daar ons adressenmateriaal 
verbrand is, verzoeken wij reflectanten om toe
zending van hun resp. adressen. 

Er kan nog eenig goed materiaal ingezonden 
worden, alsmede diverse restanten en restant-
collecties. 

# * * 
Wij bieden aan: ' 

NEDERLAND: 
Foutdruk 3 Ent, in blok van 9, hoogst zeldzaam, 

ƒ 90.—. 
SURINAME: 

Port 1892, 10 cent, ongebruikt, ƒ 1.50. 

CURACAO: 
Port 1889, 25 cent, gebruikt. ƒ 22.50. 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.V. 

Voorheen Nieuwstraat 26 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 1129^4. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOOKEN, Rotterdam. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGELVEIllNli 
De Inspecteur der Domei

nen te 's-Gravenhage zal op 

Vrijdag 27 StpL ie40, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADÈ 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verknopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (135) 

Te koop gevraagd tegen onderstaande prijzen: 
BELGIË. 

1918. Roode Kruis ƒ 55.— 
1919. Helm - 26.— 
1932. Mercier - 30.— 
1932. Infanterie - 7.— 
1933. Orval II - 26.50 
Gekroonde L Orval - 34.— 

FRANKRIJK. 
1917. Orphelins ƒ 30.— 
1929. Le Havre - 5.— 
1930. 20 Fr. get. 11 - 30.— 

Vliegpost. 
50 Fr. groen - 6.— 
Idem ultramarijn - 2.50 

DANZIG. 
1920. Innendienst, 9 waarden ƒ 50.— 
1920. Idem, 60, 1, 2 mk. - —.— 
1924. 1, 2 gld. olijf + lila - 17.50 
1934. W.H.W. 3 waarden - 10.— 
1937. W.H.W. 5 waarden - 2.50 
1930. Souvenirs - 20.— 

SAARGEBIED. 
1920. Sarre/Beieren ƒ 75.— 
1920. Idem, 2 + 3 pf. - 125.— 
1929. Madonna - 70.— 
1932. Kasteelen - 27.50 
1933. Neunkirchen - 12.50 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 mk. Reichspost ƒ 20.— 
1901. Vineta - 125.— 
1930. Iposta - 12.50 
1933. Wagner - 7.50 
1933. 10 Jahre Nothilfe . - 22.50 

Vliegpost. 
1924. 5—300 pf. - 12.50 
1930. Südamerika - 20.— 
1931. Polarfahrt - 35.— 

OOSTENRIJK. 
1908. 10 kroon ƒ 10.— 
1910. Jubileum - 85.— 
1931. Dichters - 6.— 
1932. Seipel - 3.— 
1932. Schilders - 6.— 
1933. F.LS. I - 22.50 
1933. Wipa (los) - 15.— 
1933. Idem gevezeld - 22.— 
1933. Katholieken - 16.— 
1934. 2 sch. nr. 458a - 7.50 
1936. 10 sch. Dollfusz - 75.— 

Vliegpost. 
1918. Nrs. 1—3 cpl. - 2.— 
1922. Nrs. 4—11 cpl. - 3.50 
1925. Compleet - 15.— 
1935. Compleet - 7.50 
1931. Rotary - 20.— 
1933. WIPA-BLOK - 120.— 

Veldpost. 
1915. K.U.K. - 40.— 
1918. 1—90 heller - 35.— 
SERBIEN recTit - 20.— 

MEMEL. , 
1923. Nrs, 156—168 ƒ 10.— 
1923. Nrs. 169—180 - 17.50 

.1923. Nrs. 181—184 - 50.— 
1923. Nrs. 185—208 - 25.— 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
1934. Muziek-blokken - 75.— 
Vliegpost nrs. 1—3 - 12.50 
Vliegpost nrs. 4—6 - 17.50 
Verder: alles van C.S.R. 
Alle zegels en series moeten superbe zijn. Bij voor
keur postfrisch. Offerten in alle niet genoemde zegels 
gewenscht. 
Gevraagd alle betere zegels en series van 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Schrift, aanb. nr. 171 Bur. v. d. blad. 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
pUITSCHE KpLONIËN 

billijkste prijzen in gelijke verhouding. 
Steeds de mooiste en bilHjkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l l | 8 t e n worden verzocht — Referentiën' 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. 

GEVRAAGD: 
VALSCHE ZEGELS 
voorstudie, en literatuur hierover. 

OfTerten met prijsopgaaf: 
JAC S . C R I N , 

Sonoystraat 6b, Rotterdam C. (i«,) 

AL,L.E:S P R I M A G E B R U I K T : 
Alle Kinderzegels 1923/1939: 17 series, 67 waarden f 8,90 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 8,80 
Zomerzegels 1940 i serie 20 cent jo series f 1.90 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Lsvering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451 . Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

PHILAPUR 
Het volmaakte reinigingsmiddel voor 

P O S T Z E G E L S 
VERWIJDERT ELKE VERONTREINIGING 

TAST DE ZEGELS NIET AAN. 
Verkrijgbaar bij: 

Auf aer H e i a e ' s Pos tze^elnanael , 
Hilversum, Surinamelaan 31, Giro 1700, Telefoon 4323, 
Filiaal Amsterdam, Gravenstraat 17 a.d. N. Kerk, Tel. 47103. 

GEBRUIKSAANWIJZING: Los 3 tot 4 cM. PHILAPUR op 
in een klein bakje (theekopje, schoteltje, enz.) met flink heet 
water (ongeveer 4S-7S graden). Na een bad van 15 mmuten 
zijn alle vlekken (vuil, anilinestrepen. enz.) geheel opgelost. 
De zegels met schoon water naspoeleu en drogen. 

Bij zeer oude, diep ingevreten vlekken kan een tweede bad 
noodig zijn. 

Prijs 50 ets. per tube + 3 et», porto. 
Neilerlandscli fabrikaat. 

Te koop gevraagd door verzamelaar 
N E D E R L A N D EN KOLONIËN, 
ongebruikt en gebruikt, ook in paren 
en blokken, uitsluitend in prima kwaliteit. 
Tevens proeven en plaatnummers. Aan
biedingen of zichtzendingen worden 
omgaand afgewikkeld. 
Brieven onder no. 163 aan het Bureau 
van dit blad. 
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TE KOOP GEVRAAGD : 
Alle soorten verzamelingen, partijen en 
BETERE LOSSE ZEGELS tegen hooge 
prijzen. 

W I J B E T A L E N VOOR : 
NEDERLAND, Brandkast-serie ƒ25.— 
NED.-INDIE, Brandkast-serie -22.50 
SURINAME, Do-X-serie - 32.5r. 
BELGIË, Orval 1940 - 3.— 
BELGIË, Rubens - 2.50 
BELGIË, Prins Albert van Luik - 2.50 
BELGIË, Belforts - 2.25 

Haga & Harpenau 
Gravenstraat 30 
AMSTERDAM-C. 

TELEFOON 34104 
ttÊH 

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT: 
per 100 per 500 per 1000 

Kind 1939 3 cent f 1,75 f 8,— f 15,— 
ALBUMS E N CATALOGI 

worden tegen de vastgestelde prijzen geleverd. 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12 ' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

Een nieuwe Ster aan het philatelistisch firmament. •. 
SCHULE DER PHILATELIE 

door 
ALEXANDER HARDTMUT. 

Dit 330 pagina's omvattende werk behandelt alle practische, 
cultureele en historische vraagstukken. Keurig geïllustreerd 
met 200 postzegels in kleurendruk, alsmede 1000 zegels één-
kleurig gedrukt. Talrijke landkaarten, verder vele technische 
foto's, enz., 'enz. Het geheel in voorname, moderne uit
voering gebonden. De redactie is behandeld door een alles
zins bevoegd auteur, met medewerking van vele vak-
menschen. Het bevat een omvangrijk, mooi en zeldzaam 
postzegel-materiaal, dat van het postmuseum te Berlijn 
inbegrepen, en is druktechnisch schitterend uitgevoerd. Het 
behandelt, practisch gesproken, alle vraagstukken, alle 
moeilijkheden, kortom de geheele philatelie, zoowel voor 
beginners als meergevorderde verzamelaars. 

— Prijs franco thuis ƒ 7.50 — 
l i ^ ~ Ten einde een ieder in staat te stellen, dit prachtwerk 
te bezitten, kan betaling volgen in 3 maandelijksche ter
mijnen van ƒ 2.50 (eerste betalng bij bestelling). 
Vereenigingen genieten bij contante betaling 10 "/o korting. 

BASTIAANSE 
& B O E K E M A ' S 

P O S T Z E G E L H A N D E L N . V . 
T E O E N W O O R D I O A D R E S ; 

EMMALAAN 25 
Giro 308080 

HILLEGERSBERG 
Tel. tijdelijk 43341 . 

Bezoekt op Zaterdagmiddag van 
13 toi 17 uur de 

y^Amsterdamsche Postzegel beurs'' 
in „De Brakke Grond ' ' , N e s 53 

Het ruil-, inkoop- en verkoopcentrum 
van verzamelaars en handelaren. 

■p» 

De IIP.H 
Noordeinde 196  Den Haag KOOPT! 
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U KUNT THANS NOG PROFITEEREN VAN DEZE LAGE PRIJZEN! 

0.05 
3.25 

1 0.35 

ALBANIË. 
1924. F. Opdruk 1 op 2 q. '■• 1 
1938. G. Huwelijk 1 q.  1 f. '■■ of ° 8 

ALLENSTEIN. 
1920. F. 3rg. opdr. 15 p. br.lila * 

BELGIË. 
1935. W. Kon.kinderen 35 c.  1.75 
1935. W. Postkoets 10  35 c. * 
1937. W. Isaye 70 c , 1.75 * 
1938. W. Koekelberg 10 c.  5 f. =•■ 
1939. W. Memling 75 c. * 

BULGARIJE. 
1930. G. Huwelijk 1  6 1. * 
1939. W. Watersnood 1  14 1. * 
1940. F. Nieuwe teekening 2 1. •■" 
1940. G. 100 j . Postzegels 10, 20 1. * 

DANTZIG. 
1922. F. Groot form. 100 m. * 
1923. F. Opdruk 100.000 m. * 
1939. F. Wm. hakenkruis 50 p. * 
1939. F. Idem, 1 Gulden '■■ 
Luchtpost. 
1938. L. Wm. hakenkruis 10  50 p. 
Portzegels. 
1923. P. Opdr. 5000100000 m. «■ 
1933. P. Nieuwe teekening 3 g. * 

DENEMARKEN. 
1933. F. Christiaan X, 2 kr. ° 

F. Idem, 5 kr. ° 
1,939. W. Koningin Maud 10, 15 o ■■ 
1940. F. Noodhulpuitg. 20 op 15 3 ' 
1940. F. Nw. waard. 6, 7, 8, 30, 40 ó 

DUITSCHLAND. 
1932. F. Hindenburg 15 pf. rood =• 
1934. F. Idem „rouw" 3 - 25 p. ° 
1935. G. Musici 6, 12, 25 p. " 
1935. G. Spoorwegen 6  40 p . ° 
1935. W. Klederdrachten 3  40 p. * 10 
1935. G. 9 Nov. 1923, 3, 12 p. * 
1936. G. Gemeentecongr. 3  25 p 

Idem ° 
1936. G. 4e NSDAPcongr. 6, 12 p. * 2 

Idem ° 
1937. G. Luchtafweer 3, 6, 12 p. = 
1938. W. Ostm.bloemen 3  40 p. 
1939. W. Hitler spreekt 6 p. ■•■ 
1939. W. Duitsche Derby 25 p. ■:• 
1939. W. Rijkspartijdag 6 p. «■ 
1939. W. Landschappen 3  40 p. * 
1940. W. Postzegeltent. 24 p. •■■ 
1940. G. Leipziger Messe 3  25 p. '■■ 
1940. G. Danzig ist Deutsch 6, 12 p. 
1940. W. Hamburgrennen 25 p. =•" 
1940. G. EupenMalmedy 6, 12 p. ' 
1940. W. Bruine Lint 42 p. ■̂■ 
Dienstzegels. I 
1934. D. Hakenkruis 3  50 p. 0 12 0.35 | 

3 
3 
2 
7 
1 

4 
5 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

4 
1 

1 
1 
^ 
1 
5 

1 
6 
3 
4 
0 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
9 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
2 
1 
2 
1 

1.— 
0.75 
0.30 
2.25 
0.40 

0.50 
1.25 
0.10 
0.90 

0.90 
0.25 
0.60 
1.5C 

0.80 

0.15 
2.50 

0.10 
0.50 
0.30 
o.;5 
0.75 

1.
0.20 
0.15 
0.20 
2.50 
0.15 
0.35 
0.12 
0.12 
0.05 
0.15 
1.75 
0.25 
1.10 
0.25 
1.50 
1.25 
0.30 
0.10 
1.50 
0.30 
1.40 

FINLAND. 
1918. F. Wasa 5 p.  1 m. * 7 
1922. W. Roode Kruis l m . * 1 
1930. W. Roode Kruis 1  2 m. * 3 
1931. W. Roode Kruis 1  2 m. * 3 
1932. W. Roode Kruis I K 2% m. * 3 
1938. W. Oudstrijders 2 m . * 1 
1940. G. Universiteit 2 m . * 1 
1940. W. Nat. Defensie 2 m. * 1 

HONGARIJE. 
1932. F. Madonna 1, 2, 5, 1 Op. ° 4 
1938. G. Debreczen 6  40 f. * 6 
1939. G. Meisjes Jamboree 2  20 f. ° 4 
Luchtpost. 
1924. L. 100  10000 k. ° 6 

JOEGOSLAVIË. 
1933. W. Sokols 75 p., \}i d. * 2 
1937. W. Peter en br. 0.25  2 d . * 4 
1937. G. Kleine Entente 3, 4 p. * 2 
1939. W. P.T.T. Ill, 0.50  4 d. * 5 
1940. W. Voor het Kind 0.50  2 d. * 4 

0.20 
0.20 
0.50 
0.65 
0.65 
0.20 
0.15 
0.30 

1.75 
0.75 
0.20 

0.75 

0.12 
0.65 
0.50 
1.— 
0.70 

0.25 
0.05 
1.20 

2.50 

LIECHTENSTEIN. 
1917. F. Wapen  vorst, 3  25 h. * 6 
1918. G. 60j. Vorst 20 h. * 1 
1939. G. Eerbet. 1718 20, 30, 50 c. * 3 
Luchtpost. 
1934. L. Vogelafb. 10  30 r. * 5 

LUXEMBURG. 
1936. G. Congr. F.I.P.P. 10 c.  1.75 ° 6 0.75 
1936. W. Wenzelas I 10 c.  1.75 ° 6 1.60 

OOSTENRIJK. 
1923. W. „Steden" 100  1000 k. * 9 6, 
1924. W. „Kunsten." 100  1000 k. * 5 12.— 
1934. F. Kleederdr. 1  64 k. ° 16 0.35 
1936. W. Winterhulp 5 g.  1 s. * 4 2.75 
1937. W. Winterhulp 5 g.  1 s. * 4 2.25 
1937. G. Spoorwegen 12, 25, 35 g. * 3 0.75 
1937. W. Doktoren 5  64 g. * 9 4.75 
Luchtpost. 
1935. Landsch. 5 g.  10 s. * 15 13.50 
Portzegels. 
1935. P. Nieuwe teek. 1 g.  10 s. * 15 15.— 

POLEN. 
1940. G. General Gouv. opdr. cpl. 26 13.50 

PORTUGAL. 
1929. F. Revalidado lo c.  1.60 e. * 6 0.40 

ROEMENIE. 
F. Carol I, 100 1. ° 1 
G. Kleine Entente 7.50, 10 1. ° 2 
F. Carol I, 5 1. * 1 
F. Idem, nieuwe w. 2  24 1. * 7 

1930. 
1937. 
1940. 
1940. 

1933. 
1933. 
1935. 
1937. 
1938. 
1939. 
1939. 
1940. 

RUSLAND. 
G. .„Etnogr." 1  35 k. ° 21 
G. Stratosfeer 5, 10, 20 k. ° 3 
G. Kalinin 3  20 k. ° 4 
G. Pushkin 10 k.  1 r. ° 6 
G. Rustaveli 20 k. ° 1 
G. Nieuw Mosc^u 10 k.  1 r. ° 7 
G. Aviatrices 15, 30, 60 k. 3 
G. Cheskov IQ  30 k. ° 4 

1.25 
0.30 
0.12 
1.75 

2.— 
3.— 
0.60 
0.70 
0.10 
0.85 
0.35 
0.25 

TE KOOP GEVRAAGD: 
BETERE series modern 
Europa; ook ruil tegen 
zegels van mijn aan

biedingen. 

SERVIË. 
1900. F. Alexander I, 5  50 p. * 

SLOVAKIJE. 
1939. F. Kleederdr. 2, 4, 5 k. * 
1940. F. Nieuwe waarde 10 k. * 
1940. F. Nieuwe teek. 5  3o h. * 

SPANJE. 
1929. G. Volkenbond 1 c.  10 p. ° 
1938. W. Roode Kruis 45 c. * 
Luchtpost. 
1940. L. Virgen del P. 25 c.  10 p. 
Dienstzegels. 
1916. G. Servantes cpl. * 

6 0.20 

3 1.20 
1 1.— 
5 0.10 

14 12.50 
1 0.80 

10 7.25 

0.25 

MICHELCATALOGUS. 
1941. Europa 2.15 

Geheele wereld (in 1 band) 3.15 
Porto extra, resp. 15 en 25 c. 

MANCOLIJSTEN 
van Europa worden gaarne tegemoetgezien: 
door aankoop van een uitgebreide collect'^ 
kan ik thans vele zegels p e r s t u k (gelegen
heids en weldadigheidszegels over het al 
gemeen alleen i n s e r i e s ) leveren, tegen 
voor het moment zeer b i 11 ij k e prijzen ! 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Hekker Prijslijst 1941 (porto 3 c.) 0.30 
De in deze prijslijst voorkomende noteeringen 
zijn ook mijn verkoopsprijzen. 

PUNTSTEMPELS VAN NEDERLAND 
door P. C. Korteweg, franco 1.50 

SPANJE. 
SpeciaalCatalogus van de Postale Uitgiften 
van Republikeins Spanje, door K. J. Heymans, 
verschenen in Mei 1940, franco 1.60 

GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN ZIJN: F: Frankeerzegels; G: Gelegenheidszegels; W: Weldadigheidszegels (met toeslag); L: Luchtpost
zegels; K: Krantenzegels; E: Expressezegels; Pk: Pakketpostzegels, S: Spoorwegzegels; T: (verplichte) Toeslagzegels; D : Dienstzegels; P: Port
zegels; V: Velletjes (z.g. „blocks"); * = ongebruikt; ° = gestempeld. 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en geiden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 10 CENTS in rekening wordt gebracht; het overige porto binnenland is 
voor mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland geleverd, tenzij alle risico door den besteller genomen wordt. VERZOEKE 
GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 1.—. PRIJZEN EN LEVERING VRIJBLIJVEND. Daar mijn voorraad van vele soorten slechts gering 
is, VERDIENT H E T AANBEVELING PER OMGAANDE TE BESTELLEN. Betalingen na levering op POSTREKENING 11070. 

K. A. HBia iVIANS «JR. 
LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 
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wijzigingsformulieren, waarvan de tekst in het Fransch en het 
Nederlandsch is gedrukt, zullen lyi cent kosten. 

Het maximum-gewicht voor Braille-drukwerk is verhoogd; het 
begrip „drukwerk" is uitgebreid (opschriften op foto's, aanvraag-
kaarten voor bibliotheken); schoolcorrespondentie met het buiten 
land kan onder bepaalde omstandigheden tegen het tarief van 
akten worden verzonden, enz. enz. 

Nieuwe oplaagletters. 
Zyi cent 2 ; 7% cent B. 
Nieuwe etsingnummers. 
7>^ cent B: L 2, R 2. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
2)4 cent Z: 410. 
Ditzelfde nummer 410 was in het Mei-nummer al gemeld van 

de 3 cent T. 
Invoer postzegels in Bohemen en Moravië. 
De invoer in het Protectoraat Bohemen en Moravië van de 

hierna genoemde postwaarden is slechts toegestaan, indien de 
geadresseerde in het bezit is van een deviezenvergunning af 
gegeven door het Ministerie van Handel te Praag: 

1. alle soorten postzegels (al dan niet gestempeld); 
2. briefkaarten, adresstrooken, adreskaarten, postbladen en om

slagen, zoowel met niet gestempelde zegelafdrukken als met op
geplakte, niet gestempelde frankeerzegels. 

(Dienstorder H . 400 van 28 Augustus en 
persbericht van 31 Augustus). 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Luchtverbinding Batavia-Manilla. 
Een D.N.B.-bericht uit Tokio van 14 Augustus meldt uit be

trouwbare bron, dat tusschen Nederlandsch-Indië en de Philip-
pijnen een „geheime" overeenkomst is gesloten, waarbij een lucht
verbinding tusschen Batavia en Manilla, met aansluiting op de 
Noord-Amerikaansche Pan-Pacific-lijn, wordt ingesteld. 

OVERZEESCHE GEWESTEN. 
Hoe zal het met de postzegels in Oost- en West-Indië gaan ? 

Het is Ce voorzien dat de voorraden aan zegels, die altijd uit 
Nederland werden aangevoerd, op zullen raken, en dan zal meii 
tot overdrukken en eventueel tot nood-uitgiften zijn toevlucht 
moeten nemen, terwijl ook het ter plaatse drukken van een 
nieuwe serie mogelijk is. Er zal na den oorlog waarschijnlijk heel 
wat nieuws te melden zijn. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN SEPTEMBER 1900). 
Nederland en Koloniën. 
De firma Joh. Enschede & Zonen te Haarlem heeft op de 

„Exposition Universelle de 1900" buiten zeer interessant druk
werk ook door haar gedrukte zegels tentoongesteld. De zegels en 
kaarten zijn bevestigd op carton, achter glas, in twee langwerpige 
lijsten. De eerste lijst geeft een zeer fraaie verzameling van Zuid-
Afrikaansche, Perzische en Luxemburgsche zegels en kaarten te 
zien. De tweede, er onder hangende lijst, bevat Nederland en 
Koloniën. 

Onder meer zijn vertegenwoordigd de navolgende waarden: 
Suriname. — De cijferzegels 1, 2, 2>^, 3, 5 c ; — en de koningin

zegels (ongekroond): 10, UV^, 15, 20, 25, 30 c , ƒ 1 . — en ƒ2.50. 
Cura9ao. — De cijferzegels: 1, 2, 2)4, 3, 5 c.; — en de koningin

zegels (ongekroond): 10, 1234, 15, 25, 30 c , ƒ 1 . 5 Oen ƒ2 .50 (deze 
laatste twee waarden in strooken van 9 stuks). 

Hoewel wetende dat ze bestonden, waren door mij nog niet 
gezien de ongekroonde koningin-zegels (hangend haar) van Suri
name ter waarde van ƒ 1 . — en ƒ 2.50, en dezelfde soort van 
Curasao ter waarde van ƒ1.50 en ƒ2.50. Evenals al de lagere 
waarden waren deze zegels ook in de bekende kleuren der koning
serie gedrukt. 

Natuurlijk moet worden aangenomen, dat voor Suriname en 
Curafao al de waarden, waaruit de koningserie boven 10 cent 
bestond, ook in 't ongekroonde koningintype werden gedrukt, al 

is deze serie dan ook door „staking der uftgifte" in haar g e h e e l 
bij velen onbekend. 

Onuitgegeven waren in voornoemd type tot nog toe van 
Suriname: de 40, 50 c , ƒ 1 . —en ƒ2.50, en van Curajao: de 
50, 60 c , ƒ 1.50 en ƒ2.50. 

Slechts de ƒ 1 . — en ƒ2 .50 van Suriname benevens de ƒ 1 . 5 0 
en ƒ 2.50 van Cura9ao kunnen nu door belangstellenden op de 
„Exposition Universelle" aanschouwd worden. Jammer is het 
dat de 4 overige waarden ook niet geëxposeerd worden. Het over
zicht ware dan volledig geweest. 

Parijs, 23.8.1900. Van Kinschot. 
— In dit nummer een uitvoerige beschrijving van de verschil

lende uitgiften gedurende den Boeren-oorlog in Zuid-Afrika, die 
op dat oogenblik woedt. Beschreven worden de zegels van 
Mafeking, van Oranje-Vrijstaat met opdruk V.R.I. en van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek met opdruk. B. 

NEDERLAND. 
Franco typ. 

Machine 288 II. Stempelt thans zonder afdruknummer, model 
C3Azxk. 

Machine 333 VIII. Wegens verplaatsing per 1 Mei 1940 werd 
in deze machine een nieuw datumstempel VOORBURG aan
gebracht. 

Machine 450 II. Een geheel nieuw afzenderscliché vermeldt: 
J. C. DORLAS N.V. / KOFFIE / THEE / TABAK en voorts 
links de afbeelding van een Moorsche figuur, die naar twee 
dampende koppen thee en koffie wijst met onderschrift: KOFFIE 
/ THEE. 

Machine 498 II. In het afzenderscliché werd de afzendersnaam 
gewijzigd tot: H. Blenken N.V. 

Machine 508 X. Het in Maart 1940 gemelde type IX (Jaarbeurs-
cliché) werd reeds spoedig verbeterd doordat ook het woordje 
„in" verwijderd werd. 

Machine 636 II. Door adresverandering werden uit het afzenders
cliché van deze machine straatnaam en nummer verwijderd. 

Machine 920. In Februari gebruikt door de firma J. K. Smit 
& Zoon te Amsterdam. Afdrukken zijn ons niet bekend, zoodat 
opgave van verzamelaars gaarne tegemoet gezien wordt ! 

Machine 943. Sedert Maart in gebruik te Zutphen, model C4xg. 
Tusschen de stempels REESINK in omlijsting. 

Machine 966. Model C3xg, sinds Februari in gebruik. Tusschen 
de stempels een gearceerde cirkel, waarop: de / S V I / POST-
BOX 488. Links: U slaigt met / wat U S. I. vraagt ! / N.V. v/h 
S. I. DE VRIES - BEURSPLEIN - AMSTERDAM. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 



158 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Machine 999. Model C3xg, sinds Februari in gebruik bij de 
N.V. Rubberfabriek Ceylon te Maastricht. Tusschen de stempels: 
Ceylon, waarvan de C een stuk rubberband voorstelt, dat vast
gehouden wordt door een arbeider. 

Machine 1002. Model C3xg, sinds Februari in gebruik bij de 
N.V. Waldorp Radio te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
Waldorp; links het handelsmerk W in een schildje, waaronder 
WALDORP BETEEKENT / KWALITEIT. 

Machine 1003. Model C3xg, in gebruik sinds Maart. Tusschen 
de stempels een boompje, waarin de letters B / O O / M en er
naast DRUKKERIJ / BOOM / RUIJGROK / HAARLEM.^ 

Machine 1004 I-II. Model C3xg, sinds Februari in gebruik te 
Rotterdam. Tusschen de stempels bij type I: N.V. LAK-, 
VERNIS- EN VERFFABRIEK / (Nederlandsch wapen, waarover-
heen) Molijn & Co. Type II vertoont een soortgelijk cliché, doch 
met kleiner wapen, waaronder de naam. Hierbij werd tevens 
de datumstempel vernieuwd. 

Machine 1007. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te Haar
lem. Tusschen de stempels HOENDERDOS' / BRANDSTOFFEN-
HANDEL N.V. / KINDERHUISSINGEL 2. Links in cirkel een 
woningsilhouet, waarbij uit den schoorsteen als rookpluim een 
H opstijgt. 

Machine 1009. Alsvoren, tusschen de stempels in omlijsting: 
van Breemcn / KOLEN. 

Machine 1011. Model C3xg, sinds Maart in gebruik bij de Ned. 
Poetsdoeken Mij. te Arnhem. Tusschen de stempels: N.P.M. / 
AMSTERDAMSCHEWEG 38b. 

Machine 1012. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te Rotter
dam. Tusschen de stempels: VAN DOORN's ENGROSHANDEL, 
waaronder vermoedelijk twee rijen vensters van een gebouw. 

Machine 1015. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te Schie
dam. Tusschen de stempels: N.V. B. H. SCHELLING's / OLIE
HANDEL / SCHIEDAM / POSTBOX 54. Links: „YORK" 
MOTOR-OILS, waaronder een mannetje met een bus olie in de 
opgeheven rechterhand en bijschrift: GEDEPONEERD MERK. 

Machine 1016 I-III. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels een blad papier, waarop L & S 
en langs d^n rand: LUTKIE & SMIT LITTERA EGET SCHEDA. 
Bij type I links in groote letters LECTORI / L S / SALUTEM, 
bij type II eenige bossen plantenvezels, waaronder FURORE / 
KUNSTDRUK; bij type III een mythologische figuur, waar
onder OLD ASSYRIAN / PARCHMENT. 

Machine 1017. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te 
Leeuwarden. Tusschen de stempels in omlijsting: N.V. INTERC. 
WATERLEIDING / GEBIED LEEUWARDEN. 

Machine 1023. Model C4xg, sinds Maart in gebruik bij de N.V. 
Ver. Glasfabrieken. Tusschen de stempels POSTBUS No. 46 / 
SCHIEDAM. 

Machine 1037 II. Tusschen de stempels werd een nieuw af-
zenderscliché opgenomen, bestaande uit een ovaal, waarin de 
afkorting INBU kruisvormig voorkomt; voorts als omschrift van 
het ovaal: Ie Helmerstraat 87, A'dam-W. Tel. 86452 en 83493. 

Machine 1041. Model C4xg, sinds Februari in gebruik bij de 
N.V. Stoomspinnerijen en Weverijen v/h S. J. Spanjaard te Borne. 
Tusschen de stempels Spanjaard, waarboven en -onder een S 
met een soort Spaansche mannekop erin. 

Machine 1067 I-II. Model C3xg, sinds Februari in gebruik. 
Tusschen de stempels HEKKEN'S / IJZERGIETERIJ / TEGELEN 
/ OPGERICHT 1888. Links bij type I: HEKKENS' / LASDOOS / 
(afb. buis, geklemd tusschen twee plaatjes) / KEMA KEUR; bij 
type II: KWALITEITS / GIETWERK / MASSA / GIETWERK. 

Machine 1068. Model C4zxg, in gebruik sinds Maart. Tusschen 
de stempels een machine-onderdeel met cirkelvormig omschrift: 
VAN WIJK EN BOERMA N.V. / GRONINGEN. 

Hasler. 
Machine H 554 III. Stempelde ook dit jaar links met cliché: 

Boekenweek / 1940 / 2 tot 9 / Maart. 
* Komusina. 

Machine K 102 VI. Een nieuw cliché links vermeldt: 100 / 
JAAR / JG / TABAK. 

Machine K 105 IV. Als type III, doch thans links met een 
zeer groote gearceerde letter P en dito cijfer 3. 

Machine K 183 II. Nog niet gemeld» werd een cliché links: 
2 JULI 1939 / LANDDAG / BIRKHOVEN / U / KOMT / 
T O C H ?, waarnaast een wapperende vlag. 

NEDERLAND: DE ROLZEGELS VAN 1936 
door ir. H . J. W. REUS. 

Op 3 Juni 1939 verscheen in De Philatelist een zeer lezens
waardig artikel onder de titel: „De nieuwste rolzegels". De aan
dacht wordt hierin gevestigd op de zegels, welke in de bekende 
blauwe automaten verkrijgbaar zijn en sinds 1936 in eindelooze 
rijen worden gedrukt; hierbij zijn dus geen lasschen meer noodig 
en een rol van 1000 zegels bestaat uit één enkele lange papier-
strook. Om een dergelijke rol te kunnen drukken, moesten de 
zegelbeelden zoo om de cylinder heengelegd worden, dat deze 
rondom geheel met zegelbeelden bezet werd. 

Het artikel gaat dan verder: „Bekijkt men zoo'n rol zonder 
lasch nauwkeurig, zoo ziet men, dat na elke twintig zegels de 
afstand tusschen de zegelbeelden i e t s grooter is". Daar niet 
werd opgegeven, hoe groot de afstanden tusschen de zegelbeelden 
zijn, was dit feit voor mij aanleiding ze nauwkeurig te meten om 
met behulp van de zoo gevonden waarden bij elk paar zegels te 
kunnen uitmaken of de afstand tusschen de zegelbeelden de groote 
of de kleine is, zonder over vergelijkingsmateriaal behoeven te 
beschikken. Ik heb daarbij de afstanden tusschen a l l e zegels 
gemeten aan rolstrips van 'meer dan 20 zegels, dus ook die, welke 
in de automaten doorgesneden worden bij elk paar zegels, dat 
men daaruit koopt. Dit meten geschiedde met behulp van een 
microscoopje met 10-voudige vergrooting met ingebouwde 
micrometerverdeeling. 

Bij de 5 cents zegels constateerde ik aan een paar strips van 
meer dan 40 zegels: 

1. dat de rolomtrek van den drukcylinder inderdaad 20 zegels 
groot is. Dit was te zien aan kleine foutjes, die na elke 20 
zegels terugkwamen. 

2. dat op elke 20 zegels niet één, doch twee grootere af
standen tusschen de zegelbeelden voorkomen en wel met 3 zegels 
tusschenruimte. Hieruit volgt, dat met welk zegel de rol ook 
begint, telkens slechts één paartje met de grootere afstand uit de 
automaat te voorschijn komt, daar de andere grootere afstand door
gesneden wordt. De normale afstand der rolzegels bedraagt van 
3.05-3.10 mm., de beide grootere afstanden zijn niet aan elkaar 
gelijk en zijn 3.80 en 3.65-3.60 mm. groot. De verticale beeld
afstanden der 5 cents zegels op de normale vellen bedragen 
3.05-3.10 mm. 

3. dat alle rollen niet met dezelfde zegel beginnen (het begin 
van een rol komt het laatst uit de automaat), wat bewezen 
wordt door de plaatsen van de eerste grootere afstand. Bij één 
rolbeginstrip werd gevonden, dat de afstand 3.80 voorkwam 
tusschen het 2e en 3e resp. 22e en 23e zegel enz., de afstand 3.65 
tusschen de zegels 5 en 6, resp. 25 en 26 enz. Bij een tweede 
rolbeginstrip kwam de afstand 3.80 echter voor tusschen zegels 
12 en 13, enz., de afstand 3.65 tusschen 15e en 16e zegel enz. 

Van de 6 cents zegels bezit ik slechts één strip van 24 en een 
kleinere van 8 stuks. Het zijn geen beginstrips en ze zijn niet 
van dezelfde rol afkomstig. Bij deze zegels komen naar mijn 
meening ook 2 grootere afstanden voor, nl. een van 3.40 en 
een van 3.10 mm. Deze laatste afstand is wel niet veel grooter 
dan de normale, die 2.90 mm. bedraagt, maar toch genoeg om 
haar te kunnen onderscheiden. Tusschen de beide grootere af
standen bevinden zich 10 zegels. Dit even aantal zegels maakt 
het mogelijk, dat door de automaat per 10 paartjes twee met 
grootere afstand worden afgeleverd, of in het geheel geen, naar 
gelang van het beginzegel der rol. Bevindt zich voor de eerste 
groote afstand een oneven aantal zegels, dan wordt geen der 
groote afstanden doorgesneden; bevindt er zich echter een even 
aantal zegels voor, dan worden ze beide doorgesneden en vindt 
men er in het geheel geen bij de paartjes, die er uit afgeleverd 
worden. De verticale beeldafstand op de normale vellen bedraagt 
2.90 mm. 

Van de 12 Ĵ  cents zegels had ik slechts één strook van 24 stuks 
en één van 12 stuks tot mijn beschikking. Dit waren geen begin
strips, terwijl de kans, dat beide strips van dezelfde rol afkomstig 
waren, zeer groot is. Terloops zij medegedeeld, dat er slechts 
één automaat voor 12^4 cents zegels is aangemaakt, welke aan 
een particuliere instelling in Den Haag voor eigen gebruik 
is verhuurd. Vastgesteld werd, dat ook bij deze waarde op elke 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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6 c. 
2.90 
2.90 
3.40 
3.10 

12% c. 
2.85 
2.85 
3.30 
3.10 

I K c. 
2.60-2.65 
2.68-2.74 

3.65 
3.30 

3 c. 
2.45 
3.0 
3.65 
3.30 

20 zegels twee grootere afstanden voorkomen en wel met 4 zegels 
tusschenruimte. 

De normale afstand der rolzegels bedraagt bij de 12% cents 
zegels 2.85 mm., de beide grootere, niet aan elkaar gelijke af 
standen zijn resp. 3.30 en 3.10 mm. De verticale beeldafstanden 
op normale vellen bedragen 2.85 mm. 

Van de zegels in het cijferype zijn de I K en de 3 cent in rollen 
van 1000 stuks aangemaakt. 

Bij de I K cent werd aan een lange beginstrook geconstateerd, 
dat de twee grootere afstanden met 10 zegels tusschenruimte voor
komen. De normale beeldafstand op de rol is 2.68-2.74 mm., 
de beide grootere afstanden zijn resp. 3.65 en 3.30 mm., de 
afstanden op de gewone vellen zijn 2.60-2.65 mm. 

Bij de 3 cent werd aan een strip van 24 stuks (niet van het 
begin van een rol) gemeten, dat de normale afstand 3.0 mm., 
de beide grootere 3.65 en 3.30 mm. zijn. Tusschen de beide 
grootere afstanden bevinden zich 3 zegels. De afstanden op de 
normale vellen bedragen 2.45 mm. 

Teneinde een goed overzicht te krijgen, rangschikken we de 
gevonden waarden nog even in een tabel. 

Afstanden tusschen de zegelbeelden in mm. 
5 c. 

Normale op vel 3.05-3.10 
Normale op rol 3.05-3.10 
Ie groote op rol 3.80 
2e groote op rol 3.65-3.60 

Bezien we deze tabel wat nauwkeuriger, dan frappeert het ons. 
dat de beeldafstand op de normale vellen van de 5 cent verschilt 
van die van de 6 en 12 K cent, welke beide laatste onderling 
nagenoeg gelijk zijn. Daar de geheele vellen wel even groot zijn, 
moet hieruit volgen, dat de zegelbeelden zelf van de 5 cent niet 
gelijk zijn aan die van de 6 en 12 K cent. Bij vergelijking van de 
5 cent oplaag Y plaatnummer L 683 met de 12K cent oplaag O 
plaatnummer L 643 bleek, dat inderdaad het beeld van de 5 cent 
zegels plm. 0.2 mm. kleiner is dan dat van de 12K cent zegels. 
Verder bleek, dat de zegelbeelden van de rol- en velzegels van 

'iedere waarde onderling wel even groot zijn. 
Bij de I K en 3 cents zegels verschillen de beeldgrootten van 

de velzegels zeer weinig; de 1K cent is plm. 0.1 mm. kleiner 
dan de 3 cent. H e t grootste verschil doet zich echter voor bij 
de 3 cent, waar de beeldgrootte der rolzegels plm. 0.5 mm. 
kleiner is dan die van het vel. 

Aan de rekenpuzzelaars laat ik het verder over om aan de 
hand van de getallen van bovenstaande tabel te berekenen, dat 
elke willekeurige strook van 20 zegels, onafhankelijk of de zegels 
van vel dan wel van rol afkomstig zijn, een vaste lengte heeft, 
wat in verband met de tanding noodzakelijk is. 

Resumé: 
1. Vastgesteld is, dat op elke strip van een en twintig automaat

zegels 1936 twee afwijkende afstanden tusschen de zegelbeelden 
voorkomen. 

2. De afmetingen van de normale en van de afwijkende af
standen der zegelbeelden zijn in 0.1 mm. nauwkeurig opgegeven, 
zoodat elke verzamelaar kan uitmaken welke beeldafstand op 
een paartje zegels voorkomt. 

OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

1846 — 1914 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Alle menschen verlangen naar vrede. 
maar zeer weinige verlangen naar die 
dingen, die den vrede bevorderen 

Thomas h. Kempis, 
Imitatie van Christus. 

Inleiding. 
Nu er wederom een Europeesche oorlog woedt, is het in

teressant om na te gaan welke zegeluitgiften of afstempelingen 
hun ontstaan te danken hadden aan vroegere oorlogen. Ik heb 

uitsluitend die oorlogen behandeld, die gevoerd zijn sinds het 
bestaan van den postzegel. Van de oorlogen waarvoor géén 
speciale zegels werden uitgegeven, zijn de desbetreffende afstem
pelingen behandeld. Aan de beschrijving der postzegeluitgiften 
enz. is voor zoover mogelijk een kort historisch overzicht ver
bonden. Het boven aangegeven jaartal 1846 is dat van den 
eersten oorlog, waarin gebruik werd gemaakt van afstempelingen, 
die hun ontstaan te danken hadden aan krijgsverrichtingen, n.1. 
de oorlog tusschen Mexico en de Vereenigde Staten. 

De oorlog tusschen Mexico en de Vereenigde Staten. 
1846-1848. 

Mexico had de onafhankelijkheid van Texas in 1845 erkend, 
maar de Westgrens van dezen staat was niet afgebakend, waar
door een conflict met de Vereenigde Staten ontstond, dat de 
oorzaak van een oorlog werd. De troepen, die in het Zuiden en 
Westen der Vereenigde Staten beschikbaar waren, werden reeds 
in November 1845 onder commando van generaal Zacharias 
Taylor naar Texas gestuurd en bezetten de plaats Corpus Christi; 
begin Januari 1846 werd het hoofdkwartier van deze troepen
macht te Point Isabel (de oorlog werd officieel pas 13 Mei 1846 
aan Mexico verklaard door het Amerikaansche Congres) aan de Golf 
van Mexico gevestigd; eind April werd Brownsville bezet. Ver
sterkt door 5000 vrijwilligers uit Texas en Louisiana versloeg 
Taylor de Mexicaansche troepen bij Palo Alto. Eind Mei 1846 
viel Monterey, in Juni 1847 Vera Cruz en half September 
Mexico stad, hetgeen het einde van den oorlog beteekende. 

Na de oorlogsverklaring werd aan kolonel Phil. Kearny op
gedragen om Nieuw-Mexico en Noord-Californië te bezetten, 
waarbij hij geen noemenswaardige tegenstand ondervond. Fremont 
opereerde intusschen met succes in Californië, waar hij een 
provisorische Amerikaansche regeering vestigde in Augustus 1847, 
met hemzelf als leider. Op 2 Februari 1848 werd bij den vrede 
van Guadelupe Hidalgo de gebieden Texas, een belangrijk deel 
van Nevada, Utah, Nieuw-Mexico, het Noordelijk deel van Cali
fornië, Arizona en gedeelten van Colorado en Wyoming aan de 
Vereenigde Staten toegewezen, tegen betaling van 15 millioen 
dollars aan de Mexicaansche schatkist en 3 millioen dollars aan 
particuliere grondeigenaars. 

De provisorische postkantoren, welke ten gerieve van de 

w. 12 
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troepen in het bezette gebied werden gevestigd (zooals Texas en 
Mexico) gebruikten veelal langstempels, doch ook rondstempels 
worden aangetroffen. De geldende tarieven waren de Ameri-
kaansche. Hoewel Mexico reeds postzegels had uitgegeven, zijn 
geen brieven bekend met voornoemde handstempels op postzegels 
aangebracht; wel werden er zegels der Vereenigde Staten van 
5 en 10 cent der uitgifte 1847 aan sommige postkantoren in 
Texas beschikbaar gesteld. Het gebruik van postzegels had echter 
nog geen burgerrecht verkregen in dien tijd. 

Mail van en voor het Amerikaansche leger werd ook vervoerd 
op schepen, die voeren in dienst van het departement van oorlog 
tusschen New-Orleans, Tampico en Vera Cruz, en op oorlogs
schepen, die tusschen New-Orleans, de havenplaatsen van Texas 
en Vera Cruz voeren. 

Eenige stempels in gebruik tijdens den Mexicaanschen oorlog, 
zijn hierbij afgebeeld. 

De Krimoorlog. 
1854-1856. 

De Turken waren beducht voor Rusland's overmacht in het 
Oosten en tevens vreesden zij als Mohammedanen het opdringen 
van den invloed van het Grieksch-Katholieke geloof. Rusland 
verklaarde Turkije eind Mei 1853 en Turkije begin October van 
dat jaar Rusland den oorlog. Nadat de Turksche vloot eind 
November 1853 was verslagen, besloten Engeland en Frankrijk 
als bondgenooten van Turkije op te treden en sloten zij in 
Maart 1854 een militair verbond met dit land. De Krim in 
Zuid-Rusland werd het tooneei van den strijd. De Russen leden 
ernstige verliezen aan de Alma en bij Incherman, terwijl ook 
het beleg voor Sebastopoi werd geslagen. Na de verovering van 
de verdedigingswerken van Redan en Malakoff moest de vesting 
Sebastopoi in September 1855 na een beleg van 349 dagen zich 
overgeven. Hoewel de Russen ook op eenige successen konden 
bogen, o. a. de verovering van de vesting Kars op de Turken, 
waren de oorlogvoerenden den strijd moede en werd de vrede op 
30 Maart 1856 te Parijs geteekend. 

De Krimoorlog is de eerste Europeesche oorlog geweest, waarbij 
veldpoststempels op postzegels werden aangebracht en wel op de 
Engelsche zegels der uitgifte 1854-1855, 1 en 2 pences, en op 
Fransche zegels der uitgifte 1853-1860 (met Inschrift Empire 
franfais). Er zijn vier Britsche veldpoststempels bekend, n.l. een 
dat te Konstantinopel werd gebruikt, een op het bijkantoor te 
Varna in Bulgarije, dat later overgeplaatst werd naar Balaklava, 
een bij het hoofdkwartier van het leger op korten afstand van 
Balaklava en waarschijnlijk een te Scutari (tegenover Konstan
tinopel), waar zich een groot Engelsch hospitaal bevond ' ) . Wij 
beelden hierbij twee afstempelingen af, die in combinatie werden 
gebruikt met een datumstempel waarin de woorden: POST 
OFFICE - BRITISH ARMY met datum en controleletter A in 
het midden. 

De Franschen gebruikten een rond datumstempel met de 
woorden ARMEE D'ORIENT bovenin en onderin Bau O. De 
letter O geeft het militaire divisiepostkantoor aan. Deze kantorer 
werden aangeduid door verschillende letters, b.v. A, B, C, E, T, 
M, O, enz. Het vernietigingsstempel is een puntstempel. In het 
midden staan letters zooals AOO (Armee d'Orient, Bureau O); 
ook komen voor AOC, AOE, AOJ, AOM, AOGC (Armee 
d'Orient, Quartier General) ^). Voornoemde afstempelingen worden 

)̂ Vgl. British Post Offices in the Crimea, 1854-'56, hy Colonel 
H. Wood F.R.P.S.L. 

)̂ Vgl. Les Estampilles Postales franjaises par F. Doe, biz. 
379, 380. 

aangetroffen resp. op brieven met postzegels der uitgifte 1853-'60 
van Frankrijk. 

De Italiaansche veldtocht 
van het Fransche leger (1859). 

Ook voor de Italiaansche veldtocht werden de puntstempels 
als vernietigingsstempel gebruikt, in combinatie met het ronde 
datumstempel als hierboven beschreven. In het puntstempel 
komen de letters AAC (Armee des Alpes, Bureau C), AAL, 
AAP, AAGC (Armee des Alpes, Quartier Général), AMIL (Armee 
d'Italie, Milan) voor, behoorend bij het hierbij afgebeelde datum 
stempel. De stempels worden aangetroffen op brieven gefrankeerd 
met zegels der uitgifte 1853-'60 van Frankrijk. 

Symbolisch voor de successen door Napoleon III behaald als 
aanvoerder van de legers, die aan den Italiaanschen veldtocht deel
namen, zijn de postzegels van Frankrijk der uitgifte 1863-71, 
waarop de keizer met een lauwerkrans op het hoOfd is afgebeeld. 

Sinds deze krijgsverrichtlngen kwam de Italiaansche provincie 
Savoye n het bezit van Frankrijk. 

De oorlog lusscnen de Noordelijke en Zuidelijke Staten 
van Amerika, de z.g. Slavenoorlog 1861-1865. 

Het vraagstuk van de afschaffing van de slavernij was de hoofd
oorzaak van het geschil tusschen de Noordelijke en Zuidelijke 
Staten van Amerika. De verkiezing van Abraham Lincoln 

(1809-1865), een voorvechter van de afschaffing der slavernij, 
was het sein voor de Zuidelijke (slavenhoudende) Staten om den 
strijd te ontketenen. De Amerikaansche Unie (die 64 jaar had 
bestaan) viel uit elkaar en de Zuidelijke Staten kozen een eigen 
president, n.l. Jefferson Davis. Vier jaren woedde een der hevigste 
burgeroorlogen, die uit de geschiedenis bekend zijn en waarvan 
de uitslag lang twijfelachtig was. De val van de steden Richmond 
en Petersburg (begin April 1865) en de overgave van generaal 
Lee bij Appomatto>:e met 25000 man, maakten de overwinning 
der Noordelijke Staten tot een feit. 

Toen de Zuidelijke Staten (die zich Geconfedereerde Staten 
noemden) een eigen regeering hadden ingesteld (sinds 9 April 
1861) voerden zij ook eigen postzegels in. In afwachting van 
den aanmaak van een definitieve serie werden in tal van plaatsen 
op last van de regeering en door de bemiddeling der directeuren 
van de postkantoren de z.g. „postmasters", lokale zegels, uit
gegeven, die men „postmaster's" zegels noemt. In de uitgifte 
van deze zegels was niet de minste eenheid te bespeuren, zoodat 
wat de teekening,, het papier, de kleur en de druk betreft, een 
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zeer groote verscheidenheid wordt aangetroffen. De meeste dezer 
etiketten hebben een waardecijfer in het midden, sommige dragen 
den naam van den „postmaster" die ze uitgaf en (of) den naam 
van de plaats waaruit ze afkomstig zijn. In plm. 33 plaatsen zijn 
lokale zegels in verschillende waarden uitgegeven. Een negental 
plaatsen gaf ook lokale briefomslagen uit. l3e voornoemde uit
giften zijn afkomstig uit de jaren 18601861. De meeste van 
deze zegels en briefomslagen behooren thans tot de grootste 
rariteiten. 

In de jaren 18611864 verscheen de postzegelserie bestemd 
voor het gebruik in de Geconfedereerde Staten. Alle zegels zijn 
ongetand uitgegeven; getande en doorstoken zegels zijn niet als 
officieel te beschouwen. In 1861 verschenen de zegels van 2 c. 
(Jackson), 5 c. blauw en 5 c. groen (Jefferson Davis, president 
der Geconfedereerde Staten); in 1862: 10 c. blauw en 10 c. 
rose (James Madison), 1 c. (Calhoun); in 1863: 2 c. (Jackson); 
in 1863: 5 c. (J. Davis) en 10 c. (alsvoren); in 1864: 10 c. (als
'voren) en 20 c. (Washington). Nadat in 1865 de overwinning 
door de Noordelijke Staten was behaald, verloren voornoemde 
zegels hun geldigheid. Groote hoeveelheden van deze zegels 
vielen ongebruikt in handen van de Noordelijke Staten en werden 
later tegen geringe bedragen aangeboden. 

1 ^ m fJ _ 

Jefferson Davis. Jackson. Colhoun. 

De Italiaansche oorlog. 
Frankrijk en Piemont tegen Oostenrijk. 

Mei  Juli 1859. 
Oostenrijksche veldpoststempels. 

23 April 1859 bezette het Fransche leger onder keizer Napo . 
leon III Piemont, waar een leger Piemonteezen zich bij hen 
voegde. Een week later overschreden de Oostenrijksche troepen 
onder opperbevel van Gyulai de Piemonteesche grenzen. De eerste 
gevechten vonden plaats op 19 Mei te Montebello, waar de 
Franschen, evenals bij Palestro (op 30 Mei) als overwinnaars uit 
den strijd traden. In het Noorden gesteund door Garibaldi en 
diens troepen, volgde op 4 Juni bi) Magenta een nieuwe over
winning der Franschen. Op 5 Juni rukten de Fransche troepen 
Milaan binnen. Op 9 Juni verloren de Oostenrijkers (onder opper
bevel van keizer Franz Joseph en aangevoerd door Hess) op
nieuw den slag bij Melegnano en moesten op 24 Juni het onder

spit delven in den bloedigen strijd bij Solferino. Op 11 Juli werden 
te Villafranca de vredesbesprekingen geo|>end, waarbij de 
Fransche en Oostenrijksche keizers tegenwoordig waren. Op 10 
November (1859) kwam het vredestractaat van Zurich tot stand. 
Oostenrijk moest het grootste gedeelte van Lombardije aan Frank
rijk afstaan. 

Tengevolge van den oorlogstoestand werd het normale post
verkeer met Italië (toenmaals het koninkrijk Sardinië genaamd) 
eind April 1859 verbroken en werd de postdienst uitgevoerd door 
middel van de veldpost. Op 4 Mei 1859 werd bij het lie Oosten
rijksche legerkorps, staande in NoordItalië, een veldpostkantoor 
geopend, dat het hierbij afgebeelde stempel gebruikte. 

Het hoofdveldpostkantoor der I en II legerkorpsen vertoefde 
n.1. te Verona. Van daaruit werd de voor de troepen bestemde 
correspondentie naar de „veldpostdetachementen" gezonden ter 
distributie. Soldaten en onderofficieren genoten vrijdom van 
port . Eind Augustus 1859 werd de veldpost buiten werking ge
steld en het vrijdom van port opgeheven. ■'■). 

De oorlog van Pruisen en Oostenrijk tegen Denemarken 
1864. 

In 1863 stierf de Deensche koning Frederik VII. Hoewel de 
Deensche hertogdommen Holstein, Sleeswijk en Lauenburg bij de 
Deensche troonopvolgingswet van 31 Juli 1853 als een ondeel
baar gebied ingelijfd werden bij de Deensche monarchie, vond 
sedert jaren onder dat deel der bevolking, hetwelk Duitsch was, 
een streven naar aansluiting bij Pruisen plaats. Kort na den 
dood van den Deenschen koning besloten Pruisen en Oosten
rijk, de drie voornoemde provincies aan Denemarken te 
ontnemen. Na een korten doch hevigen strijd, waarbij de Denen 
op heldhaftige wijze hun grondgebied verdedigden, moesten 
zij voor de overmacht zwichten. Op 1 Augustus 1864 werd te 
Weenen het protocol geteekend, waarbij Denemarken afstand 
deed van de hertogdommen Holstein, Sleeswijk en Lauenburg. 
Bij het verdrag van Gastein in 1865 vond de verdeeling van 
het veroverde gebied tusschen Pruisen en Oostenrijk plaats. Deze 
verdeelmg was in 1866 één der oorzaken van den oorlog tusschen 
Pruisen en Oostenrijk (zie hierna). 

Tijdens den veldtocht werden veldpostkantoren bij de verschil
lende onderdeelen van de legers gevestigd. Het Pruisische leger 
gebruikte het hierbij afgebeelde dubbelrmgstempel; het nummer 
gaf het desbetreffende legeronderdeel aan. Het Oostenrijksche veld
poststempel bestond uit een enkele ring met Inschrift K.K. Feld

)̂ Die Abstemplungen der Marken von OesterreichUngarn und 
LombardeiVenetien, bearbeitet von H. Kropf, Prag 1899, biz. 
78, 79. 
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post en datum. De Saksische en Hanoveraansche legeronder
deelen gebruikten dubbelringstempels met resp. K. Sachs. Feldpost 
en datum en K. Hannov. Feldpost en datum ^). 

Na de bezetting van de hertogdommen gaven Pruisen en 
Oostenrijk in Maart/April 1864 twee zegels in de waarden 4 sch. 
karmijn en 1 K sch. groen, doorstoken, uit, met inschrift „Herzogth. 
Schleswig". 

Voor Holstein en Lauenburg werden op 1 Maart 1864 twee 
zegels uitgegeven in de waarden I K sch. lichtblauw. De letters 
H.R.Z.G.L. (ter linkerzijde) beteekenen „Herzogliche Post Fri
marke", de letters S.R.M, (in den benedenrand) „Skilling Rigs 
Mint" (Deensche Skilling). De zegels zijn ongetand. Op 15 Mei 
1864 verscheen een zegel ter waarde van 1% sch., doorstoken, 
in de Lauenburgsche muntwaarde. 

De beide regeeringen gaven voor Sleeswijk en Holstein tezamen 
in 1865 (tusschen Februari en September) 5 waarden uit, door
stoken, met inschrift SchleswigHolstein. 

Bij het verdrag van Gastein was nadien n.1. uitgemaakt, dat 
Pruisen Sleeswijk zou besturen en Oostenrijk Holstein. Pruisen 
gaf dus op 1 November 1865 zegels voor Sleeswijk uit (5 waarden) 
met inschrift Herzogth. Schleswig, en Oostenrijk op dienzelfden 
.datum zegels voor. Holstein, doorstoken (7 waarden) met in
schrift Herzogth. Holstein. Nadat Pruisen in 1866 Oostenrijk 
verslagen had, annexeerde het ook Holstein. In 1867 gaf het nog 
een zegel ter waarde van l'A sch. uit, inplaats van in de rood 
lila kleur, in twee nuancen grijs. De SleeswijkHolsteinsche zegels 
bleven in omloop totdat de zegels van het NoordDuitsche 
Postverbond op 1 Januari 1868 in omloop kwamen. In 1872 werden 
deze vervangen door de zegels van het Duitsche keizerrijk. 

*" -i ^ ^ ^ ^ 
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1) Stamp Collecting vol. LIV, 1940, nr. 5. Historie Stamps of 

Schleswg, blz. 107. 

Na den grooten oorlog werd voor Sleeswijk een internationale 
commissie benoemd, onder wier toezicht een volksstemming (z.g. 
plebisciet) moest plaats vinden om uit te maken, of Sleeswijk weer 
Deensch zou worden of Duitsch blijven. Het plebisciet was uit
geschreven voor het eerste halfjaar 1920. Britsche troepen be
waarden de orde in die periode. Voor het gebied waarin het 
plebisciet plaatsvond, werden in Januari 1920 speciale 
zegels en briefkaarten uitgegeven, welke in alle postkantoren 
in Sleeswijk verkrijgbaar waren. De serie bestaat uit 14 waarden, 
n.1. 2% pf.  10 m. De dag na de uitgifte van de serie werd een 
kleine oplage daarvan overdrukt met de letters C.I.S. (Commission 
Interalliée Schleswig). De uitslag van de volksstemming besliste 
dat het Noordelijk deel van Sleeswijk terug zou komen aan 
Denemarken; het Zuidelijk deel bleef Duitsch. Ter gelegenheid 
van dit feit werden door Denemarken in Mei 1920 de plebisciet
zegels overdrukt met: 1 Zone. 

Italië en Pruisen tegen Oostenrijk. 
JuniSeptember 1866. 

In den oorlog van 1866 streden Italië en Pruisen als bond
genooten tegen Oostenrijk. Opnieuw moest Oostenrijk het onder
spit delven en zag het zich op een gegeven moment gedwongen 
den steun van Frankrijk in te roepen, waarbij het de rest van 
LombardijeVenetië aan dit land afstond. Napoleon III droeg dit 
gebied aan koning Victor Emmanuel van Italië over en het werd 
(in 1866) bij dit land ingelijfd. 

Ook gedurende dezen oorlog functionneerde de veldpost bij 
de Oostenrijksche legerkorpsen en werd het vrijdom van port 
voor minderen tot aan de rang van onderofficier ingevoerd .Na 
half September 1866 waren alle veldpostkantoren opgeheven. 

Ook tijdens de bezetting van BosniëHerzegowina (18781879) 
kwam de veldpostdienst in werking. Later werden de veldpost ■ 
kantoren gewijzgd in militaire postkantoren, die de organisate der 
post in voornoemd gebied bleven uitoefenen. 

Spanje. De opstand der Carlisten. 
18691876. 

Koning Amedeus I (a) van Savoye kwam in 1871 aan het bewind 
in Spanje. Hij zou maar twee jaren regeeren in dit door intriges, 
politieke zoowel als militaire, verscheurde land. Van den aan
vang af had hij de republikeinen zoowel als de Carlisten tegen 
zich. De aanvoerder der Carlisten was Don Carlos (b), die reeds 
vanaf 1869, na de troonsafstand van koningin Isabella II als af
stammeling van de mannelijke lijn van het SpaanschBourbonsche 
koningshuis, aanspraken op den Spaanschen troon liet gelden. De 
Noordelijke (Baskische) provincies en de Oostelijke provincies aan 
de Middellandsche Zee stonden achter Don Carlos. In de jaren 
18691875 golfde de strijd tusschen monarchisten, republikeinen 
en Carlisten op en neer, zonder dat door een der partijen beslis
sende resultaten werden behaald, hoewel sinds 1873 Spanje zich 
in naam een republiek noemde. Hoewel Don Carlos in 1873 
tijdelijk naar Frankrijk uit moest wijken, nam hij in 1874 op
nieuw den strijd op. Hij had een groot aantal troepen verzameld 
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en benoemde zijn broeder Alfons tot opperbevelhebber. Dit leger 
werd in Juni 1874 te Alcora verslagen; de rest trok zich terug 
in Aragon. 

Reeds sinds 1874 noemde de zoon van Isabella II, Alfons XII (c), 
zich koning van Spanje. In Maart 1875 maakte hij bij de z.g. 
conventie van Londen bekend, dat Carlistisch gezinde officieren 
en beambten, wanneer zij hem zouden erkennen als hun wettigen 
koning, amnestie zouden krijgen en in hun rang om ambt ge
handhaafd zouden blijven. Dit bezegelde het lot van de Car-
listische partij. Vanaf het voorjaar 1875 begon de veldtocht, die 
met de ondergang der Carlisten zou eindigen .Na wanhopige 
tegenstand werd het Carlistische leger vernietigd; 18 Februari 
1876 aanvaardde Alfons XII het opperbevelhebberschap over 
het Spaansche leger; tien dagen later vluchtte Don Carlos naar 
Frankrijk om niet weer te keeren. 

DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 

ROBERT HENRIK REHBINDER. 
Robert Henrik Rehbinder, Finsch staatsman, werd 5 Juli 1777 

in het graafschap Paimio in Finland geboren. In 1808 werd hij 
benoemd tot staatssecretaris in Rusland en werd kort daarna 
bevorderd tot den rang van staatsminister. Tijdens zijn officieel 
verblijf in Rusland openbaarde Rehbinder zich als een hardnekkig 
verdediger van de rechten van zijn geboorteland. Aan zijn energieke 
tusschenkomst is te danken de hereeniging van Viborg met 
Finland. De instelling van de Finsche Rijksdag is ook zijn werk 
en hij heeft zijn vaderland met talrijke belangrijke hervormingen 
bevoordeeld. Hij overleed 8 Maart 1841 op zijn post te St. Peters
burg. Kort na zijn dood werd een herinneringspenning geslagen; 
de eene zijde draagt zijn beeltenis, terwijl op de andere zijde in 
het latijn de volgende woorden staan te lezen; „Viro meritis de 
patria inclyto pietas civium" (Aan den beroemden man, die wel 
de dankbaarheid van het vaderland en zijn bevolking heeft 
verdiend). 

Portret: Finland 1935, uitgegeven in een serie beroemde Finsche 
staatslieden, de 1K markkaa -|- 15 pennie, bruin, en met toeslag 
verkocht ten bate van het Finsche Roode Kruis. De beeltenis geeft 
Rehbinder te zien in het ambtsgewaad als minister. 

GUSTAAF MAURITS ARMFELT. 
Gustaaf Maurits Armfelt, baron, later graaf, werd in 1757 te 

St. Martens in Finland geboren. Hij was een gunsteling van 
Gustaaf III, koning van Zweden. Hij bevorderde de aansluiting 
van Zweden bij Katharina's Bond van Gewapende Onzijdigheid in 
den Fransch-Engelschen Zeeoorlog (1780). In 1788 bewerkte hij 
den oorlog met Rusland om voor Zweden zijn oude Oostzee
landen terug te veroveren en ondersteunde zijn koning in de 
ten gevolge van dezen krijg uitgebroken moeilijkheden met den 
adel. Na den nadeeligen vrede van Werciä (1790) stijfde hij 
Gustaaf III in diens fantastische plannen tegen de Fransche 
Revolutie en kwam na den plotselingen dood des konings (1792) 
in den regentschapsraad over Gustaaf IV. Nu was zijn politieke 
rol vrijwel uitgespeeld. De nieuwe machthebbers zonden hem 
als gezant naar Napels, vanwaar hij in 1794 tengevolge van een 
samenzwering vluchten moest naar Rusland. Gustaaf IV riep 
hem weliswaar terug en hij trad in 1807 als Zweedsch leger
aanvoerder in Pommeren en in 1808 in Noorwegen op, maar in 
1811 begaf hij zich in Russischen dienst, omdat zijn eigenlijke 
vaderland — Finland — sedert 1807 Russisch geworden was. Zijn 

laatste levensjaren bracht Armfelt door als raadgever van tsaar 
Alexander I. Hij overleed in 1814 te Zarskoje Selo bij Petrograd. 

Portret : Finland 1935, uitgegeven in een serie beroemde Finsche 
staatslieden, de 2 markkaa -f- 20 pennie, bruin, en met toeslag 
verkocht ten bate van het Finsche Roode Kruis. 

GRAAF ARVID BERNHARD H O R N . 
Graaf Arvid Bernhard Horn, een Zweedsch staatsman, werd 

16 April 1664 te Halikok in Finland geboren. Hij diende koning 
Karel XII bij zijn veldtocht in Polen als diplomaat en was sedert 
1710 als president der kanselarij een invloedrijk lid van de 
regeering te Stockholm. Onder koning Frederik I was hij de 
eigenlijke leider der binnen- en buitenlandsche poltiek tot 1738, 
toen hij door de Franschgezinde partij der „Hoeden" van zijn 
plaats gedrongen werd. Hij overleed 29 April 1742 te Ekebyholm 
in Uppland. 

Portret: Finland 1935, uitgegeven in een serie beroemde Finsche 
staatslieden, de 234 markkaa -|- 25 pennie, blauw, en met toeslag 
verkocht ten bate van het Finsche Roode Kruis. 

IETS OVER PUNTSTEMPELS. 
Tot nu toe is steeds aangenomen, dat stempel 25 b e s c h a d i g d 

is. Is deze opvatting wel juist ? Ik meen dit te moeten betwijfelen. 
Men zou dan zegels moeten vinden met ó n beschadigd stempel. 
Het bestaan daarvan kan ik niet op goede gronden ontkennen, 
doch geen enkel der in mijn verzameling aanwezige zegels ver
toont sporen van de bovenste rij punten. Wel is dat z.g. „be
schadigde" stempel van een geheel ander en minder mooi type 
dan hetgeen voorkomt op de uitgifte 1867 en 1869. 

Maar er komt iets anders bij. Nr. 26 is precies eender; al mijn 
zegels 1872, 1876 en 1891 zijn vernietigd met een zelfde „be
schadigd" stempel en ook 29 gebruikte er zoo een. Dit komt 
bij mij voor op 1891. De afwerking dezer stempels is eender 
en daarom geloof ik, dat men hier te doen heeft met een fout 
van den graveur ! Het zou toch al te toevallig zijn, dat deze op
volgende nummers op dezelfde wijze verminkt waren ! 

Iets dergelijks doet zich voor bij 118, dat een stempel gebruikte 
hetgeen de o n d e r s t e rij mist en bij mij voorkomt op 1872 
(gedeeltelijk), 1876 en 1891. 
Bij 48 vindt men op 1872 en 1891 een stempel, dat de middelste 
punt der bovenrij mist, en blijkbaar later door een verbeterd 
stempel is vervangen. Eveneens is dat zoo bij 106, terwijl 56 een 
stempel gebruikte met op de bovenste rij slechts één punt in 
het midden. Komt bij mij voor op 1872 en 1891. 

7 
De afwijkingen op 48, 56 en 106 zijn m i s s c h i e n toe te 

schrijven aan een beschadiging. 
C. JANSEN CZN. 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET POSTWEZEN 
door H. CH. J. ROELOFSZ. 

III. 
Plaatselijke zegels. 

Wat behoort tot de postzegelkunde ? Alleen postzegels, welke 
door een regeering officieel zijn uitgegeven, was het antwoord, 
dat wij eens op bovengestelde vraag hoorden geven. Of de phila 
telie daarmede gediend is, is een vraag, die wij ontkennend 
beantwoorden. In het Mei-nummer van dezen jaargang (blz. 1061 
hebben wij reeds uiteengezet, wat het woord philatelie beteekent 

Er zal wel geen Verzamelaar te vinden zijn, die alle andere 
zegels dan de postzegels, officieel door een regeering uitgegeven, 
wil uitsluiten van de postzegelkunde. Waar wij tegen willen op
komen is, dat een bepaald soort zegels wél uitgesloten en als 
iets minderwaardigs voorgesteld wordt. 

Alles wat met het postwezen, van de eerste tijden af, dus tot 
ver in de oudheid terug, in verband staat, behoort den waren 
philatelist te interesseeren, dient door hem te worden onderzocht 
en verdient evengoed zijn belangstelling als het postzegel. Port-, 
telegraaf-, telefoon-, fiscale-, spoorweg-, gelegenheids-, locale 
zegels, poststukken, stempels, wetten, vervoermiddelen, kleeder-
drachten e. d., kortom alles wat tot het postwezen behoort, om 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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de eenvoudige reden, dat elk der genoemden een onderdeel is 
van een onverbreekbaar samenstel: het postwezen in den ruimsten 
zin des woords. Zoo zien wij het begrip „philatelie" opgevat. 

Een van de redenen, waarom men zich in het algemeen zoo 
weinig bekommert om alles, wat met het postzegel de philatelie 
(lees: postwezen) uitmaakt, is, dat er betrekkelijk weinig bekend
heid aan gegeven is. Helaas vormen voor zoovelen de catalogus 
en het album de eenige bronnen, waaruit men zijn philatelistische 
kennis put. 

Ook in de vakbladen, die door zulk een bedroevend klein 
aantal philatelisten worden gelezen, is maar zelden iets over 
locale post te vinden. In den laatsten tijd schijnt de belangstelling 
voor dit groote gebied weer iets op te leven. Het is de verdienste 
van den heer P. C. Korteweg e. a., die in dit opzicht baanbrekend 
werk hebben verricht. Wat geeft het geen genot zijn kennis te 
verrijken, zijn blik te verruimen en daardoor een beter inzicht 
in de verschillende deelen der philatelie (postwezen) te verkrijgen; 
als men de geschiedenis kent en leert aanvoelen hoe de ontwik
keling geweest is, men zou haast zeggen, dat deze zich zoo móést 
ontwikkelen. 

En waarom dan alleen zich te bepalen tot de periode na 1834, 
'het jaar, waarin het eerste postzegel het levenslicht zag ? Daar 
IS toch een geschiedenis aan vooraf gegaan, dat zegel van 
Chalmers kwam toch ook maar niet voor de aardigheid ? De 
tijd was er rijp voor, het was de consequentie der groei van de 
koeriersdiensten ! 

91 

.'(IsdirifteiiJ 
Cataloji,en§. 

HET VERVOERWEZEN TE LAND, TE WATER EN DOOR 
DE LUCHT OP POSTZEGELS. 

Onder de aandacht van de lezers wordt gebracht, dat het 
in het Maandblad verschenen artikel „Het vervoerwezen te land, 
te water en door de lucht" als overdruk verkrijgbaar is. 

Bestellingen zijn te richten aan mevrouw M. J. van Heerdt-
Kolff, Eemnesserweg 91, Baarn, onder bijvoeging van ƒ0.35 aan 
postzegels, waarna de overdruk franco wordt toegezonden. 

„MOGELIJKHEDEN" 
VOOR VERZAMELAARS VAN EN HANDELAREN IN 

» POSTZEGELS, PRENTKAARTEN, ENZ. 
Binnenkort zal van de hand des heeren N. A. Zilver, Amsterdam, 

een propagandaboekje voor de philatelie verschijnen, onder boven-
staanden titel. In handig formaat, op 20 a 24 pagina's druks, 
verlucht met enkele cliché's, zal op populaire wijze het volgende 
worden behandeld: „Waarom lid worden van een vereeniging ?; 
Iets over vereenigingsverzamelingen; Hoe maak ik mijn ver
zameling aantrekkelijker?; Wat zijn „maximum"-kaarten ?; terwijl 
aan het boekje worden toegevoegd een lijst van 250 „mogelijk
heden" voor speciaalverzamelaars en handelaren, alsmede een lijst 
van alle' secretariaten van vereenigingen in Nederland. 

Het wordt zoodanig ingericht, dat iedere vereeniging het voor 
haar propaganda kan gebruiken; handelaren kunnen het zoowel 
gebruiken als leiddraad bij het samenstellen van series, als voor 
toegift aan hun cliënten resp. reclame. 

Het boekje zal in den boekhandel verkrijgbaar worden gesteld 
voor 25 cents per exemplaar; vereenigingen enz. betalen echter 
bij afname van minstens 25 stuks slechts 10 cents per exemplaar. 
Van de netto-opbrengst zal 50 "/o worden gestort in het fonds 
voor de zwaar getroffen handelaren in zegels te Rotterdam. 

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den heer 
N . A. Zilver, Zach. Jansestraat 53, Amsterdam O. 

K O O P T BIJ O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S 

UITSLAG NEGEN EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De gevraagde woorden komen o. a. op de volgende zegels voor: 

Amsterdam: Uruguay nr. 371. 
Frederik Hendrik: Cura9ao nr. 103. 
Houtwerk: Belgisch-Congo nr. 111. 
Postvervoer: Transvaal nr. 113. 
Inkomst: Unie van Zuid-Afrika nr. 2. 
Zuidwest: Zuid-West-Af rika nr. 25 . 
Brief: Oranje-Vrijstaat, timbre de franchise nr. 1. 
Jaarbeurs: Ned.-Indië (Bandoeng). 
Zondag: België (strookjes). 
Steuncomité: Suriname nr. 142. 

Ingekomen zijn 26 antwoorden, waarvan 20 goede. Prijs
winnaars zijn: 
J. M. Ludriks Jr., Amsterdam Z. W. Heierman, Arasterdam Z. 
H . S. Bogaardt, Bloemendaal. - - -
F. H. Hartog, Semarang. 
P. J. Rings, Semarang. 
Th . A. E. Trijssenaar, Eek en Wiel. 

J. C. G. van den Berg, Breda. 
L. J. van der Feijst, Gorcum. 
M. Kordelaar, Amsterdam W. 

Hub. Janssen, Nuth. 

DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De omtrekken, maar dan ook alleen de omtrekken, van bij

gaande teekeningen zijn geïnspireerd door de omtrekken van de 
hoofdmotieven van twee zegelbeelden. Gevraagd wordt aan welke 
zegels deze omtrekken ontleend zijn. 

Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd wo'"den. 
Oplossingen vóór 15 Maart 1941 in te zenden aan dr. I' H. 

van Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht . Op de adreszijde ver
melden: „30e Prijsvraag". 

Namens den Raad van Beheei 
dr. P. H. VAN CITTER T. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
O N Z B S B P T B i V i B B R VBII^INO 
zal plaats hebben op 
Donderdag 26 en Vrydag 27 September a.s., 

aanvang 's middags 4 uur, 
Zaterdagmiddag 28 September a.s., 

aanvang 's middags 2.30 uur, 
in een der bovenzalen van CaféRestaurant 
„Riche", aan het Buitenhof, 'sGravenhage. 
Onder den hamer komt een belangrijke ver
zameling Europa, waarin zeer mooi aanwezig 
België, OudDuitsche Staten, Duitschland en 
Duitsche Koloniën, Saargebied, Oostenryk, 
Memel, enz.; veel ongebruikt materiaal en 
goede nieuwe series. 
Onze restantenzitting van 28 September is 
voor handel en particulieren zeer belangrijk. 
Onder den hamer komen groote kavelingen 
van Europeesche landen. 

Kgkdagen in Den Haag op 26, 27 en 28 Sep
tember in de veilingzaal, vanaf 11 uur tot 
den aanvang der veiling in Café „Riche"; en 
ten kantore Lange Poten 7a, Den Haag, dage
lijks van 1117 uur op 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24 en 25 September a.s. 
Veilingcatalogus gratis op aanvraag. 

Bestelt bij ons uw catalogus 1941: MICHEL 
Wereld ƒ 3.15; FROEDE Wereld ƒ 2.30. 
Voor onze eerstvolgende veiling zoeken wij 
een geschikt, liefst 

B E L A N G R I J K OBJECT. 
Wij zijn en blijven naast veilinghouders ook 
koopers van goede verzamelingen. 
Benut deze tijd om goede prijzen te maken ! 
Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
V B I L I N C B N , A A N K O O P EIV V E R K O O P V A N P O S T S ^ E G B I ^ S . 

nmmm^m^tm 

postzegelhandel p . HOOflerdJik, 
HOLENSTBAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
Aantal Prijs 

1869. BELGIË, 40 c. rood, gebr ' . . . . 1 ƒ0.40 
1879. DENEMARKEN, 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.1'^ 
1940. DUITSCHLAND, Leipz. Messe, ongebr. . . 4 - 0.3C 
1940. IDEM, Eupen en Malmedie, ongebr. . . 2 - 0.30 
1880. ENGELAND, 2 p., gebr 1 -0.60 
1880. IDEM, 3/2 p., gebr 1 -0.20 
1883. IDEM, 2 p., gebr 1 -0.40 
1924. FRANKRIJK, 10 fr. groen en rood, gebr. 1 -0.25 
1877. FR. KOLONIEN, 4 c. groen, onget., gebr. 1 - 1.20 
1922. ITALIË, Mazzini, gebr 3 - 0.25 
1934. IDEM, Pancinotti, gebr 2 -0.12 
1934. IDEM, Radio Congres, gebr 2 -0.12 
1918. HONGARIJE, Luchtpost, ongebr 2 -1.50 
1928. LITAUEN, Gedenkserie 1918/28, gebr. . . 7 -0.90 
1877. NOORWEGEN, 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.12 
MICHEL CATALOGUS 1941, EUROPA ƒ2 .13 
IDEM, GEHEELE WERELD -3.15 
SENF CATALOGUS, EUROPA -2.15 
IDEM, GEHEELE WERELD -3.15 

— P O R T O EXTRA. — 

Engelsche Koloniën. 
BR. CENTR. AFRIKA 1891/95, 4 sh. op 5 sh., Yv. nr. 19 ƒ 10.— 

-IDEM 1895, 5 sh., Yv. nr. 27 -12.50 
IDEM 1898/1900, 3 sh., Yv. nr. 48 - 11.25 
BR. OOST AFRIKA 1890, % a. op \ p., Yv. nr. 1 - 12.50 
IDEM 1894, 5 a. op 8 a., Yv. nr. 27 - 7.50 
IDEM 1894, 7% a. op 1 R., Yv. nr. 28 - 7.50 

= IDEM 1896, 1 R. grijs, Yv. nr. 55 "* - 6.50 
*IDEM 1896, 1 R. karmijn en groen, Yv. nr. 56 - 4.25 

IDEM 1896, 2 R., Yv. -nr. 57 - 7.50 
IDEM 1896, 2% op 1 a. 6 p., Yv. ^r.. 6P • - 3.75 
IDEM 1896, 3 R. violet, Yv. nr. 7$=^^^^ - 4.— 

*IDEM 1896, 5 R. donkerbruin, Yv. nr. 75"̂  - 5.— 
■ ÎDEM 1897, 5 a. bruinolijf, Yv. nr. 88  4.— 
"IDEM 1904/09, 4 R. groenzwart, Yv. nr. 119  7.50 

BR. ZUIDAFRIKA 1890/91, 2/6 lila, Yv. nr. 5  2.50 
IDEM 1890/91, 10 sh. groen, Yv. nr. 7  7.50 
IDEM 1891/95, 3 sh. bruin/groen, Yv. nr. 21  4.25 

*IDEM 1891/95, 4 sh grijs/rood, Yv. nr. 22  3.75 
IDEM 1896, 3 sh. groen/lila, Yv. nr. 38  1.75 
IDEM 1896, 4 sh. rood/blauw, Yv. nr. 39  1.50 

*UNIE VAN Z.AFRIKA 1914/15, porto 1 sh., Yv. nr. 7  9.— 
»ANTIGUA 1903/09, 1 sh. violet/blauw, Yv. nr. 25  2.75 

* ongebruikt. 

Fa. G. KEISER & ZOON 
Passage 2527 Den Haag. 
Telefoon 11.24.38 Giro 4 2 6 2 . 



Froede Catalogi 1941 
Wereld . . 
Europa . . 
Duitschland . 
Supplementen 

. f 2,30 
. f 1,50 
. f 0,55 
. f 1,25 

— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche netto-ver-
koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat-
tarief op aanvrage. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

A , J. DE WDÏÏ, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

ÏÏE KO©IP ®E¥lgÄÄ@P 
Door de belangrijke prijsstijgingen der laatste 

maanden ben ik in staat thans werkeHjk zeer hooge 
prijzen te betalen voor betere stukken en series 
van NEDERLAND EN KOLONIËN, alsmede 
EUROPA, in het bijzonder DUITSCHLAND, 
DANZIG, OOSTENRIJK, TSJ.-SLOWAKIJE, 
BELGIË, enz. 

Ik koop niet alleen losse stukken, doch ook 
geheele verzamelingen, restanten, stockboeken, enz. 
Op verzoek kom ik persoonlijk bij U. 

Het is in UW BELANG, mij ook te raadplegen 
alvorens U verkoopt; ik betaal altijd meer. Van 
Nederland zoek ik bijv. 5 Gld. hangend haar 
nr. 48, beide 10 Gld., opdrukken 2.50 op 10 Gld., 
Jubileum 1923, Tentoonstelling, -Armenwet, De 
Ruyter-porten, Drijvende Brandkast enz., zoowel 
los als complete series. 
Laatste zomereegels van frankeering bij abonnement gezocht. 

Betaling uitsluitend contant. 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE W IT 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Tel. 93489. 

Bijzondere aanbieding Nederland engros voor ruil, wederverkoop of belegging. 

Yv. nr. 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

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

75 a 
76 
77 
80 40 
81 

81a 
82 
83 
84 

gld. groen 
c. T.b.c. 
c. T.b.c. 
c. T.b.c. 

% c. De Ruyter 
1 c. De Ruyter 
2K c. De Ruyter 

lila 
violet 
2 kl. 
2 kl. 
2 kl. 
2 kl. 
1913 
1913 
1913 

4 c. 
4^c . 

17J^c. 
c. 

50 c. 
60 c. 

2 ^ c . 
3 c. 
5 c. 

p . 10 
0.35 
0.25 
0.10 
0.40 
0,30 
0,32 
0.12 
0.12 
0.18 
0.10 
0.30 
0.20 
0.35 
0.12 
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 
0.30 
0.40 
0.30 

p . lOO 
3.— 
2.— 
0.75 
3.25 
2,50 
2,75 
0.90 
1.— 
1.50 
0.80 

1.50 
2.75 
0.85 
0.70 
3.25 
1.25 
1.25 
4.50 
5.50 
6.50 
1.50 

1.50 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 
3.50 
2.50 

85 10 c. 1913 
86 12 K c. Jub. '13 
87 20 c. Jub. '13 
88 25 c. Jub. '13 

51a/106a 5 en 10 ong. 
107/lC 1-4 c. 
114 10 op 5 c. 
115 10 op 12% c. 
116 10/171^ c. 

Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yy. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 
Yv. nr. 152 1 gld. blauw 
Yv. nr. 152a 2}^ gld. rood 
Yv. nr. 153 5 gld. grijs 
Yv. nr. 157/58 2 en 10 c. 
Yv. nr. 165 % c. grijs 
Yv. nr. 177 12}^ c. rood 
Yv. nr. 183 35 c. m. wmk 
Yv. nr. 212a 21 
'Yv. nr. 222 21 
Yv. nr. 234 70 
Yv. nr. 250 5 
Yv. nr. 258 80 

p. 100 
5.50 

122 20 
123 25 
124 35 
125 50 
141 9 
143 12K c. 
148 35 c. 
151 60 c. 

Jub. '23 
Jub. '23 
Jub. '23 
Jub. '23 

z.w. 
z. -wmk. 
violet 

c. 
c. opdruk 

c.' W. d. Zw. 
c. 
c. Luchtv.fds. 

p . 10 
0.65 
1.25 
3.— 
2.25 
1.25 
0.45 
0.15 
0.18 
0.50 
0.18 
0.18 
0.55 
0.20 
0.45 
0.15 
0.60 
0.20 
0.10 
0.90 
0.80 
0.90 
0.10 
0.25 

0.75 
0.20 1.65 

4.— 
1.15 
1.35 
4.25 
1.50 
1.50 

1.75 

1.— 

1.50 
0.75 

0.65 
2.— 

0.40 
0.45 
0.18 
0.95 
1.40 

3.25 
4.— 
1.25 
8.— 

11.75 

Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

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

284 
287 
297 
302 
307 
313 
315 
320 
A3 

c. Zomer '36 
c. driehoek 
c. Vondel 
c. Fr. Hals 
c. Zomer '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Zomer '39 

c. luchtpost 
Yv. nr. A9 36 c. luchtpost 
Yv. Porto 48 3 
Yv. Porto 59 25 
Yv. Porto 60 50 
Yv. Porto 63 7 
Yv. Porto 64a 9 
Yv. Porto 68 1 
Yv. A 4/5 40, 75 
Nieuwste Kind, 1 
Yv. 272-275 
Yv. 278-281 
Yv. 282-285 
Yv. 288-291 
Yv. 295-298 
Yv. 299-303 
Yv. 304-308 
Yv. 312-316 
3 c. Kind '39 
5 c. Kind '39 groen 
Nieuwe Cour Just. 
Nieuwste Zomer '40 

c. 
c. 
c. 
c. dik 
c. 
gld. rood 

c. luchtp. 
Dec. 1939 

Zomer '35 
Kind '35 
Zomer '36 
Kmd '36 
Zomer '37 
Kind '37 
Zomer '38 
Kind '38 

1.50 
1.25 

16.50 Yv. nr. 277 6 
Uitsluitend prima kwaliteit. Porto steeds extra. Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287. welke ongebr. geleverd wordt. 

Ook vele andere nummers welke niet aangeboden, zijn leverbaar. 
TE KOOP GEVRAAGD: Spoor- en Willibrorduszegels 12}^ c , alsmede complete Nederlandsche weldadigheidsseries der latere jaren in groote 
hoeveelheden; ook geheele partijen, onverschillig welk land. — BELANGRIJK: Zoo juist verschenen prijslijst met aanbieding van voorradige 
Nederland- en Ned.-Indië-zegels per 10 en per 100, franco op aanvrage. Kilo's: Duitschland 1 kilo ƒ1 .25 , Engeland 1 kilo ƒ1.25, Ierland 1 kilo 

ƒ1 .75 , Denemarken 1 kilo ƒ1 .95 ; per 10 kilo 10 "/o rabat. — Porto extra. 
A. J. DE WIT, KONIGINNEWEG 175, AMSTERDAM-Z. ■ TELEFOON 9 3 4 8 9 . ■ GIRO 2 2 4 5 5 3 . 


