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VEILING 
No. 290 

18, 19 OCTOBER, IN DEN HAAG. 
Rest. „Riche", Buitenhof, om 2 uur. 
N E D E R L A N D E N K O L O N r Ë N 
gespecialiseerd. 
Prachtige restantverzamelingen. 

Veiling No. 291 
25, 26 OCTOBER, 
EUROPA, ENG. KOLONIËN, ENZ. 
De catalogi zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Onze Nooaw^inkel 
te Rotterdam, vóór Iret postkantoor 
C O O L S I N G E L A 3 , is geopend. 
Groote sorteering postzegels van Ne
derland en Koloniën, en Europa is 
aldaar aanwezig; voorts albums, pak
ketten, nieuwtjes. 
T E N K A N T O R E te DEN HAAG, 
Noordeinde 37, verkoop uitsluitend van 
zegels Nederland en Koloniën, en nieuwe 
uitgiften; voorts aibjpBSj-boekkïj ver-
zamelingen. %,^^w^^f^' f"-*. - - "i. 

J. L. van Die ten 
Postrekening 17369, telefoon 11.48.36 

Voor d e v o l g e n d e v e l l i n g kan é o e d m a t e 
r i a a l o m g a a n d i n g e z o n d e n w o r d e n . 

èt 

Tot hoogen prijs 
te koop gevraagd een prima verzameling 
NEDERLAND EN KOLONIËN, EURO
PA, eventueel met OVERZEE. 

Voor onze eind-November veiling kan nog 
tot 20 October prima materiaal worden 
opgenomen. 

Bij ons is plaats voor 

een net jongmensch 
'(m. of vr.) met eenige philatelistische ken
nis, die accuraat en vlug kan werken. 

Comm. Venn. 

Hekker's Postzegelhandel 
eenig beheerend vennoot P. J. HEKKER, 

Philatelistisch Makelaar en Expert. 
ROKIN 40 - AHSTERDAM-C. 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. ii[offmanstraat 23, Rotterdam C 



EXTRA AANBIEDING NIEUWTJES. 
Duitsche Bezetting in Elzas, 16 stuks compleet ƒ 4.— 
Duitsche Bezetting in Lotharingen, 16 stuks compleet -4.— 
Duitsche Bezetting in Luxemburg, 16 stuks compleet - 4.25 

Alle 3 series tezamen ƒ 11.75 
GEN. GOUV. POLEN. 

Opdrukken, z e l d z a a m , 26 stuks, geheel compleet ƒ 12.50 
Op Hindenburg zegels 1939, 13 stuks, compleet - 2.75 
Roode Kruis, 4 stuks, compleet > 1.35 
Dienst, 9 stuks, compleet ^^&^' 

DUITSCHLAND. 
Helgoland ƒ 0.90 Derby ƒ 1.20 
Brume Band - 1.40 Tentoonst. Berlijn - 1.20 
Eupen-Malmedy - 0.30 Geboortedag Hitler - 0.45 
Kameraadschap-serie 1939, compleet, 12 stuks - 1.75 
Winterhulp 1939, compleet, 9 stuks . ^ 1.50 

Wm- SPECIAAL ADRES VOOR ZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

CATALOGI 1941. 
Michel of Senf, geheele wereld ƒ 3.35 -f- 25 c. porto. 
Michel Europa ƒ 2.30 + 20 c. porto. 
Alle prijzen vrijblijvend. — Orders beneden ƒ 2.— kunnen niet 
worden uitgevoerd. — Toezending uitsluitend na ontvangst van 

het bedrag op onze postrekening nr. 10849. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eoRRKi^jiE:, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

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

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

VOOR ALLE SOORTEN 
ENGROSPARTIJEN, KILOWAAR, ENZ., 
UITSLUITEND GROTE KWANTITEITEN. 

POSTZEGELHANDEL 

J. PRENT. Co. 
POSTBOX 6O09 , 
D E N H A A G W. 

LID DER NEDERLANDSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

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

Schrijft ons en wij komen bij Ui 

Amsterdamsche 
Postzegelhandlel, 

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

postzeflclhandel p . HoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22 , DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
' £ :w«- - Aantal Prijs 

1869. BELGI#-«1crTood, gebr 1 ƒ0.40 
1879. DENEMARKEN, 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.15 
1940. DUITSCHLAND, Lelpz. Messe, ongebr. . . 4 - 0.3C 
1940. IDEM, Eupen en Malmedle, ongebr. . . 2 - 0.3G 
1880. ENGELAND, 2 p., gebr 1 -0.6C 
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, Panclnotti, 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 ƒ2.30 
IDEM, GEHEELE WERELD -3,35 
SENF CATALOGUS, EUROPA . . , . . »^. . , . . -2.30 
IDEM, GEHEELE WERELD . . .ßW^^'W^^-^ -3.35 

— PORTO EXTRA. — 



ABONNEMENTSPRIJS 
(hij vooruitbetaling): 

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

zonder vereenigingsijieuws f 3,— 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 

zonder vereenigingsnieuws f 4,— 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST". 
ONDER HOOFDREDACTIE VAN W. G. DE BAS, 

POSTBUS 1 - U T R E C H T 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 39 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

19e Jaargang. 16 October 1940. N. 10 (226). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

1/8 pagina f 6,— 
1/9 . - 5,50 
1/12 . - 4,50 
1/16 . - 4,— 
1/18 , - 3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, weienschappelijken en redactioneelen aard, post
stukken van Nederland en Koloniën benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den 
hoofdredacteur W. G. de Bas, postbus i, Utrecht, telefoon ; 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, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 2yr, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194,'s-Gravenhage; 
luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vcreenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Past. Oomenstraat 297e, Rijen (Gem. Gilze-Rijen), tclef. Rijen 364, 
postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

BIJ DE AANVAARDING VAN DE HOOFDREDACTIE. 
In zijn najaarsvergadering van 15 September 1940 heeft de Raad 

van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waar
in opgenomen „De Philatelist", uit de lijst van sollicitanten voor 
de vaceerende functie van hoofdredacteur, met algemeene stemmen 
mij verkozen. 

Ik dank den Raad voor dit blijk van groot vertrouwen in mijn 
persoon en capaciteiten; in het bijzonder dank ik den voorzitter, 
den heer P. S. van 't Haaff, voor diens vriendelijke en van waar
deering getuigende woorden, waarmede hij mij in mijn nieuwe 
functie heeft geïnstalleerd. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen 
niet te beschamen. 

Het was voor mij een eenigszins netelige positie, in mijn hoe
danigheid van secretaris van den Raad inlichtingen te moeten ver
strekken aan personen, die van plan waren naar de vaca
ture van hoofdredacteur te solliciteeren, terwijl — uiteindelijk — 
ik zelf besloot, desgelijks te doen. Toch meen ik bedoelde solli
citanten, naar vermogen, zoo objectief mogelijk te hebben 
ingelicht. 

Bij de aanvaarding van mijn ambt past het mij in de eerst" 
plaats een woord van eerbiedige hulde te wijden aan de na
gedachtenis van mijn beide verdienstelijke voorgangers, wijlen den 
heer J. D. van Brink en wijlen mijn onvergetelijken vriend en 
kameraad W. G. Zwolle. Ik zal mij beijveren hun beider voet
sporen te volgen. In de tweede plaats dank ik den heer J. J. 
Deggeller voor de uitstekende wijze, waarop deze na 11 Mei 1940 
de hoofdredactie van ons Maandblad heeft waargenomen en voor 
de vriendschappelijke manier, waarop hij mij de overneming van 
zijn taak gemakkelijk heeft gemaakt. 

Wanneer ik de hand in eigen boezem steek en mijzelf af
vraag, of ik voldoe aan de zeer zware eischen, die ik zelf op 
blz. 89 van het Mei-nummer 1939 van ons Maandblad aan den 
persoon van hoofdredacteur stelde, dan ben ik mij er van bewust, 
niet aan a l l e voorwaarden te voldoen. Al heb ik gedurende de 
laatste kwart eeuw van mijn leven heel wat afgeschreven en 
gesproken alsmede de redactie van verschillende werken geleid, 
toch gevoel ik mij geenszins een „kundig en doorkneed philatihst". 
Op dat gebied valt voor mij nog heel wat te leeren. Daarom 
beveel ik mij zeer aan bij alle redacteuren en vaste medewerkers 
van ons Maandblad voor een aangename, nuttige en vrucht
dragende samenwerking. De trouwe hulp van den admmistrareur 
is voor de vervulling van mijn taak onontbeerliik. 

De nauwe betrekkingen, welke ik onderhield met wijlen de 
beeren Van Brink en Zwolle en nog onderhoud met den heer 
Deggeller, hebben mij getoond, dat de taak, die mij wacht, geen 
gemakkelijke en zeer veel omvattend is. Men moet die taak in
zonderheid vervullen om het schoone, dat daarin is gelegen en 
uit volle liefde voor de philatelie. Zij eischt zeer veel tijd, studie. 

overleg en inschikkelijkheid. Zij is onuitvoerbaar zonder hechten 
steun en medewerking van een staf van toegewijde, uitstekende 
redacteuren en vaste medewerkers. Daarvan ben ik mij ten volle 
bewust ! — 

Men heeft vaak beweerd, dat ons Maandblad in de eerste plaats 
een „vereenigingsorgaan" is. Ik wil dit niet tegenspreken, maar 
ik ben er tevens diep van doordrongen, dat het thans tevens is 
het e e n i g e philatelistische orgaan in Nederland. Daarom dient 
mijns inziens het p h i l a t e l i s t i s c h e gedeelte van het blad 
tot een zoo hoog mogelijk peil te worden opgevoerd, terwijl in 
het v e r e e n i g i n g s gedeelte aan de vereenigingen — voor 
zoover dat in verband met de beschikbare plaatsruimte kan ! — 
zooveel mogelijk de vrije hand dient te worden gelaten. In dezen 
verantwoordelijken tijd is het — meer dan ooit — wenschelijk 
en noodzakelijk, dat de algeheele redactie, zoowel van het phila
telistische- als van het vereenigingsgedeelte en van de advertenties, 
berust in één hand, en wel in die van den voor den geheelen 
inhoud verantwoordelijken en aansprakelijken hoofdredacteur. 

Ik aanvaard de hoofdredactie onder zeer moeilijke omstandig
heden. De specimen van de nieuwe uitgiften en der buitenlandsche 
philatelistische producten komen niet dan wel zeer schaars 
binnen. Uit hoofde van dien roep ik de toegevendheid der lezers 
in omtrent de verzorging en bespreking van de betrekkelijke 
rubrieken. 

Dames en beeren: onder groote waardeering voor het verleden, 
met open oog en oor voor het heden en met vertrouwen op de 
toekomst doe ik, in het welbegrepen belang van de Nederlandsche 
philatelie in het algemeen en van ons Maandblad in het bijzonder 
een ernstig en dringend beroep op uw aller steun en mede
werking, waarin ik mij, bij de aanvaarding van mijn ambt, vriend 
schappelijk en ten zeerste bij U allen aanbeveel. 

Utrecht, 15 September 1940. 



166 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

DE NIEUWE HOOFDREDACTEUR 
VAN ONS MAANDBLAD. 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, waarin opgenomen „De Philatelist", heeft in zijn ver
gadering van 15 September 1940 uit de lijst van sollicitanten naar 
de functie van hoofdredacteur met algemeene stemmen gekozen 
den heer W. G. de Bas. 

(Foto dr. V. J. A. van Dijk, Utrecht). 

Willem Gerardus de Bas, geboren 27 December 1882 te 
's-Gravenhage, jongste zoon van Franjois de Bas, toen kapitein 
van den Generalen Staf, laatstelijk luitenant-generaal titulair, 
directeur van het krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen 
Staf, en van Maria Cornelia Wilhelmina Vinkhuyzen, dochter van 
den hof-arts dr. C. W. Vinkhuyzen. 

Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door te 's-Graven-
hage, waar hij op de lagere (gemeente-) school aan het Alexander-
veld en op enkele particuliere instituten het lager en middelbaar 
onderwijs volgde. Reeds toen verzamelde hij postzegels. 

In 1900 deed de heer De Bas met goed gevolg examen voor 
adelborst en voor cadet; zijn keuze viel op het laatste ,zoodat 
hij van 1900-1902 de Cadettenschool te Alkmaar en van 1902-190'> 
de Militaire Academie te Breda bezocht. 

Reeds op school had hij voorliefde voor het maken van op
stellen, voornamelijk over geschiedenis en aardrijkskunde. Als 
schooljongen zond hij reeds ingezonden stukjes toe aan het dag
blad „Het Vaderland", die tot zijn niet geringe voldoening en 
trots geplaatst werden. Op de Cadettenschool was hij lid van 
een z.g. literaire club. 

In 1905 werd de heer De Bas aangesteld als 2e luitenant der 
artillerie en werd hij tot 1911 te Den Helder geplaatst bij de 
kust- en pantserfortartillerie. In 1910, gedetacheerd bij de Neder-
landsche Marine, maakte hij aan boord van het pantserschip 
„Evertsen" een reis mede naar Noorwegen en Denemarken. 

Tijdens zijn cadettenjaren en jong officierschap rustte zijn post
zegelverzameling en in deze Sturm und Dräng-periode verkocht 
hij zelfs, misschien wel om aan attenties voor aangebedenen te 
kunnen voldoen, een deel van zijn verzameling. 

In 1911 deed hij met goed gevolg examen voor de Hoogere 
Krijgsschool en volgde aldaar van 1911-1914 de intendance-studiën. 

Gedurende den wereldoorlog van 1914-1917 was hij werkzaam 
als fungeerend intendant en adjudant van den legerintendant. 

In 1913, ter gelegenheid van het eeuwfeest van Neêrlands 
onafhankelijkheid, verscheen zijn eerste meer uitvoerige penne-
vrucht in den vorm van een bijdrage getiteld: „De blokkade der 
stelling van Den Helder" in het gedenkboek, uitgegeven onder 
redactie van den luitenant j-eneraal Koolemans Beynen. Sedert 
bleef hij zich onverpoosd wijden aan militair-literairen arbeid, 
zoowel op krijgshistorisch als op militair-technisch gebied 
(artilleristisch medewerker van het militaire maandblad Mavors). 

In 1917 keerde de heer De Bas naar de artillerie terug. 

Tusschen 1917 en 1927 kantte hij zich fel tegen de legerafbraak, 
hetgeen hem — met algeheele vrijspraak in zake — zelfs voor 
het Hoog Militair Gerechtshof bracht. 

Sedert 1914 was de heer De Bas te Utrecht gevestigd. 
Met ingang van 1933 werd hem, als majoor der artillerie, eervol 

ontslag uit den militairen dienst verleend. Hij ging toen, na aan
vullingsexamen latijn te hebben gedaan, aan de rijksuniversiteit te 
Utrecht in de letteren — onderdeel geschiedenis — studeeren, 
welke studie hij, om redenen, geheel onafhankelijk van zijn wil, 
heeft moeten beëindigen. 

Na den wereldoorlog 1914-1918 leidde hij als hoofdredacteur 
het maandblad „Ik zal handhaven" van den Nationalen Bond 
tegen Revolutie. In 1923, bij het zilveren regeeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina, verscheen het Gedenkboek 1898-1923 onder 
zijn redactie en in 1938, ter gelegenheid van het 40-jarig regeerings
jubileum van de Koningin, het „Officieele Gedenkboek" eveneens 
onder zijn redactie. Ook redigeerde hij, ter gelegenheid van het 
huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard, het gedenkboek 
Oranje Nssau-Mecklenburg-Lippe Biesterfeld. Zeer talrijk zijn zijn 
bijdragen op historisch gebied in verschillende periodieken, ook 
in Oost- en West-Indië. In 1939 verscheen van zijn hand in de 
bekende „Patria"-serie, deel XVIII: Quatre-Bras en Waterloo, en 
zeer onlangs, met toestemming der Duitsche overheid in Neder
land, zijn brochure: „Slikken en Schikken". 

Bij verschillende officieele gelegenheden, als de begrafenis van 
de Koningin-Moeder en van Prins Hendrik; bij het huwelijk van 
Prinses Juliana; de opening der Staten-Generaal; het eeuwfeest 
van de Militaire Willemsorde e. a., trad hij als ooggetuige-verslag
gever voor de A.V.R.O. op, voor wier microfoon hij menige 
spreekbeurt vervulde en waar de series voordrachten over onze 
land- en zeemacht kort voor den oorlog onder zijn redactie 
stonden. Voor deze microfoon werden twee hoorspelen van zijn 
hand opgevoerd. Op 2 September 1938 werd een door hem 
geschreven tooneelstuk „Een historisch bal" in bijzijn van den 
Minister-President, door de Rederijkerskamer „Nicolaas Beets" in 
de Stadsschouwburg te Utrecht opgevoerd. 

Na zijn non-activiteit als officier, wierp hij zich weder op de 
Philatelie, voornamelijk op Nederland binnen Europa en Overzee, 
wat de eerste steen vormde van een philatelistische loopbaan, die 
sterk gecombineerd is met literaire en redactioneele neigingen. 

De heer De Bas werd: 
27 October 1931 verkozen tot voorzitter der U.Ph.V.; 
in 1932 verkozen tot lid en 2e secretaris van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars; 
in 1933 lid van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie; 
in 1939 lid en secretaris van de fusie-commissie; 
in 1940 Ie secretaris van den Nederlandschen Bond van Ver

eenigingen van Postzegelverzamelaars; 
in 1940 hoofdredacteur van het Maandblad. 
Hij verzorgde in het Maandblad inzonderheid de verslagen der 

Philatelistendagen en van de bondsbestuursvergaderingen; sedert 
Mei 1940 ook de rubriek „Nieuwe Uitgiften". 

De heer De Bas heeft alzoo doorslaande bewijzen geleverd van 
een goede en vruchtbare penvoering op velerlei gebied. Hij is 
een zeer serieus en consciëntieus verzamelaar en bezit een groote 
liefde voor de philatelie, waaraan hij een belangrijk deel van 
zijn arbeid heeft gegeven. 

Met groote toewijding en met veel energie heeft hij zich ge
worpen op het philatelistische vereenigingsleven en daardoor vele 
connecties verkregen, zoowel in de internationale als in de natio
nale philatelistenwereld. 

De heer De Bas beschikt over een buitengewoon groote werk
kracht, vele en waardevolle connecties, waardoor hij zich zeker 
zeer belangrijke philatelistische bijdragen zal weten te verschaffen, 
wat van groot belang is voor het Maandblad, dat hij minstens 
op het hooge peil zal weten te houden als waarop hij het van 
zijn voorgangers overneemt. 

Om al deze redenen mag de verkiezing van den heer De Bas 
tot hoofdredacteur van ons Maandblad een gelukkige greep worden 
genoemd en wenschen wij hem, maar niet minder het Maand
blad, daarmede geluk. 

Toen mijn oude vriend Zwolle in de eerste dagen van Mei 
van dit jaar ten offer was gevallen aan den korten maar hevigen 
oorlog, waarin ons land werd betrokken, schreef De Bas over hem: 

„Brave, beste Wob, je trouwe vriend Basje, die zeer veel aan je 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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verplicht is, brengt je een laatst, eerbiedig, militair en phila
telistisch saluut. 

Rust zacht, kameraad ! — Gevallen, je roeping vervuld !" 
Als wij onze vrienden willen eeren, dan kunnen wij dat niet 

beter doen dan door hun voetsporen te volgen; hun werk op te 
nemen en in h u n geest voort te gaan. 

De werktuigen zijn aan ZwoUe's hand ontvallen. Uit eerbied 
voor hem heeft ondergeteekende ze, op verzoek van den Raad 
van Beheer, tijdelijk opgenomen; thans geeft hij ze in vol ver
trouwen in handen van zijn vriend De Bas, verzekerd als hij is, 
dat De Bas met evenveel liefde en met even groote toewijding als 
eenmaal Van Brink en Zwolle, de hoofdredactie van ons Maand
blad zal voeren. 

Moge het hem gegeven zijn, dat nog tal van jaren te doen in 
het belang van het Maandblad en tot groote voldoening voor 
hemzelf. 

J. J. DEGGELLER. 

DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

1861 — 1886 
door ADR. J. HOEK. 

V. 
De zegels zijn „au blanchet" gedrukt, de druk is meestal grof. 

"Wangschaduwlijntjes niet altijd gescheiden boven elkaar -ver-
loopend, vooral onder aan de wang dikwijls samengevloeid (fig. E). 

I I@i® 
Fig. 16 

Contróle-cijfers zeer donker van kleur, afgeplat en plomp, 
zonder eenig verschil in dikte van de linker en rechter lijntjes. 
De slijtage der cijfers wordt steeds meer merkbaar. 

De zegels van deze emissie zijn niet gemakkelijk te classificeeren. 
De classificatie berust in hoofdzaak op de soort van het papier 
en op de contróle-cijfers. 

1 lepton. 
Yvert 17b; Michel 32; Kohl 40a. 
Kleur:, roodbruin op licht bruinachtig wit papier. 
Dit zegel is lastig te herkennen. Het is gedrukt op zeer glad 

papier van zeer goede kwaliteit, restant-papier van vorige emissies. 
De kleur van het papier is licht bruinachtig wit. De druk is 
vrij grof. De herkenningsteekenen zijn: 

1. het dikke zeer gladde papier; , 
2. de roodbruine kleur; 
3. het medaillon om den Mercuriuskop is geheel door de kleur

stof gedekt en heeft dus geen witte vlekjes. 
Hoewel omstreeks'1871 veel gebruikt, is het een schaarsch zegel 

daar het meestal niet als zoodanig wordt herkend. 
Yvert —; Michel 32a; Kohl 40b en 40c. 
Kleur: donker chocoladebruin tot zwartbruin en lila-achtig 

donkerbruin (Kohl 40c) op b r u i n a c h t i g s t e r k g e 
k l e u r d p a p i e r . 

Het papier is niet glad en van slechte kwaliteit. De druk is 
grof. De binnenste contourlijn, gevormd door de uiteinden der 
wangschaduwlijntjes, is geen regelmatig gebogen lijn, doch heeft 
bij den hals een knik. 

Bij de classificatie dient men vooral te letten op het slechte 
z e e r s t e r k g e k l e u r d e b r u i n a c h t i g e papier, welke 
kleur ook aan de voorzijde direct opvalt. Vooral Kohl 40c is 
zeldzaam, te herkennen aan de l i l a - a c h t i g e kleur van de 
gravure en het sterk gekleurde (bruinachtige) papier. 

2 lepta. 
Yvert 18a; Michel 33; Kohl 41. 
Kleur: bistre chair op geelachtig bistre. 

Het papier is middeldik en van goede kwaliteit. De druk is 
fijn. Dit zegel is vrij gemakkelijk te herkennen door de kleur 
(bistre chair) van het zegel en het sterk gekleurde papier. Doordat 
de bleeke kleur van het zegel zoo weinig verschilt van de kleur 
van het papier, is het zegelbeeld zeer wazig, soms nauwelijks zicht
baar. Hierdoor verschilt het van alle overige 2 lepta zegels. 

5 lepta. 
Yvert —; Michel 34; Kohl 42. 
Kleur: grijsgroen tot geelgroen op groen (sterk gekleurd) papier. 
Het papier is zeer dun en transparant, maar n i m m e r g r e n é 

zooals bij de volgende emissie. De druk is grof. Controle-cijfer 
zwaar en plomp (fig. 16), meestal van olijf groene kleur. Onder 
dit nummer vallen alle 5 lepta zegels op dun, transparant, niet 
grené papier, met zwaar en plomp controle-cijfer. 

10 lepta. 
Yvert 20c; Michel 35; Kohl 43. 
Kleur: roodoranje op g r o e n a c h t i g papier. 
Papier is middeldik, niet glad, poreus, bij doorlichting vol olie

achtige vlekjes, echter niet regelmatig voorkomend, dus niet 
„grené". 

Contróle-cijfers zijn zwaar en plomp afgedrukt (fig. 16), de kleur 
is steenrood. Onder dit nummer vallen alle 10 lepta zegels op 
groenachtig, middeldik, niet transparant, niet grené papier met 
zwaar en plomp afgedrukte contróle-cijfers. 

20 lepta. 
Yvert 21c; Michel 36; Kohl 44. 
Kleur: blauw op blauwachtig papier. In de blauwe kleur vindt 

men tal van kleurschakeeringen: licht grijsblauw, leiblauw, donker
blauw, licht en donker cobalt-blauw. Papier is middeldik tot dik, 
niet „grené", bij doorlichting met eenige onregelmatige olieachtige 
vlekjes. Contróle-cijfers afgeplat en plomp afgedrukt, met goed 
merkbare slijtage (fig. 16), kleur der cijfers is steeds donker tot 
zwartblauw. 

Onder dit nummer vallen alle 20 lepta zegels op blauwachtig 
middeldik tot dik papier, niet grené, met zware en plomp af
gedrukte, donker tot zwartblauwe contróle-cijfers. 

40 lepta. 
Yvert 22b; Michel 37; Kohl 45a. 
Kleur: chair tot saumon op groenachtig papier. 
Dit zegel behoeft eigenlijk geen verdere beschrijving; het is 

gemakkelijk te herkennen aan de kleur van het zegel, de kleur 
van het papier en de rood-lila contróle-cijfers (fig. 16). 

Yvert 22c; Michel 37; Kohl 45b. 
Kleur: g e e l a c h t i g chair op groenachtig papier. 
Het is gelijk aan het vorige nummer, alleen de kleur van het 

zegel is meer g e e l a c h t i g . 
Kohl geeft nog een nr. 45c, rood-lila, dezelfde kleur van de 

contróle-cijfers. Dit zegel is een groote zeldzaamheid, er zijn 
slechts 7 exemplaren van bekend, alle afgestempeld: Piraeus (2) 
12-7-1872. 

8. — EMISSIE 1872 - 1876. 
Op dun grené papier. 
1 lepton - 40 lepta. 

Fig. D of E en fig. 17. 
Nadat bij de vorige emissie al het nog overgebleven papier van 

vroegere emissies was opgebruikt, werd voor deze emissie uitsluitend 
papier van minder goede kwaliteit gebruikt. Het papier is over het 
algemeen dun, transparant en altijd „grené", met uitzondering van 
de 1 lepton en de 2 lepta, die nimmer grené papier hebben. Sommige 
zegels vertoonen sterk uitgesproken „grené", bij andere zegels is 
het „grené" nauwelijks met een loupe zichtbaar en moet men de 
zegels in benzine leggen, waardoor het „grené" zichtbaar wordt. 

Druk „au blanchet"'; over het algemeen is de druk grof, al 
komen er ook wel, na een tusschentijdsche reiniging der drukplaten, 
fijnere drukken voor. Door het poreuze papier is het medaillon 
om den Mercuriuskop nimmer geheel door den inkt gedekt, maar 
vol witte vlekjes. 

De contróle-cijfers zijn zwaar en plomp afgedrukt; door het 
dunne papier zijn ze soms aan de voorzijde zichtbaar. De slijtage 
der cijfers wordt meer merkbaar. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Fig. 17 

lë g® ij© ^ j Èê m m 
Fig. 18 

De classificatie van de zegels, behoorende tot deze emissie, is 
niet moeilijk. Het grené papier werd n.l. bij geen der vorige 
emissies gebruikt. De classificatie van de 1 lepton en de 2 lepta, 
hoewel niet op grené papier gedrukt, wordt vergemakkelijkt door 
het zeer dunne papier. 

1 lepton. 
Yvert 33; Michel 38; Kohl 46. 
Kleur: grijsbruin tot roodbruin op zeer dun, transparant, sterk 

gekleurd (bruinachtig) papier. 
Dit zegel is direct te herkennen aan het zeer dunne, trans

parante, niet grené papier met een sterke bruine nuance. Daar 
de gom zeer fijn is, dringt ze door h e : papier heen; hierdoor 
heeft dit zegel met gom veel overeenkomst met g l a s p a p i e r . 
Dit aspect verdwijnt zoodra de gom verwijderd is. 

2 lepta. 
Yvert —; Michel —; Kohl —. 
Als regel wordt bij deze emissie geen 2 lepta ingedeeld. Alleen 

„L'Etude sur les timbres de Grèce" (Société Philotélique Hellénique) 
deelt onder nr. 50 een 2 lepta bij deze emissie in. 

Kleur: grijs-bistre op dun, transparant, bistre-kleurig papier. 
Enkele vellen van dit zegel zijn eenige jaren geleden op Corfou 

gevonden en komen a l l e e n voor met gelegenheidsstempel 
„Kerkyra". 

5 lepta. 
Yvert 35; Michel 39; Kohl 47a en 47c. 
Kleur: geelgroen, grijsgroen, donkergroen op dun, transparant, 

grené, groen papier. 

Deze zegels zijn gemakkelijk te herkennen aan het dunne, trans 
parante papier, steeds sterk uitgesproken „grené". Wel komen er 
enkele exemplaren voor op iets dikker papier, het „grené" is 
echter steeds sterk uitgesproken en zeer regelmatig (typisch 
kenteeken). 

Het controle-cijfer is zwaar en plomp afgedrukt (fig. 18). Deze 
5 lepta heeft als eenig verschil met de 5 lepta van de vorige 
emissie het sterk uitgesproken en vooral zeer regelmatige „grené". 

Yvert 35a; Michel 39a; Kohl 47b. 
Kleur: smaragdgroen op zeer dun, transparant papier, sterk 

„grené". Het heeft alle kenmerken van het vorige nummer, met 
als eenig verschil de mooie smaragdgroene kleur. 

10 lepta. 
Yvert 36; Michel 40; Kohl 48a en 48b. 
Kleur: mat-oranje tot rood-oranje op groenachtig grijs papier. 
Het papier varieert van dun en transparant tot middeldik, steeds 

„grené". Over het algemeen is het papier van deze 10 lepta minder 
dun dan de andere waarden van deze emissie; door het grené 
papier is het echter direct te herkennen. Contróle-cijfers grof en 
plomp afgedrukt met steeds meer merkbaar wordende slijtage 
(fig. 18). 

Yvert 36a; Michel 40a; Kohl 48c. 
Kleur: steenrood op l i l a k l e u r i g papier. Het papier is 

dun, transparant en sterk uitgesproken „grené". Het lilakleurige 
papier is een gemakkelijk herkenningsteeken. Contróle-cijfers 
gelijk aan die van het vorige nummer (fig. 18). 

20 lepta. 
Yvert 37 en 37a; Michel 41 en 41a; Kohl 49a, 49b en 49c. 
Kleur: blauw op blauwachtig grijs papier. De blauwe kleur 

treft men in bijna alle nuancen aan: donkerblauw, zwartblauw, 
grijsblauw, ultramarijn, indigo, koningsblauw, leiblauw. 

Het papier van deze 20 lepta varieert van zeer dun en trans
parant tot middeldik, steeds „grené". Bij het dikkere papier is 
het „grené" niet altijd zichtbaar; bij twijfel legt men het zegel 
in benzine, waardoor het „grené" zichtbaar wordt. 

De kenmerken van deze zegels zijn: 
1. het grené papier; 
2. de zwaar en plomp afgedrukte contróle-cijfers van donker 

tot zwartblauwe kleur (fig. 18). 

Yvert 37b; Michel 41b; Kohl 49d. 
Kleur: donker indigoblauw op b l a u w papier. 
Dit zegel is direct te herkennen aan het b l a u w e papier, 

dun, transparant en „grené". 

40 lepta. 
De 40 lepta zegels van deze emissie zijn het minst geslaagd 

van alle zegels met Grooten Mercuriuskop. Oorzaak hiervan is 
het gebruik van zeer slechten inkt en van papier van zeer slechte 
kwaliteit. De kleur van het zegel zoowel als de kleur van de 
contróle-cijfers vertoonen zeer vele variaties. 

Yvert 38; Michel 42c; Kohl 50e en 50f. 
Kleur: lila tot donkerrood lila op blauw papier. 
Het papier is dun, transparant en „grené". Contróle-cijfers 

zwaar afgedrukt en plomp (fig. 18); de kleur der contróle-cijfers 
is: mat lila, rood-lila of olijf. 

Yvert 38a; Michel 42b; Kohl 50c. 
Kleur: grijs-lila op blauw papier. 
Papier is dun, transparant en „grené". Contróle-cijferst rood-

lila, mat lila of olijf. 

Yvert 38b; Michel 42 en 42a; Kohl 50a, 50b en 50d. 
Dit zegel vertoont de volgende kleurvariaties: 
1. Olijf op blauw papier. Contróle-cijfers: olijf of mat oranje

bruin. Papier is dun, transparant en „grené". 
2. Mat geel-bruin op blauw papier. Contróle-cijfers: olijf of 

mat oranje-bruin. Papier is dun, transparant en „grené". 
3. Bruin-olijf, brons tot koperkleurig olijf op blauw papier. 

Contróle-cijfers: olijf of mat oranje-bruin. He t papier is dun, 
transparant en „grené". 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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9. — PARIJSCHE DRUK. 
1876. 

30 en 60 lepta zonder contróle-cijfers. 
Fig. A en fig. 19. 

Fig. 19 

Door toetreding van Griekenland tot de „Union Postale 
Universelle" waren twee nieuwe waarden noodig en wel van 30 en 
60 lepta. Volgens de bepalingen van de conventie van Bern 
bedroeg het porto voor een gewonen en een aangeteekenden brief 
naar het buitenland respectievelijk 25 en 50 centimes (goud), het
geen voor Griekenland overeenkwam met 30 lepta en 60 lepta. 

Aan A. Barre werd wederom opgedragen de drukplaten te ver
vaardigen. Hij maakte zoowel voor de 30 als voor de 60 lepta 
ten drukplaat van 3 0 0 cl-'ché's. Van deze platen drukte hij 
1.100.000 zegels, welke hij tegelijk met de drukplaten naar Athene 
zond. Evenals de zegels van den Parijschen Druk (1861) werden 
deze 30 en 60 lepta door Barre „ä sec" met „découpage" gedrukt. 
Het is een fijne, zeer goed verzorgde druk. De wangschaduw-
lijntjes worden, evenals bij den Parijschen Druk (1861), door 
onderbroken lijntjes en stippeltjes gevormd en loopen spits uit. 
De binnenste contourlijn van den helm wordt eveneens door 
stippeltjes gevormd (fig. A). Papier en inkt zijn van zeer goede 
kwaliteit. Het papier van de 30 lepta is dun en licht trans
parant, van de 60 lepta zeer dun en transparant. 

Vóór het afdrukken maakte Barre evenals bij den Parijschen 
Druk (1861) verscheidene proefvellen. De 30 lepta zegels op w i t 
papier, soms gegomd, soms met gelegenheidsstempel, zijn 
p r o e v e n . 

In 1900 is een groot aantal vellen van de 60 lepta uit het 
ministerie van financiën ontvreemd; vandaar dat thans nog 
geheele vellen en groote blokken van dit zegel voorkomen. Men 
treft ze veel aan met valsch stempel „Constantinopel (Toyrkia) 
12 Febr. '76". 

Deze 60 lepta zegels zijn slechts in omloop geweest van 1876 
tot 1880. Zegels met stempels van deze jaren zijn zeldzaam, op 
geheelen brief zeer zeldzaam. Na 1881 ziet men ze veel voor 
philatelistische doeleinden met gelegenheidsstempel afgestempeld. 

30 lepta. 
Yvert 39; Michel 43; Kohl 57a. 
Kleur: licht olijfbruin op c r è m e kleurig papier, z o n d e r 

contróle-cijfers. 
Zegels van lichtere kleur alsook zegels op wit papier zijn proeven. 

Het papier is dun en licht transparant. Druk „a sec" met 
„découpage". Het is een zeer fijne druk; de wangschaduwlijntjes 
worden gevormd door onderbroken lijntjes en stippeltjes en loopen 
spits uit. De binnenste contourlijn van den helm wordt eveneens 
gevormd door stippeltjes (fig. A). De druk is zonder eenig relief 
en volkomen gelijk aan den Parijschen Druk (1861). 

Yvert 39; Michel 43; Kohl 57b. 
Kleur: donker olijfbruin op c r è m e k l e u r i g papier zonder 

contróle-cijfers. Dit zegel verschilt alleen van het vorige doordat 
de kleur donkerder is. 

zonder contróle-cijfers. 

60 lepta. 
Yvert 40; Michel 44; Kohl 58. 
Kleur: donkergroen op groen papier; 
Papier: zeer dun en transparant. 
Van dit zegel bestaat een groote hoeveelheid echte postfrissche 

exemplaren, enkele zegels, grootere blokken en zelfs geheele 
vellen. Zooals reeds vermeld, was in 1900 een groot aantal vellen 

van deze 60 lepta uit het ministerie van financiën ontvreemd en 
later in den handel gebracht. Men leze verder hetgeen hierboven 
bij de algemeene beschouwingen over dit zegel is gezegd. 

10. — ATHENER DRUK. 
1876. 

30 lepta en 60 lepta op crèmekleurig papier 
zonder contróle-cijfers. 
Fig. D of E en fig. 20. 

Fig. 20 

Deze zegels zijn te Athene, in vellen van 300 stuks, „au 
blanchet" en zonder „découpage" gedrukt. In het begin goed 
verzorgde, zelfs fijne druk, die geleidelijk grover wordt. De 
zegels hebben geen contróle-cijfers. Het papier is crème, soms 
geelachtig, middeldik of dun en transparant. 

De 30 lepta is gedrukt van 1876 tot het einde van 1879. De 
kleur van dit zegel varieert sterk. 

De 60 lepta werd eerst in 1877 gedrukt, daar er nog een groote 
hoeveelheid 60 lepta zegels, Parijsche Druk (1876), voorhanden was 

30 lepta. 
Yvert 41 en 41a; Michel 45, 45a en 45b; Kohl 59a, 59aa, 59b, 

59c, 59d en 59e. 
Zonder contróle-cijfers. 
Kleur en papiersoorten zijn verschillend: 
1. Licht olijfbruin op witachtig crème papier, zeer dun en 

transparant (Kohl 59aa). Dit is een zeer zeldzaam zegel, gedrukt 
op papier en met inkt uit Parijs afkomstig. Zeer fijne uitvoering, 
gelijkend op de 30 lepta Parijsche Druk (1876). 

Verschil van deze 30 lepta, Athener Druk, en de 30 lepta 
Parijsche Druk: 

P a r ij s e h e D r u k : Wangschaduwlijntjes gevormd door 
onderbroken lijntjes en stippeltjes, spits uitloopend (fig. A). 
Medaillon geheel door inkt gedekt, zonder witte vlekjes. 

A t h e n e r D r u k : Zeer fijne druk, wangschaduwlijntjes 
gescheiden boven elkaar verloopend, echter o n o n d e r b r o k e n 
en niet spits uitloopend (fig. D). Medaillon vol witte vlekjes. 

Dit zegel is haast onvindbaar. 
2. Olijfbruin op witachtig crème of geelachtig papier. Het papier 

is meestal dun. 
3. Donker olijfbruin op geelachtig papier. 
4. Zwart-bruin op crème papier (middeldik), op geelachtig papier 

(dun), of op witachtig papier (dun). 
5. Roodachtig tot donker roodachtig bruin op crème papier, dun 

tot middeldik. 
60 lepta. 
Yvert 42; Michel 46; Kohl 60. 
Kleur: groen tot donkergroen op geelachtig papier, dun en 

transparant tot middeldik. Als regel is dit zegel grof gedrukt 
Het is gemakkelijk te onderscheiden van de 60 lepta, Parijsche 
Druk, door het g e e l a c h t i g e papier, waarop het gedrukt is. 

11. — EMISSIE 1875 - 1880. 
1 lepton - 40 lepta op crème papier 

met contróle-cijfers. 
Fig. D, E of F en fig. 21. 

Gedrukt „au blanchet". Bij het begin van deze emissie gebruikte 
men voor de 5, 10, 20 en 40 lepta w i t a c h t i g crème papier. 
Het was glad papier van goede kwaliteit. Later werd crème en 
geelachtig papier gebruikt van veel minder kwaliteit. 
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Fig. 21 

Voordat men tot het drukken van deze zegels overging, zijn 
de drukplaten gereinigd, zoodat men bij de zegels op w i t
a c h t i g crème papier — deze toch zijn het eerst gedrukt — zeer 
fijne drukken vindt. Later worden de drukken dan geleidelijk 
grover. Door het toenemend postzegelverbruik moesten steeds 
grootere hoeveelheden worden gedrukt. Van tijd tot tijd werden 
gedurende deze emissie de drukplaten gereinigd, tengevolge waar
van grove en fijne drukken elkaar afwisselden; vooral op het 
laatst vindt men weer zeer fijne drukken. 

Fig. 22 

De contrólecijfers, die bij deze emissie voor het laatst werden 
gebruikt, zijn meerendeels totaal versleten. De cijfers, meestal 
donker van kleur, zijn zwaar en plomp afgedrukt. 

De 5, 10 en 20 lepta, behoorende tot deze emissie, zijn zeer 
gemakkelijk te herkennen, daar het de eenige 5, 10 en 20 lepta 
zegels zijn m e t contrólecijfers op c r è m e papier. 

1 lepton. 
Yvert —; Michel 47; Kohl 51a. 
Kleur: donkerbruin tot zwartbruln op crème papier. 
Het is een grove druk; de wangschaduwlijntjes, vooral bij den 

hals, zijn meestal Ineengevloeld. De binnenste contourlijn van de 
wangschaduwlijntjes vertoont een knik. 

Yvert —; Michel 47; Kohl 51b. 
Kleur: donker roodbruIn op crème papier. 
De druk Is gelijk aan het vorige nummer; het verschil ligt 

alleen in de kleur. 
2 lepta. 
Yvert —; Michel 48; Kohl 52. 
Kleur: licht tot donker geelachtig grijsbruin op geelachtig 

crème papier, 

De druk van dit zegel Is vrij goed; het papier Is middeldik. Men 
vindt dit zegel postfrisch in blokken en grootere veldeelen. Van 
afgestempelde exemplaren is het stempel meestal valsch. Door ver
zamelaars wordt dit zegel dikwijls met Yvert nr. 18 verward 

5 lepta. 
De 5 lepta zegels van deze emissie zijn gemakkelijk te her 

kennen, het zijn de eenige 5 lepta zegels m e t contrólecijfers 
op c r è m e papier. 

Yvert —; Michel —; Kohl 53 A. 
Kleur: geelgroen op w i t a c h t i g crème papier. 
Het Is een fijne druk op w i t a c h t i g crème papier van 

goede kwaliteit. Door de reiniging der drukplaat, die aan dezen 
druk voorafging, Is het een zeer goed geslaagd zegel. De vier 
hoeken zijn fijn en zuiver (helder) afgedrukt. 

Yvert 43 en 43a; Michel 49; Kohl 53 B. 
Kleur: geelgroen, donkergroen, smaragdgroen op crème tot 

donkercrème papier van minder goede kwaliteit. 
Druk varieerend van fijn tot grof; vooral op het laatst vindt 

men weer zeer fijne drukken. Het papier is van veel minder 
kwaliteit dan het papier van het vorige nummer. 

De contrólecijfers van al deze 5 lepta zegels zijn zwaar af
gedrukt, plomp en versleten (fig. 22). 

10 lepta. 
Dit zegel Is eveneens zeer gemakkelijk te herkennen, als zijnde 

de eenige 10 lepta m e t contrólecijfers op c r è m e papier. 
Yvert —; Michel —; Kohl 54 A. 
Kleur: roodachtig oranje op w i t a c h t i g c r è m e papier. 
Gedrukt, na reiniging der platen, op w i t a c h t i g crème 

papier van goede kwaliteit. Fijne, goed verzorgde druk, vooral de 
vier hoeken zijn fijn en zuiver (helder) afgedrukt. 

Yvert —; Michel 50; Kohl 54 Ba A. 
Kleur: roodoranje op crème papier. 
Het papier Is van goede kwaliteit. Grovere, doch nog vrij goede 

druk. 
Yvert 44; Michel —; Kohl 54 Bb. 
Kleur: steenrood op crème papier. 
Het papier Is eveneens van veel minder kwahteit, het Is licht 

transparant tot transparant. Het is een zeer grof gedrukt zegel. 
Yvert 44a; Michel 50a; Kohl 54 Ba B. 
Kleur: oranje op geelachtig papier. 
Dit zegel Is direct te herkennen aan het dikke, geelachtige papier. 
De contrólecijfers van al deze 10 lepta zegels zijn zwaar en 

plomp afgedrukt en meerendeels versleten (fig. 22). 
20 lepta. 
Dit zegel, dat zeer interessant is om de vele kleurvariatles. 

Is gemakkelijk te herkennen, als zijnde de eenige 20 lepta m e t 
contrólecijfers op c r è m e papier. De meest voorkomende kleur 
van dit zegel is licht tot donker ultramarijn. 

De contrólecijfers, plomp en zwaar en meerendeels versleten 
(fig. 22), varieeren sterk In kleur (Pruisisch blauw, donkerblauw, 
zwartblauw, ultramarijn. Indigo, enz.). 

Yvert —; Michel 51; Kohl 55 A. 
Kleur: licht tot donker Pruisisch blauw op w i t a c h t i g 

crème papier. Contrólecijfers: Pruisisch blauw of indigoblauw. 
Dit zegel Is gemakkelijk te herkennen door het bijna w i t t e 

papier. Het papier Is van goede kwaliteit. De druk Is zorgvuldig 
en vrij fijn. 

Yvert —; Michel —; Kohl —. 
Kleur: blauw op w i t a c h t i g crème papier. Contrólecijfers: 

indigoblauw. 
Hoewel dit zegel noch door Yvert, noch door Michel, noch 

door Kohl wordt aangegeven. Is het te Interessant om het hier 
niet te vermelden. Het is gedrukt op het restant papier van het 
vorige nummer. Het papier is van goede kwaliteit en bijna w i t 
Hoewel men dit zegel zoo nu en dan wel eens aantreft, is het 
vrij schaarsch. Het is vrij gemakkelijk te herkennen aan het 

■ w i t t e papier, hetgeen niet verward kan worden met crème 
papier of het gekleurde papier van de emissies vóór 1875. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Yvert 45a; Michel 51b; Kohl 55 Ba. 
Kleur: blauw to t donkerblauw op crème papier. Contróle

cijfers: donkerblauw, indigo, Pruisisch blauw of ultramarijn. 
Yvert —; Michel —; Kohl 55 Bb. 
Kleur: koningsblauw op crème papier (koningsblauw ligt 

tusschen blauw en ultramarijn in). Contrólecijfers: donkerblauw 
of ultramarijn. 

Yvert —; Michel —; Kohl 55 Bc. 
Kleur: indigoblauw tot zeer donker indigoblauw en donker 

Pruisisch blauw op crème papier. Contrólecijfers: donkerblauw. 
Pruisisch blauw of ultramarijn. 

Yvert 45; Michel 51a; Kohl 55 Bd. 
Kleur: licht to t donker ultramarijn op crème tot donkercrème 

papier. Contrólecijfers: ultramarijn. 
Daar deze 20 lepta zegels gedurende vier jaar in koers zijn 

geweest en veel werden gebruikt, is het een veel voorkomend 
zegel, vooral de ultramarijnkleurige 20 lepta. In sommige gevallen 
kunnen de kleurverschillen moeilijkheden opleveren. Men kan de 
kleuren het beste onderscheiden, wanneer men ze naast elkaar 
legt en ze met sterk lamplicht belicht. 

40 lepta. 
Yvert 45b; Michel 52; Kohl 56. 
Kleur: saumon op crème papier van bijzonder goede kwaliteit; 

geelachtig saumon op crème papier van mindere kwaliteit. 
Contrólecijfers in de kleur van het zegel. 

Dit zegel is gemakkelijk te herkennen en behoeft dus geen 
verdere beschrijving. Het komt „postfrisch" zeer veel voor; echt 
gestempeld is het schaarsch. Men treft een groot aantal exemplaren 
aan met gelegenheids en met valsche stempels. 

12. — EMISSIE 1880  1886. 
Op crème papier zonder contrólecijfers. 

1 lepton  40 lepta. 
Fig. D, E of F. 

Gedrukt „au blanchet" op crème papier z o n d e r contróle
cijfers. De druk varieert van fijn tot zeer grof, al naar gelang de 
drukplaten vóór het afdrukken gereinigd waren. Over het algemeen 
is aan deze emissie zeer weinig zorg besteed. Zoo werden dikwijls 
de drukplaten van te weinig inkt voorzien; als gevolg hiervan 
treft men vooral 5 en 10 lepta zegels aan, waarvan de gravure 
haast onzichtbaar is. Dikwijls ook werd de inkt over de druk
platen onregelmatig verdeeld, zoodat men in grootere blokken 
zeer lichte en zeer donkere zegels naast elkaar aantreft. 

De zegels, behoorende tot deze emissie, zijn gemakkelijk te 
herkennen door het ontbreken van de contrólecijfers. Bij de 
1 lepton is de buitenste omlijsting van het zegel dikwijls onder
broken, soms ontbreekt zij geheel. De 2 lepta is direct te her
kennen aan de typische leem.achtige kleur. Daar de verzamelaars 
met deze zegels geen moeite hebben, zal ik een afbeelding ervan 
achterwege laten. 

Daar, in verband met de bepalingen van de „Union Postale Uni
verselle", voortaan de 20 lepta een roode, de 30 lepta een blauwe 
kleur moest hebben, werden in 1882 de blauwe 20 lepta en de 
bruine 30 lepta ingetrokken en vervangen door de 20 lepta karmijn 
en de 30 lepta ultramarijn. 

1 lepton. 
Yvert 46; Michel 53a; Kohl 61a. 
Kleur: r o o d bruin op zeer dun g e e l achtig papier. 
Yvert —; Michel 53; Kohl 61b en 61c. 
Kleur: licht vaal kastanjebruin tot donker roodbruin op crème 

papier (middeldik). 
Yvert 46a; Michel 53b; Kohl 61d. 
Kleur: licht tot donker grijsbruin op crème papier. 
2 lepta. 
Yvert 47; Michel 54; Kohl 62. 
Kleur: licht tot donker leemkleurig op licht transparant tot 

middeldik papier. 
Het papier is loodrecht „grené". Door de leemkleur en het 

grené papier direct te herkennen. Dit zegel komt gebruikt weinig 
voor. 

5 lepta. 
Yvert 48; Michel 55; Kohl 63. 

Dit zegel is direct te herkennen door het ontbreken van het 
controlecijfer en door het crème of geelachtige papier. 

Kleur: 
1. groen op crème papier; 
2. donkergroen op crème of geelachtig papier; 
3. lichtgroen op crème of geelachtig papier; 
4. geelgroen op crème papier. 
10 lepta. 
Yvert 49; Michel 56; Kohl 64. 
Direct te herkennen door het crèmekleurige papier en door het 

ontbreken van de contrólecijfers. 
Kleur: 
1. steenrood op w i t a c h t i g papier van goede kwaliteit; 
2. steenrood op crème papier van mindere kwaliteit; 
3. donker (roodachtig) oranje op crème papier; 
4. geelachtig oranje op crème papier; 
5. oranje op crème en op geelachtig papier. 
20 lepta. 
Yvert 50; Michel 57; Kohl 65. 
Direct te herkennen door het ontbreken van de contrólecijfers. 
Kleur: licht tot donker ultramarijn op witachtig of crème 

papier. 
Daar dit zegel nog geen jaar in koers is geweest, is het zeld

zaam. Bij dit zegel moet men wel op zijn hoede zijn; door 
radeeren heeft men getracht de contrólecijfers van de 20 lepta 
van de vorige emissie te verwijderen. 

20 lepta. 
Yvert 52; Michel 58; Kohl 67 A. 
Eveneens direct te herkennen door het ontbreken van de 

contrólecijfers. 
Kleur: karmijn tot donker karmijn op middeldik crème papier 
In verband met de bepalingen van de „Union Postale Universelle" 

kwam dit zegel in de plaats van de 20 lepta ultramarijn. 
20 lepta. 
Yvert 51 ; Michel 59; Kohl 67 B. ' 
Kleur: bleekrose, rose tot zeer donkerrose (anilinerood) op 

crème papier, middeldik of licht transparant. 
Direct te herkennen aan de kleur en door het ontbreken van 

de contrólecijfers. 
30 lepta. 
Yvert 53; Michel 60; Kohl 68. ,, 
Kleur: grijsultramarijn, ultramarijn, donker ultramarijn en 

leiblauw op crème papier. 
Het papier is dun, middeldik of dik. Het zegel is gemakkelijk 

te herkennen aan de kleur. De contrólecijfers ontbreken, zooals 
bekend, bij a l l e 30 lepta zegels. 

Daar de kleur van het zegel voor het buitenland, volgens de 
bepalingen van de „Union Postale Universelle", blauw moest zijn, 
kwam dit zegel in de plaats van de bruine 30 lepta, Yvert nr. 41. 

40 lepta. 
Yvert 54; Michel 61; Kohl 66. 
Kleur: mat tot donkerviolet op crème papier. 
Direct te herkennen aan het crèmekleurige papier en door het 

ontbreken van de contrólecijfers. 

TE K O O P GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
J . G. MILLAARD(Fa.J. VOET). 

♦ Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beêedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n l e p s w e g 1 8  T I E L . 
Telefoon 2951. Giro 2 2 9 2 0 9 . 
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Uitgiften 
I. — EUROPA. 

BULGARIJE. 

1 l(ew)  groen: type uitgifte Februari 1940 (zie Maandblad 
1940, blz. 43) met beeltenis van koning Boris in uniform. 

Twee herdenkingszegels ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
den postzegel; voorstelling 5 c. eerste uitgifte 1879 in bijzondere 
omranding: 10 c(totincki)  donker olijf; 20 c.  donkerblauw. 

DENEMARKEN. 

I • • • • • • • 

DANMARK 

; POSTnUM/MKE 

Wegens verhooging van het briefport van 
15 op 20 öre werden de overblijvende 
zegels van 15 . ö. voorzien van zwarten 
overdruk „20": 20/15 ö. (type kog) 
rood/zwart. 

Eveneens wegens de portverhooging ver
scheen een nieuw zegel van 6 ö.  oranje 
in het cijfertype. 

RoodeKruiszegels 10 ( + 5) ö. (1939) van 
koningin Alexandrina van Denemarken, 
met bijbehoorende coupon van 10 ö. 
violet, in verticalen samenhang. 

(E 

ÈÊÊÊ 

DUITSCHLAND. R i j k . 

Voor den postdienst in den Elzas, in Lotharingen en; in Luxem
burg heeft de Duitsche Rijkspostdienst de z.g. „Hindenburgzegels" 
in de waarden van 3 t.m. 100 pf. doen voorzien van zwarte over
drukken: „Elsasz", „Lothringen" en „Luxemburg". ^ 

G e n e r a a l  G o u v e r n e m e n t. 
Serie „Gebouwen". ■' 

6 gr.  bruin; „Florianstor" te Krakau; 
8 gr.  oranje; „Wacht turm" van den burcht te Krakau; 

10 gr.  blauwgroen; Krakauerpoort te Lublin; • 
12 gr.  donkergroen; binnenplaats der oude universiteit metï 

het gedenkteeken voor Copernicus; ,  . 

mvmvmmmmmm f* 
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,!«Se,J^ 

'  '«■li 

20 gr.  zwartbruin; Dominikanerkerk; 
24 gr.  d o n k e r wijnrood, burcht te Krakau; , ' f" iï", '^' ''^ 
30 gr.  donker lila; Oude Kerk te Lublin; ' * *i ^ \ i ' ß» ' ' *^ • 
40 gr.  grijszwart; colonnade der lakenhal te Krakau; ' ''' 
50 gr.  donker ultramarijn; stadhuistoren te Krakau ijl' Ket 

licht van schijnwerpers; 
60 gr.  donker olijf; binnenplaats van den burcht te Krakalu; 
80 gr.  zwartviolet; toreji van de Mariakerk te Krakau; 

1 zloty  wijnrood; „Brühl'sche. Palais" te, Warschau. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA ^ VAN OIE'EEISs: 
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De zegels van 12, 24, 50 en 80 gr. werden, alle in dezelfde (olijf) 
kleur en (in rood) overdrukt met de toeslagwaarde en het Roode 
Kruisembleem, uitgegeven ten bate van het Roode Kruis, en wel 
12 ( + 8), 24 ( + 16), 50 ( + 50) en 80 ( + 80) gr. 

Bovendien werden te Krakau, Warschau, Lublin en Radom bij
zondere Roode Kruisstempels beschikbaar gesteld. De oplaag van 
deze Roode Kruiszegels is beperkt; zij zijn slechts geldig voor 
frankeering van poststukken binnen het GeneraalGouvernement, 
naar Duitschland en naar het Protectoraat. 

Ten slotte werden nog in genoemde plaatsen „velletjes" uit
gegeven, (linksboven) voorzien van het (drieregelig) opschrifc 
„Deutsche Post Osten" en aan de onderzijde, over de geheele 
lengte: „Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz"; op deze 
blaadjes werd dan een Roode Kruiszegel van 12 (| 8) gr. geplakt 
en met het specialen stempel afgestempeld; ze werden verkochr 
voor 40 gr. 

P r o t e c t or a a t . 
Roode Kruiszegels van: 
60 (f 40) h(eller)  blauw; 
1.20 k(rone) + 80 h.  wijnrood. 
Het zegelbeeld bestaat uit een gewonden soldaat, met zijn arm in 

een doek, die verzorgd wordt door een verpleegster. De boven
rand draagt het opschrift: „Böhmen und Mähren", de benedenrand: 
„Cechy a Morava". Bij ieder zegel behoort een coupon, bedrukt 
met het embleem van het Duitsche Roode Kruis, ter weerszijden 
waarvan het jaartal 1940 is gedrukt. Boven het embleem leest men 
de woorden: „Für das Deutsche Rote Kreuz", er onder hetzelfde 
in Czechisch. Deze zegels gelden voor de frankeering in binnen en 
naar het buitenland tot einde December 1940. De oplaag is beperkt. 

In de serie „Gebouwen" verscheen een nieuwe waarde van 
80_ h(eller)  blauw: Burcht Pernstein (N.W. van Brünn). 

ESTLAND. 
Jubileumserie ter herdenkmg van het eeuwfeest van den post

zegel, voorstellende een postduif boven een vliegtuig, met links
bov«n het jaartal 1840, rechts onder 1940: 

3 s(enti)  oranje; 15 s(enti)  bruinrood; 
10 s(enti)  violet; 30 s(enti)  donker ultramarijn. 
FINLAND. 

Wegens verhooging van het briefport zijn de zegels van 1.25 en 
2 markaa van de koerseerende leeuwenserie door zwarte over
drukken op de waarden 1.75 en 2.75 gebracht. De oude waarde is 
dubbel doorgestreept: 

1:75/1.25  geel; 
2:75/2  karmijn. 
Bovendien verschenen in de leeuwenserie 3 nieuwe waarden: 
1.50 m.  grijs; 
1.75 m.  geeloranje; 
2.75 m.  lilraose. 

FRANKRIJK. 

i^MMMI*MIMl lM«Ét lÜ* i ■ • • • • • * ' • " '■ 

Zegel van fr. 2.50  violetultramarijn, in de teekening van her 
wereldtentoonstellingszegel 1939. 

Nieuw zegel van 1 f.  rood met bovenstaande voorstelling. 
Roode Kruiszegels van 80 c. (f 1 f.)  groen, voorstellende een 

vrouw met kind bij het ziekbed van een zwaargewonde, in tegen
woordigheid van den dokter en de verpleegster, met onderschrift 
„Sauvé"; 1 f. (| 2 f.)  sepia, voorstellende een Roode Kruiszuster 
bij het ziekbed van een gewonde. 

GRIEKENLAND. 
Serie van 10 waarden ( 3t.m. 10 drachmen) ter gelegenheid van 

den vierden verjaardag der nationale beweging in 1936 en der 
stichting van de nationale jeugdorganisatie; geldig 3, 4 en 5 
Augustus 1940; verkrijgbaar tot 3 Februari 1941. 

3 d .  grijs/blauw/rood; embleem van de nationale jeugdorgani
satie; op het Grieksche wapen de datum 1936 / 4 Augustus; 

5 d.  ultramarijn/zwart; phalangist; 
10 d.  oranje/zwart; phalangiste; 
15 d.  donkergroen/zwart; speerwerper; 
20 d.  rood/zwart; opmarsch der phalangisten; 
25 d.  ultramarijn/zwart; phalangisten met vaandel in het 

stadion; 
30 d.  lila/zwart; drie phalangisten; 
50 d.  rood/zwart; opmarsch der phalangisten in het stadion; 
75 d.  ultramarijn/donkerbruin/goud; zie 3 d. 
100 d.  grijs/blauw/rood; zie 3 d. 
Serie luchtpostzegels van 10 waarden; ieder zegel vertoont een 

Grieksch landschap met een of mer vliegtuigen; zij zijn uitsluitend 
bestemd voor frankeering van stukken per luchtpost: 

2 d .  oranje/zwart; de meteora, d. z. Grieksche kloosters in 
Thessalië, als vogelnesten tegen de rotswanden gebouwd; 

4 d.  groen/zwart; Athosberg met het klooster van Simon 
Petrus; 

6 d.  rood/zwart; eiland Santorin, zuidelijkste der Cycladen; 
8 d.  ultramarijn/zwart; kerk Pantanassa in de ruïnenstad 

Mistras; 
16 d.  lila/zwart; eiland Santorin (ander beeld dan 6 d.); 
32 d.  oranje/zwart; eiland Corfu; 
45 d.  donkergroen/zwart; de Propylaeën (voorhallen van de 

oude Grieksche tempels op den Akropolis); 
55 d.  ' rood/zwart ; Erechtheum (tempel op den Akropolis); 
65 d.  ultramarijn/zwart; tempel van Nike (gevleugelde godin 

der overwinning); 
100 d.  lila/zwart; tempel van Jupiter (oppergod). 

HONGARIJE. 
Serie van 5 waarden ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest 

van koning Matthias (14401490): 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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6 ( + 3) filler - blauwgroen; wapen van het koningsgeslacht der 
Hunyadi; 

10 ( + 5) filler - lichtbruin; stamslot Vayda-Hunyadi te Hune-
doara; 

16 ( + 8) filler - geelolijf; buste van koning Matthias; 
20 ( + 10) filler - rood; ruiterstandbeeld van koning Matthias; 
32 ( + 16) filler - grijs; opengeslagen Corvin-Codex uit de 

bibliotheek van koning Matthias te Ofen. 

^^^^1 
\^m 

mm 
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Serie van 3 zegels van bovenstaande voorstelling: 
10 ( + 2) filler - donkergrijs; 
20 ( + 4) filler - steenrood; 
20 (4- 50) filler - bruinrood. 
JOEGOSLAVIË. 
Twee Balkan-Entente zegels, in het type van de Rumeensche en 

Grieksche Balkan-Entente zegels, maar met het' wapen van Joego
slavië linksboven. Elk der zegels zijn uitgegeven in het Kyrillisch 
en in het Latijn. 

3 d(innar) - blauw; (kyrillisch en latijnsch); 
4 d(innar) - zwartblauw; (kyrillisch en latijnsch). 
Twee luchtpostzegels: 
40 d. - d.groen; vliegtuig boven Agram (Zagreb); 
50 d. - d.blauw; vliegtuig boven Belgrado (Beograd) met Save-

brug op den voorgrond. 

gmmwmmuwv^vmmf^vm 
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Roode Kruis-zegel; uitsluitend toeslagzegel ,geen frankeer- -1-
toeslagzegel tegelijk. 

LETLAND. 
Wapenserie type 1940 (Maandblad 1940, blz. 44): 

5 s(antimi) - sepiabruin; 
10 s(antimi) - zwartgroen; 

1 l(at) - olijf. 
LIECHTENSTEIN. 
Serie van 8 strafportzegels in de landskieuren blauw/rood; 

voorstelling posthoorn met daarboven, in rood, de waarde-aan

duiding; randschrift: „Liechtenstein / Nachporto"; waarden: 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 40 en 50 r(appen). 

Serie van 5 zegels ter gelegenheid van den honderdsten verjaar
dag van vorst Johan II (1840-1929): 

20 r(appen) - d.rood; vorst Johan als kind; 
30 r(appen) - d.blauw; vorst Johan in uniform (1863); 
50 r(appen) - d.olijfgroen; vorst Johan op 50-jarigen leeftijd; 

1 franc - dieplila; vorst Johan omstreeks 1920; 
1.50 franc - bruinzwart; gedenksteen met symbolische figuren, 

welken het volk van Liechtenstein ter nagedachtenis van wijlen 
dezen vorst zal oprichten. 

De kleine oplagen van deze zegels waren in enkele uren uit
verkocht. Op den lOOen verjaardag zelf (5 October) verscheen de 
aanvullingswaarde van 3 franc en werd een bijzonder stempel 
beschikbaar gesteld. 

LITAUEN. 
15 c(enta}; knielende figuur, in Grieksch gewaad, die postduif 

oplaat; 
10 c(enta) - blauwgroen; op achtergrond de spits van een kerk

toren met stralenkrans; op voorgrond engel met ploeg; 
25 c(enta) - bruin; moeder met twee kinderen en vruchten des 

lands; 
35 c(enta) - oranjerood; een fabelachtig dier. 

PORTUGAL. 
Serie van 8 waarden ter gelegenheid van het eeuwfeest van den 

postzegel: 
15 c(entavos) - d.lilabruin; 
25 c(entavos) - 1.roodbruin; 
35 c(entavos) - l.groen; 
40 c(entavos) - d.lila; 
50 c(entavos) - blauwachtig groen; 
80 c(entavos) - 1.blauw; 

1 e(scudo) - rood; 
1.75 e(scudo) - d.blauw. 

Serie van 8 waarden ter gelegenheid van het dubbele jubileum 
van het 800-jarig bestaan des Rijks en zijn 300-jarige onafhankelijk
heid. Van deze serie verschenen: 

25 c(entavos) - zwartgroen; gedenkteeken op de tentoonstelling 
te Lissabon 1940; 

40 c(entavos) - bruin; standbeeld van Alfonso Henricus, stichter 
des Rijks, vóór het historische slot te Gumaraes; 

1 e(scudo) - karmijnrood; zie 25 c ; 
1.75 e(scudo) - ultramarijn; zie 40 c. 
RUMENIE. 
Vier aanvullingswaarden op de serie 

postzegels van 5 Juni 1940 ten bate van 
de luchtvaart met de beeltenis van ex-
koning Carol II in vliegeniersuniform: 

3 lei (-f- 1 leu) - karmijnrood; 
4 lei (-|- 1 leu) - bruinrood; 
9 lei (-1- 1 leu) - d.blauw; 

14 lei (-|- 1 leu) - blauwgroen. 
Aanvullingswaarden der uitgifte 1935 

met beeltenis van ex-koning Carol II en 
opschrift „Posta": 

2 lei - matgroen; 
3 lei - groenblauw; 
5 lei - karmijn; 
8 lei - roodlila; 
9 lei - ultramarijn; 

12 lei - d.blauw; 
15 lei - zwartbruin; 
24 lei - karmijn. 
De drie blokken — zoowel de ongetande als de getande — ter 

herdenking van den honderdsten verjaardag van koning Carol I in 
1939 werden van een zwarten overdruk „Pro-Patria 1940" voorzien. 
Zie voorts Maandblad 1939, blzn. 96 en 141. 

SLOWAKIJE. 
Het krantenzegel van 5 h. - blauw en ongetand, verscheen op 

papier met dubbel-kruis watermerk. 
Er verschenen twee driehoekige zegels, z.g „postzegels 

voor liefdesbrieven" !, waarvan er één dient voor de eigenlijke 
frankeering van het poststuk, af te leveren in handen van den 
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geadresseerde zelf. Het blauwe zegel, gemerkt met V („Ver
liefde" ?), IS het eigenlijke frankeerzegel; het karmijnroode zegel, 
gemerkt met D („Doel" ?), wordt door het slachtoffer gedokt. 
Al kent men geen Slowaaksch, men kan als ezelsbruggetje de 
woorden V(erliefde) en D(oel) onthouden ! 

Tatrazegels in 5 waarden, voorstellende landschappen uit het 
Hooge Tatragebergte: 

5 h.  d.groen; het Groene Meer met op den achtergrond de 
Tatratoppen; 

10 h.  bruin; de besneeuwde Krivan; 
20 h.  1.blauw; flora uit den Hoogen Tatra: gentiaan en edel

weisz; 

iMÉÉÉiÉliÉÉÉi 

; SlOVENSKO 

i iM2mt 
25 h.  1.bruin; gems op vooruitstekend rotsblok; 
30 h.  bruinrood; „Javorina", ahornbosch op berghelling. 
Het koerseerende zegel vin 1 ks.  karmijn (Hlinka) verscheen 

op papier met watermerk (rechtstaand en kopstaand). 
Het krantenzegel van 5 h.  blauw, verscheen op papier met 

dubbelkruiswatermerk. 

SOVJETRUSLAND. 
Timirjasewserie, uitgegeven ter herdenking, dat professor Timir

jasew (landbouwkundige en bioloog) twintig jaar geleden (28 April 
1920) stierf: 

10 k(opeken)  blauwzwart; portret van prof. T. en afbeelding 
van de T.universiteit te Moskou; 

15 k(opeken)  violet; prof. T. in zijn laboratorium der uni
versiteit te Moskou in 1898; 

30 k(opek€n)  roodlila; laatste portret van prof. T.; 
60 k(opeken)  groen; standbeeld van prof. T. te Moskou. 
Tsaikowskiserie, uitgegeven ter herdenking van den lOOen ver

jaardag van den componist P. I. Tsaikowski (geb. 7 Mei 1840): 
15 k(opeken)  grijsgroen; Tsaikowskihuis te Klin; 
20 k(opeken)  1.bruin; portret van T. met fragment uit de 

vierde symphonic in Fmoll; 
30 k(opeken)  blauw; zie 20 k.; 
50 k(opeken)  lila; zie 15 k.; 
60 k(opeken)  rood; ander portret van T. met fragment uit 

een van zijn opera's. 

™ 
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H. 
Majakowskijserie, uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking 

dat tien jaar geleden de revolutionnaire arbeidersdichter W. Maja
kowskij stierf: 

15 k(opeken)  rood; portret van den dichter en face; 
30 k(opeken)  roodbruin; idem; 
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i*»»«-i 

riouinA^<:ct;p 

60 k(opeken) - d.blauw; portret van den dichter en profil met 
pet; 

80 k(opeken) - blauw; idem. 
Sportserie, uitgegeven ter gelegenheid van den Algemeenen Dag 

voor Lichamelijke Ontwikkeling: 
15 k(opeken) - rood; hardlooper; 
30 k(opeken) - d.lilabruin; vrouwelijke sportbeoefenaars tijdens 

de parade; 
50 k(opeken) - d.blauw; jongen en meisje met sportembleem 

voor de jeugd; 
60 k(opeken) - d.blauw; skilooper; 

1 roebel - d.groen; handgranaatwerper. 
Serie van 5 waarden ter gelegenheid van de annexatie van Oost-

Polen bij Rusland 17-IX-1939; 

(i^^Qii 

10 k(opeken) - rood; 
30 k(opeken) - groen; 
50 k(opeken) - grijs; 
60 k(opeken) - blauw; (zelfde teekening als 50 k.); ' 

1 roebel - rood. 

SPANJE. 
Herdruk van het 1 peseta-luchtpostzegel - blauw, welke in ver

schillende opzichten van den oorspronkelijken druk afwijkt. 
Zegel van 10 p. - reebruin, zonder graveermerk en grof getand. 
De kleuren van de zegels in Madrileenschen druk vertoonen 

groote onderlinge afwijkingen. 
De zegels van 50 c. en 1 p. met de beeltenis van Ferdinand 

den Katholieken zijn thans ook zonder den overdruk „Correo 
Aereo" ontdekt. 

TURKIJE. 
Kleurwijzigingen bij vier waarden in de Kemalkop-serie: 

2 k(urus) - groen; vroeger violet; 
5 k(urus) - d.sepia; vroeger rood; 
6 k(urus); rood; vroeger blauw; 

10 k(urus) - blauw; vroeger zwart. 
Drie overdrukken ter gelegenheid van de Smyrnaasche jaarbeurs 

1940: 5 k./200 k.; 10 k./200 k.; 12 k./500 k. 
Balkan-Entente zegels: 

8 k. - hemelsblauw; 
10 k. - grijsblauw. 

ZWEDEN. 
Sergel-serie, in 2 waarden, ter gelegenheid van den 200en ver

jaardag van den Zweedschen beeldhouwer Johann Tobias Sergel 
(1740-1814); voorstellend een door Sergei zelf vervaardigde buste 
in het Nationale Museum te Stockholm: 

15 ö(re) - bruin; 2-zijdig getand (rollen); 
50 ö(re) - grijs; 2-zijdig getand (rollen); 
15 ö(re) - bruin; 3-zijdig getand (uit boekjes). 

ZWITSERLAND. 
De vier zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de Bondsfeesten 

1940, verschenen in blokvorm, ongeperforeerd, op één rij naast 
elkaar. De frankeerwaarde van het blok bedraagt 65 rp., de prijs 
5 fr. (voor de nationale uitdeehngen). Verkrijgbaarstelhng van 16 
Juli t.m. 1 Augustus; geldigheidsduur tot 30 November 1940. 

II. — OVERZEE. 
ARGENTINIË. 
Ongetand blok van 5 waarden ter herdenking van het eeuw

feest van den postzegel; reproducties van zêgeluitgiften tusschen 
1858 en 1862/'64, gerangschikt in U-vorm. 

BRAZILIË. 
200 reis - d.groen, verscheen op papier met watermerk. 

BRITSCH-DOMINICA. 
Vi d. (penny), met beeltenis van koning George VI lichtbruin. 

CHINA. 
Strafportzegels (uitgifte 1932), oranje, in de waarden }i en 

1 cent; 4, 30 en 50 cents; één en 2 dollar(s). 
De luchtpostzegels der uitgifte 1932 (met Nankoupas en Chi-

neeschen muur) verschenen op papier met watermerk in de waar
den 15 cents - groen; 25 c. - oranje; 30 c. - oranjerood en 
5 dollars - bruinachtig karmijn. 

Aanvullingswaarden der dr. Sun Yat Sen-serie (uitgifte November 
1938) op papier zonder watermerk: 10 d(ollars) - groen/violet; 
20 d. - d.lilarood/blauw. De waarden van 15 en 25 c. dezer serie, 
type III, ondergingen kleurveranderingen op papier z o n d e r 
watermerk: 15 c. - oranjerood; 25 c. - blauw. De 5 cents dezer 
serie (olijfgroen) verscheen op papier m e t watermerk (Chineesch 
schrift). 

De zegels van de z.g. Martelaarsserie (uitgifte 1932) verschenen 
op papier m e t watermerk (Chineesch schrift): Yi c. - zwart-
bruin; 1 c. - oranje; 10 c. - d.lila; 17 c. - olijf, 50 c. - groen 

COLUMBIA. 
Serie van 10 waarden ter herdenking van den honderdjarigen 

sterfdag (6 Mei 1840) van den nationalen held: generaal Francisco 
de Paula Santander. 

1 c(entavo) - d.groen; S. in generaalsuniform; 
2 c(entavos) - karmijn; vrouwenfiguur; 
5 c(entavos) - sepia; portret van S. uit 1830 in lauwerkrans; 
8 c(entavos) - l.blauw; standbeeld van S .in Cucuta; 

10 c(entavos) - l.geel; geboortehuis van S.; 
15 c(entavos) - d.blauw; kerk, waar S. gedoopt werd en waar 

het congres van 1821 werd gehouden; 
20 c(entavos) - l.groen; omgeving van Paya; 
50 c(entavos) - violet; de Boyacabrug (7 Augustus 1819); 

1 p(eso) - l.rood; dood van S.; 
2 p(esos) - geel; marsch door de vlakte van Zamoras. 

Zegel van 8 c. in twee kleuren; middenstuk stelt voor tabaks
plant; waardecijfer in . . . . Romeinsche cijfers ! 

VIII (ocho) centavos - karmijnrose/groen. 
COSTA RICA. 
Serie van 7 waarden ter gelegenheid van de opening van de 

nieuwe internationale luchthaven La Sabana, voorstellende het 
hoofdgebouw: 

5 c(entimos) - groen; 
10 c(entimos) - karmijn; 
25 c(entimos) - l.blauw; 
35 c(entimos) - roodbruin; 
60 c(entimos) - oranje; 
85 c(entimos) - violet; 
2.35 c(olones) - blauwgroen. 
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CUBA. 
2egel van 2 c .  karmijnrose, uitgegeven ter gelegenheid van het 

congres van de RotaryClub te Havana van 913 Juni 1940; voor
stelling: tabaksplant met de vlag van Cuba als achtergrond; links
onder het embleem van de RotaryClub. 

Zegel van 2 c .  rood, uitgegeven ter gelegenheid van het Lions
congres van 2525 Juli 1940 te Havana; zelfde teekening als het 
Rotaryzegel, echter met het embleem van de LionsClub. 

DOMINGO. 
Twee zegels ter gelegenheid 

van het eeuwfeest van den post
zegel, met de beeltenis van 
Rowland Hill: 3 c.  lila; 7 c. 
blauw. 

Vier „Moederdagzegels", met 
de beeltenis van Julia Molina 
weduwe van Trujillo, den voor
naamsten president van Domin
go, naar wien de hoofdstad (St 
Domingo) in 1936 werd her
doopt. 

1 c.  groen; 
2 c .  rood; 
3 c .  oranje; 
7 c .  blauw. 

Van de uitgifte 1933 met het graf en de beeltenis van president 
F. A. de Merino werden 75000 zegels van Y^ centavo van een 
drieregeligen overdruk en de nieuwe waardeaanduiding 8 centa

ECUADOR. 
Uitgegeven werd een surplustabaksbelastingzegel (zie uitgifte 

1936) van 5 c. op 1 c.  rood. 
Ter gelegenheid der 50jarige herdenking van de PanAmeri

kaansche Unie verschenen een serie post en een serie luchtpost
zegels, ieder in 4 waarden: 

iMAAAliti • ' - ^ - " ■ " " 

Luchtpostzegels: 
10 c.  oranje/blauw; 
70 c.  bruin/zwart; 

I s .  roodbruin/blauw; 
10 s.  zwart/blauw. 

Postzegels: 
5 c .  rood/zwart; 

10 c.  blauw/zwart; 
50 c.  groen/zwart; 

1 s(ucre)  violet/zwart. 
EGEESCHE EILANDEN. 
Serie postzegels van 7 waarden en luchtpostzegels van 4 waarden, 

met opschrift: „Triënnale d'Oltremare Napoli. 1940. XVIII: 
Postzegels: 

5 c .  bruin; zuil met Romeinsche wolvin; 
10 c.  oranjerood; kruis der ridders van Rhodus, gedekt door 

de kroon van Savoye; 
25 c.  blauwgroen; Dantehuis te Rhodus; 
50 c.  violet; zie 5 c.; 
75 c.  rood; zie 10 c ; 

1.25 l(ire)  blauw; zie 25 c ; 
2 1. | 0.75 1.  karmijnrose; zie 10 c. 

Luchtpostzegels: 
50 c.  zwartolijf; twee zuilen met de Romeinsche wolvin en 

het hert van Rhodus; 
1 l(ire)  d.lilarose; regeeringsgebouw te Rhodus; 
2 1. f 0.75 1.  zwartblauw; zie 50 c ; 
5 1. f 2.50 1.  karmijnbruin; zie 1 1. 

FILIPPIJNEN. 
Uitgifte 1935, dienstzegel van 20 c.  olijf, werd — in navolging 

van andere zegels dezer serie — voorzien van zwarten overdruk 
„O. B. commonwealth". 

Aanvullingswaarden in de serie der buffelallegorie, met nieuwen, 
kleinen, zwarten onafhankelijkheidsoverdruk: commonwealth . 

4 c(entavos)  olijfgroen; Carabaobuffel; 
12 c(entavos)  zwart; zoutbronnen; 
26 c(entavos)  zwartblauw; rijstvelden. 
GOUDKUST. 
Aanvullingswaarde uitgifte 1938 met de beeltenis van koning 

George VI en van de vesting Christiansburg: 
10/ shillings  violet/zwart. 
GUATEMALA. 
Ter gelegenheid van het 50jarig jubileum der PanAmerikaansche 

Unie kreeg de (luchtpost)zegel van 15 c.  ultramarijn, der uit
gifte 1929 met het gedenkteeken van Columbus een karmijnrooden^ 
verticalen, vierregeligen overdruk: „Union / Panamericana / 
18901940 / Correo Aereo". 

Tegelijkertijd werd om dezelfde reden het toeslagzegel — 
1 c(entavo) de q(uetzal)  olijf — der uitgifte 1927, met het nieuwe 
postgebouw, voorzien van een drieregeligen rooden overdruk ' 
„Conmemorativo / Union Panamericana / 18901940. 

JAPAN. 
Nieuwe waarde met het borstbeeld van den grooten hervormer 

Fujiwara no Kamatari: 5 en  zwartgroen. 
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Blok van 4 zegels (met perforatie) ter gelegenheid van het 
2600jarig bestaan des Rijks, met gezichten uit het Nationale Park 
van Daisetsuzan op het eiland Yesso. Het is — met vloeipapier
bedekking — vervat in een omslag, waarvan de binnenzijde, op 
blz. 2, de ligging van Daisetsuzan aangeeft en blz. 3 een ver
klaring der zegels in het Japarsch, Fransch en Engelsch bevat. 

2 sen  bruin; berg Hokuchin; 
4 sen  groen; berg Asahi; 

10 sen  rood; Kobako bij den Sounkyo pas; 
20 sen  blauw; bergketen Tokachi, gezien van den Shikari

betsu. 
Deze vier waarden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. 

LYBIE. 
Triënnale d'Oltremare Napolipostzegels in 7 en luchtpostzegels 

in 4 waarden. 
Postzegels: 

5 c .  sepia; gezicht op het dorp Fiorita der Muzelmannen; 
10 c.  oranjerood; span ossen voor ploeg; 
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25 c. - blauwachtig groen; paviljoen van Lybië op de drie-
jaarlijksche tentoonstelling der overzeesche gewesten; 

50 c. - d.roselila; zie 5 c ; 
75 c. - rood; zie 10 c ; 

1.25 lire - violetblauw; zie 25 c ; 
2 lire + 0.75 - bruinkarmijn; zie 10 c. 

Luchtpostzegels; 
50 c. - sepia; vliegtuig boven het Lybische dorp Oberdan; 

1 lire - roodachtig lila; modern, driemotorig vliegtuig boven 
een Lybische oase; 

2 lire + 0.75 - leiblauw; zie 50 c ; 
5 + 2.50 lire _ karmijnbruin; zie 1 lire. 

MANDSJOEKWO. 
Twee zegels ter gelegenheid van het bezoek van den keizer 

van Mandsjoekwo aan Japan (26 Juni 1940) in dezelfde teekening: 
twee kraanvogels boven de nationale vlag aan den mast van een 
oorlogsschip: 

2 fen - roselila; 4 fen ^ blauwachtig groen; de zegels waren in 
enkele uren uitverkocht ! 

Het 5 fen-zegel der uitgifte 1937 met de Tschan-Sai-Pan berg-
groep, voor het verkeer met China, wisselde van kleur in lilabruin. 

MEXICO. 
Series tweekleurige post- en luchtpostzegels, ieder in 5 waarden, 

ter gelegenheid van het eeuwfeest van den postzegel. De bovenste 
helft der zegels wordt ingenomen door een reproductie van het 
1 penny-zegel van Groot-Brittannië met de beeltenis van koningin 
Victoria; de onderste helft toont de waarde-aanduiding; op den 
onderrand leest men o. a. de jaartallen 1840 en 1940. 

Postzegels: Luchtpostzegels: 
5 cent - geel/zwart; cent - ohjfgroen/zwart; 

10 cent - rood/blauw; 10 cent - blauw-bruin; 
20 cent - d.bloedrood/blauw; 20 cent - blauwviolet/zwart. 

1 p(eso) - oranje/grijs; 1 p(eso) - bruin/rood; 
5 p(eso) - d.blauwgroen/ 5 p(eso) - d.bruin/grijsgroen. 

groenzwart. 
Ter gelegenheid der opening van den autoweg tusschen Mexico 

en Guadalajara werd een postzegel van 6 c . - d.groen, uitgegeven, 
voorstellende een gedenksteen. 

PARAGUAY. 
Aanvullingsserie postzegels en serie van 6 dienstzegels, ter 

gelegenheid van het 10e lustrum der universiteit van Asuncion, 
met de beeltenissen van president Escobar en van dr. Zubizarreta: 

Postzegels: Dienstzegels (met overdruk): 
0.50 p. - zalmrood/zwart; 0.50 p. - roodbruin/zwart; 
l p . - violetblauw/zwart; 1 P- - rose/zwart; 
5 p. - karmijnbruin/zwart; 2 p. - groen/zwart; 

50 p. - oranje/zwart. 5 p. - ultramarijn/zwart; 
10 p. - l.violet/zwart; 
50 p. - roodoranje/zwart. 

Series post- en luchtpostzegels, ieder in 4 waarden, ter herinne
ring aan het vijftigjarig jubileum der Pan-Amrikaansche Unie; zij 
toonen een globe met het westelijk halfrond; links de jaar
tallen 1890/1940. 

Postzegels: Luchtpostzegels (m. overdruk): 
50 c(entavos) - oranjerood; 20 pesos - karmijnrose; 

1 peso - groen; 70 pesos - blauwviolet; 
5 pesos _ d.blauw; 100 pesos - groen; 

10 pesos - bruin. 500 pesos - d.violet. 
SALVADOR. 
Twee luchtpostzegels: van 30 centavos - bruin/ultramarijn en 

van 80 centavos / karmijnrose/zwart, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum der Pan-Amerikaansche Unie; teekening: 
globe met westelijk halfrond; links daarvan een engel met olijf
tak en horen des overvloeds, rechts een vliegtuig. 

SPAANSCH-GUINEA. 
Spaansche postzegels met de beeltenis van koningin Isabella van 

Casiilië (Isabella de Katholieke), met overdruk voor Spaansch-
Guinea. 

Nooduitgiften (door de postambtenaren eigenhandig op de 
poststukken te plakken !) wegens gebrek aan postzegelvoorraad, be
staande uit niet-postzegels met het nieuwe Spaansche (adelaars) 
wapen in het midden, door een verticalen, 3-regeligen, zwarten 
overdruk als postzegels geldig gemaakt. 

5 c. op 35 c. - groen; 25 c. op 60 c. - lichtbruin; 50 c. op 
75 c. - zwartbruin. 

Reeds vroeger waren niet-postzegels van 5 c. door een overdruk 
als postzegels geldig gemaakt en postzegels van 80 c. voorzien 
van nieuwe waarde-aanduiding 40 c. 

„Timber Movil"-zegels van 1 pa. - oker, werden door een 
vertikalen, tweeregeligen overdruk voor hetzelfde doel bestemd. 
De overdrukken zijn zeer onvolmaakt en vertoonen veel gebreken 

SPAANSCH-MAROKKO. 
Ter gelegenheid van den 4en verjaardag der nationale beweging 

op 17 Juli 1937 werden de op dit historisch gebeuren betrekking 
hebbende postzegels van overdrukken in verschillende kleuren 
voorzien: 

1 c. - blauw/zwart; 50 c. - ultramarijn/zwart; 
2 c . - bruin/zwart; 60 c. - geelgrcen/zwart; 
5 c . - lilarood/zwart; 1 P' " violetblauw/lilabruin; 

10 c. - llgroen/zwart; 2 p. - groenachtig blauw/ 
15 f. - 1.blauw/zwart; blauw; 
25 c. - lila/zwart; 2.50 p. - zwart/lilabruin; 
30 c. - l.rood/lilabruin; 4 p. - sepia/blauw; 
40 c. - oranje/lilabruin. 10 p. - zwart/rood. 
Op het expresse-zegel van 20 ets. - karmijnrose, werd de 

waarde-aanduiding doorgehaald en met de nieuwe waarde 25 ets. 
overdrukt; bovendien kregen deze zegels denzelfden (zwarten) 
overdruk als de postzegels. 

TUNIS. 
Kleurveranderingen: 
50 c. - groen; 80 c. - zwartbruin; 1 fr. - karmijnrose. 
Aanvullingswaarde uitgifte 1926 (moskee op het Halfaouineplein 

te Tunis): 90 c. - ultramarijn; dit zegel kreeg reeds een rooden 
overdruk van 1 fr. 

Het strafportzegel, uitgifte 1930, van 3 fr. - lila/rosé, werd 
voorzien van een zwarten overdruk T.D. (beteekenis onbekend !). 

URUGUAY. 
Aanvullingswaarde luchtpostzegelserie uitgifte 1939 (vliegtuig 

boven huifkarren): 10 pesos - roserood. 

VENEZUELA. 
Ter herinnerin gaan Diego B. Urbancjas, den eersten-minister 

van Simon Bolivar, den bevrijder van Zuid-Amerika, verschenen 
een serie postzegels in 7 en een serie luchtpostzegels in 6 waarden 
De postzegels vertoonen het borstbeeld van Urbancjas; de lucht
postzegels het gedenkteeken voor den slag bij Carabobo, met links 
Simon Bolivar en profil en rechts een vliegtuig. 

Postzegels: Luchtpostzegels: 
5 c . - blauwgroen; 15 c. - ultramarijn; 

15 c. - olijf; 20 c. - 1.bruin; 
3734 c. - d.blauw; 25 c. - roodbruin; 
40 c. - ultramarijn; 40 c. - d.bruin; 
50 c. - violet; 1 bolivar - roodlila; 

1 bolivar - bruin; 2 bolivares _ karmijn. 
3 bolivares - oranjerood. 

Herdenkingszegel van 25 centimos - d.blauw ,ter gelegenheid 
van de honderdjarige herdenking van den sterfdag van generaal 
Francisco de Paula Santander, voorstellende het overtrekken van 
de Andes. 

Herinneringszegel van 25 centimos - hemelsblauw, ter gelegen
heid van den 150en verjaardag (op 13 Juni) van generaal José 
Antonio Paez, laatsten vrijheidsheld en eersten president van Ven-;-
zuela; het zegel stelt voor den slag bij Carabobo. 

Luchtpostzegel van 15 centimos - roodbruin, ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan der Pan-Amerikaansche Unie; het zegel 
stelt een reproductie voor van het schilderij der stichting van 
Groot-Columbia door Tito Salas. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Twee zegels ter herinnering aan de toetreding der staten Idaho 

en Wyoming tot de Unie op 3 en 10 Juli 1890. Het zegel voor 
Idaho: 3 cents - sterk violet, brengt het kapitool te Boise in 
beeld; het zegel voor Wyoming: 3 cents - bruinviolet, stelt het 
staatswapen voor: een vrouwenfiguur, tusschen twee zuilen, met 
ter weerszijden een herder met breedgeranden hoed en een mijn
werker met houweel. Daaronder de jaartallen 1890 en 1940. 
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IN MEMORIAM C. DEENIK. 

(Foto Corry Broer, Utrecht) 

In den vroegen morgen van Vrijdag, 9 Augustus, werd de 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging opgeschrikt door het 
ontstellend bericht, dat haar bestuurslid, tevens hoofd van 
sectie Z.: Kees Deenik, den avond te voren door een nood
lottig ongeval om het leven was gekomen. 

Per laatsten trein teruggekeerd uit 's-Gravenhage, waar 
hij philatelistische werkzaamheden had verricht en phila
telistische belangen had behartigd, geraakte hij, door de 
duisternis en het noodweer misleid, in den Krommen Rijn, 
nabij het Ledig Erf, te water en is vermoedelijk van schrik 
gestorven. Zijn rijwiel lag op den wal, zijn actentasch met 
kostbaren philatelistischen inhoud, werd later opgevischt. 
Slechts zeven minuten heeft dit oorlogsslachtoffer, die den
kelijk tegen het trottoir is gereden en over de brugleuning 
is geslagen, in het water gelegen; op zijn noodkreet sprong 

men hem onmiddellijk na; het mocht niet gelukken, de 
levensgeesten op te wekken. 

Met Kees Deenik is een zeer bekende en tevens hoog 
gewaardeerde figuur uit de Nederlandsche philatelistischï 
wereld heengegaan. Ieder, die veilingen en tentoonstellingen 
bezocht, kende zijn sympathieken persoon. Van kind af 
heeft hij zich in philatelistische richting bewogen. Hij was 
een uiterst kundig expert, wiens onderzoekingen en raad
gevingen men algemeen ieer zal missen en een onkreukbaar 
eerlijk, alleszins betrouwbaar handelaar, die slechts onfeil
baar materiaal verkocht. Deenik ,,voelde", „rook" als het 
ware de echtheid en de waarde van zegels. Steeds stond hij, 
als goed, philatelistisch kameraad, klaar om hen, die zich tot 
hem wendden om hulp of raad, belangeloos te dienen. 
Menige erf lating is door zijn tusschenkomst geveild of ver
kocht; menig boekje is onder zijn toezicht gevuld en 
rondgezonden, om een goede bate op te brengen. Bij het 
organiseeren van jubilea of tentoonstellingen was hij de 
eerste, die diep en royaal voor het goede doel in de beurs 
tastte. In het bestuur der U.Ph.V. was hij de goede genius, 
die door een kwinkslag vaak olie op de golven wist te 
gieten en die steeds opnieuw plannen beraamde, om het 
aangename met het nuttige te paren. 

Bij zijn uitvaart op den mooien zomerschen dag van 
13 Augustus stond op de vredige, schoone begraafplaats 
Den en Rust te Bilthoven een groote schare bevriende 
Philatelisten, diep verslagen, om zijn met een schat van 
bloemen gedekte baar. Het voltallig bestuur der U.Ph.V. 
was tegenwoordig; de voorzitter vertolkte de gevoelens 
van diepen rouw naast die van groote dankbaarheid, 
waardeering en achting. De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren werd door den heer Correljé 
vertegenwoordigd. 

„Wie de goden liefhebben, sterven jong"; 42 jaar is wel 
zeer vroeg om voor altijd henen te gaan en ontrukt te 
worden aan een echtgenoote, twee jonge kinderen, een 
oude moeder en een breeden vriendenkring. "Wanneer we 
ons hier afvragen het „Waarom", luidt daarop het ant
woord: „Omdat niet onze wil geschiedt, maar Uw wil, 
Vader, die in de hemelen is." In dit antwoord dienen we 
te berusten; ook voor dit goddelijk raadsbesluit buigen wij 
ootmoedig het hoofd. Kees: we zullen je heel erg missen; 
we zullen je nooit vergeten; we blijven dankbaar voor dat
gene, wat we in jou bezeten hebben. Jouw „stille kracht" 
heeft geen „reserve" ! — Rust in vrede ! 

Utrecht; 28 Augustus 1940. W. G. d. B. 

TWEE ZILVEREN JUBILARISSEN. 
Bij de opening van de najaarsvergadering van den Raad van 

Beheer van ons Maandblad herinnerde de voorzitter, de heer P. S. 
van 't Haaff, aan het feit, dat de heeren J. A. Kastein en J. C. 
Gramerus vijf en twintig jaren lid waren van genoemd college. 
Hij wenschte beide feestknorren hartelijk geluk met dit jubileum, 
waarmede de Raad, door een hartelijk applaus, zijn instemming 

betoonde. Zeer terecht wees de voorzitter op de groote verdiensten, 
die beide heeren hebben voor de Nederlandsche philatelie in het 
algemeen en voor ons Maandblad in het bijzonder, waarvan de 
notulen der raadsvergaderingen onweerlegbaar gewagen. 

Wij waren zoo gelukkig na de lunch beide jubilarissen op de 
gevoelige plaat te kunnen vereeuwigen. Maar heel toevallig konden 
wij, dank zij de welwillendheid van dr. P. H. van Gittert, tevens 
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de portretten der beide beeren overnemen van een groepfoto, die 
op 24 October 1920 gemaakt werd van den Raad van Beheer ter 
gelegenheid van het aftreden van den heer Van Harpen Kuyper 
als voorzitter. Het haar van den linker tweeling is sedert iets 
blonder geworden; de schedel van den rechter geeft wat meer 
tegenlicht dan twintig jaar geleden en doet denken aan een spreek 
woord over de haren van zeker beest en deszelfs aard. 

Intusschen, beeren, voorspoedige en gelukkige volgende kwart 
eeuw, in het belang van de' Nederlandsche philatelic en van ons 
Maandblad ! W. G. d. B. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

EEN EN DERTIGSTE NEDERLANDSCHE PHILATELISTEN-
DAG OP ZATERDAG, 7 SEPTEMBER 1940 TE AMSTERDAM. 

A. — Inleiding. 
"Wanneer men zijn indrukken omtrent den een en dertigsten 

Nederlandschen Philatelistendag op 7 September te Amsterdam 
in enkele woorden zou willen weergeven, dan moeten deze kort 
en kernachtig aldus luiden: „goed geslaagd". Er zijn vereenigingen 
geweest, die van oordeel waren, dat men onder de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden beter deed dit jaar van een philatelistendag 
af te zien. Andere meenden daarentegen, dat thans meer dan 
ooit ten behoefte aan ontspanning duidelijk merkbaar was. Men 
wilde wel eens over iets anders praten dan over oorlogselllende 
en distributiezorgen. Bij meer dan één vereeniging was gebleken 
dat normale voortzetting van de maandelijksche vergaderingen zeer 
op prijs werd gesteld en dat deze zich in een druk bezoek 
mochten verheugen. Het bondsbestuur heeft er dan ook geen 
spijt van gehad, dat het dezen 31en philatelistendag heeft doen 
doorgaan. Behalve de twee antipoden in het uiterste noord- en 
zuidwesten: Den Helder en Vlissingen, waren afgevaardigden van 
alle bondsleden aanwezig. Van de bondsbestuursleden ontbrak de 
vice-voorzitter, de heer J- C. Cramerus, wegens overlijden van 
zijn echtgenoote. Onder de officieele gasten bevonden zich in de 
eerste plaats de statige en sympathieke figuur van den directeur-
generaal der P.T.T., voorts de directeur van het postmuseum, de 
waarnemend directeur van het hoofdpostkantoor te Amsterdam, 
alle leden der fusie-commissie en ten slotte de populaire persoon 
van den voorzitter der F.I.P. De Pers schitterde — ondanks 
tijdige en uitdrukkelijke uitnoodiging via het A.N.P. — door 
afwezigheid; tijdens de vergadering kwam een verzoek binnen, 
om zelf maar een verslagje in te dienen, waartoe — begrijpelijker
wijze — niemand der leidende personen tijd, lust of gelegenheid 

'had. Zoowel de voorzitter van den Duitschen Rijksbond als die 
van den Koninklijken Belgischen Bond hadden hun aanwezigheid 
afhankelijk gesteld van de verkeersmogeKjkheden, die — blijk
baar — beiden hadden belet, aan hun goede voornemens gevolg 
te geven. Verschillende factoren werkten samen, om een prettige 
stemming te kweeken. Het weer was prachtig en de omgeving 
in café-restaurant „Lido" zeer comfortabel; na het verlies van 
vele trouwe kameraden, die hun leven bij de verdediging van het 
vaderland lieten, waren de aanwezigen des te meer verblijd elkaar 
in goeden welstand terug te zien; de Bond zelf mocht zich in 
de aansluiting van drie nieuwe leden met een gezamenlijk aantal 
van ruim zeshonderd personen verheugen. Zoo was er 
reden te over tot dankbaarheid, alhoewel tusschen dezen hellen, 
warmen zonneschijn een donkere, kille schaduw viel in den vorm 
van het schier onherstelbare verlies door het heengaan van den 
zeer vooraanstaanden, populairen philatelist W. G. Zwolle, eerste-
bondssecretaris, hoofdredacteur van het Maandblad en secretaris
generaal der F.I.P., organisator en trouw bezoeker van vele Neder 
landsche Philatelistendagen, waar hij een algemeen geziene en 
gewaardeerde persoonlijkheid was; hij viel, als kapitein der 
infanterie, op 11 Mei 1940 bij de vervulling van zijn vader-
landschen plicht; zijn nagedachtenis blijft bij ons, Nederlandsche 
Philatelisten, in hooge eere. 

B. — Jaarlijksche algemeene vergadering. 
1. Opening om ongeveer 10 uur 30. 
De bondsvoorzitter, dr. H. C. Valkema Blouw, opende den 

31en Nederlandschen Philatelistendag met de volgende rede: 

Mijne Heeren; 
Het IS mij een groot genoegen en voorrecht om u namens 

den Bond hier op den 31 sten Nederlandschen Philatelistendag 
welkom te heeten. Wij beleven buitengewone tijden. Het is dan 
ook geen wonder, dat deze philatelistendag een buitengewoon 
karakter draagt. Moest hij het vorig jaar door den ernst der 
tijden beperkt worden, dit jaar hebben de omstandigheden, waarin 
wij verkeeren, het zelfs een oogenblik twijfelachtig gemaakt, óf 
hij wel door zou kunnen gaan. 

Toch heeft het bondsbestuur gemeend — en het blijkt, dat 
een overgroot deel der vereenigingen die meening deelde — dat 
dit wèl moest geschieden, vooral met het oog op de gewichtige 
en belangrijke onderwerpen, die aan de orde worden gesteld. Ik 
dank u daarom zeer voor uw aanwezigheid ! 

Meer dan ooit hebben wij nu behoefte om ons eens even te 
onttrekken aan de dagelijksche beslommeringen, aan al datgene 
wat ons beklemt en met zorgen vervult. Wij, Philatelisten, vinden 
een steun in onze liefhebben). De uurtjes, met onze verzamelingen 
doorgebracht, schenken ons èn afleiding èn een verfrissching van 
geest, die ons in staat stellen onze taak met nieuwen moed ter 
hand te nemen. Ik heb het tenminste zoo gevoeld en ik vermoed, 
dat dit met velen uwer evenzeer het geval zal zijn. 

Het is echter te begrijpen, dat het bestuur in den opzet van 
dezen dag een weerspiegeling heeft willen geven van den ernst, 
die deze tijden kenmerkt. Geen bondsfeestelijkheden staan op het 
programma; slechts een eenvoudige, gemeenschappelijke maaltijd, 
een kameraadschappelijk samenzijn. 

De ernst der tijden weerspiegelt zich ook in de aan- of betei 
afwezigheid van verschillenden onzer gewoonlijke gasten; buitcn-
landsche vertegenwoordigers, hoewel uitgenoodigd, ontbreken. 
Des te meer verheugt het ons hier aanwezig te zien den Directeur-
Generaal van de Posterijen, die ondanks zijn zware en verant
woordelijke taak een oogenblik heeft gevonden om deze verga 
dering bij te wonen. Een blijk van zijn groote belangstelling in 
onzen Bond, welke wij ten zeerste op prijs stellen. Niet minder 
verheugt ons de tegenwoordigheid van den voorzitter der F.I.P., 
een trouw comparant van onze philatelistendagen. Ook heet ik 
hier gaarne welkom den directeur van het postmuseum, den waar
nemend directeur van het hoofdpostkantoor en — niet het minst 
— den heer König als voorzitter van de Amsterdamsche Ver
eeniging „De Philatelist", die hedenavond als onze gastvrouwe 
zal optreden ter gelegenheid der herdenking van haar 12H-jarig 
bestaan. Het zou de eerste maal zijn, dat de Bond te gast ging bij 
een niet-aangesloten vereeniging, wat echter een typische uit
drukking zou wezen van ons aller oprechten wensch naar een-
haid in de philatelistische wereld. Al werden de voorafgaande 
besprekingen gevoerd met een niet-aangesloten vereeniging, ik kan 
u nu tot mijn — en waarschijnlijk tot uw aller — groote vreugde 
mededeelen, dat „De Philatelist" besloten heeft tot den Bond toe 
te treden. Alzoo vergaderen we dus toch op „eigen bodem". Mijn 
gelukwenschen, ook namens den Bond, aan deze jubileerende ver
eeniging moge ik tot een ander moment bewaren. Ik betuig den 
heer König den dank van den Bond voor alle diensten, bij de 
voorbereiding van dezen dag bewezen. 

K. E. König, 
de energieke voorzitter der A.V.P. 
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Verder heet ik als gasten welkom de leden der fusiecommissie, 
die een half jaar van naarstigen arbeid achter den rug hebben. 

Het IS mijn droeve plicht u weer een oogenblik tot de groote 
ernst des levens terug te roepen. Ik verzoek u staande de woorden 
aan te hooren, die ik moet spreken naar aanleiding van het heen 
gaan van onzen eersten-secretaris, van onzen trouwen Zwolle: 

Zijn verdiensten voor onzen Bond en voor de geheele phila 
telle behoef ik u wel nauwelijks in herinnering te brengen. Daar 
van zijn wij allen ten zeerste overtuigd. Hij ging heen temidden 
van zijn werk, werd gerukt ook uit het midden van onzen kring. 
Ja: uit ons midden. Want om hem concentreerde zich het bonds-
werk; hij was de ziel van den Bond. Bij zijn heengaan hebben Wij 
dat wel heel duidelijk ervaren. 

Al heeft, gelukkig, zijn vriend de Bas veel kunnen opvangen, 
Zwolle zal voor ons onvervangbaar blijven. Ook als vriend. We 
missen hem nog steeds heel erg, niet het minst op dezen dag ! 
Ik meen, dat ik, in den geest van de bescheidenheid en van den 
eenvoud, die Zwolle kenmerkten, goed doe hieraan niets toe te 
voegen In het Maandblad en aan zijn groeve hebben we uit
voeriger uitdrukking aan onze gevoelens gegeven. Hier klinke, zij 
het met grooten rouw, een laatst vaarwel ! 

Naast Zwolle mogen we niet vergeten de andere philatelisten, 
die hun leven gaven voor hun en voor ons aller vaderland. 

Herdenken we een oogenblik: N. W. de Jong, S. Buddenbaum; 
J. J. Bels; ir. H . van Berckel van de RP.V. ; kapitein K. Brouwer 
van „Groningen"; J. M. Uijtenhoudt van „Helder"; A. J. M. 
van Liempd van de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars en alle met bij den Bond aangesloten philatelisten, 
die vielen op het veld van eer. Hun assche ruste in vrede ! — 

Onze deernis gaat niet minder uit naar onze mede-verzamelaars, 
die hun dierbare collecties verloren zagen gaan en tot de hande
laars, die zich in hun bestaansmogelijkheid ernstig bedreigd 
zien door de geleden, vaak onherstelbare schade Daar, waar hulp 
werd gevraagd, heeft de Bond, naar haar bescheiden draagkracht, 
getracht om die te bieden. 

In dit jaar trof nog een andere slag de philatelistische wereld: 
Van Essen is 8 November 1939, na een kortstondige ziekte, ont
slapen. Veel heeft hij, zoowel voor het verzamelen als voor de ver
zamelaars, gedaan. Van 1932 af was hij voorzitter van de Neder-
landsche Vereeniging. Ook den Bond heeft hij een tijdlang als 
penningmeester gediend. Zijn verdiensten werden door toekenniijg 
van de Waller- en van de Leon de Raay-medaiUe erkend. Nog in 
September 1939 was hij de ziel van de Hilversumsche tentoon
stelling. In hem is een kundig en waarachtig, steeds tot helpen 
en voorlichten bereid philatelist heengegaan. 

Ook verloor de Nederlandsche philatelie vele door het over 
lijden van den heer C. Deenik, den bekenden Utrechtschen expert, 
die — indirect — onder de oorlogsslachtoffers moet worden 
gerangschikt. 

Wilt u, door u een oogenblik van uw zetels te verheffen, met 
mij ook hun nagedachtenis eeren ? Dank u. — 

In September van het vorige jaar was het mij, door tijds
omstandigheden, onmogelijk om de algemeene vergadering bij te 
wonen. Ik heb daar dus het voorzitterschap niet uit de handen 
van mijn voorganger, den heer Costerus, kunnen overnemen en 
hem met openlijk kunnen danken voor de vriendelijke woorden, 
die hij tot mij gericht heeft Ik moge dat nu in korte bewoor 
dingen doen: 

Waarde heer Costerus; 
BIJ het aanvaarden van het voorzitterschap van den Bond rust 

wel in de allereerste plaats op mij de plicht om U dank te zeggen 
voor wat u in tal van jaren voor den Bond is geweest en voor 
alles wat u in dien tijd voor den Bond heeft verricht. Het zal 
zeer moeilijk voor mij zijn om u in ijver en plichtsbetrachting 
voor den Bond nabij te komen, al wil ik dat eerlijk pogen te doen. 
Een opsomming geven van al uw verdiensten wil ik niet; dat 
zou te veel tijd vergen. Maar laat ik volstaan met uw laatsf 
werk naar voren te brengen inzake iets, dat èn u èn mij nauw 
aan het hart hgt: de fusie. Gij hebt reeds jaren geleden ingezien, 
dat alleen eenheid ons sterk kan maken, dat uit eendracht de 
kracht van den Bond moet groeien. Met bewonderenswaardige tact 
hebt gij den weg daartoe trachten te effenen en het succes, dat 
daarbij door ons behaald is en waarmede o. a. de ontwerpen 
wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement in nauw verband 
staan, is voor een groot deel aan uw voorbereidend werk te 
danken. Hiermede is, meen ik, uw werk in den Bond wel zeer 

typeerend gekenschetst De Bond is u veel dank verschuldigd. 
Moge het u gegeven zijn om nog vele jaren getuige te wezen 
van een voorspoedig en bloeiend bondsleven, dat u zoo na aan 
het hart ligt. 

Ik sprak zoo j'uist over de „fusie". Het werk daarvoor heeft 
een groot gedeelte van het laatste bondsjaar in beslag genomen. 
2 September 1939 werd de fusie-commissie gevormd, die haar 
taak met grooten ernst en toewijding aanvaardde. Reeds hier past 
een woord van hulde voor het werk van den voorzitter, den 
heer Van 't Haaff ,die — ondanks vaak overstelpende werk
zaamheden — steeds met groote tact de vergaderingen leidde, 
terwijl hij zich in de moeilijkheden der vraagstukken volkomen 
had ingewerkt, hetgeen een vlotte afhandeling zeer ten goede 
kwam. Niet minder lof komt toe aan den secretaris, den heer 
De ^as . Deze wist na elke vergadering een volkomen juiste en 
overzichtelijke samenvatting van het behandelde te geven en 
deze aan de leden rond te zenden, wat het werk ongetwijfeld 
buitengewoon vereenvoudigd en vergemakkelijkt heeft. Aan hem 
IS het wel in de eerste plaats te danken, dat de geheele voor
bereiding voor de wijziging van statuten en huishoudelijk regle
ment zoo buitengewoon vlot verloopen is. Ook den anderen leden 
van de fusiecommissie moet grooten dank gebracht worden voor 
hun trouwe opkomst en hun mnig medeleven met het behandelde. 
Na de besprekingen in de fusiecommissie volgde uitvoe
rige behandeling in bestuursvergaderingen, overleg met de ver-
eenigingen, die in het Mei-nummer van het Maandblad op de 
hoogte waren gesteld, waarvoor ik de administratie van het 
Maandblad bij dezen dank betuig, bespreking met den rechts 
kundigen raadsman van den Bond en, tot slot, een gezamenlijke 
vergadering van bondsbestuur en fusiecommissie, die geleid heeft 
tot de eindontwerpen statuten en huishoudelijk reglement, zooaL 
die nu voor onze buitengewone vergadering aan u ter beoor
deeling zijn voorgelegd. 

Ik mag deze fusiebespreking niet eindigen zonder u te hebbi.n 
medegedeeld, dat reeds, nóg eerder dan de Amsterdamsche Ver
eeniging „De Philatelist", de Rotterdamsche Philatelisten-Veree
niging zich voor het bondslidmaatschap heeft aangemeld, ondanks 
de zware slagen, die juist deze vereeniging getroffen hebben Van 
harte heet de Bond beide vereenigingen welkom, welke haar leden
tal met ongeveer 650 doen toenemen. Reeds nu meenen wij, 
vooral door het nauwe contact, dat wij in de fusiecommissie met 
de voorzitters dezer beide vereenigingen hadden, te mogen voor 
spellen, dat de samenwerking tusschen deze nieuwe leden en den 
Bond een zeer hartelijke zal zijn, hopelijk tot wederzijdschen bloei. 
Ik moge hieraan toevoegen, dat de toetreding van deze beide 
vereenigingen tot onzen Bond, zelfs vóórdat de ontwerpen sta
tuten en huishoudelijk reglement zijn aangenomen, een zeer groot 
blijk van vertrouwen beteekent ! 

Met zeer groot genoegen kan ik u de aansluiting van nog een 
derde vereeniging berichten: die van de Vereeniging van Post
zegelverzamelaars „Gouda" te Gouda. Al telt deze vereeniging 
slechts 35 leden, haar toetreding beteekent met minder een groot 
succes We heeten ook deze jongste dochter van harte welkom 
en richten dan tevens een woord van hartelijken dank tot onzen 
penningmeester, den heer Polling, die zeer veel tot deze toe
treding heeft bijgedragen, daarmede voortgaande op den goeden 
weg, dien hij heeft ingeslagen, toen hij de vereeniging „Helder" 
tot den Bond heeft gebracht. Hulde ! 

Ik moge de hoop uitspreken, dat de tot nu toe weifelende en 
twijfelende vereenigingen het voorbeeld van Rotterdam, Arnstcr 
dam en Gouda zullen volgen. Eenheid is meer dan een vooi o j 
gaande leuze van dezen tijd Eenheid maakt sterk ! Wij behoore'n 
bij elkaar, wij hebben dezelfde belangen ! Waarom dan niet samen 
te gaan ? Voor groote belangen moeten de kleine wijken. Laat 
het gemeenschapsgevoel ons brengen tot een besef van éénheid 
en saamhoorigheid en tot een daadwerkelijke gemeenschap. 

De verdere bondswerkzaamheden en wederwaardigheden heeft 
u wel uit de vele en uitvoerige verslagen leeren kennen. U wilt 
me ten goede houden, dat ik niet in herhalingen verval en aan
nemen, dat dit niet getuigt van mindere waardeering. Bijzondere 
vermelding verdient, dat aan onzen oud-voorzitter de Waller-
medaille 1939 werd toegekend, met welke onderscheiding zijn 
philatelistische verdiensten naar waarde zijn erkend, en dat de 
heer Jan Poulie, voorzitter van de Amsterdamsche Postzegel 
Sociëteit, de Leon de Raay medaille voor 1939 verwierf. Beide 
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beeren wenschen wij hartehjk geluk. Mogen deze onderscheidingen 
voor hen een aansporing vormen, om met hun verdienstelijke 
publicaties voort te gaan. 

Te Hilversum vergastte de afdeeling Gooi en Eemland der 
Nederlandsche Vereeniging ons in September van het vorige jaar 
op een uitstekende tentoonstelling, een blijk van moed en ver
trouwen, waarvoor de wakkere ontwerpers alle hulde verdienen. 

Rest mij tot slot een woord van oprechten dank aan allen, 
zonder uitzondering, die getracht hebben om in het afgeloopen 
jaar het streven van onzen Bond te bevorderen; hetzij zij dit 
gedaan hebben als leden van het bondsbestuur, in commissies ot 
in den boezem hunner vereenigingen, zij allen hebben meegewerkt 
en daarvoor breng ik hun dank in naam van den Bond. 

Persoonlijk dank ik nog mijn medeleden van het bondsbestuur, 
en in de eerste plaats onzen secretaris De Bas, voor hun groote 
medewerking en voor de groote hoeveelheid werk, die zij in 
deze moeilijke tijden hebben verzet. Steeds stonden zij klaar om 
het bondsbelang te dienen. Ik hoop, dat de besprekingen van heden 
in denzelfden goeden geest gehouden zullen worden. 

Laat ons slechts het belang van den Bond voor oogen houden, 
persoonlijke belangetjes en gevoeligheidjes opzij zetten en één zijn 
m ons streven tot heil van den Bond ! Dan zal onze arbeid van 
heden rijke vruchten dragen. 

Nogmaals: ik heet u allen van harte welkom en open hierbij 
den 31 sten Nederlandschen Philatelistendag 

2 De voorzitter deelt mede, dat het Kapittel voor de Costerus 
medaille besloten heeft, deze onderscheiding voor 1940 met toe 
te kennen. 

3. De notulen van de 30e jaarlijksche algemeene vergadering te 
's-Gravenhage, afgedrukt op blzn. I e. v. van het October-
nummer van het Maandblad 1939, worden, onder dankzegging 
aan steller, goedgekeurd. 

4. De voorzitter stelt voor, gelet op de waarschijnlijke wijzi
gingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, de functies 
van eerste- en tweede-secretaris te vereenigen in den persoon van 
den heer W. G. de Bas, die als tweede-secretaris sedert 11 Mei 1940 
de functie van eerste-secretaris heeft waargenomen. De vergade
ring betuigt daarmede haar instemming De voorzitter instal
leert met eenige van waardeering getuigende woorden den 
tweede-secretaris als algemeen bondssecretaris. 

5. De voorzitter stelt voor, aan punt 5 der agenda, betief
fende toelating van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„Gouda" als lid van den Bond, alsnog toe te voegen de toe
lating als zoodanig van de „Rotterdamsche Philatelisten-
Vereemging" en van de „Amsterdamsche Vereeniging: De Phila
telist". De secretaris deelt mede, dat alle bescheiden, welke 
volgens artikel 2 van het huishoudelijk reglement voor het lid
maatschap van den Bond moeten worden overgelegd, van de 
drie genoemde vereenigingen in orde zijn bevonden. De drie 
vereenigingen, met een gezamenlijk aantal van 679 leden 
(„Gouda" met 35, R.P.V. met 380, A V.P. met 264), worden bij 
acclamatie als leden van den Bond toegelaten en door den voor
zitter als zoodanig hartelijk welkom geheeten. 

6. Het jaarverslag van den waarnemend-secretaris, afgedrukt op 
blz. III van het Augustus-nummer van het Maandblad 1940, 
wordt, onder dankzegging aan steller, goedgekeurd. 

7. Het jaarverslag van den penningmeester, afgedrukt op blz. 
IV van het Augustus-nummer van het Maandblad 1940, wordt 
goedgekeurd Bij monde van den heer P. Vredenduin brengt de 
vereeniging „HoUandia" verslag uit over de rekening en verant
woording betreffende het vereenigingsjaar 1939-'40 Deze werd 
volkomen in orde bevonden. De penningmeester wordt, onder 
dankzegging voor zijn nauwkeurig en nauwgezet beheer, ge
dechargeerd Hem wordt hulde gebracht voor zijn beleid en werk
zaamheid tijdens zeer moeilijke bondsomstandigheden. 

8. He t jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst, af
gedrukt op blz. V van het Augustus-nummer van het Maand
blad 1940, wordt, onder dankzegging aan steller, goedgekeurd. De 
voorzitter blijft de belangen van het bonds-falsificaten-album 
zeer in de goede zorgen der leden aanbevelen. 

9. Het jaarverslag van den beheerder van het bonds-informatie-
bureau, afgedrukt op blz. V van het Augustus-nummer van het 
Maandblad 1940, wordt, onder dankzegging aan steller, goed 
gekeurd. 

10. BIJ behandeling van de begrooting 1940-'41, afgedrukt op 
blz. IV van het Augustus-nummer van het Maandblad 1940, ver

klaart de voorzitter van de F.I.P. zich accoord, dat, gelet op 
de tijdsomstandigheden, de post betreffende de contributie voor 
de F.I.P. pro memorie is uitgetrokken. De begrooting voor het 
vereenigingsjaar 1940-'41 wordt goedgekeurd. 

11. BIJ de bespreking van de plaats, waar in 1941 de 32e Neder
landsche Philatelistendag zal worden gehouden, verklaart 
„Groningen" te moeten betreuren, dat zij, door de tijdsomstan
digheden, genoodzaakt is geweest van haar voornemen tot ont
vangst van den Bond in het Haagje van het Noorden in 1940 
af te zien (zie blz. I, Mei-nummer Maandblad 1940). De over
wegingen, welke „Groningen" tot intrekking van haar uitnoodi-
ging hebben bewogen, zijn gegrond gebleken. „Groningen" is thans 
voornemens — zoo mogelijk — in 1941 als gastvrouw op te 
treden. 

De voorzitter zegt „Groningen" dank voor dit sympathieke 
gebaar. De vergadering stelt — voorloopig — als plaats, waar in 
1941 de 32e Nederlandsche Philatelistendag gehouden zal wordenj 
vast: Groningen. 

12. BIJ de rondvraag deelt de voorzitter mede, dat, op verzoek 
van het comité voor den verkoop van zomerzegels, bij den Bond 
ingediend door tusschenkomst van den Pers- en Propagandadienst 
der P.T.T., honderd exemplaren van een propagandaboekje ter 
bevordering van den verkoop der zomerzegels beschikbaar zijn. 
Deze boekjes zijn, ä ƒ 0.90 per stuk, bij den penningmeester 
verkrijgbaar. 

De voorzitter der jubileerende A.V P., de heer K. E. König, heet 
namens zijn vereeniging, den Bond welkom te Amsterdam. Daar 
het weer bijzonder gunstig is, zal de boottocht door Amsterdam's 
grachten en havens hedenmiddag doorgaan. De heer König verrast 
alle aanwezigen met een fraaie prentkaart van de plaquette, 
welke de A.V.P. ter gelegenheid van haar koperen feest heeft 
doen slaan, met atstempelmg 7-IX-1940. 

De voorzitter zegt den heer König dank voor zijn welkomst
woord en voor zijn hoffelijke attentie. 

De heer Reijerse (Utrecht) vraagt of — gelet op de gewijzigde 
omstandigheden in den Lande, ook de Duitsche Rijksbond van 
Philatelisten voor dezen Philatelistendag is uitgenoodigd. De 
secretaris antwoordt dat zulks — naar de goede gewoonte van 
vorige jaren — inderdaad het geval is. 

De oud-bondsvoorzitter, den heer W. P. Costerus, dankt den 
voorzitter voor diens vriendelijke woorden, welke deze tot hem 
heeft gericht. Hij heeft gemeend, wegens bereiken van een, zij het 
met officieele, levensgrens, het bondsvoorzitterschap te moeten 
neerleggen, om dit aan een jongere kracht over te dragen. Dat hij 
daaraan z. i. goed gedaan heeft, bewijst het feit, dat waar hij 
in acht jaren met is mogen slagen één lid voor den Bond te 
winnen, de nieuwe voorzitter kans heeft gezien binnen één jaar 
drie nieuwe leden met totaal 679 personen onder de bondsvaan 
te vereenigen. (Applaus). 

De Directeur-Generaal der P.T.T. spreekt daarna eenige van 
waardeering voor den Bond getuigende woorden tot de verga
dering in het algemeen en tot den voorzitter in het bijzonder. 
Ambtsbezigheden verhinderen hem tot zijn spijt de buitengewone 
algemeene vergadering bij te wonen en als gast bij den gemeen-
schappelijken maaltijd aan te zitten. 

De voorzitter dankt den Directeur-Generaal voor diens aan
wezigheid en vriendelijke woorden; hij beveelt de belangen van 
den Bond bij voortduring m de goede zorgen en aandacht van den 
leider der P.T.T. aan. 

13. Hierna sluit de voorzitter, omstreeks 11 uur 30, de jaai-
lijksche algemeene vergadering, die een zeer vlot verloop had 
door de omstandigheid, dat alle jaarverslagen en de begrooting 
te voren in het Augustus-nummer van het Maandblad 1940 waren 
afgedrukt. Er wordt een kwartier gepauzeerd. 

Gedurende de pauze ontving de Bond een uitnoodiging van 
den voorzitter van de „Amsterdamsche Postzegelbeurs" tot een 
bezoek aan deze beurs m den namiddag. Hoezeer deze uitnoodiging 
op hoogen prijs werd gesteld, kon deze niet worden aangenomen 
daar het programma van den 31sten Nederlandschen Phüatelisten-
dag van uur tot uur was vastgesteld en sloot als een bus. 

Ook kwam een telegram binnen van den nestor der U.Ph.V. 
den tachtigjarigen heer J. F. Burgersdijk uit Bilthoven, luidende-
„Vergader mede in den geest, maar was er liever zelf bij geweest". 

C. — De buitengewone algemeene vergadering. 
Nadat m het Mei-nummer van het Maandblad 1940 de ont-
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werp-wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement waren bekend 
gemaakt, kregen de aangesloten vereenigingen tot 15 Juli gelegen
heid, hieromtrent haar op- en aanmerkingen m te dienen. Ver
schillende leden maakten van deze gelegenheid gebruik en toonden 
daarbij, dat 2ij de ontwerpen ter dege hebben bestudeerd. Van hen 
noemen wij hier in het bijzonder de vereenigingen „Groningen", 
„Zuid-Limburg", „Op Hoop van Zegels" en de „Nederlandsche 
Vereeniging". De ingekomen amendementen zijn door het bonds
bestuur, 111 overleg met den rechtskundigen raadsman van den 
Bond, overwogen en verwerkt, waarna — in overleg met de 
fusiecommissie — eindontwerpen werden opgesteld, die tijdig in 
afdruk aan alle belanghebbenden zijn toegezonden en waarover 
thans deze buitengewone algemeene vergadering ingevolge art 11 
der bestaande statuten en artikel 40 van het bestaande huis
houdelijk reglement moet beslissen. 

De voorzitter opende omstreeks 12 00 uur de buitengewone 
algemeene vergadering met de volgende rede: 

Mijne beeren; 
Hiermede open ik deze buitengewone algemeene vergadering Ik 

verzoek u om bij de debatten niet noodeloos uitvoerig te worden 
en te bedenken, dat eenige spoed bij de behandeling gewenscht 
IS, al zal ik trachten alle overhaasting te vermijden. Alvorens, 
artikelsgewijze, tot de behandeling der ontwerpen over te gaan, 
zou ik u, ter vereenvoudiging en ter voorkoming van herhalingen, 
gaarne enkele toelichtingen geven. In de eerste plaats wil ik er 
u uitdrukkelijk op opmerkzaam maken, dat bedoeld is een 
„wijziging ' van de oude statuten en van het oude huishoudelijk 
reglement. In de fusiecommissie is er de nadruk op gelegd, dat 
men zich niet wil vereenigen in een „nieuwen" Bond, maar zich 
aansluiten bij den bestaanden, mits enkele artikelen van de 
bestaande statuten en het bestaande huishoudelijk reglement 
worden gewijzigd. Men heeft het zoo uitgedrukt: men wil 
de fundamenten behouden, maar den bovenbouw aantrekkelijker 
maken Daarom is — behoudens soms enkele onbeduidende 
redactiewijzigingen — zoo min mogelijk veranderd wat behouden 
kon worden, daarnaast is, in enkele artikelen, de poort voor aan 
sluiting wijder opengezet, daarbij dankbaar gebruik makend van 
de suggesties der verschillende leden van de fusiecommissie, van 
de aanwijzingen, die de rechtskundige raadsman van den Bond 
heeft gegeven en van de op- en aanmerkingen der vereenigingen 
Het IS gemakkelijker de „vereischte" goedkeuring op „wijzigingen", 
dan op geheel nieuwe statuten en reglementen te verkrijgen Uit 
eerbied voor de traditie is daarom o a artikel 6 der bestaande 
statuten ongewijzigd gehandhaafd, al achtten verschillende 
leden dit overbodig. 

Artikel 2 der statuten is uitgebreid in verband met het ver 
vallen van artikel 5 van het huishoudelijk reglement, da. aan 
leiding gaf tot veel misverstand, o. a. betreffende mi reuk op 
autonomie. Fusiecommissie en bestuur hebben eenparig g 'inecnd, 
dat het voldoende was om de plaatselijke aangelegenheden uit 
drukkehjk onder de bevoegdheid van de plaatselijke vereenigingen 
te brengen, zooals thans in lid c is geschied, wat, vooral in belang
rijke kwesties, eventueel overleg met het bondsbestuur niet uic 
sluit. 

Van het ontwerp-huishoudelijk reglement zal artikel 5 wel met 
veel commentaar behoeven. Dat de uiterste grens van het aantal 
stemgerechtigde afgevaardigden voor elke vereenigmg op zes 
bepaald wordt, werd algemeen als een billijke waarborg voor 
de kleinere vereenigingen tegen overheersching door grootere 
beschouwd. 

Artikel 6 betreffende een klein bestuur van slechts 5 leden dient 
men m verband met artikel 16, den bondsraad betreffende, te 
beschouwen. Deze bondsraad wordt ten onrechte als iets geheel 
nieuws gezien. Ik verwijs hierbij in de eerste plaats naar artikel 4 
van het bestaande huishoudelijk reglement, waarbij de „vertegen
woordigers" der vereenigingen voor een jaar werden aangewezen 
hun werkzaamheid werd echter nergens nader omschreven In 
het instituut der z g vóórvergaderingen van den Bond vond men 
iets van die mogelijke werkzaamheid dezer „vertegenwoordigers" 
buiten jaarhjksche algemeene vergaderingen terug. Die vóór
vergaderingen waren echter ter mislukking gedoemd. 

Wij stellen ons van den bondsraad voor, dat deze moet bestaan 
uit vertegenwoordigers, die èn een bijzonder belang stellen in 
groei en bloei van den Bond èn die op het gebied der philatelie 
deskundig zijn Het moet a. h. w. een onderscheiding zijn om tot 
vertegenwoordiger van een vereeniging in den bondsraad te 

worden verkozen. In elke vereeniging zal wel iemand te vinden 
zijn, die aan deze te stellen eischen voldoet en door zijn hoedanig
heden in het vereenigingsleven naar voren treedt, iemand, die 
vereenigingsbelangen met bondsbelangen weet te vereenigen, die 
een traït d'union zal vormen tusschen vereeniging en Bond, die 
den Bond zal dienen in den bondsraad, doch tevens in zijn ver 
eeniging belangstelling zal wekken voor den Bond, meer dan 
thans door rondschrijvingen over bondsbestuursvergaderingen 
mogelijk is. 

Door het instituut van een bondsraad krijgt — desgewenscht — 
iedere vereeniging, op den voet van volkomen gelijkgerechtigdheid, 
medezeggingschap in de leiding van den Bond. 

In hoeverre de bondsraad nuttig en vooral opbouwend werk 
zal kunnen verrichten, hangt van den bondsraad zelf af. Het is 
een nieuw instituut, dat zijn eigen waarde zal moeten bepalen Een 
dergelijk college van ervaren mannen, wie èn de philatelie in 
het algemeen èn den Bond in het bijzonder nauw aan 't hart 
liggen, zal een zeer uitgebreid arbeidsterrein vinden, een terrein, 
waarop het 't bondsbestuur gevraagd en ongevraagd van advies 
zal kunnen dienen. Het zal zelfs door het doen van eigen voor
stellen initiatief kunnen nemen. Een verstandig bondsbestuur zal 
dankbaar zijn als de bondsraad zijn aandacht op bepaalde punten 
vestigt en aan de verwezenlijking daarvan mee wil werken. Ik 
noem daarvan slechts enkele dingen, die in de eerstvolgende 
jaren de aandacht van den Bond moeten hebben: 

Ie. Het „algemeen" worden van den Bond, d.w z. het omvatten 
van alle vereenigingen en van het overgroote deel der verzame
laars. Hierbij doen zich allerlei bezwaren voor van financieelen 
en constructieven aard (b.v. die der „vereischte" goedkeuring), die 
zeer ingrijpende studie eischen, welke voor een bondsbestuur alleen 
haast een tè zware taak is. 

2e. Het vraagstuk van de verhouding verzamelaar-handelaar, 
het garandeeren van deugdelijke zegels, de bevoegdheid tot het 
houden van veilingen, het instellen van bonds-handelaren, enz , 
kor tom: een kwestie met veel voetangels en klemmen, die veel 
competenties raakt en nauwkeurige studie vergt. 

3e. Het in éen bonds-bibliotheek samenbrengen van al het mate
riaal uit de verschillende verspreide, thans vaak gebrekkig ge
organiseerde vereenigingsbibliotheken, onder te brengen m een 
eigen „bondshuis" in 't zeer verre verschiet. 

Alles vraagstukken ter bestudeering te over ! Een actieve bonds
raad vindt hier stof tot werkzaamheden voor jaren Maar daar
toe moeten mannen naar voren komen, die het bondsbelang in de 
eerste plaats voorstaan, die idealist willen en durven zijn, met 
terzijdestelling van kleinzielige eigenbelangetjes. En zulke zijn 
toch genoeg in onzen Bond te vinden ? Dan zal de bondsraad 
spoedig een eigen, belangrijke plaats in den Bond innemen en 
zeer zeker geen wassen neus behoeven te zijn De bondsraad wordt, 
wat hij zelf van zich wil maken ! 

Wat de kosten betreft zijn wij er van overtuigd, dat deze niet 
op de vereenigingen mogen drukken, en dus ten laste van den 
Bond moeten komen. 

Als gevolg van het instellen van een bondsraad meenden zoo
wel fusiecommissie als bondsbestuur, dat voor de eigenlijke 
bestuurstaak volstaan kan worden met een bondsbestuur van vijf 
leden Dit aantal voorziet in de bezetting van de drie voor
naamste functies, die van voorzitter, secretaris en penningmeester, 
met een noodzakelijke reserve. Bovendien is een dergelijk klein 
bestuur gemakkelijk te „hanteeren", komt gemakkelijker voltallig 
bijeen Ook zijn de kosten minder, wat misschien een veelvuldiger 
samenkomst en gedachtenwisselmg ten goede komt. Eenparig 
meenden bestuur en fusiecommissie, dat de beheerder van het 
bonds-mformatiebureau en het hoofd van den keuringsdienst met 
ambtshalve leden van het bondsbestuur behoeven te zijn, even
min als dit b.v. thans het geval is met de belangrijke functie 
van rechtskundig raadsman van den Bond. Wanneer gewenscht 
kunnen genoemde functionarissen steeds tot het bijwonen van 
bestuursvergaderingen worden uitgenoodigd, zooals herhaaldelijk 
met den rechtskundigen raadsman is geschied. 

Hiermede meen ik beide ontwerpen voldoende te hebben toe 
gelicht en ingeleid, wat, naar ik hoop, de besprekingen aanmerke
lijk zal bekorten U kent nu de beweegredenen van bestuur en 
fusiecommissie Mochten er nog vragen of opmerkingen te be 
antwoorden zijn, dan komen deze vanzelf bij de artikelsgewijze 
behandeling aan de orde. 

Ik dring nogmaals aan op uiterste beknoptheid uwerzijds en op 
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een beperking van uw welsprekendheid in ons aller welbegrepen 
belang. 

a. Het eind-ontwerp gewijzigde statuten. 
Hierna kwam de artikelsgewijze behandeling van het eind

ontwerp gewijzigde statuten aan de orde. Inzonderheid „Gro
ningen*' weerde zich dapper bij de verdediging van haar voor
stellen. De discussies leidden ten slotte tot eenige redactie 
wijzigingen in de eindontwerp-artikelen 5 en 7. Na ampel beraad 
bleven de grenzen van ten minste een ledental van 25 voor 
vereenigingen, die als lid van den Bond wenschen toe te treden e j 
van 20 leden, beneden welk getal het lidmaatschap wordt ver
loren, gehandhaafd. Op voorstel van den heer mr. Bonn (afdeeling 
's-Gravenhage der Nederlandsche Vereeniging) werd de mogelijk
heid tot instelling van een bondsraad in de statuten vastgelegd, 
door het inlasschen van een nieuw artikel tusschen de eind
ontwerp-artikelen 7 en 8, luidende als volgt: „Er kan een bonds
raad worden ingesteld, waarvan de benoeming der leden en hun 
bevoegdheden worden geregeld bij huishoudelijk reglement" Hier
door moest de nummering van de eindontwerp-artikelen 8 tot 
en met 13 worden gewijzigd in 9 tot en met 14; de volgorde 
bleef onveranderd. 

De vergadering keurt het eindontwerp gewijzigde statuten 
met algemeene stemmen goed. Op deze wijzigingen dient 
thans de „vereischte" goedkeuring te worden gevraagd. Daarna 
zal de tekst van de gewijzigde statuten in het Maandblad worden 
bekend gemaakt. 

b. Het eind-ontwerp huishoudelijk reglement. 
De behandeling hiervan had meer voeten in de aarde dan die 

der statuten; ook kostte zij meer tijd, daar het aantal artikelen 
ruim twee maal zoo groot was. De voorzitter wees nog eens 
uitdrukkelijk op het verschil in benaming van „afgevaardigden" 
der vereeniging ter algemeene vergadering en haar „vertegen
woordigers" in den bondsraad. Tot ingrijpende veranderingen leid
den de discussies, waarin ook de afgevaardigde van „Zuid-Limburg" 
een belangrijk aandeel had, niet. De artikelen 16 en 18 ondergingen 
onbeteekenende redactiewijzigingen. Een grappig oogenblik vormde 
een juridisch debat tusschen de beide rechtskundige specialisten, 
mr. W. S. W. de Beer en mr. Bonn, over de wenschelijkheid, een 
artikel op te nemen, waarin vastgelegd werd, dat het huishoude
lijk reglement geen bepalingen mag bevatten, strijdig met de 
statuten (voorstel „Groningen"). Na uitvoerige discussie werd van 
deze „formule" afgezien. 

Een ander punt van bespreking vormde de kwestie van stem-
overdracht. De voorzitter van de fusiecommissie, de heer P. S. 
van ' t Haaff, stelde nogmaals duidelijk in het licht, dat stem-
overdracht ongewenscht was. ledere vereeniging behoort zooveel 
belangstelling te hebben voor de algemeene vergaderingen van den 
Bond, dat zij haar volle aantal afgevaardigden naar die vergadering 
zendt. Zij kan hiervoor zorg dragen, door het noodige aantal 
reserve-afgevaardigden te benoemen. Overdracht van stemmen kan 
leiden tot misbruiken; ten slotte kan dan een vereeniging slechts 
één van haar zes afgevaardigden ter vergadering zenden. De bonds-
en vereenigingsbelangen kunnen het best worden behartigd door 
de afgevaardigden persoonlijk. Het oordeel over het desbetreffend 
artikel bleek nogal uiteenloopend. Daarom werd het in stemming 
gebracht. Het artikel betreffende de stemoverdracht (artikel 29 
van het bestaande huishoudelijk reglement; artikel 25 van het 
ontwerp op blz. VIII van het Mei-nummer Maandblad 1940) werd 
met 22 stemmen tegen 8 geschrapt. Ten slotte onderging artikel 32 
van het ontwerp op blz. IX van het Mei-nummer Maandblad 1940 
een kleine redactie-wijziging. 

De vergadering keurt het eind-ontwerp gewijzigd huishoudelijk 
reglement goed. De tekst zal eerlang in het Maandblad worden 
bekend gemaakt. 

Het was 14.00 uur, toen de voorzitter deze buitengewone al
gemeene vergadering, onder dankzegging voor het betoond door
zettingsvermogen, geduld en belangstelling van alle aanwezigen, 
sloot. 

D. — De ontspanning. 
Na deze niet geringe ochtendprestatie van 10.00 tot 14.00 uur 

rammelden alle philatelistische magen. Een zeer geanimeerde maal
tijd in aangename omgeving, waarbij ook verschillende dames aan
zaten, vlotte keurige bediening en een zeer uitgebreide keur van 
heerlijke gerechten droegen het hunne er toe bij om na het vol
brachte „nuttige" ook het „aangename" te genieten. 

(Foto W. G. de Bas). 
Tijdens den maaltijd in „Lido". 

(Foto W. G. de Bas). 
De tafel van het bondsbestuur en de gasten 

tijdens den maaltijd in „Lido". 

Omstreeks half vier begaf een groot deel der dischgenooten 
zich aan boord der „Prinses Irene", die aan den Lidoschen steiger 
lag gemeerd. De boottocht door de Amsterdamsche grachten en 
havens, begunstigd door stralend najaarsweer, werd een groot 
succes. Algemeen genoten de opvarenden van de schilderachtige 
doorkijkjes, die de grachten boden, van het dichte loover der 
boomen aan de walkanten, waarachter de prachtige, antieke 
gevels der oude, statige patriciërshuizen, de breede Amstel en 
het wijde Y, met aan weerszijden de indrukwekkende laad- en los-
inrichtingen, die tot werkloosheid, en opslagplaatsen, die tot 
ledigheid waren gedoemd. De Lido-kieker zorgde aan boord, door 
het nemen van enkele foto's, dat deze tocht aan de vergetelheid 
werd ontrukt en aangenaam gezelschap op de gevoelige plaat 
werd vastgelegd. 

(Foto W. G. de Bas) 
De „Prinses Irene" aan den Lido-steiger. 
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Ruim 17.00 uur liep de „Prinses Irene" weer behouden, zonder 
door mijnen of torpedo's te zijn gestoord, de Lidosche haven 
binnen. 

Onder een borrel en gezelligen kout werd de 31e Nederlandsche 
Philatelistendag inofficieel gesloten. 

Alle hude aan de bondsbaby, de A.V.P., en aan haar energieken 
en sympathieken voorzitter in het bijzonder, voor hun oordeel
kundige en uitstekende voorbereiding van dezen dag ! 

E. — De jubileerende baby. 
Na de verpoozing van 17.00 tot 19.00 uur, waarin ieder zijns 

wils kon kiezen, verzamelden vele der aanwezige philatelisten 
zich in een der bovenzalen van hotel-café-restaurant „Krasna-
polsky", waar het bestuur der jubileerende A.V.P. gelegenheid 
bood haar geluk te wenschen en te complimenteeren. Tegen een 
achtergrond van kleurige bloemstukken van den Bond, de af-
deeling Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging, van 
„Philatelicä", „Breda", der H.P.V. en der R.P.V. stak het deftige 
zwart der bestuursleden scherp af .De vereeniging „Hollandia" 
had van haar sympathie doen blijken door schenking van eenige 
fraaie zegels voor de vereenigingsverzameling der jubilaresse. 

Na een openingswoord door den voorzitter van de feestvierende 
vereeniging, den heer K. E. König, die den Bond, namens zijn 
vereeniging, een exemplaar aanbood van de ter gelegenheid van 
dit jubileum uitgegeven, fraaie, bronzen plaquette, voerden achter 

Bronzen plaquette, geslagen ter gelegenheid 
van het 12J^-jarig jubileum der A.V.P. 

eenvolgens het woord: dr. H . C. Valkema Blouw, als vader, 
namens den Bond en alle daarbij aangesloten zustervereenigingen; 

, ,de heer W. G. de Bas namens den Raad van Beheer van het 
i > Maandblad; de heer P. J. Maingay als grootvader, namens de F.I.P.; 
| i de heer C. J. Reyerse namens „Philatelica" en mr. W. S. W. de 
^yBeer namens „Hollandia". De heer König dankte de gevers voor 

LA hun geschenken, de sprekers voor hun gelukwenschen en den 
secretaris, den heer J. A. Mik, als voorzitter van de feest
commissie, voor zijn vele en veelomvattende voorbereidende be
moeienissen, waardoor men, onder de bestaande tijdsomstandig
heden, getracht heeft van dit koperen jubileum te maken, wat 
er van te maken viel. Onder de aanwezigen merkte men op 
afgevaardigden van de U.Ph.V., de H.P.V., de R.P.V., „Gronin 
gen", „Zuid-Limburg", van de Amsterdamsche Postzegelsociëteit, 
van „Óp Hoop van Zegels", „De Globe", „Breda" en „Gouda". 

Jammer, dat velen der buiten Amsterdam wonende aanwezigen, 
W êgens de ongemakken der verduistering en allerlei geruchten 
van op handen zijnde spoorwegstoornissen, dit gezellig samenzijn 
maar al te vroegtijdig moesten verlaten. 

Ook tijdens dit feest werd gepropageerd voor aankoop van 
het boekwerkje „Vijf jaar Zomerzegels". De in radiokringen be
kende heer Bartous zorgde, als conferencier-balleider, met zijn 
liedjes en moppen voor een aangenaam en amusant verloop van 
den avond, terwijl een orkestje van drie man met zijn muziek-
program noodde, om de voeten van den vloer te heffen, waarbij 
de bekende stoelendans met een belooning voor de twee win
naressen niet ontbrak. Van tijd tot wijle werden de dames op een 
bonbonnetje gefoven. Ondanks de betrekkelijk geringe opkomst 
kan dit intieme feest zeer geslaagd worden genoemd en mag de 
A.V.P. met voldoening daarop terugzien. 

Onder een verre van wolkenloozen hemel gaat de Bond zijn 
drie en dertigste levensjaar tegemoet. Mogen zijn drie en dertigste 

jaardag en de 32ste Nederlandsche Philatelistendag onder geluk
kiger en voorspoediger wereldomstandigheden plaatsvinden. 

Utrecht; 20 September 1940. W. G. d. B. 
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. 

Agenda voor de algemeene vergadering op Zondag 
24 November 1940, te 11 uur v.m., in American 

Hotel, Amsterdam. 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 22 October 1939. (Zie 

November-nummer Maandblad 1939). 
3. Verslag over 1939. (Zie jaarboek 1940). 
4. Rekening en verantwoording over 1939. Rapport van de 

financieele commissie. (Zie jaarboek 1940). 
5. Begrooting 1941. (Zie Maandblad Augustus 1940). 
6. Verkiezing van een voorzitter. Candidaten zijn: 

W. P. Costerus Pzn. Voorgesteld door het bestuur. 
H. Ch. J. Roelofsz. Voorgesteld door de afdeeling Voorschoten. 

7. Verkiezing van 2 bestuursleden, die periodiek aftreden, nl 
P. Wittkämper en W. P. Costerus. Deze beeren stellen zich 
herkiesbaar. Mocht de heer Costerus tot voorzitter worden 
gekozen, dan zal voor hem een nieuw lid benoemd moeten 
worden. Candidaten zijn: 
M. J. Keiser, Amsterdam. Voorgesteld door het bestuur, be
nevens door de afdeelingen Amsterdam en Gooi en Eemland. 
H. Ch. J. Roelofsz. Voorgesteld door het bestuur. 

8. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur stelt 
voor, daarin geen wijzigingen te brengen. 

9. Voorstel van de afdeeling Haarlem. 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars noo-
digt den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars uit tot het instellen van het Instituut van 
Bonds-Postzegelhandelaren. 
Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging staat afwijzend 
tegenover dit voorstel. 

10. Voorstel van de afdeeling Haarlem. 
De navolgende artikelen van het huishoudelijk reglement wor
den gelezen als volgt: 
Art. 2. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari. 
Art . 3. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten dames en 

beeren, die de burgerlijke meerderjarigheid hebben 
bereikt. 

Art. 6. De gewone leden hebben het recht: 
a. deel te nemen aan de afdeeling verkoop. 

Art. 38. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt in het 
eerste kwartaal gehouden op tijd en ter plaatse door de 
laatstvoorgaande vergadering aangewezen. 
e. voorzien in de vacaturen, die bestaan en met 1 Ja . 

nuari zullen ontstaan; bedoelde vacaturen moeten 
minstens 3 maanden vóór de te houden vergadering 
in het tijdschrift worden medegedeeld. 

Het bestuur stelt voor dit voorstel niet aan te nemen; in 1942 
heeft de reglementaire wijziging plaats. 

11. Aanwijzing van de plaats waar de volgende algemeene verga
dering gehouden zal worden. Het bestuur stelt voor: Amster
dam. 

12. Rondvraag en sluiting. 
Aanmeldingen. 

370. B. Hoogwerff Kroon, Papelaan 156, Voorschoten. (V en L). 
387. H. van Vliet, Beethovenstraat 96, Amsterdam Z. (V). 
425. G. Hollestelle, notaris, Andel (N.-Br.). (V en L). 
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Bedankt. 
528. D. J. F. van Oeffel. 417. W. Okker. 
319. G. B. T. ten Brink. 

Overleden. 
4. S. Prior. 304. R. H. van Otterloo. 

Verbetering jaarboekje. 
Op te nemen: 
614. Terwogt, L. J., Stargardiaan 1, Bussum. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
Sectie Arnhem. — In de plaats van den heer J. R. de Joncheere 

is als sectiehoofd opgetreden de heer P. H. Schoute, Van Heemstra
laan 18, postrekening 29912, Arnhem. De heer De Joncheere, die 
omstreeks 20 jaar de functie van sectiehoofd heeft bekleed op een 
wijze, die welhaast niet te verbeteren is, moge daarvoor op deze 
plaats een welgemeend woord van hulde worden gebracht. 

Sectie Nijmegen. — In de plaats van mevrouw E. Korver, die 
wegens overplaatsing van haar echtgenoot haar functie moest 
neerleggen, werd de heer F. B. Wicherink, Kerkstraat 94, Hees b'j 
Nijmegen, bereid gevonden sectiehoofd te worden. 

Sectie Over-Betuwe. — Deze nieuw opgerichte sectie en het 
sectiehoofd, den heer C. A. Herberts, Rijksweg 12, Eist (Gld.), 
wordt in onze afdeeling een hartelijk welkom toegeroepen. 

Boekjes met aardige zegels kunnen in elke hoeveelheid bij den 
directeur verkoop, Parklaan 41, Bussum, worden ingezonden. 
Wegens de sterk toegenomen kooplust maken inzenders nu een 
goede kans om op succesvolle wijze hun doubletten te plaatsen. 

Gebruik uitsluitend vereenigingsboekjes. Deze zijn bij verschil
lende sectiehoofden, alsmede bij den directeur verkoop verkrijgbaar 
ad 5 cent per stuk + porto 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag van de vergadering van 18 September 1940. Vóór 

den aanvang der vergadering neemt de heer Poulie het woord en 
herdenkt het 40-jarig ambsjubileum van den heer Keiser. Hierna 
volgt de officieele opening. De voorzitter verzoekt eenige oogen-
blikken stilte voor hen, die vielen voor het vaderland, op de eerste 
plaats voor den heer Zwolle, die zooveel voor de philatelic gedaan 
heeft. Staande wordt aan dit verzoek gevolg gegeven. De heer Keiser 
bespreekt vervolgens de kwestie der moeilijke ruiling met de ver
schillende landen. Hij haalt een stukje uit de Haagsche Post aan, 
waarin vermeld wordt, dat de Michel-catalogus de plaats van 
Yvert & Tellier wel zal innemen. Na de opening worden de no 
tulen van den heer Van der Mey over April voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Als ingekomen stuk was een dankbetuiging 
van de Amsterdamsche Postzegelvereeniging ,,De Philatelist". De 
heer Wittkämper licht eenige punten voor de agenda der algemeene 
vergadering nader toe. Onder meer stelt hij voor, den heer Keiser 
als candidaat voor de vrijkomende plaats in het hoofdbestuur aan 
te wijzen, waarmede de aanwezigen door luid applaus hun in
stemming betuigen. Aan de orde is ballotage van den heer ir. Boon, 
die bij acclamatie wordt aangenomen. Betreffende het aanvangsuur 
gaan alle aanwezigen er mede accoord dat dit officieel op half acht 
gesteld wordt. De voorzitter deelt nog mede, dat de procureur-
generaal dadelijk de aanvrage tot het houden van vergaderingen 
heeft goedgekeurd. Hierna volgt de bezichtiging van de eerste 
emissie der verschillende landen. Nadat de aanwezigen hiervan 
genoten hebben, dankt de voorzitter de beeren voor hun moeite. 
Na de verloting komt bij de rondvraag de heer Ruiter namens den 
directeur verkoop een beroep doen op de leden om nieuwe boekjes 
in te zenden, wat door den heer Keiser ondersteund wordt. Niets 
meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze zeer gezellige 
vergadering. P. 

Nieuwe leden. 
307. mevr. C. B. G. M. van Weede-jkvr. Bosch van Drakestein, 

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

Adresveranderingen. 
137. H. W. Rachenberger, Harstenhoekweg 141, Scheveningen. 
698. G. J. F. Landsheer, Groesbeekscheweg 16, Nijmegen. 
278. D. Heineken, Prins Hendriklaan 3, Bussum. 
937. Ch. A. Herberts, Rijksweg Zuid 12, Eist (Gld.). 

9. Louis Juliard, Sable d'Or, Le Coq sur Mer (België). 
948. Max Marchand, Nieuw-Baarnstraat 2, Baarn. 
865. P. Mastenbroek, Oosterhavenstraat 50, Enkhuizen. 
639. A. B. Morren, 330 3rd Avenue, New-Kensington, Pa. (U.S.A.). 

7. J. W. Repelius, Wisenstraat 54, Bussum. 
175. W. J. Wijsmuller, Harmoniehof 34 hs., Amsterdam Z. 
989. A. N. Hamelberg, Bothaplein 1, tel. 26866, Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 30 September 1940. 
Aanwezig zijn 33 leden en als gast de heer Schneider, officier 

van het Duitse leger. De voorzitter, de heer Cramerus, opent de 
vergadering en heet in het bijzonder welkom de heren Van den 
Wijgaard en Bouhuijs als adspirant-leden. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd en 3 candidaat-leden als lid aan
genomen. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur besloten heeft 
den heer Hike een album aan te bieden, hetgeen de instemming 
van de vergadering heeft. De heer Hike dankt hiervoor en zal 
volgens zijn zeggen nooit spijt hebben lid van onze vereniging 
geworden te zijn. Enige ingekomen stukken worden voorgelezen, 
waarna de voorzitter enige mededelingen doet aangaande de secties 
van den heer Molenaar, die nog steeds in Lissabon vertoeft. Een 
rondzending, die nog altijd te zijnen huize was, werd daaruit weg
gehaald, nadat wij een schrijven van den heer M. hadden ont
vangen, dat wij de administratie van de vereniging konden mede-
nemen. Voorts geeft de voorzitter een uitvoerig verslag van de 
laatste vergadering van de Raad van Beheer van het Maandblad 
en wenst den heer Smeulders geluk met zijn benoeming tot admini
strateur. Voorts wordt besloten — in verband met het uitgaans
verbod — de vergaderingen voortaan te half acht te doen aan
vangen. Na verloting, waarvoor de heren Cools en Martin prijzen 
beschikbaar hadden gesteld, wordt de vergadering door den voor
zitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Bedankt. 
Jac. P. Smit. 

Overleden. 
G. Hinnen, Almelo. 

Rondzendingen. 
De administrateur der rondzendingen zal gaarne boekjes met 

zegels van Europa en Nederland & Koloniën ter circulatie 
ontvangen. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 October 1940, des avonds 

19.30 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 14 No

vember 1940, des avonds 19.00 uur, in hotel „Dennenoord", 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 November 1940, des morgens 
10.30 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van September 1940. 
Aanwezig 77 leden. Te 7.30 uur opent de vice-voorzitter, de 

heer Roodenburg, wegens ziekte van den voorzitter, de verga
dering. De heer De Beer is gelukkig weer bijna hersteld. De groote 
opkomst op deze vergadering bewijst, dat de belangstelling in de 
philatelic wederom stijgend is. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan van de verkiezing 
van den heer De Bas tot hoofdredacteur en van den heer Smeulders 
tot administrateur. Het bestuur was bijna volledig aanwezig op 
het jaarfeest van „De Philatelist". De heer Polak stelt C. P. d. J. 
zegels verkrijgbaar (zoolang de voorraad strekt) voor ƒ 0.70 per 
serie en ƒ 6.75 per 10 series. De heer Roodenburg heeft in verband 
met de per 1 October a.s. uit te geven bezettingszegels eens na
gegaan, welke landen dit reeds eerder hebben gedaan en geeft een 
opsomming van dit niet kleine aantal. Het nieuw uitgegeven boek 
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„Schule der Philatelie" is op zicht gevraagd en zal, indien het 
beantwoordt aan de aanbevelingen van het prospectus, worden 
aangeschaft. De vijf candidaten worden met algemeene stemmen tot 
lid aangenomen. De volgende vergadering zal worden gehouden op 
Dinsdag 29 October a.s. Onder dank worden eenige falsificaten 
van Suriname, geschonken door den heer Woudstra, voor ons 
album aanvaard. Vervolgens vraagt de heer Van den Hurk het 
woord. Hij stelt voor, dat de naam van den heer Zwolle, die ons 
zoo vroeg ontvallen is, blijvend aan „Hollandia" worden verbonden 
door het opnemen daarvan onder de leden van verdienste. Met 
algemeene stemmen keuren de leden dit natuurlijk goed. Eenige 
gedachteriwisseling volgt thans over prijsnoteeringcn van den 
Michel-catalogus. De Yvert-catalogus is blijkbaar wei uitgegeven, 
maar hier niet verkrijgbaar. De heeren Junge en Pootjes winnen 
den len prijs bij de prijsvraag. Na veiling van vijf kavels volgt de 
algemeene verloting. De volgende leden verwierven een prijs: 30 
155, 219, 273, 245, 60, 25, 38, 158, 295, 221, 167, 198, 140, 320, 
248, 174, 57, 279, 349, 28, 181, 117, 146, 218. Met het oog op 
de laatste tram sluit de voorzitter reeds te 9.30 uur de vergadering. 

R. S. 
Bedankt. 

J. B. Kroese, Amsterdam. 
Aan de leden. 

Gaarne zal de heer S. van Kooten, Van Eeghenstraat 39a, 
Amsterdam, weer boekjes met zegels voor de rondzendingen van 
u ontvangen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 21 October 1940, des avonds 

8 uur, in café De Boer, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 October, des avonds 7.30 uur, 

in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 24 September 1940. 
Als de voorzitter, de heer W. G. de Bas, te ruim half 8 de 

vergadering opent, zijn een 33-tal leden aanwezig. Bij de in
gekomen stukken is een schrijven van de Rotterdamsche Phila
telisten Vereeniging, waarin deze dank betuigt voor onze bij
drage voor de oorlogsslachtoffers. Een aanbod van dr., Hirsch, 
een tweede lezing over „een philatelistische reis door Midden-
Europa" met lichtbeelden te houden, zal t. z. t. gaarne geaccep
teerd worden. De heer N. A. Zilver zond een proefuitgave van 
het propagandaboekje „Mogelijkheden voor verzamelaars". Hier
van zal een 25-tal besteld worden. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt voorgelezen en goed
gekeurd. De heer Reintjes geeft een verslag van de verkoop 
groep Z., welke tot dusverre door wijlen den heer C. Deenik is 
beheerd, en thans opgeheven wordt met opname der boekjes 
in de gewone rondzendingen. De voorzitter roept candidaten op 
voor leider der jeugdclub op twee Zaterdagen per maand, daar 
de heer Baljet door omstandigheden als zoodanig wenscht te 
bedanken. Tevens worden voor deze jeugdclub gewone postzegels 
gevraagd. Kijkt uw voorraad eens na ! De heeren Reintjes en De 
Bas geven verslag van de bondsvergadering. Dr. Van Gittert 
(Raad van Beheer) deelt onder applaus mede, dat onze voorzitter, 
de heer W. G. de Bas, met algemeene stemmen tot hoofdredacteur 
van het Maandblad is benoemd. 

Voor den landenwedstrijd (Zwitserland) zijn twee inzendingen 
te beoordeelen, n.l. van de heeren dr. Hirsch en Van de Wes 
teringh. De heer Evers (commissie landenwedstrijd) vraagt terecht 
inlichtingen over den wisselbeker, over toewijzing waarvan destijds 
wijzigingen waren voorgesteld, doch nog niet aangenomen. Nadere 
mededeelingen volgen op de October-vergadering. 

Na de pauze geeft de directeur van den verkoophandel, de heer 
Tholen, zijn verslag over deze afdeeling, sluitende met een batig 
saldo ad ƒ70.97. 

Bij de rondvraag wordt op een vraag van den heer Van Straten 
inzake artikelen van den heer Korteweg in het Maandblad, welke 
destijds aangekondigd en tot dusverre nog niet verschenen zijn, 

door den voorzitter geantwoord, dat een en ander te wijten is 
aan het feit, dat de heer Korteweg een functie bekleedt, welke 
hem nog niet in de gelegenheid heeft gesteld, artikelen in te 
zenden. Na de gebruikelijke verloting wordt de vergadering vroeg
tijdig gesloten. v. d. W. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1939-1940. 
Gedurende het afgeloopen jaar werden 11 leden- en 11 bestuurs 

vergaderingen gehouden. Door overlijden ontvielen ons; drie leden, 
n.l. de heeren H. F. J. Kaub, H. van der Plaats en C. Deenik. Het 
ledental daalde tot 137 (139), daar met het oog op de bijzondere 
omstandigheden, waarin ons land thans verkeert, verscheiden; 
correspondeerende leden als zoodanig wenschten te bedanken. 
16 Nieuwe leden werden ingeschreven, terwijl door bedanken of 
overlijden 18 leden werden afgevoerd. 

In den loop van het jaar werd het vergaderinglokaal in Hotel 
des Pays-Bas verwisseld voor dat in Hotel „Het Kasteel van 
Antwerpen". Het vergaderuigbezoek bedroeg gemiddeld 35 (38). 
De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren De Bas, Deenik 
en De Bruyn, werden herkozen, terwijl als secretaris in de vaci 
ture van den heer Harbrink Numan werd gekozen de heer 
Van de Westeringh. De verificatie-commissie bestond dit jaar uit 
de heeren Nagtegaal en Waes, reserve de heer Bon. Afgevaardigden 
ter bondsvergadering waren de heeren dr. Van Gittert, Gorten-
bach en Harbrink Numan. 

De U.Ph.V. organiseerde op 7 October 1939 een druk bezochte 
tentoonstelling in Hotel „Het Kasteel van Antwerpen" bij gelegen 
heid van den „Dag van den Postzegel". 

Gedurende het afgeloopen jaar werden twee voordrachten ge
houden. Een door den heer Stofkooper, adjunct-directeur van 
het hoofdpostkantoor te Utrecht, over het onderwerp: ,,Inter
nationale congressen en geschenken in postzegels". De tweede door 
dr. G. G. Hirsch over „Een philatelistische reis door Midden-
Europa". De wisselbeker was gedurende het afgeloopen jaar in 
bezit van dr. G. C. Hirsch. Op onze vergaderingen werden in
gevoerd de z.g. hersengymnastiek, vragen op philatelistisch gebied, 
en een gezelschapsspel met postzegelprijzen ter stijving van de 
jubileumkas. v. d. W. 

Jaarverslag van den verkoophandel 1939-1940. 
Ditmaal rust op mij de onaangename taak u allen verslag uit 

te brengen over de belevenissen van den verkoophandel in het 
afgeloopen jaar. U zult vragen: waarom onaangenaam ? En dan 
moet ik helaas dit antwoorden: omdat de leden zoo bedroefd 
weinig medewerken. Haast alle rondzendingen kwamen steeds te 
laat binnen, er wordt niet op tijd afgerekend en tenslotte de 
kwaliteit van het ingezonden materiaal. 

Er werden dit jaar 339 nieuwe boekjes ingezonden tegen vorig 
jaar 285, dus dit is een lichtpunt. Maar weet u wel, dat dit aantal 
werd bereikt door 30 inzenders ? Dat is dus een vijfde van ons 
ledental en bezien wij nader dit cijfer 30, dan blijkt, dat de helft 
ervan minder dan 5 boekjes inzond. Hierdoor ontstond een te 
kleine variatie in zegels en moest de verkoop er dan ook wel onder 
lijden. Daarom nogmaals dit verzoek, wat nu met het driemaal 
per maand rondzenden der boekjes dubbel geldt: helpt mede 
om steeds op tijd de roode busjes door te sturen; kijkt uw 
doubletten na en maakt boekjes. 

Het totaal aantal rondzendingen van dit jaar was iets minder, 
doordat na 10 Mei geen zendingen meer zijn uitgegaan; het 
bedroeg 121 (vorig jaar 140). Totaal werd er verkocht voor 
ƒ1011.01. Hiervan ontving de vereeniging 1 0 % oftewel ƒ101.11. 
De onkosten bedroegen ƒ 12.18. De kosten der maandelijksche 
verlotingen waren ƒ 17.96, zoodat een batig saldo van ƒ 70.97 
aan den penningmeester kon worden overgedragen. 

Voor ik dit jaarverslag beëindig, wil ik uw aller aandacht 
vragen voor de heeren sectiehoofden, t. w. de heeren De Bruyn, 
Cortenbach en Fröger. Het zwaarste gedeelte van den verkoop
handel lag op hun schouders en daarom past het ons, hen zeer 
hartelijk te bedanken voor het omvangrijke werk, dat zij dit 
jaar hebben verricht. 

Ik wil dit jaarverslag beëindigen met den wensch uit te 
spreken, dat door het driemaal per maand rondzenden der boekjes 
en door de lange verduisterde avonden ik het volgend jaar in 
staat zal zijn u een veel optimistischer en gunstiger jaarverslag 
te kunnen overhandigen. L. H . Th. 

Mededeelingen. 
De directeur verkoop vraagt inzending van boekjes ! 
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De leden worden verzocht de rondzendingen s p o e d i g door 
te zenden en af te rekenen. Door te lang vasthouden ontstaat 
stagnatie, vooral nu de rondzendingen drie maal per maand 
uitgaan. 

De wintervergaderingen worden, te beginnen met 26 October, 
op Zaterdagmiddag gehouden ! 

» » si-
De penningmeester verzoekt de leden, die zulks nog nici 

gedaan hebben, de contributie te storten of over te schrijven op 
postrekening nr. 36991 ten name van den penningmeester der 
U.Ph.V. Indien de kwitantie ter incas>o gezonden moet worden 
wordt het bedrag verhoogd met 20 et. kosten. 

Candidaat-lid. 
J. Bonting, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 25 October 1940, des namiddags 

7.30 uur, in resttaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 October a.s., des namiddags 

2.30 uur, in hotel „Het Kasteel van Antwerpen", Oude Gracht 
Utrecht. (Van 2—2.30 uur en na afloop ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag penningmeester en begrooting. 5. Rapport verificatie
commissie. 6. Ballotage. 7. Bestuursverkiezing; aftredend de beeren 
Baljet, Cortenbach, Reintjes en Tholen; allen zijn herkiesbaar 
Eventueele tegencandidaten kunnen bij den secretaris worden in
gediend. 8. Verkiezing verificatie-commissie. 9. Groote verloting. 
10. Rondvraag. 11. Veiling. 12. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 19 October, 2 en 16 
November 1940, van 2.30—4 uur, in gebouw C.S.B., Kromme 
Nieuwe Gracht, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1940. 
Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Milborn de 

vergadering en spreekt er zijn vreugde over uit, dat zoo talrijkt 
leden zijn opgekomen, niettegenstaande het nog wat onwennige uur. 

Nadat de notulen zijn voorgelezen en goedgekeurd, worden 
eenige ingekomen stukken afgedaan, waarna de hoofdschotel van 
den avond, de „aansluiting bij den Bond", aan de orde komt. De 
wd .voorzitter zet met enkele woorden uiteen, dat het geheele 
bestuur vóór deze aansluiting is en wat daarvan de financieele 
consequenties zijn; het bezwaar, indertijd door onze vereeniging te 
berde gebracht, dat de vereenigingen, welke lid zijn van den Bond 
hun zelfstandigheid gebonden zien, is door de concept veranderde 
statuten geheel vervallen. Hij laat echter de nadere uiteenzetting 
over aan den secretaris, die van jaren her geheel op de hoogte is 
met deze materie. Deze zet in het kort uiteen hoezeer de Bond 
ten goede is veranderd; hoe thans inderdaad de aansluiting als het 
ware een plicht is geworden, omdat daardoor het belang der 
philatelic in de hoogste mate wordt gediend; dat de laatste maan. 
den vooral groote vereenigingen zijn toegetreden en de Bond dus 
spreken kan namens het overgroote deel der Nederlandsche phila
telic; wat er nog buiten staat is een absolute minderheid. Na nog 
eenige besprekingen en vragen wordt het voorstel in stemming 
gebracht en bij acclamatie aangenomen. De voorzitter uit zijn 
vreugde over deze unanieme goedkeuring van het voorstel, waar
aan de heer Bonn, een der mede-oprichters van den Bond, toen
maals ook als lid onzer vereeniging, enkele welgekozen woorden 
toevoegt. Hij was indertijd de rechtskundige raadsman bij de op
richting van den Bond; het verheugt hem, dat wij daarin zijn terug
gekeerd en hij spreekt, met den secretaris, het vertrouwen uit, dat 
wij daarin nooit teleurgesteld zullen worden. 

Nadat bij de rondvraag nog enkele vragen zijn behandeld, wordt 
een geanimeerde veiling gehouden, gevolgd door de traditioneele 
verloting, waarna de voorzitter op een reeds laat uur de ver
gadering sluit. A. S. Jr. 

Candidaat-lid. 
A. Wildschut. 

AD VOOR PHILATELIE. X 

Ruilboekjes. 
De directeur van den verkoophandel, de heer E. K. Boissevain, 

Groot Hoefijzerlaan 24, "Wassenaar, zal gaarne ruilboekjes ont
vangen en beveelt zich daarvoor ten zeerste aan. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 26 October 1940, des middags 2 uur. 

in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Punten van behandeling: Notulen. Ingekomen stukken. Mede-

deelingen. Eventueele onderlinge veiling. Rondvraag. Verloting. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 September 1940. 
Aanwezig 103 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reyerse, 

opent en constateert aan de goede opkomst, dat wij goed gedaan 
hebben dezen tijd vast te stellen. Prijzen voor de verloting zijn 
geschonken door de beeren Van der Houven en Braakenburg, 
falsificaten door den heer Melsert. 

Aangezien er veel vraag is, verzoekt de directeur der rond
zendingen veel nieuwe boekjes. Besproken wordt de circulaire 
R.G.G. Het bestuur neemt in dezen geen enkele verantwoordß-
lijkheid. De notulen van de vorige vergadering worden goed 
gekeurd. De candidaat-leden worden allen aangenomen. 

De heer C. Bronkhorst wint den len prijs. Ter rondgang zijn 
aanwezig een aantal nieuwe zegels uit de U.S.A. (op brief). De 
veiling heeft een vlot verloop met flinke prijzen. 

Bij de rondvraag wordt door verschillende leden gesproken over 
de vast te stellen prijzen voor de zegels en over de zegels der 
nieuwe uitgiften. De voorzitter dankt voor de flinke opkomst, 
sluit, en men gaat over tot ruil. J. N. H. v. R. 

Afdeeb'ng Dordrecht. 
Verslag der vergadering van 25 September 1940. Aanwezig zijn 

40 leden en 1 introducé, de heer T. Bleeker, die zich later als 
lid opgeeft. Tevens is aanwezig de heer ir. H. L. S. Adama, 
medewerker van het Maandblad. De notulen van de vorige ver
gadering worden ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde is het 
voorstel van de afdeeling Nijmegen inzake de jaarlijksche verloting 
van „Philateiica". Na ampele bespreking wordt het voorstel in 
stemming gebracht en aangenomen met 22 stemmen vóór. Als 
catalogus voor de afdeeling wordt besloten Michel aan te houden, 
daar Yvert niet meer zal verschijnen. Het candidaat-lid, de heer 
Nieuwpoort te Sliedrecht, wordt met algemeene stemmen aan
genomen. Nog wordt besloten de vergaderingen voortaan om 
7 uur 's avonds te houden, zulks in verband met de beperkte 
tijdsduur, n.1. 9% uur. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 24 September 1940. Besloten werd 

een bedrag ad plm. ƒ 25 beschikbaar te stellen voor de Rotter-
damsche Philatelisten Vereeniging, plus privé-giften. Geklaagd 
werd dat enkele leden slechts met belangrijke vertraging de rond
zendingen doorsturen. Besloten werd voorloopig om 8 uur te 
vergaderen en de pauze te laten vervallen. 

Overleden. 
1154. W. J. C. Brand, Den Haag. 

102. A. Snijder, Driebergen-Rijsenburg. 
Bedankt. 

996. M. Th. Lagro, Leeuwarden. 
943. H. Vos, Delft. 

1421. L. Groen, Den Haag-Scheveningen. 

Candidaat-leden. 
1482. Joh. J. A. de Graaf, Rozenstraat 22, Aalsmeer. (Reeds voor

waardelijk aangenomen). 
1326. Corn, de Wit, Nolensstraat 72, Rotterdam C. 
943. J. P. van Blarkom, dir. N.V. Porvia, Kemi>enaarstraat 5, 

Delft. 
996. A. P. Schaffers, dir. M.B.S., Heyenscheweg, Gennep. (Afd. 

Nijmegen). 

N E D E R L A N D S e n MAANE 
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333. T. Bleeker, Oranjeplein 41, Dordrecht. (Afd. DordrechtV 
539. L. Roelofsen, arts. Achterweg A 78a, Nederhorst den Berg. 
750. Th. M. ter Linde, Veldzichtkade 1, Voorburg. 
768. J. van Zeyl, Provenierssingel 59, Rotterdam C. 

1015. J. N. van Staveren, Noorderhavenkade 23, Rotterdam C. 
1041. G. de Blij, Aelbrechtskade 42, Rotterdam W. 
1159. A. van Heuzen, Nunspeetlaan 71, Den Haag. 
1085. H. J. 't Hart, Vlierboomstraat 297, Den Haag. 
1167. K. A. Weeda, Zoutmanstraat 14a, Den Haag. 
1216. E. M. Oosterwijk, Frankenslag 103, Den Haag. 
862. J. Balder, Tuindorpstraat 19, Hengelo (O.). 

1486. R. P. Wiarda, Avenue Concordia 15a, Rotterdam. 
1483. P. Heijting Jr., Panterstraat 24, Eindhoven (Tivoli). 

102. mej. C. M. Snijder, Arnh. Bovenweg 175, Driebergen
Rijsenburg. (Overschrijving lidmaatschap). 

1484. G. E. Jense, oudlid, Dierenschelaan 79, Dfn Haag. 
1485. W. M. Lankhorst, oudlid, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 
1487. W. P. van der Ent Jr., Balkbrug. (Afd. Zwolle). 

C. J. Oosterbaan, Wouwermanstraat 4 hs., Amsterdam. 

Afvoeren. 
1167. G. L. Geurts, Heerlen. 
1041. P. C. Blokker, NoordScharwoude. 
768. mr. W. K. N. Hengeveld, Scherpenzeel; 

1015. L. de Roo, Amstelveen. 
333. Th. P. P. van Embden, Den Haag. 

1085. J. F. Deibert, Amsterdam. 
539. A. G. J. M. ten Berg, Leeuwarden. 
750. E. Verveer, Hierden (Post Harderwijk). 

1159. W. Z. Kant, Den Haag. 
862. W. van Smaalen, Rotterdam. 
828. A. Nol, Beverwijk. 

Adres gevraagd van: ■ 

456. H. W. J. Beliën, Rijswijk. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 26 October 1940, te 14.30 

uur, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Lezing, Ie gedeelte, door den heer F. K. Friederich: Oude 
afstempelingen. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag, sluitin; 
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, Nijmeaen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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

Vereaderinc afdeeline Tllbure (secretaris: A. Franken de Haes 
Gerard de Bondtstraat 12. Tilbure). eiken 1en Donderdag der 
maand, S uur n.m.. in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vereaderine afdeeline Utrecht (secretaresse: mei. B. H. ]. 
KIaa'«en. Be"3mv»traat S bis. Utrecht), 
in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 8—R'̂  uur ruüen). 

Vereaderine afdeeline Venio (secretaris: E Heiitine. Heruneer
wee 9. VenIo). eiken 2en Dinsdae der maand: 7M uur hesttmrs
verpaderi'ne. 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal". Venlo. 

Vererarlertne afdeelin«» 7wnlle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Ga'enstraat 94, 7wr>IIe\ in verband met de verdu'stpn'ne 
voortaan e'ken 3en Za^errlaemiddae der maand, 4 uur. in hntel 
Peters, Melkmarkt, Zwolle; de eerste maal dus 19 October 1940 

VOOR POSTZEGELVE] 

Rotterdamsche P' ' elistenVereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H. W. BORSTLAP, Heemraadssingel 26a, Rotterdam C 

Verslag der vergadering van 21 September 1940. 
Deze vergadering, welke volgens de presentielijst door 60 leden 

is bezocht, werd te 3 uur n.m. door den voorzitter geopend, die 
er zijn vreugde over uitsprak, dat de opkomst weer bevredigend 
was, en hoopte, dat het vergaderingsbezoek, nu het nieuwe seizoen 
was ingetreden, weer zoo groot zou worden als dit voorheen 
placht te zijn. 

De notulen van de vorige vergadering werden na voorlezing 
goedgekeurd. In aansluiting hierop deelde de pennnigmeester mede, 
dat van de schade ad ƒ 250.—, welke de vereenigingskas had 
geleden, doordat dit bedrag op zijn kantoor door de voorvallen 
in de Mei-dagen was verloren gegaan, hem een bedrag van 75 % 
was vergoed geworden, zoodat deze schade is gereduceerd tot 
ƒ62.50. 

Vervolgens werden de candidaat-leden geballoteerd en als lid 
der vereeniging aangenomen. Verblijdend was, dat hierdoor weer 
twee oud-leden hun plaats in de ledenlijst hernamen. 

De verloting, welke eenige vergaderingen niet werd gehouden, 
werd weer in eere hersteld; de eerste prijs viel ten deel aan het 
bestuurslid H. Zwijnenburg, die zijn prijs spontaan aan het onder
steuningsfonds voor de door het oorlogsgeweld getroffen leden 
schonk, welk voorbeeld door nog enkele andere prijswinnaars werd 
gevolgd. 

Bij de ingekomen stukken werd mededeeling gedaan van een 
aanbieding van den heer N. A. Zilver, te Amsterdam, betreffende 
een door hem uit te geven boekje over „Mogelijkheden" voor 
verzamelaars van zegels, enz. Daarna deed de voorzitter mede
deeling van het feit, dat het bestuur gemeend heeft goed te 
doen door de vereeniging zich te doen aansluiten bij den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. Hij 
ontvouwde, waarom urgentie in deze aangelegenheid gewenscht 
was. Na eenige vraagstellers nader te hebben ingelicht, hechtte 
de vergadering met algemeene stemmen haar goedkeuring aan 
de gedane handeling, iets waarvoor het bestuur zeer dankbaar 
was, aangezien het hierin een blijk zag van het groote ver
trouwen, dat de vergadering in haar bestuur stelt. 

Vervolgens bracht de heer H. Zwijnenburg verslag uit van de 
door hem met den heer V. H. W. Borstlap, als afgevaardigden van 
de vereeniging, bezochte vergadering van den Raad van Beheer van 
het Maandblad. Gezien de door deze beeren aldaar behaalde 
gunstige resultaten, dankte de voorzitter hen hartelijk voor hun 
werkzaamheden in deze. 

Tenslotte gaf de heer C. van der Lecq een verslag over de 
gevoerde steunactie en de daarbij behaalde resultaten, welke ver 
heugend waren. Het ligt in het voornemen van de commissi.;, 
die deze actie leidt, om de ingekomen zegels op de vergadering 
van 26 October a.s. tè veilen en ze daartoe eerst, in kleine kavels 
ondergebracht, op drie achtereenvolgende Zaterdagmiddagbijeen
komsten ter inzage van de leden te leggen. De getroffen leden 
zullen bons ontvangen over het hun toegedachte bedrag, voor 
welke bons zij op de veiling kunnen koopen, alsmede uit de even-
tueele rondzendingen, o'f bij de leden, die daarom verzocht 
worden die bons in betaling aan te nemen, daar ze bij de fonds 
commissie dirept verzilverd kunnen worden. To t op heden hebben 
zich 18 gedupeerden aangemeld, doch aangezien nog niet al'e 
adressen van vermoedelijk getroffenen bekend zijn, zal getracht 
worden, deze nog op te sporen, waartoe de heer A. L. de Waal 
zijn medewerking toezegde. 

Bij de gebruikelijke rondvraag deelde de voorzitter op een 
desbetreffende vraag mede, dat het in het voornemen van het 
bestuur ligt, het rondzendingsverkeer weder ter hand te nemjn. 
doch een en ander moet nog in de bestuursvergadering worden 
behandeld en nadere mededeelingen hierover zullen nog volgen. 

De heer I. Vooren bracht nogmaals de zware reclame-afstempe
ling op de zegels door de machine-afstempeling ter sprake, een 
onderwerp, hetwelk steeds veel tongen los maakt en tegenstrijdige 
meeningen doet zien. 

Te omstreeks 5 uur sloot de voorzitter de vergadering. 
Candidaat-leden, 

41. O. Bolkenbaas, Messchertstraat 32a, Rotterdam W. (Oud-
lid). 
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J. 289. J. P. van Waasdijk, Claes de Vrieselaan 127a, Rotterdam C. 
(Voorgesteld door P. H. Wijntjes). 

Overleden. 
382. W. C. Verschoor, Rotterdam. 
444. H . H. Ullmann, Rotterdam. (14 Mei 1940). 

Adresveranderingen. 
E 1. K. A. Heijmans Jr., thans Schieweg 77, Rotterdam C. 

25. dr. J. van As, thans Ramlehstraat 5, Rotterdam C. 
33. A. Berendsen, thans Jan van Ghestellaan 24, Hillegersberg. 
35. J. J. Tijsen, thans p.a. fam. Van Schie, Emmapark 25, Pijn

acker. 
42. B. J. de Heer, thans Coolsingel B 5 (oude Passageterrein), 

Rotterdam C. 
55. mr. H. N . Dutilh, thans Breitnerlaan 26, Den Haag. 
56. C. Postema, thans Mathenesserweg 207, Rotterdam W. 
60. G. Helbers, thans Rijksweg 204, Overschie. 
70. Th. H. Tromp, thans Straatweg 127, Hillegersberg. 
78. H. J. J. van Seventer, thans Nieuwe Binnenweg 127b, Rot

terdam C. 
86. C. A. Ossewaarde, thans Rosier Faassenstraat 8b, RottfT ■ 

dam W. 
91. Otto Weismann, thans Heemraadssingel 64, Rotterdam C. 
98. Joh. Postema, thans Mathenesserweg 207, Rotterdam W. 

104. J. Meijer Jzn., thans Bergschelaan 326, Rotterdam C. 
122. H. Wermeester, thans Nolensstraat 66a, Rotterdam C. 
151. J. Bos, thans p.a. fam. De Groot Gordelweg 5Sc, Rotter

dam N. 
166. A. van der Plaats, thans Armhoefstraat 52, Tilburg. 
180. J. H. Boelhouwers, thans Zomerhofstraat 13, I'^otterdan; C. 
181. G. J. Scholten, thans Boezemsingel 102, Rotterdam C. 
185. Joh. Kasteel, thans Mathenesserlaan 400, Rotterdam W 
186. S. Mosmans, thans Dordtschelaan 189a, Rotterdam Z. 
189. F. D. C. Ritman, thans Oosteindscheweg 2, Bergschenhoek 
191. mej. zr. C. Andriessen, thans Gem. Ziekenbarakken, Linker 

Rottekade, Rotterdam. 
218. M. J. G. Hornschuch, thans Claes de Vrieselaan V), Rotter

dam C. 
239. W. C. Hartmann, thans Bergschelaan 101b, Rotterdaui N. 
240. G. van Zijl, thans Zestienhovenstraat 52, Rotterdarri N. 
248. J. J. Gleichman JGzn., thans Mathenesserlaan 160a, R o t f r . 

dam C. 
267. H. W. Renkema, thans Diedenweg 57f, Wageningen. 
269. C. de Lange, thans Schiebroekschestraat 50b, Rotterdam N. 
290. J. Zeüstra, thans Jacob Catsstraat 120, Rotterdam N. 
294. R. Th. B. Staab, thans Rochussenstraat 27c, Rotterdam C. 
299. W. van Ameijde, thans Prinses Mariannelaan 237, Voorburg. 
319. W. H . van Vriesland, thans G. J. Mulderstraat 89b, Rotter

dam W. 
321. J. N. van Staveren, thans Noorderhavenkade 23, Rotter

dam C. 
324. F. J. Holzhauer, thans Essenburgsingel 80, Rotterdam W. 
336. K. Meijer, thans Molenlaan 135, Hillegersberg. 
337. W. van der Lans, thans Lischstraat 41a, Rotterdam N. 
344. J. L. Soudijn Jr., thans Klein Coolstraat 41b, Rotterdam C. 
345. J. H. Drop, tKans Van. Neckstraat 55, Den Haag. 
354. H. Fransman, thans Fultonstraat 9, Den Haag. 
360. Ed. M. L. Spetter, Bergschelaan 61, Rotterdam N. 
372. N. H. Nieuwenhuizen, thans Joh. Brandstraat 19a, Rotter 

dam Z. 
416. M. van de Wal, thans Parkweg 223, Voorburg (Z.H.). 
420. E. T. H. Bruêns, thans Kettingstraat 61b, Rotterdam O. 
424. A. A. Vagevuur, thans Buys Ballotsingel O.Z. 11b, Schiedam. 
427. F. H. Willems, thans Claes de Vrieselaan 162b, Rotterdam C. 
434. J. Jaarsveld, thans Plassingel 10, Overschie. 
443. R. Feenstra, thans Ketenschedijk 6, Capelle a. d. IJssel. 
461. J. Scholten, thans Kastanjeplein 38, Schiebroek. 
479. A. van Vugt, thans Boezemlaan 36a, Rotterdam N. 
490. A. F. J. Stoets, thans Mijnsheerenlaan 57a, Rotterdam Z. 
497. H. van der Loo, thans Heerengracht 8a, Den Haag. 
500. L. Wildeman, thans Persoonsstraat 42b, Rotterdam Z. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergadering zal o. o. v. worden gehouden in 

de bovenzaal van café Belvédère, Noordsingel 39, Rotterdam, op 
Zaterdagmiddag 26 October 1940; aanvang 2.30 uur precies, zaal 
geopend 2 uur. 

Hierop zullen plaatsvinden: 
2.303.30 uur: Groote veiling van de geschonken zegels voor de 

steunactie ten behoeve van de getroffen leden. Bezichtiging der 
kavels op den clubmiddag van 19 October 1940 en vóór den 
aanvang der veiling vanaf 2 uur. 

3.30 uur: Vergadering. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen 
stukken. Ballotage candidaatleden. Verloting. Bestuursmede
deelingen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 25 September 1940. 
Aanwezig 36 leden. Na opening door den voorzitter, lezing en 

goedkeuring der notulen, volgt behandeling der ingekomen stukken. 
Onder dankbetuiging aan de schenkster worden een aantal exem
plaren aanvaard van ,,Het vervoer te land, te water en door de 
lucht", door mevrouw Van HeerdtKolff. 

In verband met de omstandigheden wordt wijziging van het 
tijdstip der vergaderingen aan een uitvoerige bespreking onder
worpen. De eerstvolgende vergadering zal echter nog op 30 Oc
tober a.s. worden gehouden. 

De heer Wessel en de voorzitter doen mededeelingen omtrent 
het behandelde in de Bondsvergadering. Naar aanleiding van het 
door den heer De Bruijn uitgebrachte verslag omtrent de jeugd
groep, wordt besloten de bijeenkomsten dezer groep op den ouden 
voet voort te zetten. Tot lid der kascommissie wordt benoemd 
de heer Wessel. De beeren Korff en Veenhuysen worden met al
gemeene stemmen als lid der vereeniging toegelaten. Hierna 
sluiting. B. H. B. 

Candidaatleden. 
mr. A. van der Flier, Mariënbergweg 19, Oosterbeek. (Voorgesteld 

door H. Roelofsen). 
J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam. (Voorgesteld door C. Raadsveld). 
R. J. L. van Riemsdijk, Roemer Visscherstraat 2a, Arnhem. (Eigen 

aangifte). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 30 October 1940, des avonds 
7.30 uur precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 6 Juli 1940. 
Aanwezig 17 leden. De voorzitter opent te 2.30 uur deze bijeen

komst, de eerste na de oorlogsdagen. Hij spreekt hartelijke woorden 
tot hen, die in zaken en verder getroffen zijn. Verder verzoekt hij 
een ogenblik stilte voor den heer Zwolle, en ook voor hen, die 
verder gevallen zijn. Staande getuigt de club dan van het mede
gevoel. Dan wordt medegedeeld, dat wij de gehele kast met bezit
tingen verloren hebben. Toch blijkt al dadelijk, dat de clubgeest is 
bewaard gebleven en dat allen het prettig vinden, elkaar weer te 
zien, al is het dan in een andere omgeving. Een paar leden zagen 
hun collecties verdwijnen, hetwelk op allen een diepe indruk maakt. 

De notulen der Aprilvergadering worden gelezen en goed
gekeurd. Ter algemene vergadering wordt de heer Samson be
noemd; als plaatsverva.nger de heer Van Harderwijk. Het voorstel 
om in het bondsbestuur een wijziging aan te brengen, wordt minder 
gewenst geacht en een en ander in een vorm gegoten. Dan vraagt 
de heer Eygenraam het woord over de bibliotheek en zegt een 
exemplaar Puntstempels in band toe. De heer Weyer heeft al een 
achttal boeken meegebracht en doet mededeling, dat een boek, 
geschenk van den heer Jorissen, gered is. Een beroep wordt 
gedaan op de aanwezigen, allen bij te dragen voor de opbouw. 
Er worden enige kaarten verkocht, waarvoor een nieuwe voor
zittershamer zal worden gekocht. Er worden twee Avroalbums 
beschikbaar gesteld voor de twee gedupeerde leden en zo ziet men 
de toekomst weer anders in. De vergadering zal een volgende maal 
niet weer in „Du Nord", doch in „Lommerrijk" worden gehouden. 
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Verslag der vergadering van 10 Augustus 1940. 
Aanwezig 18 leden. De voorzitter opent en doet mededeling, dat 

de heer Van Harderwijk de gedenkplaat van de vorige voorzitters
hamer heeft meegabracht. De heer Van Senus zorgde voor nieuwe 
kartons, de secretaris heeft een nieuwe voorzittershamer mede
gebracht. De heer Den Outer laat dan wat vliegbrieven zien, die 
hij nog heeft behouden. De heer Jorissen deelt mede, dat de heer 
Van Smalen is verhinderd, doch enkele boekjes voor de bibliotheek 
heeft gezonden. Dan volgt de verloting en worden zegels aan de 
leden aangeboden, die hieruit mogen zoeken. Beiden danken bij 
monde van den heer Har tmann. Hierna sluiting. 

Verslag der vergadering van 14 September 1940. 
De ere-voorzitter opent bij afwezigheid van den heer Samson de 

bijeenkomst en herdenkt in gevoelvolle woorden ons overleden lid 
den heer Altmann. Dan wordt mededeling gedaan van een schrijven 
van den heer Van Smalen, die een boekwerk aanbiedt voor de 
bibliotheek. Vervolgens wordt een collectie bezichtigd, die aan 
alle aanwezigen weer een genotvol uur bezorgt. De voorzitter be
dankt hiervoor en doet vervolgens verslag over de bondsverga
dering, die hij namens de club heeft bijgewoond, daar de heer Sam-
som verhinderd was. Na zijn uitvoerig verslag dankt de secretaris 
hiervoor namens de aanwezigen. De verlotingen vinden plaats, 
waarna bij de rondvraag de secretaris belooft te bewerken, dat de 
verdere vergaderingen steeds in huize „Meyer" worden gehouden. 
Een volgende maal kan men dan daarop rekenen. Onder dank aan 
de aanwezigen sluit de heer Van Harderwijk vervolgens deze 
bijeenkomst. L. W. I. 

Overleden. 
G. Altmann. 

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

Verslag der vergadering van 21 September 1940. 
Opening te 15 uur. De notulen der Juni-vergadering worden 

na voorlezing door den secretaris, vastgesteld; de ingekomen stuk
ken van de R.Ph.V. en van den heer Zilver maakt de secretaris 
bekend. 

De voorzitter stelt alsdan punt 3 (voorstel wijziging regle
menten, naar aanleiding waarvan door het secretariaat aan alle 
leden in begin September bericht werd toegezonden), waartoe 
het bestuur door de omstandigheden genoopt was geworden, aan 
de orde. Na enkele mededeelingen en beantwoording van diverse 
vragen dienaangaande wordt het voorstel voor den duur der 
bijzondere omstandigheden aangenomen; daarna zal beraadslaagd 
worden over handhaving dezer wijzigingen of terugkeer tot de 
oude regeling. 

Afgevaardigde Weyenbergh leest een kort verslag voor van 
den 31en Ned. Philatelistendag en vestigt speciale aandacht op 
enkele belangrijke artikelen in de gewijzigde statuten en het ge
wijzigd huishoudelijk reglement van den Bond, aangevuld door 
zijn mede-afgevaardigden. De heer Traanberg leest zijn verslag 
voor van de door hem mede namens O.H.V.Z. bijgewoonde ver
gadering van den Raad van Beheer van het Maandblad. 

Eén gezicht zege! van Nederland — ter verloting ter tafel — 
valt door toepassing van een combinatie van voorstellen door 
eenige der 37 aanwezigen mét een bedrag in contanten ten deel 
aan de R.Ph.V. voor te Rotterdam getroffen philatelisten. 
(Schenkingen voor door de oorlogsgebeurtenissen getroffen leden 
der R.Ph.V. in zegels door leden van O.H.V.Z. kunnen aan den 
heer Traanberg worden toegezonden; die in geld aan den 
penningmeester). 

Om plm. 17.30 uur sluit de voorzitter deze bijeenkomst. H. W. 
Candidaat-leden. 

Arn. van Dantzich, Zaanenlaan 161, Haarlem. (Voorgesteld door 
den heer Hazelaar). 

N. D. Boevink, Zaanenlaan 56, Haarlem. 
Joh. G. Crabbendam, Tramstraat 3, Zandvoort. (Voorgesteld door 

jhr. Speelman). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op ZATERDAG-NAMIDDAG 

26 October 1940, te 15 uur, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 
bij de Zijlbrug, Haarlem. LET S.V.P. OP DATUM EN UUR ! 

De agenda vermeldt o. a. veiling; kavels kunnen uiterlijk tot 
Dinsdag 22 October 1940 worden toegezonden aan den heer 
M. Rumpf f, Duinoordstraat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 23 September 1940. 
Aanwezig 26 leden. Opening te ruim half negen door den 

voorzitter, den heer K. F. Kielman. De notulen van de vorige 
vergadering worden door den secretaris gelezen en vervolgens on
veranderd vastgesteld. Enige ingekomen stukken worden be
handeld. Geen dezer geeft aanleiding tot bijzondere besprekingen. 
De voorzitter deelt de redenen mede, waarom deze maand niet 
op de derde Maandag kon worden vergaderd, zoals in de vorige 
vergadering werd besloten. Een verloting wordt gehouden. Bij de 
rondvraag stelt de heer ir. Meiborg voor om met het oog op 
de verduistering de vergaderingen in het vrvolg een uur vroeger 
te laten beginnen. Hiertoe wordt met algemene stemmen besloten. 
De herdenking van het 25-jarig bestaan van de vereniging wordt 
met het oog op de tijdsomstandigheden voorlopig uitgesteld. 
Hierop volgt sluiting van het officiële gedeelte. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
C. R. de Wolf, Ceramstraat 12, Groningen. (Voorgesteld door 

den heer Walles). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 21 October 1940, des avonds 
7.30 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 15 September 1940. 
Aanwezig 32 leden. De voorzitter opent en deelt mede, dat 

het bestuur zich genoodzaakt heeft gezien, teneinde ook de buiten-
leden gelegenheid te geven de vergadering te kunnen bijwonen 
deze op Zondagmiddag te houden. Uit de flinke opkomst blijkt, 
dat men hiermee erg ingenomen is. 

De notulen worden goedgekeurd. Bij de rondvraag dringt de heer 
Van der Ven er nogmaals op aan om hem op te geven welke zegels 
men wenscht voor hetgeen men gewonnen heeft en verzoekt, dat 
ieder zijn verlanglijstje bij hem inzendt. Vooral met het oog op het 
steeds duurder worden der zegels, moet dat inzenden niet worden 
uitgesteld. 

Besloten wordt de volgende vergadering weer op Zondagmiddag 
te houden. Gratis-verloting en gezelschapspel tot slot. 

Overleden. 
dr. R. W. J. Ploem. 

Volgende bijeenkomsten. 
Zondag 20 October 1940, vergadering om 3 uur namiddag; 
Maandag 4 November 1940, beurs om 7K uur namiddag; 

telkens in de bovenzaal van Hotel de I'Univers, Kleine Staat 12, 
Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 6 October 1940. 
De voorzitter opent met een korte rede deze vergadering en 

kan tot zijn genoegen mededelen dat het bombardement van 24 
Juni onder de leden geen slachtoffers heeft geëist. Wel is de 
leden-administratie in de war geraakt en zijn vele leden met on
bekende bestemming vertrokken. Enige bedankjes zijn ingekomen. 
Als nieuw lid wordt de heer J. Visser ingeschreven. Een voorstel 
om dr. Van den Nieuwenhuizen, die zijn kostbare verzameling van 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 



16 OCTOBER 1940. NEDERLANDSCH MAANDBI AD VOOR PHILATELIE. XIV 

Nederland en Koloniën op 24 Juni geheel verloor, een album met 
enige zegels als nieuw begin te schenken, wordt met algemene 
stemmen aangenomen. Een voorstel om de October-verloting in 
November te houden, wordt aangenomen, evenals het voorstel 
deze verloting met een bedrag van ƒ 70 te verhogen. De penning 
meester wil wegens vertrek naar elders bedanken, doch op de 
vergadering is geen liefhebber voor dit baantje. Dit zal op de 
volgende vergadering worden geregeld. Het voorstel om de con
tributie over het .3e kwartaal te laten vervallen, wordt na een 
korte discussie aangenomen. Verder wordt nog besloten het rond-
zendverkeer weer in te stellen, te beginnen met 2 secties van de 
leden, die op de vergadering aanwezig zijn. 

Na maandverloting volgt sluiting. 
Officiële mededelingen. 

Leden, die niet ter vergadering waren, en die wensen deel te 
nemen aan de rondzendingen, worden verzocht dit s c h r i f-
t e 1 ij k met hun J u i s t e a d r e s te willen opgeven aan den 
heer H. N. Muts, administrateur, Javastraat 139, Den Helder. 

* * * 
Alle leden, ook degenen, die niet verhuisd zijn, worden beleefd 

doch dringend verzocht hun juiste adres te willen opgeven aan 
den secretaris, Javastraat 139, Den Helder. Stel het niet uit, doch 
doe het per omgaande, met het oog op onze administratie. 

» * » 
Het bestuur deelt aan alle leden mede, dat over het 3e kwartaal 

1940 geen contributie wordt geheven. Alle leden, die nog contri
butie- of andere schuld hebben, worden verzocht dit te willen 
storten op postrekening nr. 335511 van den penningmeester der 
Postzegelvereeniging ,,Helder". 

^̂  » st 

De October-verloting wordt uitgesteld tot de November-
vergadering. 

Nieuw lid per 1 October 1940. 
J. Visser, Ruyghweg 3, Den Helder. 

Nieuwe adressen. 
S. Broertjes, Velthuizerweg 14, Oostwoud (N.-H.). 
Th. J. "W. van der Sei, Prinses Julianaweg 231, Utrecht. 
W. van Scheijen, Veenderweg 22, Bennekom. 
G. C. Broeke, Sternstraat 22, Den Helder. 
F. van der Bünk, Molenveenweg 3, Blaricum (N.-H.). 
L de Graaf. Middenweg 12, Andiik-Oost. 
H. T- Rondel, Stationsweg 23, Alkmaar. 
[. Burger, Café Roval, Spoorstraat, Den Helder. 
A. C. van Bremen, Soembastraat 63. Den Helder. 
B. Boere, Gladiolenstraat 7, Den Helder. 

Onbekend. 
G. D. Kwast, A. Ohr, T. F. van Duim, vermoedelijk in 

Eneeland; R. Stuffken, N. Prins, J. Bakker, C. van Huystee, 
onbekend. 

Bedankt per 1 Juli 1940. 
C. B. Brouwer, Lijsterstraat 32, Den Helder. 

Bedankt per 1 October 1940. 
W. Annyas, Kanaalweg 174, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 30 September 1940. 
Opening door den voorzitter en goedkeuring der notulen. In 

verband met de verduistering zal de vergadering voortaan om 
half acht beginnen. 

Maandelijksche verloting en sluiting. 
Candidaat-lid. 

E. Bock, Akerstraat 39, Heerlen. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 28 October 1940, des avonds 7.30 uur, 
in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 26 September 1940. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering. Na voorlezing 

der notulen komt een voorstel ter tafel om in het vervolg Zater
dagmiddag bijeen te komen Verschillende bezwaren werden hier
tegen ingebracht, zoodat besloten werd Donderdagavond te blijven 
houden. Door verbouwing van het vergaderlokaal is uitgezien 
naar een andere localiteit. Na een mooie verloting, sluiting. 

J. H. F. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 
24 October 1940, des avonds 8 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 6 Juli 1940. 
Aanwezig 13 leden. Te 7.15 uur opent de penningmeester, de 

heer J. C. Westerweel, de vergadering en wenscht de aanwezige 
leden hartelijk welkom. De notulen van de vorige vergadering 
worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

De heer H. B. van Dooren deelt aan de leden mede, dat deze 
vergadering op zijn verzoek is uitgeschreven, dat het in zijn be
doeling ligt Zeeuwsch-Vlaanderen over een paar dagen te verlaten, 
dat hij er prijs op stelde persoonlijk alle leden te kunnen bedanken 
voor de prettige samenwerking in de achter ons liggende jaren en 
dat het hem genoegen zal doen, in zijn nieuwe verblijfplaats een 
en ander van de leden te mogen vernemen. 

De heer J. C. "Westerweel gaf daarop te kennen, dat de ver
eeniging met den heer H. B. van Dooren een van haar meest 
actieve leden verliest, zegt hem hartelijk dank voor alles wat hij 
én als bestuurslid én als lid voor de vereeniging heeft gedaan en 
hoopt, dat het hem verder goed moge gaan. 

De nieuwe uitgiften van België zijn niet verschenen en de nieuwe 
zegels van het Cour Permanente de Justice Internationale worden 
rondgedeeld. Na de rondvraag sluit de wnd. voorzitter de ver
gadering te ruim 9 uur. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 19 October 1940, des namiddags 2 uur. 

in hotel De Arend, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 23 Juni 1940. 
De voorzitter opent de vergadering en begint met den heer 

Van Liempd te herdenken, die voor het vaderland sneuvelde. Ook 
wijdt hij eenige woorden aan de nagedachtenis van den heer W. G. 
Zwolle. Hij geeft een kort overzicKt van de voorbije gebeurte
nissen en voegt hieraan de prettige mededeeling toe, dat wij toe
stemming hebben voor al onze vergaderingen, hoewel wij voor 
eventueele lezingen eerst toestemming moeten vragen. 

De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat wij in 
verband met de bijzonder omstandigheden geen feest zullen vieren 
om ons 10-jarig bestaan te herdenken, gedeeltelijk ook, omdat wij 
niet weten, voor welke financieele verplichtingen wij nog kunnen 
komen te staan. 

De ruilavond in Juli zal gewoon doorgaan, tenzij hiertegen be
zwaren worden geopperd. De heer Van Dijk stelt voor, liever een 
ruilmiddag op Zondagmiddag te houden in plaats van de gewone 
Woensdagavond. Dit voorstel wordt door meerdere leden onder
steund, zoodat hiertoe wordt besloten. 

Een Rotterdamsch handelaar heeft zich tot ons gewend met het 
verzoek om, gezien de buitengewone omstandigheden, ons zicht-
zendingen te mogen doen toekomen. De heer Van Dijk stelt voor, 
hem in deze ter wille te zijn, omdat hij de eerste is, die zooiets 
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vraagt, en hem een kans te geven. Het voorstel wordt ondersteund 
door den heer Ottevanger. Wij zullen hem schrijven, dat hij, indien 
hij dat wil, op de eerstvolgende vergadering een zichtzending kan 
insturen en dat hij den directeur van de af deeling verkoop boekjes 
kan zenden voor een rondzending. Dit is natuurlijk slechts een 
voorloopige overeenkomst om hem te helpen, maar wij kunnen en 
willen ons met voorgoed binden. 

Het voorstel, dat de heer Ottevanger op de vorige vergadering 
deed om eiken keer eenige philatehstische curiosa van de leden te 
laten circuleeren, heeft de volle instemming van het bestuur ge
kregen en daar er reeds een curiosum aanwezig blijkt, wordt met
een met uitvoering van het plan begonnen Hierna volgt de 
verloting. 

BIJ de rondvraag stelt de heer Van Dijk voor, als collega's iets 
te doen voor de Rotterdamsche- philatehsten, die bij het bom
bardement hun heele verzameling verloren, hetzij door de jubileum-
kas te hunner beschikking te stellen, hetzij door een kleinen toeslag 
te heffen op de rondzendingen. De heer Labordus neemt het woord 
als lid en met als voorzitter en merkt op, dat hij het niet in de 
omstandigheden passend vindt om geld beschikbaar te stellen voor 
wat toch slechts liefhebberij is Postzegels geven is iets anders Het 
geld kunnen we beter ter beschikking van het Nationale Fonds 
stellen. Dit vindt de heer Van Dijk ook best. Verschillende leden 
geven nog hun opinie over de kwestie De voorzitter vindt het 
geval te belangrijk om nu al een beslissing te nemen Waar meer
dere leden vóór uitstel blijken te zijn, wil hij dit eerst eens rustig 
op de bestuursvergadering bespreken In principe wordt besloten, 
het geld disponibel te houden voor leniging van nood 

De heer Van Dijk merkt op, dat de hulp afdoend en snel moet 
zijn. De voorzitter geeft hem hierin gelijk, maar het gaat niet om 
particulier bezit, maar om een vereemgingskas, die het gemeen
schappelijk bezit IS van plm 80 leden. We hebben niet het recht, 
daar zoomaar .ineens over te beschikken De vergadering gaat 
accoord met het voorstel van het bestuur. 

Daar er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter 
de vergadering. J M. K. 

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

Verslag der vergadering van 6 September 1940. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering Hij spreekt 

zijn voldoening uit over de veel betere opkomst in vergelijking 
met de vorige bijeenkomsten. Hij hoopt, dat vele plannen, die 
tot heden nog in de pen gebleven waren, in het nieuwe seizoen 
tot uitvoering gebracht zullen worden 

Hierna worden door den secretaris de notulen voorgelezen, die 
onveranderd worden goedgekeurd. Slechts een enkele bemerking 
betreffende den heer Korpershoek wil de heer Van der Kolk naar 
voren brengen. Hij prijst de wijze, waarop deze heer aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan, om welke reden het bestuur hem 
weer gaarne als lid zal inschujven. Een schrijven van de Rotter-
damsche Philatelisten Vereeniging wordt voorgelezen. Dit schrijven 
behelst een verzoek om steun in den vorm van geld of zegels voor 
de gedupeerde leden. Na ampele bespreking wordt besloten een 
bedrag aan deze vereeniging over te maken. Daarna komt de heer 
Doevendans aan het woord met het door den heer Bode gedane 
voorstel om de nieuwe leden een entree-geld te laten betalen Dit 
voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen, zoodat in 
het vervolg nieuwe of weer opnieuw toegetreden leden een entree
geld van ƒ 0.50 moeten betalen. 

Op eer̂  vraag van den heer Schotman of de postzegeltentoon-
stelling in verband met de viering van ons eerste lustrum nog door
gang zal vinden, antwoordt de heer Doevendans, dat dit door de 
tijdsomstandigheden en de verduisteringsmoeilijkheden niet zeer 
wel mogelijk is. Dit plan wordt dus voorloopig aangehouden Ten 
einde tot een eerlijke indeeling van de rondzending te komen, 
heeft de heer Van der Kolk den secretaris bij een bezoek te zijnent 
laten loten voor de volgorde der indeeling in de diverse secties 

Het tijdstip van den aanvang der vergaderingen wordt in het 
vervolg gesteld op half acht (inmiddels is dit tijdstip weer ver
vroegd en op 7 uur gesteld). Tot slot vindt een goed geslaagde 
verloting plaats. De fraaie prijzen worden door verschillende leden 
gewonnen. G. d. H. 

NIEUWTJESLEVERING 

Bedankt. 
M. van Delft. 
P. van Oort. 
F. J van der Winden. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 

18 October, 1 November, en 15 November 1940 een officiëele 
vergadering. Alle bijeenkomsten zullen gehouden worden in het 
Patronaatsgebouw, des avonüs 7 uur. i.et op het tijdstip van 
aanvang. 

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

Verslag der vergadering van 23 September 1940. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en verwel

komt de aanwezigen. Na voorlezing van de notulen, welke worden 
goedgekeurd, wordt overgegaan tot de behandeling van eenige in
gekomen stukken, w. o. een verzoek van R. Birnbaum om de 
voorwaarden te vernemen om als lid tot onze vereeniging toe te 
treden, een schrijven van den Bond, waarin staat vermeld, dat 
op ons verzoek om als lid tot den Bond toe te treden gunstig is 
beschikt, zoodat wij thans als lid van vorengenoemden Bond zijn 
toegelaten en een schrijven van den heer Zilver, dat door den 
secretaris zal worden beantwoord. De voorzitter deelt de verga
dering mede, dat de zegels welke door de leden oorspronkelijk voor 
hulp aan Finland werden geschonken en welke schenking toen 
niet IS doorgegaan, thans zijn geschonken aan de Rotterdamsche 
Philatehstenvereeniging, teneinde de aldaar getroffen verzamelaars 
te helpen. 

Vervolgens wijst de voorzitter erop, dat het op 7 October a s. 
5 jaar geleden is dat onze vereeniging werd opgericht, hij stelt 
daarom de vergadering voor, de October-vergadering op dien 
datum te houden, welk voorstel met algemeene stemmen wordt 
aangenomen Op dezen avond zal tevens de groote jaar-verloting 
worden gehouden, zoodat de bijeenkomst een eenigszins feestelijk 
aanzien zal krijgen. 

Voor de rondvraag geeft zich op de heer W. Langenberg, die 
de vergadering voorstelt een ruilavond te organiseeren; dit voorstel 
IS al eens eerder gedaan en er is nooit wat van gekomen Eenige 
leden zeggen hun medewerking toe, dus wordt besloten dit eens 
te probeeren. Tot slot deelt de heer Polling nog mede, dat de m 
België bestelde weldadigheidszegels nog niet zijn aangekomen, doch 
dat hieraan wordt gewerkt Niets meer te behandelen zijnde, sluit 
de voorzitter de vergadering. 

Na de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen volgt de 
wedstrijd over de zegels van Indie. De heer Langenberg heeft weer 
een tiental vragen samengesteld. De beschikbaar gestelde prijs wordt 
behaald door den heer Daudt met 9j4 punt. De heer Daudt stelt 
het door hem gewonnen zegel ter beschikking van de vergadering 
om het te verloten, waartegen niemand bezwaar heeft. Om half elf 
gaat de vergadering uiteen. 

Vergadering. 
Vergadering op 7 October 1940 (inplaats van 28 October 1940), 

dit in verband met ons 5-jarig bestaan. 

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

Verslag der vergadering van 18 September 1940. 
De eerste vergadering in het nieuwe seizoen werd bijgewoond 

door 16 leden, een aantal dat, vergeleken met de opkomst in de 
eerste maanden van dit jaar, hoop geeft op verhoogde belang
stelling onder de leden. 

Als belangrijk punt stond op de agenda de verkiezing van een 
voorzitter, daar de heer Langeveld door verhuizing naar Baarn 
deze functie, die hij van de oprichting der vereniging in 1937 af 
trouw had vervuld, niet kon blijven waarnemen. Met op één na 
algemene stemmen werd de heer G. C. van Hof ten tot zijn 
opvolger gekozen. Onder diens leiding werden de verdere bespre
kingen, die verhoging van de activiteit der vereniging beoogden, 
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tot een bevredigend einde gebracht. Veiling en verloting slaagden 
goed. 

Ten slotte sprak de nieuwe voorzitter een hartelijk dankwoord 
tot zijn voorganger, waarmede de, wegens de verduistering vroeger 
dan gewoonlijk gesloten, vergadering eindigde. C. S. 

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

Verslag der vergadering van 10 September 1940. 
Aanwezig 20 leden. Om 8 uur wordt door den voorzitter op 

de gebruikelijke wijze geopend, waarna voorlezing der notulen 
volgt, die onveranderd worden goedgekeurd. Een bericht van 
verhindering is ontvangen van den heer Traanberg; eenige mooie 
zegels zijn voor de verloting bijgevoegd. Via het secretariaat is 
den heer T. voor deze schenking dank gebracht. De heer Schol 
deelt vervolgens mede, dat hij bedankt voor zijn bestuursfunctie: 
directeur der rondzending. Bij vraag onder de leden blijken de 
beeren Van Kessel en Har tman bereid, deze functie op zich te 
nemen. In verband met den beschikbaren tijd wordt besloten, 
op de volgende vergadering te stemmen. (Op de vergadering van 
24 September 1940 is de heer Van Kessel met 14 tegen 4 stemmen 
gekozen). 

Wederom zal op dezen avond een prijsvraag gehouden worden. 
Vóórdat hiermede een aanvang wordt gemaakt, vraagt de heer 
Ten Grotenhuis het woord. Spreker is tegen het houden van prijs
vragen, omdat een beginnend verzamelaar nooit een kans op het 
winnen van een prijs maakt. De heer Snitjer, die den heer Ten 
Grotenhuis antwoordt, is van meening, dat het trachten op te 
lossen van de gestelde vragen voor een beginner juist leerzaam is; 
het winnen van een prijs moet deze heer niet als hoofddoel voor 
zich houden. Na deze uiteenzetting vangt de heer S. met den 
prijsvraag aan. Op een enkele uitzondering na, worden de leden 
10 philatelistische vragen gesteld. Wederom zijn deze vragen niet 
gemakkelijk. Met ernst wordt nagedacht en menig lid kan op 
een schijnbaar gemakkelijke vraag het antwoord niet vinden. 
Gezien de stemming der leden onder het oplossen der vragen 
kan aangenomen worden, dat de heer Snitjer weer een succes met 
deze prijsvraag heeft geboekt. De beeren Overduin en Van der 
Kaay waren ditmaal de gelukkigen. 

Na onderlinge ruil en handel wordt om 9.45 uur huiswaarts 
gegaan. W. M. 

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

Candidaat-lid. 
mej. C. H . Baaijen, Gravestraat 9c, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 1 October 1940. 
Niettegenstaande de verduistering waren 76 leden aanwezig. 

De voorzitter opent de vergadering met dank te zeggen voor deze 
prachtige opkomst. Vervolgens worden 7 nieuwe leden aangenomen 
en mededeeling gedaan van de aanmelding van 2 nieuwe candidaat-
leden. Na een kort verslag te hebben gegeven van den gehouden 
31en Philatelistendag, worden de ingekomen stukken behandeld, 
waarbij o. a. een schrijven van den Bond ,waarin wordt mede
gedeeld dat onze vereeniging als lid van den Bond is aangenomen; 
een dankschrijven van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
voor de bewezen geldelijke steun ten behoeve van haar door den 
Mei-ramp getroffen leden. Hierna wordt overgegaan tot behan
deling van het punt „reorganisatie van het rondzendingsverkeer", 
hetwelk na eenige besprekingen met algemeene stemmen wordt 
aangenomen, waarna, na de veiling, sluiting volgt. 

Reorganisatie rondzendingsverkeer. 
Commissaris. 

De functie van commissaris van het rondzendingsverkeer wordt 
vervuld door één der bestuursleden. 

(Commissaris van het rondzendingsverkeer is de heer M. van 
Driel, Surinamelaan 7, Hdversum; kantooradres te Amsterdam: 
Raadhuisstraat 4). 

Secties. 
Het rondzendingsverkeer is verdeeld in secties. ledere sectie 

bestaat uit groepen, terwijl iedere groep 13 leden zal omvatten. 
(Het aantal secties wordt voorlooplg bepaald op 5; iedere sectie 

omvat 3 groepen; in elke groep worden 13 leden ingedeeld. Bij 
toename van het ledental der vereeniging eventueel uit te breiden). 

Als sectiehoofden worden aangesteld de beeren: 
K. Buiter, Marathonweg 28 III, Amsterdam Z. 
Th. L. Stegenga, De Clercqstraat 27 II, Amsterdam C. 
J. Lub Jr., Argo'nautenstraat 70 hs., Amsterdam Z. 
L. Matthiassen, Sumatraplantsoen 8 hs., Amsterdam O. 
F. Koch, Valeriusstraat 9, Amsterdam Z. 

Inzendingen. 
De inzendingen dienen te geschieden aan den commissaris (den 

heer M. van Driel), die voor de distributie over de secties zorg 
draagt. 

Sectie rondzendingsverkeer. 
Het sectie-hoofd laat de rondzendingen, hem door den commis

saris van het rondzendingsverkeer verstrekt, rondgaan in zijn 
sectie. De rondzendingslijsten behooren, zóodra een rondzending 
een geheele groep heeft doorloopen, na controle van de uit
genomen zegels en van het totaal door elk lid uitgenomen bedrag, 
alsmede afstempeling van de in de rondzendboekjes opengekomen 
vakjes, terstond door het sectie-hoofd aan den commissaris van 
het rondzendingsverkeer te worden teruggezonden. De zendingen 
zelve behooren te worden teruggezonden, zoodra een zending 
a l l e groepen van een sectie heeft doorloopen. 

(Het sectie-hoofd laat de boekjes rondgaan in groepen op de
zelfde wijze als tot heden het geval was, dus met een begeleidende 
lijst en een aantal briefkaarten overeenkomende met het aantal 
groepsleden, welke briefkaarten zijn geadresseerd aan het sectie
hoofd. Het sectie-hoofd is dus ten allen tijde op de hoogte waar 
de zendingen zich bevinden en kan eventueele nalatige leden aan
schrijven. Zoodra een zending de eerste groep is rondgeweest, 
gaat zij in circulatie bij de tweede groep en ten slotte in de derde 
groep). 

Afrekeningen en verplichtingen van koopers. 
1. Afrekeningen door koopers dienen alleen te geschieden aan 

het adres van den commissaris van het rondzendingsverkeer. 
2. Indien van een lid, na een vergadering volgende op der, 

datum van koop uit een rondzending, geen betaling van de 
gekochte zegels is ontvangen, zal de commissaris van het rond
zendingsverkeer hiervan mededeeling doen aan het sectie-hoofd, 
die het betreffende lid op zijn nalatigheid zal wijzen. 

3. Bij niet-betaling zullen aan het betreffende lid g e e n 
verdere rondzendingen mogen worden uitgereikt. 

4. In de maanden Juli en Augustus (indien dan althans geen 
bijeenkomsten worden gehouden en de betalingen dus niet op 
die avonden zullen kunnen geschieden), zal de betaling slechts 
per giro of op een of andere wijze aan het adres van den com
missaris dienen te geschieden. 

Afrekening met inzenders. 
Geschiedt a l l é é n door den commissaris van het rondzendings 

verkeer. 
Kwaliteit en gehalte der zegels in de rondzendingen. 

Een commissie bestaande uit den commissaris van het rond
zendingsverkeer en één of meerdere sectie-hoofden, heeft her 
recht inzendingen, waarvan de inhoud, wat betreft kwaliteit en 
gehalte der zegels, naar het oordeel dier commissie, te slecht is, 
te weigeren voor het rondzendingsverkeer. 

(De commissie zal in onderling overleg moeten worden samen
gesteld). 

Contact bestuur met rondzendings-commissie. 
Tweemaal per jaar zal de commissaris van het rondzendings

verkeer een vergadering uitschrijven en daartoe uitnoodigen het 
geheele bestuur alsmede alle sectie-hoofden van het rond
zendingsverkeer. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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(In de door den commissaris uit te schrijven vergaderingen zul
len alle naar voren komende kwesties kunnen worden besproken 
Speciaal zullen moeten worden besproken de gevallen, waarin 
leden hun verplichtingen niet nakomen.). 

Slotbepaling. 
Voor zoover door de vorenstaande bepalingen niet is afgeweken, 

blijft het bepaalde betreffende het rondzendingsverkeer, zooals 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement, art. 14 t.m. 24, ten 
volle van kracht. 

Candidaat-Ieden. 
J. C. Beek, stukadoor. Hermine Maria Dijklaan 27, Badhoevedorp 

(gemeente Haarlemmermeer). (Voorgesteld door K. Th. Wage-
mans). 

S. M. Kannewasser, artist, Lekstraat 130, Amsterdam Z. (Voor
gesteld door M. Maletzky). 

Bedankt per 31 December 1940. 
155. J. P. Harms. 
279. G. J. Kuiper. 

18. A. L. G. van Dongen. 
118. F. N. Scheephorst. 

Afvoeren. 
220. L. Frank. 
230. A. Schönbach. 

Eerstvolgende vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 5 November 1940, aanvang 

8 uur precies, in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilochtenden. 

Zondagen 20 October en 17 November 1940, aanvang 10.30 uur 
v.m., in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Onze vergaderingen en bijeenkomsten mogen ALLEEN worden 

bezocht door leden. Introducé's mogen NIET worden toegelaten. 
Toegang aan de leden mag ALLEEN worden verleend op vertoon 
van de uitnoodigingskaart, welke ieder lid éénmaal per maand 
zal worden toegezonden. De uitnoodigingskaarten zijn STRIKT 
persoonlijk. 

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

Verslag der vergadering van 6 September 1940. 
Aanwezig 51 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

allen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, en wel de beeren 
Brandsma, Geerlings en Quartel Jr. Met een passend woord wor
den de leden opgewekt het bijwonen van de vergaderingen en het 
ledental der vereeniging in het komende postzegelseizoen te 
bevorderen. Verder gaande wordt den leden, die allen reeds een 
rondschrijven hebben ontvangen, medegedeeld, dat de vergaderingen 
in den vervolge om 7.15 uur aanvangen, met het oog op de; 
verduisteringsmaatregelen en voor onze leden die op andere 
plaatsen wonen. 

Prijzen zijn geschonken door den heer Eerenberg voor de maan-
delijksche verloting. De heer Boonen, postzegelhandelaar te Bussum, 
stelde gratis een aantal prijscouranten bescliikbaar van Nederland 
en Koloniën. Een woord van dank aan deze beide beeren. 

De notulen van de vorige maand worden daarna door den secre
taris voorgelezen en goedgekeurd, waarna de behandeling van ecnige 
ingekomen stukken volgt. Na nog eenige punten van huishoude-
lijken aard besproken te hebben, w c d r overgegaan tot de maande-
Iijksche verloting. Daarna volgt een kleine pauze, waarvan ver
schillende leden gebruik maken hun contributie en andere gelden 
met den penningmeester en den commissaris der rondzending te 
verrekenen. De commissaris laat ons tevens het nieuwe rondzend 
boekje zien, welke meerdere voordeden biedt en van grooter for
maat is dan voorheen. Hierna volgt de veiling van een veertigtal 
kavels, wleke graag worden gekocht. Het gaat er op lijken, dat 
men postzegels gaat hamsteren. 

Te 9.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna de leden 
nog gezellig bijeen blijven voor ouderlingen ruil en koop van hun 
zegels. P- F- v. D. 

Candidaat-leden. 
125. F. H. P. Mellink, Stort-Zuid 12, Amersfoort. (Voorgesteld 

door H. E. N. K. van der Beek). 
9. W. Kok, Delftlaan 175, Haarlem. (Voorgesteld door M. J. H. 

Breebaart). 
11. C. J. Asselbergs, Theoph. de Bochstraat 57, Amsterdam. 

(Voorgesteld door M. J. H. Breebaart). 
Mededeelingen. 

De penningmeester verzoekt de leden hun contributie zoo spoedig 
mogelijk te gireercn of op andere wijze te voldoen aan G. J. Eeren
berg, postrekening 349300, Bussum. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Donderdag 

7 November 1940, des avonds 7.15 uur, in hotel „De Rozenboom" 
Brinklaan, Bussum. 

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

Mededeeling. 
In verband met de tijdsomstandigheden worden de vergaderingen 

voorloopig gestaakt. Het ruil verkeer gaat door, zoodat boekjes 
ingezonden kunnen worden bij den heer J. P. P. Kloppers, Raam-
singel 22 zw., Haarlem. 

Voor het komende seizoen zal het penningmeesterschap worden 
waargenomen door den heer G. J. Oudmayer, Padangstraat 24, 
Baarn. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr. A. C. H. VAN DEN HEUVEL, Oude Loosdrechtscheweg 43, 

Hilversum. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering wordt — behoudens 

wijziging — gehouden op Donderdag 17 October 1940, des avonds 
8.15 uur, in de groote zaal van de Openbare Leeszaal, 's-Grave-
landscheweg 55, Hilversum. 

Agenda zal nader per convocatie worden bekend gemaakt. 
Postzegelbeurs. 

De postzegelbeurs wordt gehouden lederen Zaterdag in de hier
boven genoemde zaal, van des namiddags I K uur tot des na
middags 5% uur. 

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

Inzendingen. 
Alle 13 afdeelingen (zie achterzijden der ruilboekjes) zijn weder

om voor inzending geopend. Inzendingen worden wederom gaarne 
tegemoet gezien, speciaal van Nederland en Koloniën, Europa en 
Stempels Nederland; ook brieven zonder zegel. 

Voorzitter afgetreden. 
Dr. A. H. van den Berg, voorzitter der vereeniging, heeft als 

zoodanig zijn ontslag genomen. Het bestuur besloot voorloopig, 
overeenkomstig art. 11 huishoudelijk reglement, niet in de vacature 
te voorzien en eerst ter jaarvergadering de verkiezing van een 
nieuwen voorzitter aan de orde te stellen. 

Namens het bestuur heeft de secretaris dr. Van den Berg dank 
gebracht voor het vele, dat deze voor de vereeniging tijdens zijn 
voorzitterschap gedaan heeft. 

Secties. 
Door een noodzakelijke reorganisatie werd de kleine sectie 

Groningen opgeheven en aan de sectie Friesland toegevoegd. De 
heer Cleij, die jarenlang het sectiehoofdschap van Groningen waar
nam, wordt hartelijk bedankt voor zijn nauwgezette administraties 
en goede zorgen, evenals dr. Van den Berg, die de sectie Nederland-
Oost neerlegde, welke sectie werd overgenomen door den heer 
F. A. Van Dongen te Broekland-Raalte. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: H. HARDICK, Oostveenweg 30, Enschede. 

Verslag der bestuursvergadering van 20 September 1940. 
In verband met de intrekking van de vergunning tot het houden 

van onze vergadering op 25 September 1940, wordt een bestuurs
vergadering gehouden ten huize van den heer Kaptein. In deze 
bijeenkomst wordt besloten, dat het bestuur, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de leden, de candidaat-leden kan aannemen. 
Zoals uit de toegezonden circulaire blijkt, bestaat er voor de leden 
gelegenheid series zomerzegels te bestellen a ƒ 0.14 per serie; hierbij 
is dus met het zegel van 7'A cent met een toeslagprijs van 2'A cent. 

Daar de maandehjksche verlotingen niet op de ledenvergaderingen 
kunnen worden gehouden, zal het bestuur eens per maand 5 prijzen 
onder alle leden verloten. Deze prijzen worden op de rondzend
lijsten vermeld. Door de stijging van ons ledental blijkt het nood
zakelijk te zijn, dat er een 25-tal stempeltjes bij besteld worden, 
waartoe gaarne wordt besloten. 

Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde besluiten kunnen bij 
den secretaris worden ingediend. 

Candidaat-leden. 
G. C. M. Ballintijn, Bleekerstraat 10, Enschede. 
G. J. Lümker, Hoogelandsingel 152, Enschede. 
J. Dollekamp, Getfertsingel 128, Enschede. 

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

Verslag der vergadering van 30 September 1940. 
Aanwezig 12 leden. Opening door den voorzitter, waarna vast

stelling der notulen. Mededceling wordt gedaan dat het verslag 
zeer beknopt in het Maandblad zal worden opgenomen. Het hoofd 
van den nieuwtjesdienst bericht, dat getracht zal worden zooveel 
mogelijk alles te leveren, doch eenige verantwoordelijkheid wordt 
niet aanvaard. Gratis verloting onder de aanwezige leden. 

In de October-vergadering wordt een wedstrijd gehouden over 
3 zegels van vóór het jaar 1870; de keuze der landen is vrij; 
opplakken op een los velletje papier; op indeeling wordt niet 
gelet. 

Het hoofd van den rondzenddienst zegt toe, te zullen trachten 
den dienst nieuw leven in te blazen. Ruilavond 14 October 1940. 

J-P-
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 28 October 1940, des avonds 
8 uur, in café „Drouen", Steenweg, Helmond. 

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT: 
per 100 per 500 per 1000 

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

worden tegen de vastgestelde prijzen geleverd. 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 1 2 ' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsferdam. 

POSTZEGELVEILINGEN. 
Voor onze a.s. zesde verzamelaars-postzegelveiling 
kunnen nog goede objecten ingezonden worden 
tegen zeer gunstige condities. 

Veilingcombinatie onder leiding van: 
M. J. H. TOORENS, 

Nederlandsche Postzegelbeurs, 
Stationsweg 36, Den Haag. 

R. Kormos, Voorburg, Prinses Mariannelaan 152. 
Leden: Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

Postadres: Postbus U I , Den Haag. (185) 

Bezoekt op Zaterdagmiddag van 
13 tot 17 uur de 

,,Amsterdamsche Postzegelbeurs'̂  
in „De Brakke Grond'', Nes 53 

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

Onze October-aanbieding 
bevat weer tal van Icoopjes 

Ontvangt U onze aanbiedingen nog 
Zendt even een Icaartje met Uw 

V E R Z A M E L I N G E N 
te koop gevraagd. 

niet? 
adres. 

X. DAUDT 
Z E U G E S T R A A T 6 2 , G O U D A . 

WIJ VRAGEN TE KOOP: 
Alle soorten verzamelingen en partijen postzegels. 
Ook BETERE losse zegels en series van Europa 
en Nederland en Koloniën; b.v. Brandkastseries, 
D.O. X., Jubileum 1923, 10 guldens, Curafao-
herdenking, Jaarbeurs Bandoeng, enz. enz. 

WIJ BETALEN HOOGE PRIJZEN. 

HAGA & HARPENAU, 
Gravenstraat 30 , AMSTERDAM-C. 

Telefoon 34104. 
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BEUNGRIJKE POSTZEGELVEILING. 
Onze eerstvolgende belangrijke postzegelveiling zal te 'sGravenhage plaats hebben in de eerste helft van de 
maand November a.s. Onder den hamer komen fraaie inzendingen Nederland en Koloniën, OudDuitsche 
Staten, België, Saargebied, Oostenrijk, enz. Verder zeer goede restantcoUecties en verzamelingen. 
Onze catalogus zenden wij aan serieuze verzamelaars op aanvrage gaarne gratis toe. Vraagt U deze dus p.c. aan. 

Veilingcombinatie onder leiding van M. J. H. TOORENS, Nederlandsche Postzegelbeurs, 
Stationsweg 36, Den Haag en R. KORMOS, Prinses Mariannelaan 152, Voorburg. Tel. 117.133 en 779.947. 

Postadres: Postbus 111, Den Haag. (Veilingcombinatie). Leden Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. (199) 

WEET ü ... 
dat wij alle „moderne rariteiten" 
van België, Danzig, Liechtenstein, 
Oostenrijk, etc. etc. leverden tegen 
nominaal plus matige winst? 

Aarzel daarom niet langer, doch 
laat U over onze nieuwtjesdienst 
hetzij in abonnement, hetzij „op 
zicht" even inlichten! 

BASTIAANSE 
& BOEKEMA'S 

POSTZEGELHANDEL N.V. 

ROTTERDAM 
Qiro 308080 Nieuw ielefoonnr. 43985 . 

C O R R E S P O N D E N T I E A D R E S , 

EMMALAAN 25 HILLEGERSBERG 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
alsmede losse waarden Ned. & Kol. 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Wi] komen gaarne ter plaatse, 

g ; : ^ ^ P O S T Z E G E L H A N D E L 

^ ^ „MERCURIUS" 
YX LINDELAAN 28 

RIJSWIJK (Z.H.) 
KOOPT UW POSTZEGELS THUIS i 
ONZE ZICHTZENDINGEN 
LIGGEN V O O R U GEREED. 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden SpeciaalCatalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

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

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l i i s t e n worden verzocht — Referentiën 
W. WINORATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekcnde ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 

'sGravenhage  Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O E L K B O B K B J V i A . 
A L , L , E : S P R I M A G B 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 10 series f i 90 
Idem met 7I/2 et opdruk i serie 25 et. 10 series f 2,40 
AlJe overige zegels Nederland en Kolomen prijs op aanvraag 
Postzegel voor antwoord bijsluiten 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche P o s t z e g e l h a n d e l , 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

H E T JUBILEUMBOEK 
„POSTZEGELKUNDE E N POSTWEZEN" 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned 
Maandblad voor Philatelie, Past. Oomen
straat 297 E, Rijen. 

VERKOOP POSTZEGELS. 
Notaris TEN CATE te Deventer zal op Donderdag 
31 October 1940, in het verkooplokaal Diligentia 
aan de Assenstraat te Deventer, publiek k contant 
verkopen, inboedelgoederen waarbij 

een collectie postzegels. 
Deze postzegels zijn van heden af te bezichtigen 
bij de makelaars, Jacqes en E. E. de Leeuw, Rieler-
weg 86 te Deventer, tel. 3016, op vooraf te 
bespreken uren. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
ROSTZECEI .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) 

Koopt bij onze adverteerders. 
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ändler 

RUDI REILÄNDER 
M A A S T R I C H T 

Brugstr. 3 Tel. 3155 . Filiale: a.h. Vleeschhuis 42, 

* ANKAUF aller Art BriefmarkenSammlungen! 

VERKAUF: für Barzahlung von f 25000,— (freibleibend!) 
eine herrliche, fast komplette EuropaSammlung, in BorekSpezialAlbums 
alles gestempelte Marken in ganz erstklassiger Erhaltung! 

Biete weiter an: Niederlande no. 3 = FR 
RRR. Viererblock, gestempelt. Wunderbares Stück. (Cat. 1940: f 300,—) 

Mein Preis: f 170,— (freibleibend!) 
Einige 100 Satz : Nl. Indien, Jamboree, Originalgummi, gestempelt f 22,— 

pro 100 Satz, freibleibend. Usw. 

BEI A N F R A G E N BITTE R Ü C K P O R T O BEILEGEN! (202) 
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Twee portretzegels: 
3 cents - purper; Luther Burbank; 
5 cents - blauw; dr. "Walter Reed. W. G. d. B. 

Nederland! 
Overzecscïic 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Weer nieuwe postzegels. 
Er zulen nieuwe zegels verschijnen, die alleen een waarde 

aanduiding bevatten. Wij laten hieronder een résumé volgen uit 
krantenberichten. Persbericht van 28 September en Dienstorder 
H. 438 bis van 25 September. 

„Bij beschikking van den secretaris-generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken betreffende de uitgifte van 
nieuwe postzegels, gepubliceerd in het op 26 September verschenen 
Verordeningenblad, is bepaald, dat ter vervanging van de thans 
geldige gewone postzegels in de waarden van 5 cent en hooger 
nieuwe zegels zullen worden uitgegeven, waarop alleen de waarde
aanduiding zal voorkomen. 

De directeur-generaal der P.T.T. is belast met de uitvoering 
van deze beschikking. 

Deze beschikking treedt in werking op den dag harer af
kondiging. 

In de toelichting op deze verordening wordt gezegd: Deze ver
ordening bepaalt, dat de op het oogenblik geldige gewone post
zegels met een waarde van 5 cent en hooger door nieuwe zeeels 
zullen worden vervangen, waarop alleen de waarde-aanduld-ng 
zal voorkomen. De uitvoeringsbeschikkingen zullen door den 
directeur-generaal der Posterijen worden uitgevaardigd. 

Hierbii kan nog worden opgemerkt, dat in alle door de Duitsche 
troepen bezette gebieden, overal de daar tot dusver geldende post
zegels ongeldig zijn verklaard en in plaats daarvan zegels zijn 
ingevoerd met het opschrift: ..Bezet gebied". (Deze opmerking is 
blijkbaar niet van een philatelist afkomstig .- Red.). 

Wanner thans in Nederland een nieuwe postzegelserie wordt 
ingevoerd, dan wordt hiermede uitdrukkelijk een verschil gemaakt 
tusschen Nederland en de overige bezette gebieden." 

D i e n s t o r d e r H. 438 bis. Nieuwe postzegels. 
1. De thans geldige gewone frankeerzegels i n d e w a a r d e i 

v a n 5 c e n t e n h o o g e r zullen door een serie nieuwe zegeis 
worden vervangen. 

2. Hiertoe is het bestaande zegel van 3 cent (groen) voorzien 
van een guilloche-opdruk en de waarde-aanduiding, beide in 
zwarten druk. De frankeerzegels in de waarden van 7K £" ^^n 
12}4 cent hebben echter, in verband met de ter zake bestaande 
internationale voorschriften, een rooden, respectievelijk blauwen 
ondergrond. 

3. Naast de bestaande frankeerzegels van 1, IJ^, 2, 2% en 3 cent 
en het zegel van 4 cent, dat weder in omloop is gebracht, zullen 
zegels, van het nieuwe type, verkrijgbaar zijn in de volgende 
waarden: 5, 7K, 10, 1 2 ^ , ^7%, 20, 22K, 25, 30, 40, 50, 60, 
70 en 80 cent, ƒ 1.—, ƒ2.50 en ƒ 5 . — . De formulieren met zegel-
afdruk van 5 cent en hooger zullen eveneens met een zegelafdruk 
van het nieuwe type worden uitgegeven, terwijl voorts postzegel
boekjes en postzegelrollen met zegls van het nieuwe type zullen 
worden vervaardigd (zie ook punt 8). Zegels met opdruk ,,Cour 
Permanente de Justice Internationale" zullen in het nieuwe type 
niet verschijnen. 

4. Een eerste voorraad der nieuwe zegels en formulieren za! 
door den controleur ambtshalve worden toegezonden. De ver
strekking zal, in verband met de aan den aanmaak verbonden om
vangrijke werkzaamheden, geleidelijk geschieden, d.w.z. zoodra 
de postwaarden gereed zijn. 

5. Met den verkoop van de ontvangen nieuwe zegels en post
waarden moet steeds onmiddellijk na de ontvangst worden be
gonnen, doch niet vóór 1 October a.s. De verkoop der overeen
komstige postwaarden van het bestaande type moet dan gelijk
tijdig worden gestaakt, zoowel op de postinrichtingen als door de 
depóthouders en de bestellers. Van 1 October a.s. af zullen even
eens met meer moeten worden verkocht de postzegels van 15 cent 
en de briefkaarten met zegelopdruk van 10 cent (Amsterdam-
Bandoeng). 

7. De frankeerzegels, waarvan ingevolge het vorenstaande de 
verkoop is gestaakt, blijven voor de frankeering geldig. Inruiling 
van zegelwaarden van het bestaande type voor zegelwaarden van 
het nieuwe type vindt derhalve niet plaats. 

8. In verband met de tariefswijzigingen op 20 Augustus j.l., 
zullen de postzegelboekjes met zegels van 3 cent niet meer worden 
aangemaakt. Nieuwe postzegelboekjes zullen worden uitgegeven 
met zegels van 7^4 cent (prijs ƒ 1.80), alsmede gemengde boekjes 
mêt 6 zegels van resp. 1%, 2'A, 5 en 7K cent (prijs ƒ 0.99). Om 
trent de postzegelrollen bestemd voor de postzegelautomaten, 
welke thans frankeerzegels van 5 cent leveren, zullen bij afzonder
lijk rondschrijven mededeelingen worden verstrekt. 

Over de postzegelrollen meldt met Persbericht nog, dat deze 
ook met zegels van het nieuw type zullen worden uitgegeven. 
De postzegelboekjes met zegels van 5 en 123^ cent zullen met 
zegels van de nieuwe 'uitgifte verschijnen. 

Het zegl van 15 cent vervalt dus na 30 September; nieuw is 
de waarde van 17^^ cent (voor gewone aangeteekende brieven), die 
in de nieuwe serie is opgenomen. 

Een en ander geeft den indruk, dat dit een nood-uitgifte moet 
voorstellen, omdat men zoo spoedig mogelijk nieuwe zegels wilde 
zien ingevoerd. Een nieuwe serie zal vermoedelijk wel op komst 
zijn. 

Hierbij de afbeelding van de nieuwe 5 cent. 

Van de nieuwe cijfer-zegels is een deel op 1 October ver
schenen, en wel: 

5 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen); 
7K cent (zwart) op 3 cent (steenrood); 

10 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen); 
12)4 cent (blauw) op 3 cent (lichtblauw); 
17/4 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen); 
20 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen); 
22i4 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen); 
25 cent (zwart) op 3 cent (lichtgroen). 

Zij waren op dien datum aan een groot aantal postkantoren 
verkrijgbaar. 

Het „g r o n d z e g e 1" van 3 cent: Voor de meeste waarden 
is het lichtgroen, iets lichter %an tint dan de gewone 3 cent. Voor 
de 7'A cent is het steenrood, voor de 12K cent lichtblauw. Het 
meest opvallende aan het zegel is, dat het in r o t o g r a v u r e 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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is gedrukt, in tegenstelling tot de gewone 3 cent, die in offset-
druk is. 

Met opdruk „5" en „7><" is het zegel gedrukt in rotatiedruk 
(op een „eindelooze", smalle papierbaan van één vel breed); de 
vellen van deze waarden hebben links en rechts vel-telnummers 
zooals wij die kennen van de 5 cent uitgifte 1924 en uitgifte _1940, 
Van de andere waarden hebben wij geen heele vellen gezien, maar 
vernamen dat daarop de vel-telnummers niet voorkwamen. 

De w a a r d e - o p d r u k : Deze bestaat uitsluitend uit de 
waardecijfers, op een geguillocheerden ondergrond, welke onder
grond voor alle tot dusver verschenen waarden gelijk is. De op
druk is in diepzwart, alleen donkerblauw bij de 1234 cent. Op
vallend is, dat van den onderdruk de binnenste lussen lichter van 
kleur zijn dan de buitenste; op het lichtgroene zegel lijken de 
binnenste lussen zwartbruin, de buitenste diepzwart. 

Ook de waarde-opdruk is in r o t o g r a v u r e uitgevoerd. 
V e l g r o o t t e , enz.: De grootte van de vellen is, als ge

bruikelijk, 200 stuks. Papier met watermerk cirkeltjes, horizon
taal. Gewijzigde kamtanding 1234 : li'A-

R a n d d r u k : Deze verdient een afzonderlijke bspreking. 
Zooals gebruikelijk hebben alle vellen oplaagletters A op boven 
en onderrand, telnummers 1-20 en 20-1 op de zijranden, dubbele 
lijn om het geheele vel. Er komen echter t w e e etsingnummers 
voor, één voor het „grondzegel", in de kleur van het zegel, op 
den bovenrand tusschen zegels 3 en 4, en één voor den opdruk, 
in zwart (resp. blauw bij de 123^ cent), op den bovenrand tusschen 
zegels 7 en 8. Het eerste zullen wij, zooals de gewoonte is, etsing-
nummer noemen, het tweede opdruknummer. Bij deze eerste op
laag hebben alle waarden zoowel etsing- als opdruknummer 1. 

Bij de 5 en 714 cent komen op de zijranden nog vel-telnummers 
in paarsblauwen inkt voor, links ter hoogte van zegels 131 en 
141, rechts naast zegels 140 en 150. 

En tenslotte bevindt zich op den linkerrand, ter hoogte van 
zegel 61, nog een liggend streepje, zoowel in de kleur van het zegel 
als in de opdrukkleur. Het is duidelijk dat dit dient om den 
opdruk op de juiste plaats op de zegels te krijgen; beide streepjes 
moeten dan samenvallen. 

Het geheel is weinig fraai en zal, vooral als de geheele serie tot 
en met de 5 gulden in zwart op groen verschenen is, nog wel 
eens aanleiding tot verwarring kunnen geven. Er zal onder-
tusschen al wel aan een nieuwe serie worden gewerkt. 

Naschrift: Van den controleur te Haarlem kregen wij op onze 
vraag de bevestiging, dat zegels en opdrukken in rotogravure 
zijrl uitgevoerd. 

De 734 cent op 5 cent 2omerzegel. 

Van het opdruk-zomerzegel van 734 
cent valt nog te melden, dat, naar wij 
van de firma Enschedé vernamen, de 
opdruk in b o e k d r u k is uigevoerd. 

De plaatnummers 1 en 2 zijn ge
vonden. 

Twee verschillende drukken bij den „Cour"-opdruk. 
In het vergaderingsverslag van „Breda" in het September

nummer werd gesproken over de duidelijke verschillen tusschen 
eersten en tweeden druk van de „Cour"-zegels. Inderdaad blijkt 
het verschil opvalllend te zijn. _ Zooals bekend verschenen de 
waarden 73^, 1234, 15 en 30 cent van het laatste koninginnetype 
op 1 April, gelijk met de gewone nieuwe zegels, met den bekenden 
gouden opdruk, welke opdruk geheel gelijk is aan dien van de 
vroeger verschenen waarden. Wegens het voorkomen van twee 
zegels per vel met een foutieven opdruk (Internationalf) werden 
deze waarden tijdelijk ingetrokken, om later weer met verbeterden 
opdruk te verschijnen. Deze laatste druk blijkt er nu anders uit 
te zien dan de voorafgaande (met de fout). De verschillen zijn: 

Ie druk (1 April 1940): enkellijnige letters; op heel enkele plaatsen 
is met eenigen goeden wil te zien dat de letters oorspronkelijk 
dubbellijnig moeten zijn geweest, maar van het begin af (reeds bij 
de allereerste Cour-zegels) maken zij den indruk van uit één dikke 
lijn te bestaan. 

lie druk (begin Mei 1940): de letters zijn zeer duidelijk en overal 
dubbellijnig. Het type van de letters is hetzelfde, maar zij zijn veel 
netter afgewerkt. Het maakt den indruk, dat men eerst oude typen 
voor den opdruk gebruikt heeft en nu geheel nieuwe; de lijntjes 
zijn veel scherper. 

Van de zeldzaamheidsverhouding tusschen len en Ilen druk is 
ons niets bekend; wel schijnt er naar den len veel vraag te zijn. 

Het bovenstaande is een rectificatie van het berichtje in het 
Augustus-nummer. 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent V; 2 cent W; 70 cent C. 
Nieuwe etsingnummers. 
Oude serie: 

734 cent B: R 243 met „Cour"-opdruk. 
70 cent C: 682. 

Nieuwe serie: 
5 cent A: 2, 7 L, 7 R, R i l , L 12. 
7% cent A: R l met „Cour"-opdruk. 
734 cent B: L 3, R 3. 

12^2 cent A: 1 L met „Coui"-opdruk. 
15 cent A: 1 met „Cour"-opdruk. 
30 cent A: 1 met „Cour"-opdruk. 

De genoemde etsingnummers met „Cour"-opdruk zijn alle van 
den Hen druk (zie boven). Van den len druk moeten ook de 
15 cent A: 1 en 30 cent A: 1 verschenen zijn; van de 73^ en 
1234 cent is het nummer niet bekend. 

Nieuwe offset-plaatnummers-
134 cent I: 415, 416. 
2 cent V: 424. 
2 cent W: 428. 
2H cent Z: 411. 

Postzegelboekjes 5 cent. 
De postzegelboekjes met 24 zegels van 5 cent, uitgifte 1 April 

1940 (nieuw portret van de koningin), die in het April-nummer 
werden aangekondigd, zijn verschenen. Zij zullen binnenkort wel 
door boekjes met 5 cent-opdrukzegels worden vervangen. 

Postzegelautomaten gewijzigd. 
De wijziging der posttarieven op 20 Augustus maakt herziening 

der postzegel- en briefkaartautomaten noodig. Slechts de auto
maten, welke na het inwerpen van drie cent twee zegels van 
134 cent lev.,ren, kunnen ongewijzigd blijven, aangezien het druk
werktarief niet is gewijzigd. 

De briefkaartautomaten, welke voortaan, na het inwerpen van 
een dubbeltje, twee kaarten van 5 cent zullen leveren, zullen het 
eerst in de groote steden binnen eenige dagen (begin October) 
weer in gebruik worden gesteld. 

Voor den verkoop van postzegels van 734 cent is de oplossing 
gevonden, dat de automaten -na het inwerpen van een dubbeltje 
een postzegel van 7/i cent en een van 234 cent leveren. De wijzi
ging van deze automaten is onder handen en zal vermoedelijk 
binnen eenige weken haar beslag hebben gekregen. In ieder geval 
zal worden getracht den noodzakelijken termijn van buiten 
gebruikstelling zoo kort mogelijk te houden. (Alg. Hbl.). 

Verzamelaars van rolzegels zullen dus binnenkort drie nieuwe 
soorten aan hun collectie kunnen toevoegen: 234 cent, 5 op 3 
en 7/4 op 3 cent. 

Buiten-gebruikstelling van postzegels. 
Met ingang van 1 Januari a.s. worden buiten gebruik gesteld 

en derhalve voor frankeering ongeldig de in 1935 uitgegeven 
zomer- en kinderpostzegels. 

Dit zijn: de zomerzegels met afbeeldingen van H. D. Guyot, 
A. Diepenbrock, F. C. Donders en J. Pzn. Sweelinck, en de 
kinderzegels ontwerp M. A. Henriet, het appèls-plukkende meisje. 

Afwijking. 
In de catalogus van de 102e veiling-Hekker (5 tot 9 October) is 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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afgebeeld een 3 cent Jubileum 1913, tanding 1 1 ^ : 11, met on-
getanden onderrand (velrand). Tot dusver was deze onbekend. 

Het is merkwaardig zooveel tanding-afwijkingen van deze serie 
er na het verschijnen van den Leiddraad voor den dag zijn 
gekomen ! 

Posttarieven grensverkeer. 
1. Het is gebleken, dat verschil van meening bestaat over het 

nieuwe tarief van de in het grensverkeer met België en Duitschland 
te verzenden brieven (Dienstorder 383/1940). 

2. In verband hiermede wordr medegedeeld, dat dit tarief aldus 
moet worden toegepast: 

voor brieven tot en met 20 gram 7% cent; voorts voor elk 
volgend gewicht van 20 gram of resteerend gedeelte van 20 gram 
5 cent. 

(Dienstorder H. 408 van 4 September). 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1900). 
J. L. van Dieten Jr., Rotterdam. Gelegenheids-offeite: 
Nederland. Postbewijszegels 1884, 1, IJ^, 2, 3, 4, 5, 10 Gulden. 

Compleete Serie. Senf Mark 15.—. Pracht-exx. ƒ 2.50. 
Suriname 1900. 50 cent op 1 Gulden. Gebruikt of ongebruikt of 

op geheelen brief. Pracht-exx. Per stuk ƒ 1.25. 
Suriname 1900. 50 cent op 2% Gulden. Gebruikt of ongebruikt 

of op geheelen brief. Pracht-exx. ZELDZAAM .Per stuk ƒ 3.50. 
Ned.-Indië. 
De Heer M. Dikema, Amsterdam, toonde mij een ongebruikt 

exemplaar van de 10 cents der overdrukte Nederlandsche zegels, 
waarbij het deelteeken op de „E" van „INDIE" ontbrak; hij wist 
mij niet te zeggen, welke plaats het innam op een vel. 

Finland. 
Postzegelcuriosa. - Zooals bekend zouden van den 14en 

Augustus af, voor de uit Finland naar het buitenland gaande 
correspondentie uitsluitend Russische postzegels in gebruik komen. 
Om echter toch den oorsprong van de uit Finland komende brieven 
kenbaar te maken, besloot men, naar de „Nat. Ztg." schrijft, een 
wapenteeken te vervaardigen, dat evenals een postzegel op het 
couvert aangebracht zou worden. De Finlandsche kunstenaar Axel 
Gallen leverde het wapenteeken, dat de gedaante en de grootte 
van een postzegel heeft en een kunstwerk in het klein is. In het 
diepzwarte veld links, Finlands wapen: Een rood gekroond schild 
met gouden leeuw, in witte letters, boven links, naast het wapen: 
„Suomi" en beneden links, hetzelfde vertaald, nl.: „Finland". Aan 
de achterzijde: „1 Penni" (of Pennia?): tweeregelig in ' t zwart 
op wit. Onmiddellijk na het verschijnen van dit wapenteeken in 
den handel volgde echter van de Russische Hoofdpostadministratie 
het verbod, brieven te verzenden die daarvan voorzien waren. Men 
vond nu een nieuwen uitweg: men gebruikte meer of minder door
zichtige enveloppen en plakte het wapenteeken op den brief zelf, 
zoodat het tengevolge van zijn scherpe kleur door het dunne papier 
heen scheen. Ook dat was der postadministratie onaangenaam en 
zij weigert dusdanige brieven te verzenden. Er blijft nu niets 
anders over, dan de Russische postzegels te gebruiken, of de 
brieven ongefrankeerd te verzenden. In dit laatste geval dient men 
natuurlijk den adressant het porto, benevens het Strafport te ver
goeden. Dezen uitweg kiezen de meesten. Buitenlandsche postzegels 
vinden dientengevolge thans een enormen afzet naar Finland." 

Ik heb hieraan nog het volgende toe te voegen: 
Ie. Op den len Augustus, Grieksche tijdrekening, werden de 

Finlandsche zegels voor het buitenland ongeldig. Om deze reden 
werd een „rouwzegel" in den handel gebracht, dat naast de 
Russische postwaarde(n) moest worden gehecht. Dit geschiedde. 
Toen de aandacht van den Russischen Minister van Binnenlandsche 
Zaken hierop gevestigd werd, volgde het verbod. Dit verbod is 
gegrond op de bepaling, dat elke Staat der Postvereeniging het 
recht heeft, geene correspondentie, enz. te vervoeren, die op eene 
in 't oog vallende wijze „opschriften, teekeningen, afbeeldingen, 
enz." bevatten, welke bij eenige wet of verordening werden 
verboden. 

2e. Dat de Finnen hunne binnenlandsche zegels niet geheel ver
liezen. Zij moeten de Russische zegels gebruiken, d.w.z. van af 

1 (14) Januari 1900 mogen voor het binnenlandsch verkeer zegels 
worden gebruikt, die, benevens het woord: „Kopek" ook de Fin
landsche waardebenaming: „pennia" dragen. Overigens moeten zij 
naar vorm, grootte, kleur en wapen gelijk zijn aan de in Rusland 
gebruikte zegels. Deze zegels zullen wei-worden uitgegeven, zoodat 
onze Finlandsche verzameling met Januari 1901 niet als geëindigd 
kan worden afgesloten, zooals velen dachten. 

B. 

NEDERLAND. 
Voor ons ligt de op 1 October verschenen nieuwe briefkaart 

van 5 cent. Hij is op dezelfde wijze uit de koerseerende kaart 
van 3 cent gevormd als de nieuwe postzegels, n.1. door het aan
brengen van een groot waardecijfer. 

De kaart met betaald antwoord was bij het sluiten van dit 
overzicht nog niet verkrijgbaar. 

BUITENLAND. 
BOHEMEN EN MARA VIE. 
In het type bloeiende kersetak verscheen de kaart met betaald 

antwoord van 60 -f 60 heller, blauwgroen op gekleurd karton. 
20 heller toeslag voor papierkosten. 

ESTLAND. 
Een verhooging van de posttarieven maakte het noodzakelijk, de 

kaart van 5 s. groen van een extra zegelafdruk van 5 s. te voor
zien. Bovendien werd de verkoopsprijs onderaan doorgeslagen. De 
beide opdrukken zijn in roode kleur. 

FRANKRIJK. 
Frankrijk gaf een nieuw postblad uit van 1 franc op blauwgrijs 

papier. Het zegelbeeld vertoont de Mercuriuskop, kleur blauw. 
GENERAAL-GOUVERNEMENT. 
De Berliner Ganzsachen Sammler Verein meldt, dat de Poolsche 

jubileumkaarten van 15 gr. bruin, die met 12 overdrukt werden, 
van de oplagen October 1938 en Mei 1939 stammen, en dat b e i d e 
opdrukken met de volgende reclameteksten bestaan: 

Poczta peronowa zapevnia w podrozy lacznose ze zwiatem 
Czytalny i dokladny adres - Przyspiasza doreczanie Telefon zaosz-
cedza czas i pieniadze. / Telegramy na ozdobnym blankiesis sa 
rnile widziane. / Poczta wprowadzilla paczki bez adresow pomoc-
niczych. 

Wij zagen zelf van de 15 gr. met den kop van den vroegeren 
president, blauwgrijs, kaarten van de oplagen Mei 1938 en Mei 
1939 overdrukt. Voorloopig noteeren wij: 

beide oplagen met: Telefon zaoszczedza czas i pienadze; 
de eerste met: Telefon miedzymiastowy usuwa odleglosc !; 
en de laatste met: Telefon usprawnia zycie, zbliza i przyspiesza. 
Theoretisch kunnen de beide oplagen van de bruine 15 gr. 

kaart ook met de zesde en zevende reclame voorkomen, benevens 
de beide blauwgrijze kaarten met alle andere teksten. 

Verder bestaat de mogelijkheid, dat nog andere oplagen over
drukt werden. Bij dit alles kunnen natuurlijk groote zeldzaam-
heden schuilen, daar aan te nemen is, dat niet van alle oplagen 
en teksten dezelfde hoeveelheden nog onverkocht waren, toen 
Duitschland Polen bezette. Het is dus zaak, alle kaarten nauw
keurig te vergelijken. Voor nieuwe inlichtingen houden wij ons 
aanbevolen ! 

JAPAN. 
Japan gaf voor de soldaten in China een veldpostkaart uit, 

voorzien van een zegelbeeld z o n d e r waarde-aanduiding. De 
afbeelding vertoont een soldaat met helm. Kleur rood op gekleurd 
karton. 

MONACO. 
In het koerseerende type verscheen een briefkaart van 80 c. 

grijs, met den kop van den vorst. Het karton is gekleurd. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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NIEUW-ZEELAND. 
Voorloopig verschenen drie opdrukken, als gevolg van een 

verhooging der posttarieven. Het postblad van 1 penny met de 
beeltenis van den koning verkreeg een opdruk „Two Pence" 
Dezelfde opdruk werd op de enveloppe van 1 penny rood, even
eens met koning George VI, aangebracht. Ten slotte werd het 
couvert voor aangeteekende stukken van 4 pence, met als zegel
beeld een afbeelding van de berg „Mitre Peak", van den opdruk 
„Sixpence" voorzien. Alle opdrukken zijn zwart, tweeregelig. 

RUSLAND. 
Met de afbeelding van een arbeidster verscheen een kaart van 

10 kopeken, benevens de bijbehoorende kaart met betaald ant
woord van 10 -f- 10 kopeken. Bij beide genoemde poststukken 
is het zegelbeeld blauw. Bovendien verschenen eveneens een stel 
nieuwe kaarten voor het buitenland, n.l. één van 20 kopeken, rood, 
en één met betaald antwoord van 20 -|- 20 kopeken, eveneens 
rood. De zegelindruk stelt een boerin voor, kleur blauw. 

Van de serie is het karton gekleurd. 

SLOWAKIJE. 
De koerseerende serie werd uitgebreid met twee buitenlandsche 

kaarten, n.l. van 1.50 k. en van 1.50 + 1.50 k. Zij vertoonen den 
kop van Hlinka in roode kleur op gekleurd karton. Geen 
afbeeldingen. 

diïideïil 
m 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van ht-t hoofdbestuur der P.T.T. tevat ten 

o.a.: 
Nr. 30 van 17 Juli 1940: 
Met ingang van 11 Mei j.l. is het poststation Luchthaven Amster

dam-Schiphol tijdelijk gesloten. 
Nr. 31 van 24 Juli 1940: 
Met ingang van 1 Augustus 1940 worden de hulppostkantoren 

te Koningsbosch en te Minnertsga vervangen door een poststation. 
Nr. 32 van 31 Juli 1940: 
Op 1 Augustus 1940 wordt het hulppostkantoor te Abbekerk 

vervangen door een poststation. 
Op 16 Augustus 1940 wordt te Gouda een postagentschap ge

vestigd, hetwelk zal worden aangeduid met den naam „Gouda 
Prins Hendrikstraat". 

Nr. 34 van 7 Augustus 1940: 
Met ingang van 1 September 1940 wordt het hulppostkantoor 

te Oosterend (Texel) vervangen door een poststation. 
Nr. 37 van 28 Augustus 1940: 
Met ingang van 1 September 1940 wordt het hulppostkantoor 

te Tzummarum vervangen door een poststation. 
Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 2 t.m. 13 September 

a.s. in het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost
kantoor worden gevestigd. Het kantoor wordt op werkdagen 
opengesteld van 9.00 tot 17.30. 

Nr. 38 van 4 September 1940: 
Op 1 October 1940 wordt te Gouda een postagentschap gevestigd 

hetwelk zal worden aangeduid met den naam „Gouda Graaf-
Florisweg". 

Nr. 41 van 25 September 1940: 
Met ingang van 1 October 1940 wordt het hulppostkantoor te 

Koedijk vervangen door een poststation. 
Dienstorder 407 van 4 September 1940 luidt: 
Gelegenheidsstempels. 1. Op de terreinen der Heilige Land-

stichting te Groesbeek wordt tot en met 30 September a.s. een 
tentoonstelling voor Kerkelijke Kunst gehouden. 

2. De met zomerzegels gefrankeerde poststukken, gedeponeerd in 
de aldaar aanwezige brievenbus, worden van den afdruk van een 
bijzonderen stempel voorzien. Deze stempel, afgebeeld in het 
vorig nummer, stelt voor de cenakelkerk op de H.L.-stichting 
met omschrift: TENTOONSTELLING S. & C. ARBEID. HEILIG. 
LAND. STICHTING * GROESBEEK. 

Het te Haarlem en naar wij 
vernemen ook op andere plaatsen 
gebezigde stempeltje „Posterijen" 
ter vernietiging van niet vol
doende afgestempelde poststukken 
wijkt af van het op pag. 131 af
gebeelde exemplaar. Het woord 
POSTERIJEN heeft breedere 
letters en staat in een dubbel. 
ring, buitenste 29 mm., binnenste 
16 mm. diameter; ook het kruis 
is eenigszins anders. 

Dienstorder H. 366 van 7 
Augustus 1940 luidt: 

Wijziging kantoornaam Riet-
mole. 1. De benaming van het 
hulpkantoor „Rietmole" is niet 
geheel in overeenstemming met 
die van de plaats, waarin het 
hulpkantoor is gelegen. De schrijf
wijze voor den plaatsnaam is nl. 
„Rietmolen". 

2. Dienovereenkomstig woidt de naam van het hulpkantoor 
gewijzigd; deze zal derhalve voortaan luiden „Rietmolen". 

Volgens Mededeeling 28 van 1918 heette dit hulpkantoof bij 
de opening op 1 Augustus 1918 „De Rietmolen (Gld.)", welke 
naam ook sedert dien in den koerseerenden typenraderstempel 
voorkwam. Op onze navraag mochten wij van den kantoor
houder vernemen dat officieel nooit bekend gemaakt was, dat 
de naam „De Rietmolen" is gewijzigd in „Rietmole" en er geen 
stempel met laatstgenoemden naam is verstrekt. Voor zoover uit 
het archief kon nagegaan worden, was de naam veranderd met 
de opening van het telegraaf-telefoonstation op 3 September 1923. 
Verder was de kantoorhouder zoo welwillend ons afdrukken van 
de 3 thans gebezigde stempels te verstrekken, nl. de dagteekening-
stempel nr. 1 in het gewone typenradermodel, jaartal onderin 
RIETMOLEN (Gld.), den 2-regeligen kantoornaamstempel RIET-
MOLEN / (Gld.), en den 2-regeligen door een streep gescheiden 
postwissel-kantoornaamstempel RIETMOLEN / ENSCHEDE. 

In de dagteekeningstempel nr. 1 van Haulerwijk (type Vellinga 
166), waarin de volgorde sedert vermelding der 24-uur-indeeIing 
was sedert September 1939: dag, maand, uur, afgekort jaar, is 
in 1940 de juiste volgorde gekomen, dus dag, maand, afgekort 
jaar, uur, naar wij zagen uit een stempel van 13.VI.40.15. 

De seriestempel VACANTIE VERSTERKT VERJONGT zagen 
wij in de stempelmachines van Amsterdam CS., 's-Gravenhage 
Haarlem, Rotterdam en Utrecht Station. 

Een brief gericht aan V.V.V., Putten (Gld.) kwam terug, voor
zien van den stempel in omlijsting TERUG AFZENDER, in zwar
ten inkt en een omlijnd violet stempel: Onbestelbaar wegens 
onvolledige / adresseering / Te Puttten (Gld.) zijn twee V.v.V.'s / 
Oude V.v.V. gevestigd: Dorpsstraat 43/A / Nieuwe V.v.V. ge
vestigd: Poststraat 13. 

OORLOGSVARIA. 
Op een brief, 9.V.40 verzonden uit Oosterwolde (Fr.) naar 

Commandant 1-1-37 R.I., kwam, naast den bekenden stempel 
TERUG / AFZENDER, nog een blijkbaar uit losse typen samen
gestelde paarse stempel te staan ONDERDEEL ONBEREIKBAAR. 

Op een dienstbrief kwam een rond stempel voor, in het midden 
Stadtkommandantur AMSTERDAM en omschrift Wehrmachts
kommandantur Nordholland - Durch Deutsche Dienstpost -, 
verder een poststempel, dubbelring met omschrift * AMSTER
DAM * Deutsche Dienstpost Niederlande, en in het midden den 
datum in dwarsbalk 10.8.40.-20 in zwarten inkt en een lang
werpig stempel in rooden inkt KOSTELOOS UITREIKEN. Op 
de achterzijde kwam de gewone dgateekeningstempel nr. 16 van 
Amsterdam voor: 10.VIII.ION. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Op een dienstbrief met brief stempel: Der Reichskommissar für 
die besetzten niederländischen Gebiete, kwam ook een omlijnd 
rood stempel voor DIENSTPOST, verder de machinestempel 
's-Gravenhage 2.IX.1940 ADRESSEER / VOLLEDIG. 

Op een dienstbrief met briefstempel 
RÜSTUNGSINSPEKTION - NIE
DERLANDE en stempels Frei durch 
Ablösung Reich, resp. Durch deutsche 
Dienstpost Niederland, kwam als 
poststempel voor een dubbelring-
dwarsbalkstempel . DEN HAAG . 
Deutsche Dienstpost Niederlande, in 
het benedensegment a en in den 
dwarsbalk 3.8.40-14. 

Op een dienstbrief met briefstempel 
Wehrmachtverpflegungsamt . Gro-
nmgen kwam een dergelijk poststempel 
voor, doch met GRONINGEN ais 
plaatsnaam. 

Op een dienstbrief van de Kriegsmarinedienststelle Rotterdam 
kwam een briefstempel te staan: Frei durch Ablösung / Reich 
en een stom veldpoststempel f met datum 17.8.40-18 in den 
dwarsbalk. 

Op een dienstbrief met 'voorgenoemden veldpoststempel en 
briefstempel DIENSTSTELLE - FELDPOSTNUMMER 35485 
stond een omlijst rood stempel: N i c h t im Amte / des Reichs
kommissars / für die besetzten Niederl. Gebiete. 

Voor Finland bestemde kaarten met afbeelding der zomer-
zegels, als drukwerk gefrankeerd, werden aan den afzender terug
gezonden met gestencdd strookje Terug afzender; / alleen brieven 
en / briefkaarten toegelaten. Ook een met een zomerzegel gefran
keerde briefkaart van 12)^ cent kwam terug met een dergelijk 
strookje Terug afzender / Prentkaarten („ansichtkaarten"), / zoo
wel tegen briefkaart- als druk- / werktarief gefrankeerd, alleen 
voor / Duitschland toegelaten. 

Frarheer 
*^ macliirê -

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 277 VIL Een nieuw cliché links vermeldt: Platenscharen 
/ en slijpmachines, waarboven een afbeelding van deze apparaten. 

Machme 532 II. In deze machine werd het afzenderscliché ge
wijzigd tot een tandrad, waarin de letters V / D H met onder
schrift: MAANWEG 254. 

Machine 631 III-IV. Werd in Augustus voorzien van een nieuw 
afzenderschché: C H A M O T T E UNIE / N.V.; bij type III zonder 
tekst links, bij type IV met hetzelfde cliché als van type II. 

Machine 726 IV. Deze machine stempelt thans links: MAGGI's / 
BOUILLON / AROMA / SOEPEN / JUS, benevens het merk VNF. 

Machine 903 III. Links werd een nieuw cliché opgenomen met 
afbeelding van een tooneelkijker en bril en den naam ZEISS. 

Machine 973. Model C4xg, sinds Mei in gebruik bij de firma 
Porm & Co. te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels diagonaal: 
MUZENSTRAAT 33. 

Machine 989. Model C3xg, sinds April in gebruik te Rotter
dam. Tusschen de stempels: GEBR. VISMANS / GRAAN-
FACTORS & EXPEDITEURS. 

Machine 990. Model C3xg, sinds April in gebruik te Eerbeek. 
Tusschen de stempels in groote letters DE HOOP, waaroverheen 
kleiner: PAPIERFABRIEK. Links van den datumstempel: DE 
H O O P / VOOR / Golfcarton. 

Machine 991. Model C3xg, sinds April in gebruik bij de N.V. 
Wed. G. Oud Pzn. & Co. te Haarlem. Tusschen de stempels: 
SPAARNDAMSCHEWEG 414. 

Machine 992. Model C3xg, sinds April in gebruik te Valkenburg. 
Tusschen de stempels: Hotel / „Schaepkens van St. Fijt", waar
boven de afbeelding van het hotel. 

Machine 1005. Model C4xg, sedert April in gebruik te Geleen. 
Tusschen de stempels het gewone cliché: Staatsmijnen in Limburg. 

Deze machine wordt gebruikt door het Stikstofbindingsbedrijf der 
Staatsmijnen te Lutterade. 

Machine 1008 I-II. Model C3xg, sedert April in gebruik bij de 
Constructiewerkplaats en Werktuigenfabriek „De Nederlandsche 
Staalindustrie" N.V. te Rotterdam. Tusschen de stempels een 
metaalvlechtwerk, waarop N.S.I. / KEILEWEG 40. Bij type II 
bovendien links van den datumstempel een scheepskraan met bij
schrift KRANEN. 

Machine 1010. Model C3xg, sinds April in gebruik bij de N.V. 
HoUandsche Algemeene Verzekeringsbank (HAV-Bank) te Schie
dam. Tusschen de stempels het reeds van machine 146 II-III be
kende cliché. 

Machine 1013. Model C3xg, sinds April in gebruik bij het 
Ringenbureau van den Ned. Alg. Bond van Postduivenliefhebbers. 
Tusschen de stempels: RINGENBUREAU / N.A.B. v.P. / 
ANANASSTRAAT 40 / DEN HAAG - HOLLAND. 

Machine 1014. Model C3xg, sinds Mei in gebruik te Bergeyk. 
Tusschen de stempels de afbeelding van een ploeg, waaronder: 
DE PLOEG / COÖPERATIEVE / WEVERIJ EN / TEXTIEL-
WARENHANDEL. 

Machine 1026 I-II. Model C3xg, sinds Mei in gebruik bij de 
N.V. Meubelfabriek Wagemans & Van Tuinen te Maastricht. 
Tusschen de stempels een driehoek met W / v / T / Volksplein 1. 
Bij type II bovendien links: Epeda / MATRASSEN / Artifort / 
FAUTEUILS. 

Machine 1043. Model C4xg, sinds April in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: N.V. HUIZEN- / ADMINISTRATIE / 
BANK. 

Machine 1069. Model C4xg, in gebruik sedert April. Tusschen 
de stempels drie gearceerde letters S.P. / A., waaroverheen N.V. 
SALLY POLAK's / HANDELMIJ. / AMSTERDAM C. 

Machine 1070. Model C3xg, sinds Mei in gebruik. Tusschen de 
stempels: STAAL- / STRUYCKEN / HAARLEM / HOLLAND. 

Machine 1071. Model C4xg, sinds April in gebruik. Tusschen de 
stempels: N.V. C. van EPENHUYSEN'S / chemische fabrieken / 
ZWIJNDRECHT. 

Machine 1073. Model C3xg, sinds Mei in gebruik te Amsterdam. 
Tusschen de stempels: J. LEONARD LANG. Links van den 
datumstempel in groote letters: FIAT. 

Hasler. 
Machine H 531 IV. Een nieuw cliché links vermeldt: A N T O N / 

HUNINK's / WIKO / BOUILLONBLOKJES. 
Machine H 568 VI. Een nieuwe combinatie verscheen: tusschen 

de stempels Santega (als bij type V), links: Voor beter w e r k . . . . 
(als type II). 

Machine H 576 II. Sinds eenige maanden is deze machine thans 
in gebruik bij de N.V. „Gilda" te Rotterdam. Tusschen de stempels: 
n.v. „Gilda", links: het merk Gilda in cirkel en bijschrift: FABRI
KANTEN / VAN / ALLE / SOORTEN / SUIKERWERK. 

NEPFRIA.MD 0 0 78.0 
NATIONALE 
ISTEf^TTERDAMSCHE 
ROTTERDAM 

2lVt.4Q-
Machine H 634 III. De op 14 Mei onklaar geraakte nieuwe 

machine 666 van de Nationale Levensverzekeringbank N.V. te 
Rotterdam werd (tijdelijk ?) vervangen door machine 634 van 
afwijkend model. Vermoedelijk is deze afwijking veroorzaakt door 
de verbroken verbinding met Zwitserland, waardoor geen origineel 
plaatsnaamcliché Rotterdam te krijgen was. 

Machine H 649 II. Wordt thans sedert begin April gebruikt 
met afzenderscliché: HEYBROEK's / GROOTHANDEL N.V. / 
HAGEE (in ovaal) / AMSTERDAM / KEIZERSGRACHT 248. 

Machine H 662. Model H3hxx, sinds Februari gebruikt te 
's-Gravenhage. Links: D K W SPEZIAL ÖL / (afb. DKW-schildje) / 
DE BESTE / TWEE-TACT SMERING / ALLEENVERKOOPS-
RECHT VOOR NEDERLAND: / H A R T NIBBRIG & 
GREEVE N.V. DEN HAAG. 
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Machine H 663. Model H3hxx, sinds April in gebruik te 
IJmuiden. Links: N.V. ZEEVISCHHANDEL / G. DEKKER in 
een gestroomlijnd versieringsmotief. 

Machine H 675. Sinds kort in gebruik bij de N.V. Dagblad „De 
Telegraaf" te Amsterdam. Nadere gegevens ontbreken nog. 

Machine H 678. In gebruik bij J. G. Cooymans & 2n. N.V. te 
'sHertogenbosch. Ook hierover ontbreken nog gegevens. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

X. 
Letland nr. 36. 

Ter gelegenheid van hec eenjarig bestaan van de Letsche repu
bliek verscheen op 18 November 1919 een herinneringszegel ter 
waarde van 10 kapeikas (bruin en rood). Het zegel verscheen in 
groot formaat, zegelbeeld 33 X 45 mm., en was ontworpen door 
prof. R. Sarrinsch. Het werd door de staatsdrukkerij te Riga in 
steendruk uitgevoerd en gedrukt op verschillende soorten papier 
in vellen van 11 X 5 = 55 zegels. Men gebruikte voor den druk 
twee steenen. De afdrukken onderscheiden zich door een eenigs
zins verschillende teekening. De zegels zijn echter te splitsen in 
3 typen. 

Type I (afb. 57) vertoont geen omrandingslijn langs de stam 
en bladen (pijl 1), voorts is de golvende lijn in de omranding 
smal (pijl 2). 

Type II (afb. 58) vertoont een duidelijke omrandingslijn (pijl 1). 
Type IIa (afb. 59) vertoont een onduidelijke omrandingslijn 

De golvende lijn in de omranding is bij type II en type IIa 
breeder dun bij type I (pijl 2). Indien men door onduidelijken 
druk zou twijfelen of een zegel type IIa of type I is, geeft deze 
golvende lijn in de omranding dus den doorslag. Type I heeft 
een smallere lijn; type II en type IIa hebben een breedere lijn. 

Type II en IIa zijn vanzelfsprekend afkomstig van denzelfden 
&teen. Het ontstaan van type IIa is ongetwijfeld te wijten aan 
het gebruikte papier. Immers type IIa vindt men alleen bij den 
druk op glad papier, hoewel type II ook op deze papiersoort 
wordt gevonden. 

De volgende papiersoorten komen voor: 
Type I gedrukt op breedgestreept papier zonder watermerk 

(afb. 60). 
Type II gedrukt op breedgestreept papier zonder watermerk. 
Type II gedrukt op smalgestreept papier (afb. 61) met water

merk: Schleicher 8c SchüU / Original en hierboven een zeepaardje. 
Type II en IIa gedrukt op glad papier met watermerk: Polar 

Bear / Ligat Paper, en hier tusschenin een ijsbeer, een ijsberg 
en het jaartal 1858. 

Afb. 60. Afb. 61. 

De watermerken komen tweemaal op een vel voor en zijn in 
een blok van 12 zegels (3 X 4) volledig te zien. Deze fabrieks
watermerken van de betreffende papierfabrieken vindt men in 
4 standen, t. w. normaalstand, kopstaand, verkeerdstaand, verkeeri
en kopstaand. Deze laatstgenoemden vormen dus feitelijk het 
spiegelbeeld van de twee eerstgenoemde standen. 

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat de twee verticaal ge
streepte p?piersóorten horizontale lijnen vertoonen. De verticaal 
smalgestreepte vellen (watermerk Schleicher & SchüU) vertoonen 
ook 11 horizontale lijnen met een onderlinge afstand van 27 mm. 
De verticaal breedgestreepte vellen (zonder watermerk) vertoonen 
ook 12 horizontale lijnen met een onderlinge afstand van 24 mm. 

De tott.le oplage van de verschillende soorten bedraagt circa 
500.000 stuks. De zegels zijn getand U K . De tanding is steeds 
regelmatig. Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte niet. 

De verschillende papiersoorten hebben alle dezelfde waarde, 
met uitzoiidering van type II op breedgestreept papier. Hiervan 
schijnt de oplage zeer gering te zijn, tenminste men ziet dit zegel 
uiterst zelden. Gezien het feit, dat dit zegel alleen door speciaal
verzamelaars Wordt gezocht, immers type II bestaat ook op glad 
papier, bedraagt de handelswaarde m. i. niet meer dan tienmaal 
de waarde van het gewone zegel. 

De zegels zijn gelijkmatig gegomd met kleurlooze gom. 
Zegels met een duidelijken afdruk („Abklatsch") van de bruine 

tint op de achterzijde van het zegel (afb. 62) komen bij type IIa 
voor. 

Deze uitgifte vertoont eenige plaatfouten, waarvan de duidelijkste 
zijn: 

Type I ' 
streepje iechts van hoofd; 

Afb. 57. Afb. 58. ■ Afb. 59. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 185 

>WTT1WW 111» 111 W l f t l  l 

iÈi^M.»'. fifsi''4^ '',fii ^Vfî  
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Afb. 62. Afb. 63. 
lijn van linkerarm tot rechterbovenhoek; 
wit driehoekje onder krans; 
wit ruitje rechts van rechterpols. 

Type II en IIa: 
zegel 9: punt in A; 
zegel 10: witte punt op het voetstuk; 
zegel 26: W in Latwija beschadigd; 
zegel 30: L onderaan verdikt; 
zegel 34: het linkeroog blind; 
zegel 50: witte doorn links van het hoofd; 
zegel 51: witte punt onder de gordel. 

De mij bekende tandingsafwijkingen zijn: 
Type I (op breedgestreept papier): 

verticaal ongetand in paar; 
linkervelrand ongetand; 
verticaal dubbel getand (afstand tusschen de dubbele tanding 

1 mm.); 
verticaal dubbel getand en horizontaal naar beneden geschoven 

tanding; 
horizontaal naar beneden geschoven tanding; 
verticaal dubbel getand in rechter velrand (afstand dubbele tanding 

9 mm.); 
verticaal ongetand over tenminste 4 rijen, misschien zelfs door

gaand over de geheele breedte van het vel, t. w. 11 rijen; de in 
mijn bezit zijnde strip van 4 zegels met breede ongetande zij
kanten moet n.l. afkomstig zijn van een vel, waarbij 4 maal 
de verticale tandingslijn is weggevallen, doch het is mogelijk 
dat de betreffende tandingsfout over het geheele vel voorkwam. 
Type II (op smalgestreept papier): 

linker velr.;nd ongetand; 
verticaal dubbel getand. 

Type IIa (op glad papier): 
verticaal dubbel getand; 
horizontaal dubbel getand (onderrand). 

Voorts komt type II op smalgestreept papier voor met ver
schoven middenstuk (roode kleur). Zie ter verduidelijking van 
hetgeen met middenstuk wordt bedoeld proefdruk links (afb. 65 
links); hier ontbreekt nl. het middenstuk. 

Vervalschingen van deze tiende uitgifte zijn mij niet bekend. 

" Ho; KSKTi npHeuiKii m, cyn 
., Hm nojwe»«* "TMaite a 

■HytTbnoMMbT'OpmfiO, TO n 
«etc» BT. KHmi»KTr Ka 20 » 

Afb. 64. 

Afb. 65. 
Van deze uitgifte bestaan de volgende proefdrukken: 
Type I in origineele kleuren (afb. 63) op etikettenpapier 

(afb. 64). 
Type I in zwarte kleur op geelachtig papier (afb. 65 rechts). 
Type II alleen de omranding van dit type (middenstuk van 

typen I en II zijn gelijk) (afb. 65 links). 
Er is te catalogiseeren: 
Nr. 36: 10 kap. type I op breedgestreept papier zonder water

merk. 
Nr. 36a: 10 kap. type II op breedgestreept papier zonder water 

merk. 
Nr. 36b: 10 kap. type II op smalgestreept papier met water 

merk: Schleicher & SchüU / Original. 
Nr. 36c: 10 kap. type II op glad papier met watermerk: Polar 

Bear / Ligat Paper. 
Nr. 36d: 10 kap. type IIa op glad papier met watermerk: Polar 

Bear / Ligat Paper. 

GEREPAREERDE ZEGELS 
door J. G. MILLAARD. 

Onder een gerepareerd zegel wordt in het algemeen verstaan
een beschadigd zegel, zoodanig bijgewerkt, dat het gerepareerde 
zegel het origineel nabij komt. 

In vroegere tijden bekommerde men zich er weinig om of een 
zegel beschadigd was of niet. Er is zelfs een tijd geweest, dat 
uitsluitend het zegelbeeld van belang was, terwijl de tanding enz. 
absoluut niet meetelde en eenvoudig werd verwijderd. Naarmate 
echter het verzamelen zich op meer „wetenschappelijken" grond
slag baseerde, behoorde ieder onderdeel van het zegel in zijn oor
spronkelijken staat aanwezig te zijn. Dit is ook juist, vooral voor 
die verzamelaars, die een uitgifte van zegels aan een nauwkeurige 
studie onderwerpen, zooals b.v. zij, die een compleet vel van 
een of ander zegel trachten samen te stellen. In dat geval toch 
heeft elk zegel in dat vel zijn eigen kenmerken, welke niet tot 
uitdrukking zouden komen, indien er een gedeelte was beschadigd 
of niet aanwezig werd bevonden. 

Er wordt wel eens tegenwerping gemaakt, of het nu werkelijk 
zoo erg is een beschadigd of gerepareerd zegel in een verzameling 
op te nemen en er wordt dan een vergelijking gemaakt met 
antiquiteiten, schilderstukken enz., welke toch ook wel gerepa 
reerd worden en nadien nog een zekere waarde vertegenwoordigen, 
terwijl dit bij de meeste beschadigde c.q. gerepareerde zegels bijna 
niet het gval is. 

Behalve om bovengemelde reden worden postzegels ook nog 
verzameld om hun schoonheid en het doet onaangenaam aan, 
wanneer men een verzameling bekijkt, waarin zich beschadigde 
exemplaren bevinden; de innerlijke artistieke waarde verdwijnt 
wanneer een zegel beschadigd, iets er aan toegevoegd of veranderd 
is, wat de oorspronkelijke uitgifte niet bezat. Maar ook zonder 
dat is het een universeel verschijnsel, dat iets wat stuk is of 
gerepareerd, minderwaardig gesteld wordt aan datgene, wat vol
komen gaaf is. 

Naar aanleiding van een mijner vorige artikelen „Verval
schingen" ontving ik o. a. een briefkaart van een lezer van ons 
Maandblad, waarin deze mij verzocht den naam en het adres van 
den uitgever te willen opgeven van eenig boekje met practische 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 



186 ■ NEDERLANDSCH MAANDBL 

raadgevingen voor het schoonmaken en herstellen van postzegels, 
beschadigd door blauw, aniline of ander potlood, door vet, met 
vuil geworden witten rand, vouwen, enz. enz. Een dergelijk 
boekje bestaat niet. Gelukkig maar, want indien het wèl bestond, 
zou menigeen moeilijk de verleiding kunnen weerstaan 
al te veel aan zijn zegels te gaan prutsen. Ik kan wel aannemen. 
dat de geachte briefkaartschrijver mij geheel te goeder trouw zijn 
vraag stelde en geheel onjuist is deze ook niet. Inderdaad worden 
er methoden toegepast ter verfraaiing van zegels, maar dit be
hoort in die mate te geschieden, dat het oorspronkelijke niet 
verloren gaat. 

Beschadigingen aan zegels kunnen verwijderbaar en niet ver
wijderbaar zijn, derhalve reparaties toelaatbaar en niet toelaatbaar. 
Op de eerste soort doelde in bovenstaande alinea :„ter verfraaiing 
van zegels". 

Alvorens n.1. zegels definitief in een verzameling op te nemen, 
bestaat de mogelijkheid, kleine gebreken, meestal veroorzaakt 
door vuil, vet e. d., te verwijderen. 

S m e r i g e v l e k k e n verdwijnen soms reeds na onderdom
peling in lauw water; voor ernstige gevallen kan benzine, tetra 
of waterstofperoxyde gebezigd worden (in dit geval geen on
gebruikte zegels met gom, want deze vloeistof tast de gom aan). 
Waterstofperoxyde kan ook aangewend worden om kleuren, welke 
door atmosferische inwerking geleden hebben, weer op te halen. 
Deze bewerkingen kunnen ook geschieden met behulp van een 
penseel of (tanden)borsteltje. 

L ij m, s t ij f s e 1 e. d. worden verwijderd in lauw water. 
Voor sommige soorten zegels kan in dit geval, evenals in het 
bovenstaande, zonder nadeelige gevolgen de temperatuur tot het 
kookpunt worden opgevoerd. 

V e t v l e k k e n kunnen veelal verwijderd worden door dom
peling van het zegel in een oplossing van alcohol (normale sterkte) 
en terpentijn. Men doet goed deze behandeling nauwkeurig gade 
te slaan en zoodra de vlek verdwenen is, het zegel goed na te 
wasschen in water of aether. Dit soort vlekken kan ook ver
wijderd worden met behulp van een heeten strijkbout en vloei
of z.g. grauw papier. Door de warmte van den bout smelt het 
vet en trekt in het onder en boven liggende papier. 

Een v o u w kan (mits de papiervezel niet gebroken is) door 
bevochtiging, gevolgd door flinken druk, verwijderd worden. Bij 
een ongebruikt zegel met gom doet men goed den achterkant 
van de vouw met een fijn, in water gedoopt penseeltje te bevoch
tigen. Hierdoor zwelt de gom en kan door druk het papier tot 
zijn oorspronkelijken toestand teruggebracht worden. 

Bovenstaande „reparaties" kunnen zonder bezwaar worden aan
gewend, mits met mate toegepast en niet zoodanig, als wel eens 
geschiedt, waardoor de zegels een glimmenden indruk maken en 
alle fut uit het papier wordt gehaald, waardoor dit op den duur 
als pulver uiteen valt. Men lette er verder goed op, dat 
de zegels, welke men aan dergelijke behandelingen ond^werp t , 
alle gedrukt behooren te zijn met vaste inkten op degelijk papier. 
Anilinehoudende en loslatende inkten kunnen dergelijke bewer 
kingen nimmer doorstaan, "evenmin als zegels, die gedrukt zijn 
op krijtpapier, van lakstrepen zijn voorzien, enz. 

Sterk chemische vloeistoffen zijn te allen tijde, voor welke 
zegels ook, te ontraden, daar deze gewoonlijk de drukinkten aan
tasten. 

Tot de niet verwijderbare beschadigingen behooren o. m. 
v o u w e n waardoor de papiervezels zijn gebroken; in het ergste 
geval gescheurde vezels, waardoor een s c h e u r in het papier 
ontstaat. Dergelijke gebreken kunnen nooit gerepareerd worden, 
zonder dat er een minderwaardig product ontstaat. Verdere niet 
toelaatbare reparaties zijn: het aandikken van dunne plekken, 
het aanzetten van een of meer ontbrekende tanden of het bij
werken van andere gebreken, tot het geheel of gedeeltelijk om
randen van zegels toe. 

Dealen van het zegelbeeld zelf kunnen ook worden bijgewerkt, 
vooral bij oudere, ongetande uitgiften, waarbij het uitknippen 
der zegels dermate slordig is geschied, dat een gedeelte van het 
beeld is verloren gegaan. Na aanbrenging van een rand ter plaatse 
wordt dan het beeld op dezen rand bijgewerkt. Gaat men in dit 
geval nog verder met het repareeren van zegels en gebruikt men 
daarvoor een deel van een tweede zegel, dan komt men op het 
gebied der gedeeltelijke vervalschingen. 

P o s t s t e m p e l s kunnen ook bijgewerkt worden, hoewel du 
in veel mindere mate voorkomt dan boven vermelde reparaties. 

Hoofdzakelijk, voor zoover mij bekend, bestaat dit hierin, dat 
onduidelijke afstempelingen worden bijgewerkt, om daardoor 
twijfel weg te nemen en een schaarsch stempel met meer zeker
heid te identificeeren. 

Evenals bij de vervalschingen is er ook een groot onderscheid 
te constateeren tusschen de gerepareerde stukken van Jaren 
geleden en die van den modernen tijd. De postzegelreparateurs 
hebben, ook in dit opzicht, niet stil gezeten bij de oude methoden, 
maar bedienen zich heden van alle moderne hulpmiddelen. Eer
tijds opvallend grof en derhalve gemakkelijk te ontdekken, zijn 
de hedendaagsche reparaties in vele gevallen tot bijna in de per
fectie uitgevoerd. Gelukkig echter bestaan er in dit geval ook 
weer tegenmiddelen om het kwade van het goede te onderscheiden. 

Papierreparaties worden meestal zichtbaar door het gewan
trouwde zegel, met den achterkant naar boven, in een watermerk
zoeker te leggen en daarop dan eenige druppels benzine of tetra 
te doen. Daar, waar de reparatie heeft plaats gevonden, ver
toonen zich dan plekken of strepen van donkerder kleur, in 
vergelijking met het overige deel van het zegel, ongeveer op 
dezelfde wijze, als wanneer een watermerk in het zegel was 
aangebracht. 

Bijwerkingen van het zegelbeeld en van afstempelingen laten 
zich zonder de moderne hulpmiddelen lastiger bepalen. Aandach
tige beschouwing met behulp van goede loupen stelt veelal in 
staat deze reparaties op te sporen. 

In alle gevallen laten onderzoekingen met behulp van micros
coop en kwartslamp geen twijfel bestaan. De microscoop toont de 
structuur van de papiersoort ten duidelijkste, zoodat, indien een 
zegel er twee verschillende heeft, reparatie kan worden vast
gesteld. Het fijnste lijntje tusschen het zegel en b.v. den aan
gezetten tand is duidelijk zichtbaar. De kwartslamp geeft elke 
kleur inhaerent aan elke bepaalde stof weer, zoodat, wanneer in 
een en hetzelfde zegel meerdere kleuren te voorschijn worden 
geroepen, reparatie onomstootelijk vaststaat, zooals reeds uit
voeriger door mij is aangegeven op blz. 53, jaargang 1940, van 
dit Maandblad. 

DE DAG VAN DEN POSTZEGEL 
9 OCTOBER. 

Naast vader, moeder, dieren, vredes, .onafhankelijkheids en 
andere bijzondere dagen kent men tegenwoordig in Nederland 
ook een ,.dag van den postzegel". Het denkbeeld stamt uit 
Duitschland en is op 1 December 1935 voor het eerst in wijlen 
Oostenrijk verwezenlijkt. Georganiseerd door den Bond van 
Oostenrijksche Philatelistenvereenigingen, beteekende hij een groot 
succes. De tentoonstelling werd gedurende drie dagen door on
geveer 15000 personen bezocht; het tentoonstellingspostkantoortje, 
waar afstempeling van poststukken met een speciaal stempel 
geschiedde, had het zóó druk, dat 14 beambten van 's ochtends 
tot 's avonds in de weer waren. De dag werd door een 
minister in hoogst eigen persoon geoi>end. 

Op het Xle congres der Federation Internationale de Philatelie 
op 29 Augustus 1936 te Luxemburg werd op voorstel van den 
Duitschen Rijksbond besloten om jaarlijks een internationalen 
dag van den postzegel te organiseeren. De aangesloten bonden 
— dus ook de Nederlandsche — zouden elk voor eigen land de 
organisatie op zich nemen. Als dag van den postzegel werd toen 
vastgesteld de eerste Zondag na 7 Januari, geboortedatum van 
Ernst Heinrich Wilhelm Stephan in 1831 te Stolp in Pommeren, 
een der voornaamste organisatoren van de Union Générale des 
Postes te Bern in 1874. 

In Nederland vond de eerste dag van den postzegel plaats in 
1937, die slechts door zeer weinige postzegelvereenigingen werd 
herdacht. Sommigen waren van meening, dat een dergelijke her
denking voor de opvattingen van den nüchteren Nederlander wat 
te „geforceerd" was. Bovendien voelde men in ons land weinig 
voor een jaarlijksche herdenking op een datum, die verband 
hield met den persoon van een buitenlandsche postale autoriteit, 
hoe groot de verdiensten van deze op postaal gebied ook mochten 
zijn. Wanneer men zou besluiten tot jaarlijksche viering van een 
dag vaivden postzegel, stelde men er prijs op daarvoor een datum 
te kiezen van nationale postale beteekenis, en dat was eerder 
gewenscht dan gedaan ! 
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Ons land telt eenige tienduizendtallen Philatelisten. Een groot 
aantal van hen is georganiseerd in vereenigingen van postzegel
verzamelaars, waarvan eenige een internationaal, andere een natio
naal, doch de meeste een plaatselijk karakter dragen. Een vijftien
tal dezer vereenigingen, met totaal ruim 3300 leden, is ge
organiseerd in den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, die op zijn beurt weer is aangesloten bij de 
Federation Internationale de Philatéle (F.I.P.). De Bond nu besloot 
in 1938 de viering van den „dag van den postzegel" voor Neder
land te stellen op 9 October, datum waarop in 1874 de stichtings
akte der Union Générale des Postes — ook door Nederland — 
werd geteekend. 

De dag van den postzegel heeft ten doel propaganda te maken 
voor de philatelic. Men tracht dit doel te bereiken door publi
catie in de Pers, door het houden van voordrachten op phila
telistisch gebied, door het organiseeren van postzegeltentoon
stellingen en door het uitgeven van bijzondere pr-entkaarten, bij 
voorkeur af te stempelen met een bijzonder stempel op dien 
herdenkingsdag. Bijzondere prentkaarten, uitgegeven ter gelegen
heid van bijzondere philatelistische gelegenheden en voorzien vaa 
speciale stempels, worden tegenwoordig veel verzameld. De ver
eenigingen „Breda" en „Hollandia" (Amsterdam) zijn andere in 
dit opzicht voorgegaan. De Bond heeft in 1938 voor het eerst 
1500 briefkaarten van 2 cent doen bedrukken met een af
beelding van het gedenkteeken voor het wereldpostverkeer te 
Bern en deze op den dag van den postzegel tegen vergoeding 
verkrijgbaar doen stellen. Genoemde vereenigingen organiseerden 
bovendien plaatselijke tentoonstellingen. 

De pessimisten omtrent de viering van den dag van den pose-
zegel kregen ongelijk. De tentoonstellingen, welke door „Hollandia" 
in Kras en door de A.V.P. in De Gouden Leeuw op 8 Oc
tober 1938 te Amsterdam waren georganiseerd, beteekenden een 
enorm succes. Vooral in Kras was het dien avond een gedrang 
van belang. Het aantal van 1500 prentkaarten was bij lange na 
niet voldoende om de vele gegadigden te bevredigen en velen 
hunner moesten met leege handen huiswaarts keeren. 

In 1939 heeft de Bond een aantal van 3000 briefkaarten van 
3 cent met een bijzondere afbeelding doen bedrukken. Plaatselijke 
tentoonstellingen werden toen georganiseerd door de vereenigingen 
„Breda" te Breda, „Hollandia" te Amsterdam en door de 
„Utrechtsche, Philatelisten Vereeniging" te Utrecht; voor ieder 
van deze tentoonstellingen werd een bijzonder stempel beschikbaar 
gesteld. 

De organisatie van den ,.dag van den postzegel" moet t ij d i g 
geschieden. De omstandigheden na de gebeurtenissen van medio 
Mei dezes jaars waren te onzeker, om tot herdenking van den 
„dag van den postzegel — 1940" de noodige voorbereidingen te 
treffen. Het bondsbestuur heeft dan ook, zij het noode, besloten, 
dit jaar dien dag zonder uitgifte van bijzondere prentkaarten ot 
stempels te doen voorbijgaan. 

Toch willen we een oogenblik stil staan bij den verjaardag van 
onze liefhebberij. Onze verzamelingen, die we zelf hebben ge
schapen en opgebouwd, zijn een stuk van onszelf, waaraan wij 
jarenlang onze beste krachten hebben gewijd. Zij zijn onz= 
kinderen en evenals de verjaardagen onzer kinderen voor ons eea 
bijzonder stempel dragen en niet worden vergeten, is de jaarlijksch? 
„dag van den postzegel" voor ons van bijzondere beteekenis, il 
kunnen zich omstandigheden voordoen, dat deze het eene jaar op 
grootscher wijze wordr herdacht dan het andere. 

Laten we hoi>en, dat in 1941 en volgende jaren er alle redeii 
moge bestaan om „den dag van den postzegel", waaraan wijlen 
onze hoofdredacteur en bondssecretaris W. G. Zwolle zoo z'r 
hart had verpand, in volle glorie te herstellen. 

Utrecht; 9 October 1940. 
W. G. d. B. 

DE OORSPRONG DER BRIEVENBUSSEN. 
Brievenbussen zijn eigenlijk een Nederlandsche uitvinding, niet 

in ons land of in Europa, doch in Afrika het eerst toegepast. In 
een reisbeschrijving van Johann Albrecht von Mandelslo, die zich 
met Adam Olieslagers in 1663 aansloot bij het gezantschap, dat 
hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein naar Moskou en 
Perzië zond, vinden wij eenige bijzonderheden over de eerste 
brievenbussen. In 1650 heeft Olieslagers, die zijn naam, zooals 

te dien tijde meer gebruikelijk was, verlatijnste in Olcarius, deze 
leisbeschrijving uitgegeven. In de aanteekeningen over de terug
reis over zee van Perzië uit staat: 

Een brievenbus van steen. (Inhoudsopgave aan den rand). 
De Oostindiënvaarders legden halverwege hun reis (2500 

mijlen) te Caput bonae spei (Kaap de Goede Hoop) aan. De 
Hollanders hebben aan de haven op een bepaalde plaats een 
steenen kast, waarin zij brieven leggen. Deze bevatten bijzonder
heden over hun reis, over het land, dat zij verlieten, ook ver
zoeken om boodschapi>en te doen, hetzij in Indië of in Holland 
Men kan dus zeggen: een poste restante en nieuwsbureau. 

Kaap de Goede Hoop werd door de zeevaarders tevens als 
een soort herstellingsoord en ontspanningsplaats benut. Na dagen 
en maanden lang niets dan water en lucht gezien, niets dan 
scheepskost gegeten te hebben, was het voor hen inderdaad een 
welkome afwisseling zich weer eens aan versch vleesch en groente 
te goed te kunnen doen. 

Maar niet alleen op Afrika's zuidpunt waren dit soort brieven
bussen te vinden, ook op Sint Helena treffen wij deze aan. In 
dezelfde reisbeschrijving, waarin over laatstgenoemd eiland wordt 
gesproken, staat: „Evenals te Gabon de bo Esperanza hebben de 
Hollanders hier op bepaalde plaatsen brieven gedeponeerd, opdat 
hunne landslieden deze lezen en daarmede hun voordeel kunnen 
doen. Zoo werden daar twee brieven gevonden, waarin stond, dat 
de admiraal Pieter Willems Voorhoeven met zijn geheele vloot op 
den 15 Mei daar was aangekomen en na een rustpooze van eenige 
weken den 2 Juli zijn reis had vervolgd. De eene brief was in 
een looden omhulsel anderhalven voet van de kerk begraven, ter
wijl de andere in een hol blok in de kerk was opgehangen. 

Deze brievenbussen zullen wel de oudste zijn, waarover melding 
is gemaakt. 

H . CH. J. ROELOFSZ. 

ZEGELS NEDERLAND 1909-'22, 
15 CT. BLAUW EN ROOD, TANDING 1 1 : 1 1 ^ . 

Van de 15 cent, blauw en rood, 1909-'22, zijn eenigen tijd 
geleden exemplaren ontdekt met de tanding 11 :11K-

De hierbij afgebeelde exemplaren zijn, voor zoover na te gaan. 
alle uit het jaar 1921 en, meerendeels, gestempeld „Holwerd", 
enkele „Onderdendam". Zij zijn dus alle uit het Noorden af 
komstig. Als dit met andere exemplaren ook het geval is, dan 
valt daaruit de gevolgtrekking te maken, dat een of meer vellen, 
getand 11 : U K , in het Noorden, n.1. in Friesland en Groningen, 
terecht zijn gekomen. 

Wie kan hieromtrent nadere bijzonderheden geven ? 
Oudega (Small.) (Fr.). A. CARSJENS, 

Ned.-Herv. Predikant. 

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

IV. 
PLAATSELIJKE POST IN DUITSCHLAND. 

In aanslu'ting op voorgaande artikelen (nr. 3, blz. 51, en nr. 6, 
blz. 112 van dezen jaargang) willen wij nu het duitsche privaat 
postwezen behandelen, mede ook, omdat deze locale zegels nog 
heden ten dage in het verkeer zijn. 

De geschiedenis van het duitsche privaat-postwezen is tevens 
een stuk geschiedenis van het duitsche postwezen. In het zoo juist 
aangehaalde laatste artikel (blz. 112 e. v.) kan men bij herhaling 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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lezen, dat de locale postbesturen en de boden een ontzaggelijken 
invloed uitgeoefend hebben op de ontwikkeling van het staats-
postwezen, ja, men kan zelfs zeggen: zonder deze is het staats-
postbedrijf, zooals het geworden is, ondenkbaar. Dit geldt niet 
alleen voor Duitschland, maar voor alle landen. 

In „De Philatelist", jaargangen 1936/37, nrs. 126, 127, 131, 
144 en 151, heeft de heer P. C. Korteweg een duidelijke uiteen
zetting gegeven over de Hamburger Boden Zegels. 

De eerste onderneming, die zegels uitgaf, was Hamer & Co. 
te Hamburg in het jaar 1861. Dit is daarom vermeldenswaard om 
eens na te gaan, wat de staatsposterijen wel van een dergelijk op
treden zouden zeggen. Stelt u zich eens voor, dat heden ten dage 
een firma zich ging belasten met het vervoeren van post en dan 
nog wel lis kwitantie voor betaalde koeriersdiensten eigen zegels 
ging uitgeven ? En toch waren er in het jaar 1861 reeds post-
dwang en pruisische staatsposterijen, alsmede, zooals wij in boven
vermeld a'-tikel met name noemden, postwetten. Welnu, de wette
lijke vertegenwoordiger van staatsposterijen, de Hamburgsche 
postdirecteur Henke, klom direct in zijn penhouder en vroeg aan 
het hoofdbestuur der pruisische staatsposterijen in Berlijn hoe 
hij zich te gedragen had tegenover zulk een eigendunkelijk op
treden en of het „Hamburger Boten Institut" geen inbreuk maakte 
op het staatsmonopolie ? En hoe reageerde de Staat daarop ? Bij 
geschrifte van den pruisischen Generaldirektor Schmückert werd 
uitvoerig de opvatting der staatspost weergegeven. Daarin wordt 
in den breede betoogd, dat de voornaamste opgave der staats
post is het bezorgen van post van de eene stad naar de andere, 
terwijl de regeering de bezorging van post in een plaats, als 
weinig lucratief, gaarne aan het particulier initiatief overliet, zoo
dat de Staat het oprichten van „Dienstmanns-Institute", zooals er 
destijds in Berlijn reeds verscheidene waren (maar die gaven toen 
nog geen zegels uit), slechts kon toejuichen. 

Op blz 114 hebben wij de „Reichspostgesetz van 28 October 
1871" besproken en halen nu uit de eerste paragraaf daarvan 
aan: „Die Beförderung aller versiegelten, zugenähten oder sonst 
verschlossenen Briefe, aller Zeitungen politischen Inhalte, . . . . gegen 
Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt nach a n d e r e n 
Orten mit einer Postanstalt des In- oder Auslandes auf andere 
"Weise, als durch die Post, ist verboten —". 

Ook in deze wet, die 10 jaar na het hierboven besproken offi-
cieele antwoord afgekondigd werd, zien wij, dat de Staat nog 
steeds, wat postdwang betreft, hetzelfde standpunt innam ten op
zichte der plaatselijke organisaties. Dat de Staat zich wel ter
dege met deze organisaties bemoeide, moge blijken uit eenige be
perkende verordeningen, die in den loop der jaren werden uit
gevaardigd. Zoo werd o. a. verboden op particuliere zegels het 
woord „Post" te drukken, dat door de woorden „Briefverkehr" oi 
„Briefbeförderung" vervangen moest worden, en mochten de 
brievenbus'-en der ondernemingen niet meer staan naast die, welke 
van staatswege waren geplaatst. Men kan rustig aannemen, dat 
de tegenwerking, die ontegenzeggelijk bestond, meer is uitgegaan 
van „plaatselijke, zich gewichtig voelende, overijverige staats
ambtenaren" dan van den Staat zelf. In dit verband is het wel 
aardig te memoreeren, wat de „Staat" van de „Privatpost" dacht. 
In een rijksdagrede op 21 Januari 1896 gehouden, verklaarde de 
toenmalige Generalpostdirektor Heinrich von Stephan „ . . . . ich , 
gönne den Privatposten gern ihr Bro t . . . . , die grosze Postver
waltung steht so da mit ihren reichen Mitteln, dasz sie froh ist, 
wenn ihr etwas an Arbeitslast abgenommen wird. Das ist einer 
der Gründe, weshalb die Reichspost das Stadtporto nicht er-
mäszigt". 

Von Stephan (wiens beteekenis voor het internationale postwezen 
wij nog eer.s in herinnering hopen te brengen) stierf den Sen April 
1897 en in zijn opvolger, von Podbielski, zien wij den man, die 
het noodig oordeelde een andere houding tegenover de plaatse 
lijke ondernemingen te moeten aannemen. Nieuwe beeren, nieuwe 
wetten, werd ook hier weer eens in de practijk gebracht en wat 
nu de oorzaak was, het gehoor geven aan den wensch eener cate
gorie van lagere ambtenaren of wel de concurrentie, die inderdaad 
door de .,Privatpost" aan de Rijkspost werd gedaan, een feit is 
het, dat met alle middelen werd gestreefd om deze instituten uit 
den weg te ruimen. Op grond van statistische gegevens voerde de 
rijkspost aan, dat zij van de plaatselijke gezelschappen gevoelige 
concurrentie ondervond, zonder blijkbaar te bedenken, dat, in
dien het particuliere initiatief werd uitgeschakeld, alleen al om 
het zeer hooge plaatselijke rijkstarief het locale verkeer zeer sterk 

zou inkrimpen. Ten slotte werd dan den 20en December 1899 
een wet aan den rijksdag voorgelegd, die bedoeld was als een 
vernieuwing der bestaande, hierboven genoemde, postwet van 
1871. De publieke opinie kwam heftig in het geweer en be
schouwde de opheffing van het goedkoope locale tarief als een 
aanslag op zijn gezelschaps- en zakenleven. Na eindelooze debatten 
kwam evenwel toch de nieuwe wet er den 31en Maart 1900 door, 
met als doekje voor het bloeden, wegens het opheffen van de 
„Privatpost", dat particulieren nog pakketten mochten blijven 
bezorgen, alsmede drukwerken volgens lijsten (Zirkularbeför
derung). Aan den publieken wensch werd «n zooverre toegegeven, 
dat het p'aatselijk rijkstarief werd gebracht op 5 pfennig voor 
brieven tc/t 250 gram en 2 pf. voor stadsbriefkaarten en druk 
werken tot 50 gram. 

Uit een philatelistisch oogpunt is dit van belang, omdat nu 
het eerste duitsche 2 pfennig-zegel wordt uitgegeven. 

Dat het publiek zeker niet ten onrechte alarm geslagen had, 
moge uit het onderstaande staatje blijken. Vóór 31 Maart 1900 
was het plaatselijk rijkstarief voor een brief tot 250 gram 5 pf., 
in Berlijn zelfs 10 pf.; voor een briefkaart 5 pf. Het plaatselijk 
particuliere tarief voor brieven en briefkaarten 2 tot 3 pf., in 
München en Nürnberg slechts 1 ^4 pf. Aangeteekende- en expresse-
zendingen kostten 10 tot 15 pf. en ook de overige tarieven waren 
zeer laag. 

Alleen Berlijn profiteerde, wat de brieven betreft, en alle plaatsen 
ten opzichte van briefkaarten en drukwerken, van het nieuwe 
tarief vergeleken bij het oude plaatselijke rijkstarief, maar bij het 
particuliere tarief vergeleken was dit toch een enorme indirecte 
belastingverhooging. Niet lang echter werd dit goedkoope tarief 
gehandhaafd, want in 1906 werd het weer opgeheven. 

Als de eerste particuliere expeditie-ondernemingen zijn de z.g. 
„Boten oder Dienstmanns-Institute" aan te merken, die in 1861 
te Hamburg en Dresden, in 1862 te Osnabrück en in 1867 te 
Breslau werden opgericht, maar al spoedig weer ophielden te 
bestaan. Eerst in 1872 begon met de „Berliner Druckschriften-
Expedition" weer het private postwezen, om in 1886, toen in 
28 steden particuliere ondernemingen waren gevestigd, belangrijk 
uit te bloeien. Van jaar tot jaar breidde het particuliere initiatief 
zich uit, tot ten slotte in 160 steden postondernemingen arbeidden, 
in grootere plaatsen zelfs meerdere, die veelal door gewezen post-
ambtenaren geleid werden. 

In een in 1898 te Hannover uitgegeven gedenkschrift door de 
„Freie Vereinigung deutscher Privatposten" staat o. a. vermeld, 
dat de onderneming „Berliner Paketfahrt Gesellschaft" in 1897 
alleen meer dan 70 millioen postzendingen bezorgde, dat in 38 
steden viermaal daags bestellingen door particuliere ondernemingen 
plaats vonden, in 3 vijfmaal, 1 zelfs met 6 bestellingen en in 
3 steden 3 maal per dag. Ter illustratie, dat de ondernemingen 
niet alleen plaatselijk werkten moge dienen, dat de „Leipziger 
Courier" o. a. in 34 steden eigen kantoren had; de in de zelfde 
stad gevestigde „Schmalfusz" postverbindingen onderhield met 
niet minder dan 60 steden in Midden-Duitschland en de onder
nemer Hérion vanuit Heidelberg in bijna alle plaatsen van Zuid-
Duitschland zijn filialen stichtte. Het aantal brievenbussen was 
verbazingwekkend groot en overtrof dat der rijksbrievenbussen 
belangrijk. 

Vele van deze ondernemingen kwijnden na een kort bestaan 
weg, hetzij door gebrek aan kapitaal om hun bedrijf uit te 
breiden, dan wel, omdat de leiding niet opgewassen bleek tegen 
de concurrentie der rijkspost of van particulieren. 

Toen dan ook bij de wet van 1900 de „Privatpost" werd ver
boden, behoefde het Rijk slechts 77 particuliere ondernemingen 
over te nemen. De „Berliner Paketfahrt Gesellschaft" kreeg 2.7 
millioen maik schadevergoeding en in totaal betaalde de Staat 
7K millioen mark voor het naasten uit. Voorts kwam 727 man 
personeel in rijkspostdienst en 1156 hunner kregen schadeloos
stelling. 

In de jaren 1907 en 1908 probeerden eenige ondernemingen 
(Gesellschaft m. b. H. „Courier" in Berlin, Magdeburg en Chem
nitz en de „Verein Stadtbriefbeförderung" te Leipzig en Dresden) 
een bestaansmogelijkheid te vinden, om binnen het raam der wet 
toch weer de oude plaatselijke postondernemingen te doen her 
leven, maar eenige levensvatbaarheid bleken deze niet te bezitten, 
want na een kortstondig bestaan gingen zij weer ter ziele. 

Na de opheffing van de „Privatposten" vertoonen de zegels 
een afgerond gebied, tenminste wat de brieven betreft. De zegels, 
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die voor frankeering voor pakketten gebruikt werden, bleven nog 
in gebruik (wij schreven hierboven wat de reden daarvan was") 
en zijn heden ten dage nog in het verkeer. 

Uit een verzamelaarsoogpunt kan men de privaat-zegels in drie 
perioden verdeelen. In het begin was de belangstelling voor deze 
zegels groot. Het aantal der privaat-zegelverzamelaars steeg voort 
durend; vereenigingen, wier leden zich uitsluitend met dit gebied 
bezig hielden, werden opgericht; tijdschriften vermeldden nieuwe 
uitgiften; de uitgave, in afleveringen, van een handboek, zoowel 
van zegels als van poststukken, vond plaats. Helaas begonnen 
toen eenige particuliere ondernemers zegels te laten drukken, wier 
aantal op geen stukken na aan de werkelijke behoefte van hun 
bedrijf evenredig waren en andere lieden gaven zuiver uit winst 
bejag „Privat-marken" uit, die vanzelfsprekend nimmer voor 
postale doeleinden zijn gebruikt geworden. Het is jammer, dat 
er toen geen wet was, die dergelijke practijken den kop indrukte 
en onmogelijk maakte, want dat bracht de klad in de liefhebberij 
om deze zoo uiterst interessante zegels te verzamelen. Het gevols; 
van dezen zwendel was natuurlijk, dat de eene verzamelaar na 
den anderen zich van deze zegels afwendde; de handelaren liqui
deerden hun voorraden en in de literatuur werd niet meer van 
de privaatzegels gerept. De vereenigingen losten zich op en hier
mede is het tweede tijdperk van dit gebied ingeluid. Ook op de 
ondernemingen had dit een terugslag, daar een bron hunner in
komsten, nl. den verkoop hunner zegels aan verzamelaars en 
handelaren, ophield. Verscheidene bedrijven gingen dan ook failliet 
of combineerden zich, hoewel natuurlijk het falen der belang
stelling voor hun zegels als één der factoren moet aangemerkt 
worden, welke hen tot heengaan noopten. 

In het begin der negentiger jaren begint de derde periode in 
een philatelistisch gezuiverde atmosfeer. 

De nog bestaande particuliere ondernemingen onthielden zich, 
door ervaring wijs geworden, van nieuwe speculatieve emissies. 
Nieuwe ondernemingen ontstonden, waar weliswaar niemand zich 
om bekommerde, ja, waarvan nauwelijks iemand tegenwoordig nog 
behoord heeft en nu pas ontdekt zijn of misschien nog ontdekt 
moeten worden. Daarom zijn de in de tweede helft der negentiger 
jaren uitgegeven zegels zoo vertrouwd, omdat alle speculatieve 
oogmerken daaraan vreemd zijn en werkelijk naar behoefte 
gebruikt werden. Daar geen handelaar zich van deze zegels een 
voorraad aanschafte en slechts weinig verzamelaars er naar zochten, 
vormen deze zegels juist de meest aantrekkelijke objecten uit een 
verzamelaarsstandpunt bezien. Groote zeldzaamhedeu komen dan 
ook uit deze periode voor en zelfs zijn er tot nog toe geen zegels 
gevonden van ondernemingen, die blijkens akten wel degelijk post 
bezorgden en zegels in omloop gebracht hebben. Of het verzamelen 
van privaatpost philatelistisch verantwoord is, is een vraag, die 
bij den ernstigen verzamelaar heden ten dage toch geen rol meer 
speelt. De privaatpost-zegels zijn uit de postgeschiedenis eenvoudig 
niet meer weg te denken. 

Met geld kan men zich een prachtige volledige collectie post
zegels koopen, maar dat is niet mogelijk op privaatpost-gebied. 
Hier kan alleen ijverig speuren en het toeval u helpen aan die 
zegels, die wel in omloop zijn gebracht, maar die men nog niet 
weer teruggevonden heeft. Komt het bij het postzegel hoogst 
zeldzaam voor, dat een rariteit wordt gevonden, op locaal post-
gebied is nog zooveel te vinden en te ontdekken, dat dit juist 
den rasechten verzamelaar al een prikkel moet zijn zich weer 
met volle ambitie op dit, te lang verwaarloosde, kind van Moeder 
Philatelie tt werpen. Waarlijk, Goethe's woord „Sammler sind 
glückliche Menschen" heeft nog niets van zijn waarheid verloren. 

Wie over duitsche plaatselijke postzegels meer wil weten, be-
studeere het „Handbuch der deutschen Privatpostmarken" van 
architect Carl Schmidt, Berlin-Zehlendorf of verwijzen wij naar 
de zeer overzichtelijke catalogus van Georg Glasewald (Glasewald-
Privatpostmarken-Katalog, Hamburg 1937, Verlag A. Glase
wald, Hamburg 1, Lange Mühren 12), waarin het hoofdstuk over 
de „Hamburger Boten-Institute" — wij mogen het met vader-
landschen trots zeggen — ontleend is aan Kortewegs artikelen in 
„De Philatelist". 

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

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes, 
SCHAUBEK-ALBUI\4 modern en goedkoop. 

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). 
Tevens hebben wij het genoegen te kunnen aankondigen' 

EEN ZEER BELANGRIJKE VEILING, 
waarin o. m. vertegenwoordigd zijn: Baden, Beieren, Bosnië, 
België, Danzig, Denemarken, Duitschland, Luxemburg, Noor
wegen, 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. 

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

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

GOEDKOOPE AANBIEDING SURINAflE. 

1873. 

1890. 

1892. 
1893. 

1898. 

1900. 

1909. 

1912. 

1892. 

1 c. lilagroen 
2 c. geel 
234 c. rose 

1234 c. blauw 
15 c. grijs 
25 c. ultramarijn 

1 gld. 
l'A gld. 
1 c. grijs 
2 c. bruin 
ly^ c. karmijn 
234 c. noodzegel 

15 c. grijs 
20 c. groen 
25 c. blauw 
30 c. lilabruin 
10 c. op 12K c. 
10 c. op 20 c. 
10 c. op 30 c. 

1% gld. op 234 gld. 
25 c. op 50 c. oranjebruin 

5 c. rood noodzegel doorstoken 
5 c. rood noodzegel getand 
5 c. rood getand tête-bêche-paren 

3^ c. lila noodzegel 
K c. donkerlila noodzegel 

234 c. lichtgroen noodzegel 
234 c. donkergroen noodzegel 
5 c. lichtrood noodzegel 
5 c. donkerrood noodzegel 

1234 c. blauw noodzegel 
Op brief 4 stuks, echt verzonden 
Port 10 c. 
Idem blok 

NEDERLAND. 

ongebr. 
0.25 
0.05 
0.10 

9.— 
7.— 

10.— 
0.10 

0.30 
0.40 
2.— 
0.08 
0.10 
0.12 
0.15 
0.35 
0.75 
0.90 

1.50 
6.— 

gebr. 
0.25 
0.10 

1.— 
0.45 
1.80 
7.— 

10.— 
0.10 
0.10 
0.18 
0.05 
0.15 
0.20 
0.80 
0.22 
0.70 
0.35 
0.40 
2.75 
0.40 
0.35 
0.50 

0.10 
0.12 
0.15 
0.15 
0.50 
0.90 
1.50 
2.50 

Foutdruk 3 ent in blok van 9, buitengewoon zeldzaam 
(30 a 40 exemplaren, alsmede alle heele vellen, zijn door 
het bombardement van Rotterdam verbrand) jf 100.— 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwstraat 26 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOONEN, Rotterdam. 
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£DeHTSIEItißlli@EN I 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 25. KWÄlIf Elf! D E N H A A G . 

SPECIAL ITE IT NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0.85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

H E T P O S T Z E 6 E I - H U I S 

L. HOUBAER 
U t r e c h t s c h e s t r a a t 2 , A m e r s f o o r t . 
T e k o o p g e v r a a g d : Betere zegels van 
N e d . e n K o l . en E u r o p a . Ook verzame
lingen, alleen prima kwaliteit. Spec. Danzig, 
Saargebied en Oostenrijk. 
T e k o o p a a n g e b o d e n : Elzas Lotharingen 
en Luxemburg ä f 10,50, Stedenserie (12 
waarden) ä f i,7S$ Roode kruis serie ä f 1,25 
en kleine Dienstzegels ä f 0,75. 
Levering na storting op gironummer 385029 

Porto extra. l^oi) 

V o o r V t ^ e d e r v e r K o o p e r s , 
Pakketten Europa en geheele wereld, 

50, 100, 200, 300, joo versch. Onze spec. 
Nederland en Kol. in diverse samenstellingen. 
Vraagt prijs aan K. B O N E X A M P , 

Ambachtstraat 21, Heerlen. (190) 

Hier aanbieding „THE GLOBE" Zaandam. 
O p iedere bestel l ing van f 5,— of meer 
4 aardige premien cadeau : t .w. Ie Globe 
t a n d i n g m e t e r ; 2e 250 gegomde landen-
namen ; 3e leder p i n c e t e t u i ; 4e 10 post 
zegelboekjes IOV2 X 15 cM. 

lAfll b i e d e n a a m 
100 versch. duidelijke puntst. op no. 19 f i , jo 
Idem 180 verschillende nummers f 7,50 
1000 versch, postzegels, extra mooi f 1,50 
100 versch. uitsluitend betere groot 

formaatzegeli, iets aparts! f 2,— 
200 versch , groot formaat f 5,— 
300 versch , groot formaat, met series f 9,— 
JOO versch., groot formaat, prachtig! f 20,— 
BIJ de colletie 500 versch. ontvangt U een 
speciaal album voor groot formaatzegels met 
50 bladen, 750 vakjes. 
Duitsland 100 versCh. Gedenken Winterhulp-
zegels, meerdere compleet! f 6,— 
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 
tête-bêche e t c , totaal 48 ex. voor si. f 4,75 
Collectie j o Kaukasie en Sibene f ï,— 
100 versch Rusland veel oudere zegels f i,— 
200 verschillende Rusland f 3,— 
300 verschillende Rusland, mooie col] f 7,50 
Rusland 50 versch uitsl. groot formaat gedenk-
zegels Zeer hoge Cat. waarde f 4>— 
Spanje jo versch. gr. form gedenkz. f 2,50 
Frankrijk 50 versch. gr. form, gedenkz. f 3,— 
100 verschil! Engeland ! ca 500 frc f 5,— 

Postzegelhandel „The Globe'' 
Czorinastraat 2b, Zaandam. 

IETS VOOR U! Vele verzamelaars 
kochten reeds mijn 50 ets. pakket; 
zij waren daarover zeer tevreden! 
Nu bied ik aan een pakket, samen
gesteld uit restanten, veel gelegen-
heids en groot formaat zegels! en 
. . . een hooge cataloguswaarde. 
Probeert U het ook eens, en U komt terug 
Stel met uir, maar stort nog heden jo cent 
op mijn postrekening no. 368980, waarna 
direct franco toezending volgt (196) 
E. F. H. Bru«ns, Kettingsfr. 61b, R'dam O . 

T E KOOP G E V R A A G D : 
Kilo- en massawaar, geheele zegelvellen van 
Europa en Overzee, ook Nederl. en Kol. 
Nederland 1940, alle waarden (j—40 e t ) 
Aanbiedingen aan K. B O N E K A M P , 

Ambachtstraat 21, Heerlen. (189) 

ZOBK T E KOOP: 
Niet uitgegeven plebiscietzegels van Kanmhie 
(Kärnten-Abstimmung), zoowel los, als in 
paren en blokken; Kurierpost Lmz-Wien 
(opdrukken op de onofficieele zgn. Dom-
weihemarken van 1924); portoprovisonen, 
expresseprov. van ViUach, Graz, Loosdorf, 
enz , enz., en andere eigenaardige zegels van 
Oostenrijk uit de jaren 1918—'24. Voorts 
„Die Postmarke" of ,,Sammlerwoche" de 
jaargangen 1927, 1936 en 1937 (met bijblad: 
„Der Sammlerfreund"),! 
Aanbiedingen met prijsopgave aan K. E. König, 
vast medewerker aan dit blad. (192) 
Airsterdam Z. Corn Krusemanstr. 3J/II. 

1 0 0 * K ö - D u i t s c h l a n d 
Afknipsels Postpakkeikaarten, i—60 Pf. 
Hindenburg te koop; ook te ruilen tegen 
gelegenheid of groot formaat zegels. 

Offerten aan 
E. F. H. BRUENS, (197) 

Ketiingstraat 61b. Rotterdam Oost. 

POSTZEGEL DISTRIBUTIE! 
zal wel uitblijven. 

Zolang de voorraad strekt lever ik vrijblijvend: 
NEDERLAND. 

Zomer 1940 7J/2 ets opdruk 
Zomer 1940 12V2 et 
idem compleet 
Kindzegels 1939 3 of 5 et. 
T B . C Bestr. 1906 3 en 5 et, 

NED -INDIË 
35 ets. Scheepjestype bruin 
Karbouwsene 40 ets. 
idem 50 ets. groot formaat 

CURASAO 
Gewijzigd Jubileumtype 10 ets. rood 
Port 25 ets. groen 

DUITSLAND. 
Luchtpost L.Z. 129 50 en 75 Pf. 

Vraagt gratis 
maandelijkse speciale wederverkopers engroslijst, 

P. 10 
f 0,40 

f 0,60 
f i ,6s 
f 0,20 
f 0,20 

f 0,2 j 
f 0,15 
f 0,20 

f 0,55 
f 0 30 

p 100 
f 3,65 

f S , -

l 1,35 
f 1,85 

f I.7S 
f 0.95 
f 1.65 

f 4>— 
f 1.4! 

f 0,JO f 3>95 

PAKKETTEN 
100 Ned en Kol. alles 
100 Hele wereld gelegd in cellophaan 

50 idem venster enveloppen 

f3 .7! 
f I . -
f 0,50 

f 3 2 . -
f 8.7! 
f 4,40 

Ledige cellophaan venster enveloppen 
met cartons eerste kwaliteit 
zeer billijke prijs op aanvraag. 

Alles uitsluitend bij vooruitbetaling Porto steeds extra. 

H. FIORANI, Postzegelhandel 
Aalsmeerweg 58, Amsterdam W. Giro 240655. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereemgingen. 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt inlichtingen en wordt lid. 

Geen geld. kosten. 
Zichtzendingen. Europa Giro 372941. 

W. PEETERS 
O. Weurtscheweg j , (191) Nijmegen. 

ROSS SMITH en N O R G E 
Gevlogen enveloppen in prima staat. 

Hoogste bod gevraagd. 
Brieven onder no. 193 aan het 
bureau van dit blad, 
Te koop gr. coli poststukken pi m 550 stuks 
Ned. en Kol. f jo,—. Oude brieven Ned, 
vanaf 1785 en spoorstempels op geh brieven 
Ncd. 1867 25 et. f 5,—, 50 et. goudkleur 
f 10,—. 

F. H . BRINKMAN, Hooghuizen, 
Huizen N. -H. (194) 

Vervolg aanbieding „THE GLOBL" Zaandam 
Ned-Indie Jub 1923, alle afw tand. beh. 
5 et 11^2= II Cat F 3,oj. 8 st. si. f i,— 
De 20 et mee plaatf . punt voor cijfer 20 
per stuk 20 cent, 10 stuks slechts f 1,50 
Nederl. Jub. 1923, 30 versch. tand. f 2.50 
Curacao 50 et sluiertype gebr. p. st. f 0,50 
Idem p 10 stuks . . pr. exempl f 4,25 
Nederland. 10 versch. kind en zomers, f 2,50 
Nederl 50 versch kindzegels ' f 4»— 
Nederl. 25 versch zomerzegels f 1,50 
100 verschillende Weldadigheid- en gedenk-
zegels Nederl, en kolomen f j , — 
Idem 150 versch prima kwaliteit f 10 — 
België Spoor)ub 178-200 in uitgez. ex. f 1,50 
Idem 10 ctm tot 20 Frc 20 stuks f 0,50 
Skandinavie 100 verschillende f 0,50 
Idem 200 verschillende f i .z j 
Idem 300 verschillende f 4,7J 
Idem 500 versch met Finland f 10,— 
Eenige restanten Zuid Amerika . u j Argenti
nië f 1,50; 100 Brazil, f 1,7), 40 Bolivia 
f i ,6o; 41 Costa Rica f 1,10, 45 Guatemala 
f 1.25; 6j Ecuador f 1,7?; 38 Mexico f0,65 
21 Nicaragua f 0,45, 26 Paraguay f0,70; 40 
Salvador f 0,90; 33 Venezuela f 0,60. 
Hongarije nos. 490-505, 513-518, Kerkensene, 
Pax-Ting en 2c j Jub. Horthy, alles eompl. 
prima kwaliteit de 5 series slechts f 1,30 
Horthy 20J Regeering)ubileum,per 10 f 0,70 
Denemarken 229-234, 241-253,258-260 f 0.75 
100 X 100 verschillende postzegels, aardige 
samenstelling. Ongelegd Sorteering B f 7,50 
3000 Plaatjeszegels groot formaat, 200 soorten, 
ledere soort 15 stuks, z d. v. s f 30,— 

Postzegelhandel 
„THE GLOBE", ZAANDAM. 

^ Teksten van deze advertenties in te zenden vóór den 5en van de maand. ^ 
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Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

GelegenheidsSeries 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd 
Aanbiedingen m opgave v kwantum, enz aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b Rotterdam. 

G B V R A A O D : 
3e jaargang „De Philatelist", 
nummers bevattende de pagira's 79, 117 

en 119, desnoods de gehele jaargang. 
W J. SENN, 

Schiedamscheweg 168b, R o t t e r d a m . (204) 

Vervolg aanbidding „THE GLOBE* Zaandam 
WIJ leveren nog uit voorraad met bladen 
van prima houtvrij papier Blanco album 
no 144, 75 bl form 31V2 x 251/2 f ^>SO 
Een groot succes en een uitkomst voor ieder, 
die in postz doet, zijn onze insteekkaartjes' 
Form. 12 X 9 3 strooken per 100 f 2,— 
Form 14V2 X 11V2 4 ■ per 100 f 3,jo 
Form 14 X 19 7 strooken per 100 f 5,— 
Form 14 X 19 2 zijdig, 14 str p 100 f 8,— 
Nieuw' Groot postzegelboek Met 1400 vak
jes voor gewoon en grootformaatzegels, jo bl 
Practische verdeeling Carton omslag f 0,60 
Idem in bandje met linnen rug f i,— 
Idem alleen voor gewoonformaat zegels, i j o o 
vakjes, 50bl in carton f 0,60 in bandje f i,— 
Idem uitsl voor grootformaat zegels, 50 b! 
750 vakjes, in carton f 0,60 in bandje f i,— 
10 fijne rutlboekjes quadnl gelinieerd, met 
notitie Yv en Michel cat Een boekje voor 
goede zegels! f i,—, per 100 boekjes f 8,— 
Boekjes met mooi bedrukt omslag, 10 bl met 
elk 10 vakjes, form l o V a x i j A per 100 f 3,50 
Idem, ander papiersoort B per 100 f 2,50 
Idem formaat 7 x 14I/2, 10 blaadjes met elk 
j vakjes, leuk boekje C per 100 f 2,50 
Idem (papier als B) D per 100 f 2,— 
Voor 2j et in postz ontvangt U monster van 
alle j soorten boekjes Prijzen per 10 boekjes 
A 40 et, B 30 et, C 30 c t , D 2 5 et, elk 10 f 1,1 j 
Toezending van zegels en benoodigdhcden na 
ontvangst van het bedrag op giro N o 118330 
of postw Alle zendingen franco 
Probeert onze artikelen, H E T ZIJN DE BESTE' 
De 4 premien bij iedere zending boven f ï,— 
H e b t U iets engros in rui l aan te bieden ? 
P O S T Z E G E L H A N D E L . T H E G L O B E " 
Czarmas t r aa t 2b,  Zaandam. 

Te koop gevraagd: 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Kolomen 
Aanbieding en omschrijving aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b, Rotterdam 

Tft koop g e v r a a g d : 
Koerseerende Nederl zegels per 10, 100 en 
1000 prima gebr en afgeweekt Ook betere 
zegels Nederland en Kolomen gevraagd 

R KORMOS, VOORBURG 
Tel. 779947. Pr Mariannelaan i j 2 (184) 

T E KOOP 
België No 221/233 f 4>—» 258/266, 7,50, 
404 /406 ,090 , 407/409, 0,70, 411/418, 0 9 5 , 
438/445. ï»25 447/454, I,— . 458/465. I.— 
466'470, 1,—, 484/487, 0,70 488/495, 3,— 
496/503. 3.— . Spec vel 496/503. 3.5©. 
504/510, 3.—, 5 1 2 0 , 3 5 , 513/518, 4 . 7 5 . 
519/526, 2,50, Blois N o 4, 5,—, 5, 2,— , 
6, 1,80 7, 2 ,—, 8, 0,85, Alles ongebruikt 
Nos Yvert (187) 

I. MIDAVAINE, SLOOTDORP. 

Van SEVENTER's P9stzegelhandel 
IS thans gevestigd 

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

men, kunnen weder mgezonden worden 

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. 62. 
5oo verschillende postzegels (wereld) f 0,50 
1000 dito (wereld) f 1,15, dito (Europa) f 1,35, 

uit mijn doubletten 
Franco Nederland, NedIndie f o 25 extra, 

D. van Ommen, Populierenlaon, 
Epe. (Giro 132330). 

Tc koop gevraagd: 
Philatelistische Literatuur. 

Offerten met prijsopgave aan: 

I.E.HILLAAilD,Ho»enie[swBBl8,TIEL 
Boeken te k o o p gevraagd. 

Oude en nieuwe boeken te koop gevraagd, 
eventueel met kast Hooge prijzen, contante 
betaling 

A V A N STRATEN magnetiseur. 
Laan van Eik en Duinen 237, Den Haag 

Tel 330617 (207) 

2de keus Nederland en Kolomen 
steeds te koop gevraagd. 
Speciaal de betere soorten 

J. C. PEEN, (198) 
Kwadijkerstraat 7, Nieuwendam. 

T e K o o p g e v r a a g d 
Van Sur en Cur alle waarden Koningin 
met sluier i tot i co st. Weldadigheid van 
Sur gebr en ongebr D O X, Jub 1923, 
Luchtpost Cur i , 2 en 3 Geef in ruil van 
Sur gevlogen brief Eerste Binnenlandsche 
Luchtpost verbindmg NickerieParamanbo 
voor andere zegels Aanbiedingen met beslist 
prijsopgaaf aan 

H. DE BIE, 
Watts t raa t 6 4 b , S c h i e d a m . (200) 

Verschenen als overdrukken van de navol
gende artikelen, gepubliceerd in het 
Nederlandsch Maandblad voor Phil 

Leg.nd.n . n Mythen op Postz.qels f 0,35 
B.ro.md. Zeevaarders en Ontaek
kingsreiztgers op Postzegels (bijna 
uitverkocht) f 0,25 
Sport en Padvinders op Postzegels f 0,35 
Het Vervoer te Land, te Water en 
door de Lucht op Postzegels f 0,35 
Franco toezending volgt na ontvangst van 
het bedrag in postzegels, door de schrijfster 

H. J VAN HEERDTKOLFF, 
Eemnesserweg 91, Boarn. (188) 

V a n O O S T E N R I J K T E K O O P : 
schitterende verzameling van 62 kaarten en 
brieven, alle met b i | Z o n d e r e p o s t s t e m 

p e l s en goede frankeering Prijs f 40,—, 
O p zicht tegen ref 

Br onder no 186 aan het bur van dit blad 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Bekend verzamelaar wil i uitslui
tend aan verzamelaars — tegen de 
prijs der zegels vele betere gelegen
heids en luchtpostzegels van Oos
tenrijk, Saargebied, Tchecho Slo
wakije en Duitschland echt gebr. 
op brief (vliegbnef of met bijzon
dere stempels) afgeven. Belangrijk 
object, zeer geschikt voor geldbe
legging Brieven onder no. 195 
aan het bureau van dit blad. 

TE KOOP G E V R A A G D : 

ENGELSCHE KOLONIËN. 
F. K. SINEK, (205) 

Olympiaplein 113 \ Amsterdam Z. 
AANGEBODEN collectie Zweden f 2 ; ,—, 
Finland f 40,—, U S A f 100,— Boekje 
2de kwahteit Nederland en Kolomen cat 

f 400,— prijs f 40,— 
M . D P O S T M A , 

S p o o r s t r a a t 1 3 0 , L e e u w a r d e n . (203) 

I AUe soorten postzegels 1 
te koop gevraagd, ■ 

I 
I 
I 

echter geen 
engros goed. 

offer ten aan: 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 

HILVERSUM. 

I 
I 
I 

J.K. Rietdijk 
Telefoon 117020 

AANKOOP 
VEILINGEN 
VERKOOP 

Postrekening 117396 
Den Haag 

Lange Poten 15a 

Onze 1 5 1 e P o s t z e g e l v e i l i n g zal plaats vinden op 31 O c t o b e r , 1 e n 2 N o v e m b e r a.S. te 'sGravenhage, Café „Ruhe", Buitenhof. 
Deze belangrijke veiling bevat o.a : N e d e r l a n d en Koloniën , V l l e g p o s t Amerika, Europa. 

Hierbij zijn vele „nieuwtjes". Een unieke gelegenheid om thans nog de „nieuwtjes" van landen als Estland, Letland, Litauen, Luxemburg, 
Polen te bemachtigen. Bij de vhegpostafdeeling vele onvindbare series. Men verzuime niet deze veiling persoonlijk bij te wonen. 

Veilingcatalogl gratis op aanvraagl 
Voor de 152e veiling wordt goed materiaal tegemoetgezien. Alleen goed materiaal komt in aanmerking. Vraagt de gunstige veihngcondities 

J. K. RIETDIJK, Postzegelhandel en Veilingen, Den Haag. 
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Albonneinent Nieui/ire Uitgiften! 
OUDE POSTZEGELS' hebben meerendeels een groote waarde 

gekregen. De waarde is na zeventig ä vijftig jaar verhonderd
voudigd. Doch dit is tevens oorzaak dat men voldoende 

kapitaalkrachtig moet zijn om deze oude zegels te kunnen aan
schaffen en, is men dit, dan nóg is het zeer moeilijk, want ze zijn 
zéér schaarsch ! Het is dan ook begrijpelijk dat over het algemeen 
de belangstelling is gevestigd op de moderne soorten, die voor 
een groot gedeelte nog wel te bekomen zijn en zulks tegen voor 
de meeste verzamelaars (nog) bereikbare bedragen. Hoewel de 
oplagen der moderne uitgiften het 10- en 100-voudige der oude 
uitgiften groot zijn, is, tengevolge van de toename van het aantal 
postzegelverzamelaars — dat in verhouding ver boven de ver
meerderde oplagen komt — de vraag grooter dan het aanbod, 
waardoor de prijzen na betrekkelijk korten tijd reeds stijgen. 

HET IS DAAROM RAADZAAM voor elkeen, die de nieuwe 
uitgiften verzamelt, deze zoo spoedig mogelijk aan te schaffen. 
Immers, behoudens een enkele uitzondering, zal men steeds 

op een waardevermeerdering kunnen rekenen. Door mij werden 
o. a. in 1938-1940 geleverd: 
Albanië - Huwelijk Zogoe I voor ƒ 1.60; prijs thans ƒ 2.75, 
België - Prins Albert voor ƒ 1.65; prijs thans jf 3.75, 
België - Memling-herdenking voor ƒ 0 . 1 2 ; prijs thans ƒ 0.50, 
België - Orval 1939 voor ƒ 1 . 6 5 ; prijs thans ƒ 4.50, 
België - Spoorwegjubileum voor ƒ 2.—; prijs thans ƒ 6.50, 
Bohemen en Moravië - Opdruk voor ƒ 3 .—; prijs thans ƒ 12.—, 
Bulgarije - Sportfeest voor ƒ 1.50; prijs thans ƒ 3.50, 
Dantzig - 50 Pf. nieuw w.m. voor ƒ0 .20 ; prijs thans ƒ 0.60, 
Duitschland - Leipziger Messe voor ƒ0 .12 ; prijs thans ƒ 0.30, 
Duitschland - Postzegeltent. voor ƒ0 .50 ; prijs thans ƒ 1.25, 
Gen. Gouvernement - Opdrukken voor ƒ 2.50; prijs thans ƒ 13.50. 

enz. enz. 

V OOR 9 MEI 1940 was het voor den postzegelhandelaar een
voudiger om in het bezit te komen van nieuwe uitgiften dan 
thans en konden de meeste soorten tegen een gering percentage 

boven den postprijs geleverd worden; de Duitsche uitgiften zelfs 
vér er onder ! Dit is N U vanzelfsprekend anders geworden, doch 
niettegenstaande de somtijds grootere moeilijkheden en vooral de 
meerdere risico, worden de meeste nieuwe uitgiften van Europa 
landen door mij geleverd tegen civiele prijzen ! 

ZOOALS VROEGER — middels „De Philatelist" — zullen door 
mij van tijd tot tijd lijsten worden uitgegeven van de nieuw 
verschenen postzegels met de prijzen per stuk en/of per serie, 

tegen welke prijzen bij bestelling — voor zoover nog voorradig — 
geleverd wordt. Men bespaart zich echter de moeite van het 
telkenmale bestellen door het nemen van een 

„ABONNEMENT NIEUWE UITGIFTEN" 
dat elk tijdstip kan ingaan en eindigen. U kunt zich opgeven voor 
élk land (in Europa), élke soort (frankeer-, gelegenheids-, wel-
dadigheids-, port-, dienstzegels, enz.), terwijl met alle overige 
wenschen rekening wordt gehouden. Bovendien zijn er voor dit 
abonnement nog drie mogelijkheden, n.l.: 
Abonnement A: 
U ontvangt de zegels volgens Uw opgave t e r i n z a g e ; d. w. z. 
U kunt dan nog terugzenden hetgeen bij nader inzien tóch niet 
gewenscht wordt, mits deze terugzending binnen 3 dagen plaats 
vindt onder gelijktijdige toezending van het bedrag der behouden 
zegels. Opzegging elk tijdstip. 
Abonnement B: 
U ontvangt de zegels v o l g e n s U w o p g a v e , die in elk 'geval 
behouden moeten worden (tenzij een fout mijnerzijds heeft plaats
gevonden), waarbij de betaling binnen 3 dagen na ontvangst moet 
geschieden. Op de genoteerde normale prijzen geniet U dan e e n 
e x t r a k o r t i n g v a n 5 "In. Opzegging 1 maand. 

Abonnement C: 
U stort bij opgave van het abonnement een bedrag in verhouding 
tot de te leveren hoeveelheden, enz., welk bedrag op eerste aan
vrage mijnerzijds — zoodra dit noodzakelijk wordt om Uwerzijds 
geen achterstand te krijgen — moet worden aangevuld. De toe te 
zenden zegels volgens Uw opgave moeten — tenzij een fout mijner
zijds gemaakt werd — onvoorwaardelijk behouden worden. Op de 
genoteerde normale prijzen geniet U dan e e n e x t r a k o r t i n g 
v a n 10 "In. Opzegging 3 maanden. 

OP AANVRAAG ZEND IK U EEN FORMULIER 
voor het gewenschte abonnement; hieronder eenige voorbeelden 
van opgave: 
1. 1 ex, van alle zegels van Europa, behalve Turkije, echter geen 

Spoorwegzegels. Hoogste waarde voor frankeerzegels 50 cent per 
stuk óf ƒ2.50 per serie. Andere soorten ongelimiteerd. 

2. 1 ex. van alle gelegenheidszegels (zonder toeslag) van België, 
Frankrijk, Zwitserland, Duitschland, waarden ongelimiteerd. 

3. 1 ex. van alle soorten van België, 2 exx. van alle luchtpostzegels 
van België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Griekenland. 
Verder Frankrijk 1 ex. van alle gelegenheids- en weldadigheids-
zegels, 3 exx. van Rusland alle soorten, gestempeld. Nieuw te 
vormen landen alle uitgiften. Bedrag van een waarde of serie 
ongelimiteerd. 

4. Alle landen van Europa, alle soorten, elk 1 ex. tot ten hoogste 
25 c. per zegel. Van Bulgarije alle zegels 1 ex. ongelimiteerd. 

5. Luchtpostzegels van alle landen van Europa, behalve Zweden, 
Noorwegen en Denemarken, steeds 2 exx. ongelimiteerd. Wel-
dadigheidszegels (met toeslag) van Frankrijk, België, Liechten 
stein en Joegoslavië, steeds 3 exx. ongelimiteerd; idem van Rus
land gestempeld, idem van Italië tot 5 lire hoogste waarde. 
Geen hooger bedrag dan ƒ 10.— per zending. 

U ziet, alle combinaties zijn mogelijk ! 

TOEZENDING kan per week, per 2 weken, per maand, per 
3 maanden plaatsvinden, doch indien hiervoor niet de wensch 
wordt kenbaar gemaakt, dan geschiedt de toezending zoodra 

een redelijk bedrag is bereikt. Alle porti zijn voor Uw rekening, 
behalve bij terugzending van fouten mijnerzijds. Alle zegels worden 
ongebruikt geleverd, tenzij de zegels uitsluitend gestempeld ten 
postkantore worden afgegeven (b.v. Zwitserland Dienstzegels). 
Alleen de zegels van Rusland worden ook gestempeld geleverd 
(de prijs voor gestempeld bedraagt momenteel circa de helft van 
ongebruikt). De meest mogelijke moeite wordt door mij gedaan 
om elke gewenschte emissie te leveren, doch ik kan dit niet 
garandeeren. 

N IEUWE ABONNE'S kunnen ook de in de laatste maanden 
verschenen nieuwe uitgiften, die nog voorradig zijn, bekomen 
tegen dezelfde condities als het abonnement, dat door hen 

wordt aangegaan. 

Nog verscheidene — dus niet alle — soorten, die in mijn 
advertenties voorkomende in het Augustus- en September
nummer zijn aangegeven (bij prijsverschil geldt de advertentie 
in het September-nummer) ZIJN N O G LEVERBAAR ! — 
Men gelieve deze aanbiedingen te raadplegen ! Betaling steeds 
na levering; onbekenden referenties opgeven. 

Alle zendingen worden aangeteekend gezonden, waarvoor lo cents in rekening wordt 
gebracht. Voor overige condities raadplege men de advertentie in het vorig nummer. 

LEVERING EN PRIJZEN VRIJBLIJVEND. 

K. A. H E Y M A N S JR. 
iPW AP^ËS: SCIHIflEWËCv TB A « ̂ ©ITfiMÄI^^C. 

LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 
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Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
REEDS NU, na het zéér groote succes der September-
veiling, kunnen wij onze geachte cliënten mededeelen, dat 
wij tegen eind November, begin December a.s. een 

Enorme Verzameling 
ter tafel brengen. Deze omvat 

Europa in het algemeen 
waarin alle moderne zeldzaamheden en series van deii 
laatsten tijd veelal postfrisch. 

Eveneens is het voor 90 Vo zeker, dat de afdeeling 

Buiten-Europa 
zeer belangrijk zal worden. 
Dus een der mooiste veilingen is in wording ! 

Ter aanvulling zou eventueel een 
SPECIAAL-VER2AMELING 

NEDERLAND E N KOLONIEN 
als opluistering van de normale collectie van Nederland en 
Koloniën, in de verzameling aanwezig, ingezonden kunnen 
worden. ^ " ^ ? ^ ^ 
Voor kleine verzamelingen en partijen zegels, '^scl i ikt voor 
onze restant-zitting, bestaat tot eind October gelegenheid 
tot inzenden. 
Onze grootste zorg zal altijd zijn, dat onze inzenders met 
de opbrengst hunner bezittingen niet anders dan tevreden 
worden gesteld. Het deed ons dan ook genoegen, dat wij 
reeds van verschillende zijden dankbetuigingen mochten 
ontvangen. 
Wilt ook gij kennis maken met ons veiling-bedrijf, vraagt 
dan nu reeds regelmatige toezending onzer veiling-catalogi 
aan. 

Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

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

^^m mß'^mi'^ß^^^^f^ßmF^fmf 

FIRMA TEN KATE & BORCHERS 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C. 

Postrekening 245932. Telefoon 32521. 

Zeer belangrijke 

40e Postzegelveiling 
op 2 5 en 2 6 October a.s. 

in Hotel ,,Polen", Rokin, Amsterdam. 

De veiling bevat o.a. 

Een keurcollectie Nederland en Koloniën, 
alsmede 

Moderne en Zeldzame Europa-series. 
Speciale afdeeling Luchtpost van Europa 
en Overzee. Collecties, Restanten, enz. 
Aanvang der veiling des namiddags 

, (Vrijdag) 2/4 uur, (Zaterdag) 2 uur. 
Catalogus op aanvrage gratis verkrijgbaar. 

TE KOOP GEVRAAGD O. A. 
a. een complete of vrijwel complete collectie van 

NEDERLAND EN KOLONIEN; 
b. een uitgebreide EUROPA-collectie ter waarde 

van tenminste ƒ 3000.—; 
c. gespecialiseerde collecties van de navolgende 

landen: Oostenrijk, Danzig, Duitschland, Memel, 
Vereenigde Staten, België, Monaco, Polen en 
Tchechoslowakije. 

Aangezien wij talrijke kooporders hebben, kunnen wij voor 
Uw collectie de thans geldende t o p p r i j z e n betalen ! 
Ter besparing van nuttelooze correspondentie gelieve men 
bij offerte terstond op te geven waar en op welke uren de 
collectie te bezichtigen is. "Wij bezoeken U vrijblijvend 
door geheel Nederland. Betaling steeds contant. Aan 
serieuze tusschenpersonen wordt commissie verstrekt. 
Verder zijn wij steeds koopers van collecties partijen, goede 
nummers en series in elke hoeveelheid. 
Offerten met korte omschrijving te richten aan: 

PHILATELIE MODERNE 
Z w o l s c h e s t r a a t 4 3 5 - S C H E V E N I N G E N . 
Telef . S S 0 2 0 1 - DiP. M P . KASSE ZEGEL. 

^^T" Verzoeke ons geen manco-lijsten te zenden, aangezien 
wij niet en detail verkoopen. 
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JEUGD UITGAVEN: 
No. 2a,'3a, 4, 7, 8 (Nieuwtjesbladen) 
No. 5, 6 (Nieuwtjesbladen) 
REFORM UITGAVEN: 
No. 18. Europa 
No. 19. BuitenEuropa 
No. 28/38. Europa 
No. 29/39 BuitenEuropa 
No. 10 (28/38 en 29/39 tezamen) 
No. 138. Europa 
No. 139. BuitenEuropa 
IDEAAL UITGAVEN. 
No. 410/415. Europa 
No. 411/416. BuitenEuropa 
No. 412/418 (410/415 en 411/416 tez.) 
No. 214/221. Europa 
No. 215/222. BuitenEuropa 

COMPLETE UITGAVEN. 
No. 1742/2742. Europa z. Duitschland 
No. 1741/2741. Europa compleet 
N o . 2841/3841. Afrika 
No. 2841/3841. Amerika 
No. 2841/3841. AziéVAustralië 
No. 1722/2722. Europa z. Duitschland 
No. 1721/2721. Europa compleet 
No. 2821/3821. Afrika 
No. 2821/3821. Amerika 
No. 2821/3821. Azië/Australië 
No. 3521/3523. Europa z. Duitschland 
No. 452 l / 452 i Europa compleet 
No. 15511. Eijrbpa, luxe uitgave 
N o . 20511. Europa, luxe uitgave 
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3.35 
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■ 4.50 

2.25 
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2.85 
■ 5.10 
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15.— 

■18.75 

DUITSCHLAND EN 
DUITSCHLANDENKOLONIEN ALBUMS: 
No. 1341. Duitschland  0.30 
No. 1441/1443. Duitschland en Kol.  0.75 
No. 1321/1323. Duitschland  0.40 
No. 1521. Duitschland 0.90 
No. 122. Duitschland vanaf 1933  1.85 
No. ^112. Idem, luxe uitgave  5.25 
No. 74. Duitschland en Kol.  0.75 
No. 72/73. Duitschland en Kol.  0.90 
No. 1121. D. en Kol., speciale uitgave  2.60 
No. 1122/1123. Idem, idem  0.90 
No. 3131. D. en Kol., speciale uitgave  5.65 
No. 1121K. Duitschland, spec, uitgave  1.90 
LUCHTPOSTALBUMS. 
No. 192/292. Europa  1.90 
No. 592/692. BuitenEuropa  5.60 
No. 392/492. Europa/BuitenEuropa  7.50 
No. 791. Europa, luxe uitgave  4.10 
No. 891. BuitenEuropa, luxe foudraal  13.— 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 
No. 641H  0.60 
No. 521H/621H/421H/321H  0.80 
No. 621HS/421HS/321HS  1.— 
No. 311H/211H  2.50 
No. 311HS/211HS  3.40 
SUPPLEMENT BLADEN DER 
NEDERLANDSCHE KOLONIEN. 
No. 4441 (uit 411/416)  0.17 
No. 2221 (uit 215/222) '  0.25 
No. 8441 (uit 2841/3841)  0.25 
No. 8221 (uit 2821/3821)  0.35 

BELGIË E N KOLONIEN. 
No. 0621B/0421B 0.25 § 

LIECHTENSTEIN. 
No. 521L/421L/321L 
No. 311L/211L, luxe uitgave 
ZWITSERLAND. 
No. 521S/421S/321S 
No. 311S/211S 
SCANDINAVIË. 
No. 421SK/321SK 
DENEMARKEN. 
No. 421DK/321DK 
No. 311DK 
FINLAND. 
No. 421SF/321SF 
No. 311SF 
IJSLAND. 
No. 421ID/321ID 
No. 311ID 
ZWEDEN. 
No. 421SV/321SV 
No. 311SV 
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KaBe Postzegelalbumfabriek 
Volkhard, Barth & Co., 

Äschersleben. 
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Froede Catalogi 1941 
rt Wereld f 2,30 

Europa . . . f 1,50 
Duitschland . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche nettover

koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat

tarief op aanvrage. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. J. PE WDÏÏ, 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

TE IKOOIP GiVßAÄeP 
Door de belangrijke prijsstijgingen der laatste 

maanden ben ik in staat thans werkelijk zeer hooge 
prijzen te betalen voor betere stukken en series 
van NEDERLAND E N KOLONIEN, 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 TJ. 

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 
Ruyterporten, Drijvende Brandkast enz., zoowel 
los als complete series. 
Laatste somersegels van frankeering hij abonnement gezocht. 

Betaling uitsluitend contant. 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE WIT 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid, Tel. 93489. 
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