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Veiling nr. 103 
TE A M S T E R D A M 

in „De Brakke Grond" aan de Nes 53 
op 23, 25-27 November 1940. 

Ruim 1700 kavelingen, 
waarbij bijzonder goed vertegenwoordigd: 

Nederland en Koloniën, 
waarbij Indië Luchtpost 

50 cent op 134 Gld. kopstaand. 
Beieren 
België 
Engeland 
Luxemburg 

(10 francs groen 2 maal) 
Oostenrijk (Wipablok) 

Saargebied 
Tchecho Slowakije (Muziekblokken) 

U.S.A. 
De catalogus is voor serieuze gegadigden gratis 

verkrijgbaar. 
Lijsten met opbrengstpnjzen na ontvangst van f 1,—. 

^ Voor de begin-Januari^ veiling kan tot 
6 December goed materiaal 

worden ingezonden. 
Comm. Venn. 

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

Philatelistisch Makelaar en Expert. 
ROKIN 40 - AHSTERDAH-C. 
Postgiro 21278. Telefoon 33324 

Wij hebben verscheidene 
klanten, die gaarne zeer 
hooge prijzen voor Uw 
zegels willen betalen. 
Daarom kunnen wij U 
ook zeer goede prijzen 
geven. — Voornamelijk 
voor Ned. en Koloniën, 
maar ook andere col
lecties. ^' 

Wij beta len c o n t a n t ! 

Voor e.k. Veiling kan nog^ goed materiaal 
o m g a a n d ingezonden 
worden. 

G R I E K E N L A N D - v e r z a m e l a a r s . De artikelen 
in de vorige „maandbladen" 
waarin de verschillende uitg. 
van de Hermes-zegels uit
voerig en duidelijk door 
Dr. ADR. HOEK beschre
ven werden, zijn in den vorm 
van een goed overzichtelijk 
boekje verschenen. 

Q l ^ > C G H t o^ onze giro of in frankeer-
zegels gezonden en U ont
vangt het omgaand. 

Kantoor: I V o o r d e i n d e 3 7 - D e n H a a g . 
T e l e f o o n 1 1 - 4 8 . 3 6 . G i r o 1 7 3 6 9 . 
Winkel: C o o l s l n g e l A 3 . R o t t e r d a m . 

T e l e f o o n 3 7 7 S 7 . 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hv^fmanstraat 23, Rotterdam C. 



m4f^0. 
X E K O O F » G E V R A A G D : 

"Wij zijn steeds kooper van belangrijke verzamelingen 
en Engros partijen. Heeft U doubletten in zegels van 

ï Nederland en Koloniën en alle andere landen ook de 
betere soorten, maak ons eens een zichtzending, wij 
zijn thans vlotte koopers ook van Weldadigheidsseries 

fe b.v. België, Luxemburg, Danzig, Saargebied, Oostenrijk, 
enz. Tevens alle soorten Duitsche Koloniën gebr. en ongebr. 

C a t a l o g i 1 9 4 1 . 
Michel of Senf geheele wereld f 3,15 + 25 et. porto. 
Froede geheele wereld f 2,30 -f 25 „ „ 
Froede alleen Europa f 1,50 + 20 „ „ 

T e k o o p g e v r a a é d 
iedere hoeveelheid prima gestempelde zegels 
van Nederland laatste Koningin uitgifte 
en alle waarden der nieuwe overdrukken. 
Aanbiedingen eventueel zichtzèndingen aan 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eoRRE:i^jiE:, 
Stationsplein 20 — U T R E C H T — Telefoon 12782 

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

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

VOOR ALLE SOORTEN 
ENGROSPARTIJEN, KILOWAAR, ENZ., 
UrTSrülTE>srD~GR'ÖTO:l/VANTITEiTEN. 

POSTZEGELHANDEL 

J.PRENLCo. 
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 J^omen bij ÜI 

Amsterdamsche 
Postzegeltiandel, 

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

^ r 

Nieuw! Bezet gebied! 
Opdrukken op Duitsche zegels, 3—100'^rg.'" 
Elzas Lotharingen en Luxemburg, 
48 stuks compleet ongebruikt . . f 12,—• 
Q e n . G o u v e r n e m e n t . Stadsbeelden, 6 gr. 1 zl. 
12 stuks compleet, ongebruikt . . f 2,10 

P O R T U G A L . Jubileum Sir Rowland Hill. 
15 c. — 1,75. 8 stuks compL, ongebruikt f 0,75 

Porto extra. 

POSTZEGELHANDEL 

G.KEiSER&ZOON, 
PASSAGE 2 5 - 2 7 - DEN HAAG. 
GIRO 4262, TELEFOON Tl.24.38. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

zonder vereenigingsnituws 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. 

Nederlandscb 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 November 1940. N . 11 (227). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagÏRa f 30,— 
1/2 . - 17,50 
l/J . - 12,50 
1/4 . - 1 0 , -
1/6 . - 7,50 

1/8 patina f 6,— 
1/9 . - 5,50 
1/12 . - •4,50 
1/16 . - 4,— 
1/1» . - 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 5, 10, 20 V» reductie. 
De administratie behoudt zicli liet 
reclit voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigcn, wetcnschappelijken en redactioncelen 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); buitenland sehe poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein i^T, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194, VGravenhage; 
luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

NA DE AANVAARDING 
DER HOOFDREDACTIE. 

Ter gelegenheid van zijn verkiezing en benoeming tot hoofd 
redacteur van ons Maandblad mocht ondergeteekende van ver
schillende zijden gelukwenschen, alsmede bewijzen van sympathie 
en waardeering ontvangen, zoowel van redacteuren, medewerkers, 
vereenigingen, de Pers, handelaars, administratie, drukker, cliché-
fabrikant, mede-sollicitanten, lezers, vrienden en kennissen, waar
van een afzonderlijke beantwoording zeer veel tijd zou eischen, dien 
zijn nieuwe dagtaak bezwaarlijk toelaat. Het moge hem mitsdien 
vergund zijn langs dezen weg hun allen zijn oprechten, hartelijken 
dank te betuigen voor hun tot hem gerichte brieven, welke hij 
zeer hoog op prijs heeft gesteld en waarvoor hij hun allen zeer 
erkentelijk is. Hij kan hun slechts zijn belofte herhalen, dat hij zijn 
best zal doen, het spoor van zijn beide voorgangers te volgen 
Inzonderheid den heer J. J. Deggeller betuigt hij zijn welgemeen 
den dank voor diens sympathieke introductie op de blzn. 166 en 
167 van on? Octobernummer. 

Urtecht, 1 November 1940. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en atzonderhjke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigmgsbcnchten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administraue betreft, zien te wenden tot 
L J. J. Smeulders, Past. Oomenstraat 297 e, Rijen (Gem. Gilze-Rijen), telel. Rijen 364, 
postrekening 344900 ten name van het Nederlandscb Maandblad voor Philatelie. 

CATALOGI EN PRIJZEN 
door Dr. H . C. VALKEMA BLOUW. 

Naar aanleiding van talrijke vragen bij het Bondssecretariaat en 
ook bij mij persoonlijk mgekomen, acht ik het wel gewenscht om 
te trachten eenig licht te verspreiden in den duisteren doolhof van 
de waardeering onzer geliefde zegeltjes. 

WIJ waren in Nederland zoo gewoon geraakt aan de Yvert-cata-
logus, dat we ons in onze prijsbepalingen wel zeer onzeker voelen, 
nu ons deze grondslag ontvallen is. 

i och kleetaen aan deze catalogus belangrijke bezwaren. 
PnUatelistisch wetenschappelijK was er nogal eens wat op aan 

te merKen en verüer steunae cle "ïvert feitelijk op een wankele 
basis: öe f-ransche franc, die we in de laatste jaren zelts van lU op 
i) cent zagen terugvallen l o c h bleef onze omrekening op pl.m. 2 
cent per tranc genananaafd, automatisch onze prijzen vernoogend. 

,We moeten nu naar nieuwe grondslagen zoeken. 
Vóór den oorlog van '14 naooen we onze oude trouwe Senf. Ik 

herinner me die reeds als beginnend verzamelaar geurumt te neo-
ben bij ruil met kameraden, /.elrs heeft een enkele slimmerik me 
er eens toe verleid om een zeer begeerde eenpenny van ingeland 
tegen vollen !>ent-prijs over te nemen, iets, wat ik mezelt tot op 
den huidgen dag nog niet vergeven kan, al was de besteede pnjs 
ook dan nog slechts een tractie van de tegenwoordige waarde. 

In 't algemeen gold toen „1/3 Sent", de mark nog op 60 cent 
berekend. 

Door de inflatie ontviel ons de toen onberekenbaar geworden 
Senf. 

Nu keeren we weer tot deze oude liefde terug. 
Helaas is echter de Senf met geheel met haar tijd meegegaan. 
De jongere Michel-catalogus ^̂ UJ is met duidelijk, waarom men 

verfranscnend, bij ons steeds van de Michel spreekt/j, neett haar 
oudere zuster sterk overvleugeld. 

Deze IS dan ook veel uitvoeriger (soms, met allerlei twijfelachtige 
„Sonderausgaben', wei eens wat al te uitvoerig; en men kan er w ; i -
kelijk allerlei mlichtingen in vinden, die, zeits voor een gevor
derd speciaalverzamelaar, van nut kunnen zijn. Als handboek ver
dient dan ook ongetwijteld de Michel voor huropa de voorkeur. 

Een nadeel is de mdeeling, die hier en daar nog niet logisch is 
doorgevoerd. Dit valt in het bijzonder op ten opzichte van de 
vliegzegels, die nu eens tusschen de gewone zegels vermeld staan 
(bijv. bij ÜostenrijkJ, dan weer een atzonderlijke rubriek vormen 
(o.a. België). 

Voor iemand, die aan Yvert gewend is, levert dit wel eenige 
moeihjkheden op. Temeer, daar Yvert verschillende uitgiften van 
gelijk uitziende zegels door elkaar vermeldt, Michel daarentegen de 
ongetwijfeld juistere methode volgt om ze telkens op het jaar van 
uitgifte te klasseeren. 

Naast deze twee „klassieke" Duitsche catalogi begint de laatste 
jaren die van Froede op te komen, die echter slechts de pretentie 
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heeft een (netto-)prijslijst te zijn, dus veel minder uitvoerig is als 
de eigenlijke catalogi en alleen de hoofdnummers vermeldt 

Nu het veel moeilijker punt de prijzen 
Uit den aard der zaak moet men in het oog houden, dat de 

volgende beschouwing slechts kan gelden voor den toestand op dit 
oogenbhk Wat de toekomst zal brengen, ook ten opzichte van de 
werkelijke waarde van den gulden, kan niemand voorspellen 

Wel zal ieder opgemerkt hebben, dat veel postzegel-prijzen ge
durende de laatste maanden enorm gestegen zijn, soms zelfs een 
fantastisch hoog peil bereikt hebben 

Dit verschijnsel openbaarde zich al voor de Mei dagen 
Reeds toen bestond een sterke vraag naar de zegels van door 

Duitschland bezette landen en gewesten, in de eerste plaats voor 
Oostenrijk, verder Tsjecho-Slowakije, Danzig, Saargebied, enz enz 

In het algemeen waren „moderne series" ook toen reeds gezocht 
Na 15 Mei is dit nog toegenomen 
Verschillende oorzaken werken daartoe samen Het contact met 

Duitschland, den grooten afnemer van bovengenoemde zegels, 
werd veel nauwer Verder bracht de bezetting mede een toestroo 
men van veel Duitschers, waaronder talrijke verzamelaars, die 
zich hier reeds lang begeerde, zeldzame zegeltjes voor een, naar 
Duitschen maatstaf gemeten, lagen prijs konden aanschaffen 

Deze vraag dreef, omgekeerd, de prijzen naar boven 
Dan ontstond er in ons land een angst voor — en een vlucht 

uit — den gulden 
Men moge nu over de gegrondheid hiervan denken zoo men wil, 

het feit IS er en de voorbeelden van deze vlucht in „reeele waar
den" zijn gemakkelijk te vinden 

Ook dit deed de pnjzen belangrijk stijgen Zoodra koopers ä tout 
prix aan de markt komen, zijn de stijgingsmogelijkheden schier on
begrensd 

Toch IS het zaak om hierbij het hoofd koel te houden en onze 
schoone liefhebberij niet het offer te doen worden van een gok
lust 

M 1 is een prijsstijging op deze basis reeds door zijn verkeerde 
opzet gedoemd om op den duur tot een catastrophe te leiden 
Zoodra groote massa's, juist van de betere, gezochte zegels, in han
den komen van menschen, die in wezen geen verzamelaar, doch 
slechts speculant zijn, bestaat het groote gevaar, dat ze, door een 
nieuwe angst bevangen, hun postzegelbezit op de markt gooien en 
dan, net zoo goed als ze nu ä tout prix gekocht hebben, zich tot 
eiken prijs van hun bezit wenschen te ontdoen 

De rustige verzamelaar, die het om het philatelistisch genoegen te 
doen IS, doet het best zich van deze „gokkerij" verre te houden 
Het nadeel is echter, dat door deze onzinnig opgedreven prijzen 
het verkrijgen van nieuwe zegels sterk bemoeilijkt wordt 

Wel moet men er rekening mede houden, dat ook door een, ten
gevolge van de, nieuwe omstandigheden en verhoudingen ontstane 
grootere vraag vooral voor sommige gebieden, een „normale" prijs-
verhooging billijk te achten is 

Toch zou ik hier de vraag willen stellen of sommige handelaren, 
die deze speculatiezucht door allerlei tendentieuze berichten aan 
wakkeren, met bezig zijn om de kip, die hun zooal geen gouden, 
dan toch zeker geen windeieren legde, te slachten ten bate van 
een momenteel gewm. De hoog opgevoerde prijzen konden op den 
duur aan den verzamellust bij de werkelijke philatelisten wel een-, 
een doodelijken steek toebrengen Zoodra de postzegels het vrijwtl 
uitsluitend karakter van „waarde-papiertjes" krijgen, is het met d ' 
philatelie gedaan' 

Toch moet, voor ons verzamelaars, mede in ons onderlinge ver
keer (ruil, rondzendingen) een nieuwe basis gevonden worden 

Een vaste verhouding te bepalen lijkt mij echter momenteel 
niet mogelijk Het „geloof" m den gulden speelt een groote rol 

Eenige handleiding geven echter o a de veilingen 
Nemen we daartoe als voorbeeld de laatste Hekker-veibng. 

Reeds de catalogus leverde, door de vermelding van „taxatie 
prijzen", naast een waardeenng volgens Michel en Yvert, een zeer 
goede handleiding en stof tot interessante studie Doordat de heer 
Hekker een gedrukte lijst met de opbrengstpnjzen ter beschikking 
stelt, is de orienteerende waarde van deze catalogus nog verhoogd 

BIJ een nadere beschouwing blijkt dan, dat „moderne" zegels 
en series soms fantastische pnjzen bereiken in vergelijking tot 
onze „oude" catalogus-prijzen 

Om met ons eigen land te beginnen staan de tienguldens, ten-
toonstelhngszegels, jubileum-series, Armenwet-, Brandkastzege' , 

enz enz , „stukken" zelfs boven de, reeds rijkelijk hooge, Hande 
laars catalogus-prijzen En — waar er weinig aangeboden wordt — 
stijgen de prijzen steeds meer 

Hetzelfde geldt voor modern Oostenrijk, Tsecho Slowakije, 
België, enz enz , ook vaak voor de , kleinere" series en zegels 

Daarnaast valt echter op, dat voor de oudere, op zichzelf vaak 
waardevolle zegels volkomen „normale" prijzen betaald worden, du 
voor Nederland en kolomen de 60 a 70% handelaarscatalgus en 
voor het buitenland de 2 cent per Yvert franc niet te boven gaan 

Buiten Europa is zelfs nog vrijwel geheel op de „oude" waar 
deermg van plm 1>S cent per Yvert franc blijven staan, waarvoor 
ook de meeste, eertijds zoo gezochte, Engelsche kolomen (alweer 
uitgezonderd enkele, vaak reeds voor Mei hooger gewaardeerde 
stukken) te krijgen zijn, met name de lagere en gemiddelde waar 
den 

Men begrijpt, dat onder deze omstandigheden de prijzen nau 
wehjks met elkaar overeen te brengen zijn en dat van een vaste 
waardemeter, vergelijkbaar voor alle zegels en alle landen, met ge 
sproken kan worden 

Houden we ons voor een oogenbhk aan de Michel vast, dan , jn 
de „moderne" zegels (ongeveer na 1914, vooral waar het speciale 
uitgiften betreft) gemiddeld met 10 tot 15 cent per Mark ni>.t 
te hoog aangeslagen 

Hetzelfde geldt ook nog voor de oudere uitgiften van de staten 
van het tegenwoordige Groot-Duitschland en wat daarmede samen 
hangt 

Voor het „oude" goed, enkele klassieke zegels en gezochte waar
den uitgezonderd, zal vaak een prijs van circa 6 a 8 cent per Mark 
voldoende blijken en nagenoeg overeenkomen met onze vroegci 
2 cent per franc op Yvert-basis 

Eenige „kennis des onderscheids" is daarbij nog wel gebodea 
Men kan zijn prijsbepaling met automatisch vastleggen (Maar ko ^ 
dat feitelijk vroeger ook met) 

Voor „overzee" lijkt mij, voor de gemiddelde waar een prijs van 
plm li4 cent per Yvert franc ruim voldoende, ook alweer behou
dens verschillende uttzondenngen, waarbij o a voor de zegels van 
de Vereemgde Staten (en ook ten deele van Canada, N Foundland 
enz) een geheel andere waardeering moet gelden (en reeds gold ') 
evenals voor de Duitsche Kolomen 

Waar {vdichel zich op de overzee-landen slechts bescheiden toe
legt, kunnen we daarvoor onze oude Yvert rustig behouden 

Sommige handelaren gevoelen (aangetrokken door de ,,netto prij
zen" >) veel voor de Froede catalogus Nog daargelaten, dat deze 
slechts hoofdnummers geeft en dus de vaak waardevollere varietei 
ten negeert, wordt deze ne 11 o-prijs m i sterk overdreven Daai 
gelaten voor de „mode artikelen" oftewel „speculatie-objecten" 
lijkt mij bij gebruik van deze catalogus voor de nieuwere zegels 
pi m 30 cent, voor de oudere pi m 20 cent per Mark voldoende basis 

Ten slotte kan Senf m i een basis zijn voor de Duitsche landen 
op pi m 10 cent per Mark voor de normale zegels Voor overig 
Europa is deze prijs soms te laag, soms te hoog, en varieert zelfs 
voor hetzelfde land 

Vergelijking met Yvert of Michel is dan ook geen overbodige luxe 
Vanzelfsprekend geldt het bovenstaande voor de gemiddelde 

zegels in normalen staat Buitengewone (bijv overvolrandige) wer 
kelijke prachtstukken hebben steeds fancy-prijzen opgebracht 

Voor Nederland en Kolomen is het moeilijk zelfs een eenigermate 
vaste basis aan te geven Veel gaat de 60 a 70 % Handelaarscatalogus 
met te boven Maar speciaal gezochte zegels gaan er ver boven uit 

Ik heb de prijzen trachten te beoordeelen van het standpunt van 
den „gewonen" verzamelaar-philatelist, voor wien ons Maandblad 
in de eerste plaats bestemd is 

Vele andere standpunten blijven mogelijk 
Ik koester echter de hoop aan velen tenminste eenige leiddraid 

verschaft te hebben, die ze dan elk naar eigen opvatting verder 
kunnen „amendeeren" 

Tijdens de correctie ontvang ik de opbrengstpnjzen van de laatste 
Rietdijk veihng Over ' t algemeen wordt daardoor mijn opvattin^, 
bevestigd Het blijkt dat aan de lijst van fancy-zegels moeten 
worden toegevoegd de Cantas-senes van Luxemburg, die pi m 7 
cent per franc opbrachten Klaarblijkelijk heeft de speculatiezucht 
zich nu op deze zegels geworpen Wie volgt' 

Maar desalniettemin blijven vele goede, oude zegels voor pi m 
2 cent per franc verkrijgbaar, wat voor de echte philatelisten een 
hoopvol verschijnsel is' 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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NieuWe 
Urt^fifteïi 

I. EUROPA. 
BELGIË 
De uitgifte van de serie postzegels met toeslag ten bate van het 

werk: „Muziekkapel van Koningin Elisabeth", welke 31 Mei il. 
geèmdigd was, werd heropend en 10 November definitief gesloten. 
De serie omvat zes zegels, ter waarde van 75 + 7 5 c , 1 fr. + 1 fr., 
1 fr. 50 + 1 fr. 50, 1 fr. 75 + 1 fr. 75, 2 fr. 50 + 2 fr. 50; 5 fr. + 
5 fr. 

BULGARIJE. 
Serie postzegels in 4 waarden, uitgegeven bij de verkrijging 

van de Zuidelijke Dobroedsja: 

1 lew  groen; boerenechtpaar in nationale kleedij; 
2 lew  rood; Bulgaarsche vlaggen wapperend boven akkerland; 
4 lew  sepia; landkaart van het nieuwe gebied; 
7 lew  blauw; landkaart van het nieuwe gebied. 
Alle zegels toonen de beeltenis van koning Boris III in medaillon. 
Nieuwe waarde van het zegelmotief, afgebeeld op blz. 43 van 

ons Maartnummer 1940 (beeltenis van koning Boris III in uniform:) 
1 lewa  groen en 1 lewa  rood. 

Een viertal gelegenheidsseries zijn op komst ! 

DUITSCHLAND. 
R i j k . 
5 November verscheen de hiernevens afgebeelde serie postzegel 

in 9 waarden ten bate van het „Winterhilfswerk". 
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3 + 2 groschen  sepia; Dantzig; 
4 + 3 groschen  donkerblauw; Thorn; 
5 + 3 groschen  lichtgroen! Kaub (Rijn); 
6 + 4 groschen donkergroen; Posen; 
8 + 4 groschen  steenrood; Heidelberg; 

12+6 groschen  karmijn; Trier; 
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15+10 groschen  donker violet; Praag; 
25 + 15 groschen  blauw; Bremen; 
40 + 35 groschen  roodviolet; Münster (Westfalen). 

De zegels zijn ontworpen door Lothar Wiist en in staaldiepdruk 
aan de Landsdrukkerij te Berlijn vervaardigd. 

Den heer Hermann F. Sieger te Lorch in Würtemberg dankt de 
hoofdredactie voor de zeer spoedige toezending van deze zegels. 

G e n e r a a l  G o u|v e r n e m e n t . 
Van de zegels 12/15 en 50/50 groschen met overdruk „General 

Gouvernement" bestaan exemplaren met grooteren en kleineren 
afstand tusschen den onderkant van de waardeaanduiding en de 
bovenzijde van het woord: „General". 

Ter verduidelijking van het gestelde op blz. 155 van het Sep
tembernummer diene, dat verschenen zijn 3 series: 

Ie. gewone postzegels van 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 50, 60 en 
80 groschen; 

2e dienstzegels (groot formaat) van 6, 
en 50 groschen; 

3e. dienstzegels (klein formaat) van 6, 
en 50 groschen. 

Hieronder de afbeelding van het 1 zlotyzegel  wijnrood met het 
„Bruhl'sche Palais" der „Gebouwenserie", vermeld op blz. 172. 

8, 10, 12, 20, 24, 30, 40 

5, 10, 12, 20, 24, 30, 40 
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Serie van drie postzegels, op 26 October uitgegeven ter gelegen
heid van den verjaardag van het G. G. Ontwerp: Otto  Engelhardt 
 Kyffhäuser; graveur: Prof. Ferdinand Lorber; koperdruk van de 
Landsdrukkerij te Weenen; Japansch papier. 
12+38 gr.  donkergroen; 
24 + 26 gr.  bruinrood; 
30+20 gr.  donkerviolet. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Den heer Hermann E. Sieger te Lorch in Würtemberg dankt de 
hoofdredactie de spoedige publicatie dezer actualiteit. 
Protectoraat. 

iMÉlÉiÉÉMIiAÉ 

Nieuwe postzegels: 40 h. - oranje; bladermotief en 1,20 k. • 
bruin; gezicht op Brünn. 

2 Nieuwe strafportzegels: 80 h. : rood en 1,20 k. - blauw, in het 
motief, afgebeeld op blz. 3 van ons Januari-nummer 1940. 

ENGELAND. 
Serie van 6 waarden, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 

postzegel, met de beeltenissen van wijlen Koningin Victoria en 
Koning George VI, met de jaartallen 1840—1940: % P- - donker
groen; l p . - rood; 134 p- - karmijnbruin; 2 p. - oranje, ^}i p. -
ultramarijn, 3 p. - violet. 

FRANKRIJK. 
Hieronder de afbeeldingen van de Roode Kruis-zegels; om

schreven op blz. 173. 
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Eerstdaags zal een zegel uitgegeven worden met de b.;c!"i'nis van 
maarschalk Pétain. 

Vier waarden van vroegere zegelsoorten, ten deele in gewijzigde 
kleuren: 50 c. - groen (Mercurius); 80 c. - bruin (Mercurius); 1 fr 
50 - oranjerood (Iris); 2 fr. 50 - donkerblauw (Ceres). 

HONGARIJE. 
Zegel, uitgegeven bij den terugkeer van Zevenbergen; 10 filler 

blauwgroen / geelachtig; Stephanuskroon, geflankeerd door de figu
ren van St. Laurentius en St. Stephanus. 

Het zegel, afgebeeld op blz. 155 (blok) en blz. 174 stellen voor 
een soldaat die al zijn krachten inspant om een gezin tegen het 
binnenkomende water te beschermen; zij werden uitgegeven met 
toeslag voor de slachtoffers van den watersnood. 

Op 7 November verscheen een zegel van 20 filler, met toeslag var 
^ één pengo; de opbrengst is bestemd voor de oprichting van een 

„Cutuurhuis voor Zevenburgen". 
IERLAND. 
Het koerseerende 1 d.-zegel verschijnt — als proef — met het 

watermerk „E" inplaats van „S. E." maar slechts in rollen van 
960 stuks. 

ITALIË. 
Series postzegels en luchtpostzegels ter herinnering aan de hui-

1̂ " dige krijgsverrichtingen: 
P o s t z e g e l s . 
10 c(entesimi) - gouden eereteeken, voor het eerst verleend aan 

Giovanni Scapaccini; 
15 c - Italiaansch Infanterist, draadversperring opruimend; 
20 c. - granaatwerper; 
25 c. - twee Alpenjagers, steilen rotswand beklimmend; 
30 c. - Enrico Tot i ; Italiaansche held, die — zwaar gewond — 

zijn kruk naar den vijand werpt; 

75 c. - drie artilleristen achter een stuk geschut in stelling; 
1,25 lire - groep facisten; 
1,75 1. - Italiaansche cavalerie; 
2,25 1. - veldtelefonist in voorste linie. 
De hoogste drie waarden der serie worden verkocht met toe

slag. 
L u c h t p o s t z e g e l s . 

25 c(entesimi) - verouderd type vliegtuig; 
50 c. - modern type watervliegtuig; 

75 c. - modern type watervliegtuig; 
1 lire ( + 50 c.) - koloniale troepen, door vliegtuig begeleid; 
2 lire (-|- 1 1.) - moderne tweedekker, met den Italiaanschen 

vliegheld Francesco Barraccio; 
3 lire (-|- 2 1.) - nationaal monument voor den Onbekenden 

Soldaat. 

JOEGOSLAVIË. 
Ter gelegenheid van de te Agram van 29 September—7 October 

gehouden postzegeltentoonstellmg der Kroatische Philatelisten 
Vereemging, de oudste op den Balkan, die 43 jaar geleden werd 
opgericht, werd een postzegel van 5,50 dinnar — blauwgroen 
zonder toeslag, uitgegeven ter herinnering aan Gutenberg, den 
uitvinder van de boekdrukkunst. H e t zegel toont het Montene-
grijnsche dorpje Obod bij Cetmje, waar ten tijde van Gutenberg 

de eerste drukkerij op den Balkan was gevestigd. Aan de onder
zijde leest men het opschrift „Gutenberg 1440—1940." 

Het strafportzegel van 50 pa(ra) veranderde zijn kleur van 
violet in lilabruin. 

LETLAND. 
In de bekende wapenserie (Maandblad 1940, blz. 144) verschenen 

de waarden: 30 santimu - lilablauw en 35 santimu - ultramarijn. 

LIECHTENSTEIN. 
„Het kan verkeeren": Zooals reeds op blz. 174 werd vermeld, 

waren de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van den „honderdsten 
verjaardag" van vorst Johan II (1840—1929) reeds den eersten 
dag van uitgifte (10 Augustus) uitverkocht. Toch bedroeg de 
oplaag 450.000 series ! — Van de jubileumzegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van de 70-jarige regeering van genoemden vorst in 
1928, moest het grootste gedeelte als onverkoopbaar restant wor
den vernietigd. Hieruit blijkt, dat zelfs een goede vorst pas wordt 
geëerd na z'n dood. 

Ook het op 5 October uitgegeven 3 fr.-jubileumzegel ter gele
genheid van den datum, waarop vóór een eeuw vorst Johan II 
werd geboren (z'n honderdste verjaardag is 5 October 1941!) 
was in een dag uitverkocht. Dien dag werd ook een bijzonder 
stempel beschikbaar gesteld. Er is in philatelistische kringen zeer 
tegen deze „eendagsvlieger" geprotesteerd. 

Dank zij den heer Hermann E. Sieger 
te Lorch in Wiirtemberg, zijn wij in 
staat hiernaast dit 3 francs-zegel, 
brum, met de beeltenis van vorst Jo
han II af te beelden, dat 5 October ter 
gelegenheid van den dag waarop hon
derd jaar geleden genoemde vorst werd 
geboren, in Liechtenstein werd uitgege
ven. Ontwerp van Von Troy er; vign'»t 
van Gessner, gedrukt aan de drukkerij 
Courvoisier te La Chaux-de-Fonds. 

LITAUEN. 
Drie aanvullingswaarden van de koerseerende zegelsoort: vrouw 

met postduif, nl. 10 centa - blauwgroen; 25 centa - bruin en 
25 centa - oranjerood. 

Ter gelegenheid van de aansluiting bij Sovjet-Rusland versche
nen zeven waarden der koerseerende postzegels, voorzien van 
tweeregehgen overdruk: „L T S R / 1 9 4 0 . VIL 21. L T S R = 
Litauen Sovjet Russisch): 2 centu - roodoranje; 5 c . - koper-
rood; 10 c. - moet nog verschijnen; 15 c. - oranjegeel; 25 c. -
bruin; 30 c. - blauwgroen; 35 c. - oranjerood; 50 c. - bruin. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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LUNDYEILANDEN (Kanaal van Bristol). 
Koerseerende waarden, overdrukt met een rood kruis, de 

woorden „Red Cross Surtax" en speciale aanduiding van den toe
slag, werden aldus tot Roode Kruiszegels bestemd: ^ + /^ 
p(uffin)  rood; 1 + 1 p.  blauw; 2 + 2 p.  leikleurig; 3 + 3 p. 
 zwart; 4 + 4 p.  roodbruin; 6 + 6 p.  purper; 9 + 9 p.  licht
bruin; 12 + 12 p.  groen. 

MONACO. 

Het zegel van 30 c. (1933/'39) onderging 
een kleurverandering van blauwgroen m 
r^odbruin; nieuwe waarde in dit motief: 
60 c.  groen. 

N O O R W E G E N . 
Fridjof Nansenzegels met toeslag van 10 öre ten bate van de 

nationale hulpbewegmg. De vier zegels toonen allen hetzelfde 
portret van den beroemden Noorschen staatsman en Noordpool
onderzoeker (1861—1930), winnaar van den Nobelprijs 1922: 10 
+ 10 öre  donkergroen; 15 + 15 öre  sepia; 20+20 öre  rood; 
en 30 + 10 öre  blauw. 

Serie van 4 zegels in hetzelfde leeuwenmotief: 1 k(rone) 
groen; I K k.  blauw; 2 k.  rood en 5 k.  donker lila. 

PORTUGAL. 
Hieronder een afbeelding der beide zegelmotieven, uitgegeven 

bij het dubbele nationale jubileum en van de Rowland Hillserie, 
uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van den postzegel 
(zie blz. 174 van* ons Octobernummer). De laatste serie verscheen 
ook in blokvorm. 

Aanvullingswaarden van de serie zegels, uitgegeven ter gelegen
heid van het dubbele nationale jubileum: 

10 c(entavos)  „laque" foncée? overzicht van de tentoonstelliig 
te Lissabon 1940; 

15 c.  blauwachtig groen  ruiterstandbeeld van koning Dom 
Joäo IV, op te richten te Vila Vifosa; 

35 c.  groen; zie 15 c ; 
80 c.  „laque iris" ? — zie 10 c. 

ROEMENIE. 
Serie in zes waarden ter gelegenheid der herdenking van de 10 

jarige troonsbesijging van exkoning Carol II. De uitgifte dagtee
kent van 8 Juni 1940. 
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1+0,50 lei  grijsviolet; beeltenis des konings en profil, ge

keerd naar links, met ongedekt hoofd; 
4 + 1 lei  steenrood; zie 1+0,50 lei; 
6 + 1 lei  blauwgroen; beeltenis des Konings en profil, gekeerd 

naar reclits, met helm; 
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8 lei  bruinrood; beeltenis des Konings en face; 
16 lei  blauw zie 6 + 1 lei; 
32 lei  bruin; beeltenis des Konings als vliegenier. 
Serie postzegels met toeslag in 8 woorden ten bate van de 

„Straja Tarii" (nationale garde) met Roemeensche landschappen: 
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1 + 1 lei - donker violet; 
2 + 1 lei - sepia; 

3 + 1 lei - groen; 
4 + 1 lei - groenzwart; 

5 + 1 lei - rood; 
8 + 1 lei - bruinrood; 

SAN MARINO. 

12+2 lei - blauw; 
16 + 2 lei - leikleurig 

Strafportzegel zwart opdruk en zwarte, 
viervoudige doorstreeping: C 50 op C 5 
blauw/zwart (zie ook Septembernummer 
blz. 155). 

SLOWAKIJE. 
De „liefdeszegels", omschreven op blz. 175 van ons October-

nummer, worden in vellen van 5 „paren" — kop aan staart! — uit
gegeven. Vandaar dat het watermerk op de helft van het aantal 
zegels kopstaand voorkomt. De letter V beteekent Vyplatni ;= 
vooruitbetaling; de letter D: Doplatni = betaling bij ontvangst. De 
D-zegels zijn geheel „in stijl" gehouden, daar ze gedrukt zijn in de 
kleuren der „liefde" - rood (Doel) en van den „trouw" ? - blauw 
(Verliefde). Ze getuigen ook van practische levenservaring, want 
de frankeering der V-zegels geschiedt bij vooruitbetaling (geen geld 
— geen liefde !), het D-zegel ais geld bij de visch na ontvangst 
Het D(cel) zegel is ook rood en niet blauw, want ontvangen lief
desuitingen kunnen bezwaarlijk het Doel blauw-blauw laten; wel
licht daen blozen. Een pracht object voor liefhebbers, om zich in 
te gaan specialiseeren ! Gebruikte exemplaren zullen wel duurder 
zijn dan ongebruikte, daar ze pas. . . . „na liquidatie" — op de 
markt komen! Wellicht worden dit soort zegels later met rouw-
rand uitgegeven ! 

De „Tatrazegels" (blz. 175 van ons Octobernummer) komen ook 
met kopstaand watermerk voor. 

SOVJET RUSLAND. 
Hiernevens afbeeldingen van de zegels der Tsaikowski-serie, 

omschreven op blz. 175 van ons Octobernummer. 
Serie van 17 waarden, uitgegeven ter gelegenheid van de Alge-

meene Nationale Landbouwtentoonstelling te Moskou in September 

MMÉiahlÉÉMf 
1940. De vierkleurendruk, 
een groote bijzonderheid en 
zegels toonen paviljoens en 
10 k(opeken) - Wolgaland; 
15 k. - Verre Oosten; 
30 k. - Noord-Oosten; 
30 k. - Oekraïne; 
30 k. - Wit Rusland; 
30 k. - Azerbeidsjan; 

waarin deze uitgifte is uitgevoerd, is 
maakt een mooi, natuurlijk effect. D', 
stands van de tentoonstelling: 

30 k. - Geoi-'j;'ë; 
30 k. - Armen'fi; 
30 k. - Oesbekistan; 
30 k. - Toerkmenië; 
30 k. - Tadjzikistan; 
30 k. - Kirgiezen Republiek; 
30 k. - Kazakstan; 
30 k. - Karelië; 
50 k. - hoofdgebouw, 
60 k. - mechanisatie paviljoen 
met standbeeld van Stahi . 

Ongetande uitgave van de serie 1909, Yvert 709/10. 
30 k.: blauwe mannenfiguur, op z w a r t ^ achtergrond, wi fe 

Sovjetster omhooghoudend, die rood omstraald is. 
50 k.: Russische paviljoen op de wereldtentoonstelling te New-

York: bruin/blauw/wit. 
SPANJE. 
10 c(entimos) - lilarood; Cid; zonder graveermerk. 
70 c. - violetblauw; generaal Franco; zonder graveermerk. 
TURKIJE. 
Ter nadere omschrijving van het ter zake vermelde op blz. 176 

van ons Octobernummer diene, dat ter gelegenheid van de 
jaarbeurs te Smyrna (Izmir) de postzegels' van de Kemal Pascha
serie (Senf no. 931 en 932) werden voorzien van den bijzonderen 
opdruk: ,,Izmir Enternasyonal Fuarl 1940" met waardeaanwijzing: 

6:200 kurus - donkergroen / zwart / rood (Senf no. 931). 
10:200 kurus - donkergroen / zwart (Senf no. 931); 
12:500 kurus - lilabruin / zwart (Senf no. 932). 

Serie van 4 zegels ter ge
legenheid van de volkstelling 
in 1940, allen in hetzelfde 
motief: 10 para - groen; 3 
kurus - oranje; 6 kurus -
rood en 10 kurus - blauw. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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olympiadeserie in 4 waarden: 3 kurus  donkerolijf; 6 kurus 
rose; 8 kurus  roodbruin; 10 kurus  lichtblauw. 

Aanvullingswaarde 25 k., motief verpleegster met kind op den 
arm (zie ons Augustusnummer blz. 130)  bruingrijs, met roode 
ster en witte halve maan. 

IJSLAND. 
De serie postzegels, in 1939 uitgegeven ter gelegenheid van 

IJslands deelneming aan de Internationale Tentoonstelling te New

York, werden — om den voorraad op te gebruiken — voorzien 
van een zwarten opdruk 1940. 
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20 aur  r o o d / z w a r t ; piek met bol; 
35 aur  b l a u w / z w a r t ; medaillon met gedeelte noordelijk half

rond, schip en uitgestippelde vaarroute van Eiriksson; 
45 aur  groen; standbeeld van een gewapenden ridder met 

strijdbijl, schild en zwaard; 
2 kronen  zie 45 aur. 

SchaubekAlbum 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

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

ZWITSERLAND. 
Een afbeelding van het blok, omschreven op blz. 176 van ons 

Octobernummer, gaat hierbij. De getande zegels van deze soort, 
die afzonderlijk (dus niet in blokvorm) verkrijgbaar werden ge
steld, wijken in verschillende opzichten van de blokzegels af. 

Begin December worden ProJuventute postzegels in 4 waarden 
ten bate van de Zwitsersche jeugd uitgegeven: 

MASKENBILDEt! TIMBRESPOSTE ■ FRANCOBOLU 

PRÖJUVENTUTE 
1940 ^ 

i^ä^^ffo^ 
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* 5 HELVETIA ÜÊMü 

5 + 5 rappen  groen beeltenis van den bekenden novellen 
schrijver Gottfried Keller (1819—1890); 

10+5rappen  brum / zeemkleurig; meisje in de kleederdracht 
van Thurgau; 

20 + 5 rappen  rood / zeemkleurig; meisje in de kleederdracht 
van Solothurn; 

30 + 10 rappen  blauw / zeemkleurig; meisje in de kleeder 
dracht van Zug 

ZUIDSLAVIE. 
Het strafportzegel van 50 para (Senf no. 23) veranderde zijn 

kleur in matlila. 

II. — OVERZEE. 
AFGHANISTAN. 
Zegels van 50 pools  groen, uitgegeven 23 Augustus 1940, ter 

gelegenheid van den 22en verjaardag van de onafhankelijkheid des 
Rijks; geldigheidsduur tot 6 September d.a.v. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Serie postzegels: 
10, 15 en 20 p(ools)  paleis Darul Aman te Kaboel; 
25,30 en 40 p.  koninklijk slot te Kaboel; 
45, 50 en 60 p.  gedenkteeken voor de onafhankelijkheid; 
75 en 80 p.  gedenkteeken voor de onafhankelijkheid en beelte

nis van koning Mohammed Nadir Schah. 
1 en 2 a(fghani)  Koning Mohammed Schah. 

Serie luchtpostzegels in drie waarden: 5, 10 en 20 a(fghani), 
voorstellende vliegtuig boven Kaboel. 

BAHREINEILANDEN (Perzische Golf). 
De koerseerende BritschIndische postzegels van 1, 2 en 3 rupies 

werden door een overdruk „Bahrain" voor speciaal gebruik in dit 
deel van het Britsche Empire bestemd. 

DOMINGO. 
Postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het tweede PanAme

rikaansche Congres te Cuidad Trujillo (St. Don^ingo) van 31 Mei— 
6 Juni 1940. Het zegel toont de kaart van de Caraibische zee, de 
golf van Mexico en de omliggende landen, waarheen van Cuidad 
Trujillo stralen uitgaan. Onder het wapen van de Republiek 
Domingo het opschrift: „Segunda Reunion Internamericana Del 
Caribe Ciudad Trujillo / 3e De Mayo A 6 De Junio". 3 c(enca
vos)  rood en rose; 7 c .  donker en lichtblauw; 1 peso  licht
en geelgroen. 

Een oplaag van 75000 stuks van % centavo der zegels uitgifte 
1933 met het graf en de beeltenis van president F. A. de Merino 
kreeg den opdruk „Prima / Valores Declarados / Servicio Interior" 
waardoor zij bestemd werden voor binnenlandsche verzending van 
aangeteekende stukken: 8 centavos f % c.  violet. 

Onze vaste medewerker, mr. J. H. van Peursem, deelde ons 
mede, dat op veel zegels van de Dominicaansche Republiek het 
portret staat van den vroegeren president Trujillo. De volledige 
naam van dezen bekwamen staatsman luidt: Rafael Leonidas 
Trujillo Molina, wat er dus op wijst, dat zijn moeder Molina heet. 
Inderdaad komt de beeltenis dezer moeder sedert eenigen tijd op de 
postzegels voor (zie blz. 177 van ons Octobernummer'l Julia Mo
lina de Trujilla is de weduwe, niet van president Trujillo (die nog 
in leven is en — althans in Mei dezes Jaar — opperbevelhebber van 
het Dominicaansche leger), maar van diens vader José Trujillo 
Valdez, wiens beeltenis wij zien ô p de rouwzegels van 1939. Tosé 
Trujillo heeft wel een belangrijke rol gespeeld in zijn land, doch 
was nimmer president. 

Wij danken mr. van Peursem voor zijn interessante inlichtingen. 

ECUADOR. 
Ter aanvulling van het gestelde op blz. 177 van ons October

nummer diene, dat de serie postzegels voorstelt een tropee van 
vlaegen der geünieerde Rijken op een halven wereldbol; de serie 
luchtpostzegels een globe, waarop het westelijk halfrond, met ter 
weersziiden knielende mannenfiguren, die — te zamen — e^n 
vliegtuig omhoog houden. De luchtpostzegel van 70 c. is niet bruin 
/ zwart, maar donkerbruin / blauw. 

FILIPPIJNEN. 
Postzegels van: 
2, 6 en 121 2 c(entavos) met de afbeelding van den triumfboog 

der Common Wealth; 
2, 6 en 12 c. met het Malacananpaleis; 
2, 6 en 12 c. met de eedsaflegging van president Quezon. 
Drie nieuwe waarden werden voorzien van den nieuwen, klei 

nen opdruk: „Common Wealth: 2 pesos : geelbruin / zwart (Senf 
no. 358); 4 pesos  b l a u w / z w a r t (Senf no. 359) en 5 pesos  groen 
/ zwart (Senf no. 360). 

FIDZJIEILANDEN (Groote Oceaan; N van Nw. Zeeland). 
Nieuwe waarde van 1 sh. 5 d.  karmijn / zwart; links het kolo

niale wapen; rechtsboven de beeltenis des Konings. Dit zegel is het 
eerste Britsche zegel in gemelde waarde. 

GAMBIA (W.kust Afrika). 
De BritschIndische postzegels van 2, 5 en 10 rupies kregen door 

een opdruk „Service" de bestemming van dienstzegels. 
H O N D U R A S . 
Serie jubileumpostzegels in vier waarden ter gelegenheid van 

het vijftigjarig bestaan der PanAmerikaansche Unie, voorstellende 

het Amerikaansche vasteland tusschen de vlaggen der Vereenigde 
Staten en van Honduras: 14 c(entavos)  zwart; 16 c.  geel; 30 c. 
 rood en 40 c.  blauw. Deze zegels verschenen ook — getand en 
ongetand — in blokvorm. 

JAPAN. 
Een nieuwe serie postzegels, die ook in blokvorm werd uitgege

ven, brengt mooie landschappen in beeld uit het m het Zuiden des 
Rijks gelegen Nationale Park Kirishima: 

P ^ wmmimmi^^m 

MM 
2 sen  bruin; krater Shinmoe en berg Karakuni; 

4 s.  groen; berg Takachiho; 

10 s.  karmi;n; weg naar den Kinshimatempel; 
20 s.  ultramarijn; Rokumeer en Koskikoberg. 
LIBERIA. 
De koerseerende postzegel der posterijen van de Republiek Libeiia 

zijn sedert 29 Juli voor philatelisten uitsluitend verkrijgbaar, tegen 
een overmaking van het betrekkelijk bedrag in dollars, aan haar 
agentschap te NewYork, adres: The Libenan Philatelic Agency; 
Liberian Consulate General; 277 Broadway. De postzegels worden 
door de American Bank Note Company te NewYork vervaardigd. 
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Hiernevens de afbeeldingen der motieven van de postzegels en 
luchtpostzegels, beschreven op blzn. 177/178 van ons October
nummer. 

MANDSJOEKWO. ' "~" 
Serie van twee zegels ter gelegenheid van de volkstelling 1940: 
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2 fen  bruin / oranje / wit, man met opgeheven rechterarm, een 
document omhoog houdend; op achtergrond landkaart van 
Mandsjoekwo; 

4 fen  b l a u w / w i t ; groep inboorlingen, een draak dragend. 

Serie van 2 zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 26e eeuw
feest van het Japansche keizerrijk: 

2 fen  rood / wit ; 4 fen  groen / zwart / wit. 
MEXICO. 
Postzegel van 6 en 30 centavos, voor internationaal gebruik be

stemd. 
Serie van zes jubileumzegels ter gelegenheid van het vierde 

eeuwfeest van Amerika's eerste universiteit, gesticht te Patzcuaro 
Michoacan, Mexico door San Nicholas de Hildago: 

2 c .  violet; beeltenis van den stichter der Vasco de Quiroga; 
5 c .  wijnrood; beeltenis van den reorganisator Melchior 

Ocampo (1847); 
10 c.  olijf; universiteitswapen; 
20 c.  groen; binnenplein; 
40 c.  universiteitsgebouw in Morelia; 
l p .  binnenplein van het universiteitsgebouw in Morelia. 
De 20 c , 40 c. en 1 p.zegels zijn luchtpostzegels. 
NICARAGUA. 
Luchtpostzegel, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig 

jubileum der Pan Amerikaansche Unie: 1,25 cordoba  lichtblauw 
/ rood / geelachtiggroen. Het zegel toont op den voorgrond het 
Amerikaansche vrijheidsbeeld, geflankeerd door de 21 vlaggen der 
geünieerde Rijken; op den achtergrond een zeegezicht, waarboven 
een vliegtuig, met een bergketen in het verschiet. Rechts de waarde
aanduiding; links een portret ; midden boven het Rijkswapenschild. 

Ter gelegenheid van het bezoek van den president van Nicaragua 
aan de Vereenigde Staten in 1939 werden 12 luchtpostzegels voor 
binnen en buitenlandsch verkeer uitgegeven in verschillende mo
tieven: president Samoza in den Senaat der Vereenigde Staten; het 
Witte Huis te Washington met het portret van president Samoza; 
het portret van genoemden president met links een gezicht op de 
tentoonstelling te San Francisco en rechts het embleem der wereld
tentoonstelling te NewYork. 

Luchtpostzegels voor binnenlandsch verkeer: 4 c .  roodbruin; 
8 c .  sepia; 16 c.  blauwgroen; 20 c.  wijnrood; 32 c.  rood. 

Luchtpostzegels voor buitenlandsch verkeer: 25 c.  blauw; 30 
c.  zwart; 50 c.  karmijn; 60 c.  groen; 65 c.  lilabruin, 90 c. 
 olijfgroen; 1 cor(doba)  violet. 

NIEUWZEELAND. 
Aanvullingswaarde in de jubileumserie ter gelegenheid van het 

eeuwfeest der aansluiting bij GrootBrittannië; 8d. (pence)  zwart 
/ rood; samenkomst van inboorlingen; dit zegel, voorzien van een 
opdruk „Official", werd als dienstzegel in omloop gebracht. 

SPAANSCH GUINEA. 
Drie postzegels met de beeltenis van generaal Franco: 5 c . 

bruingrijs; 40 c.  blauw; 50 c.  blauwgroen. 
Postzegel van 20 c.  violet, met het bekende beeld van den 

inlandschen postbode, echter zonder opdruk aan de achterzijde. 

SPAANSCHMAROKKO. 
Ter aanvulling van het gestelde op blz. 178 van ons October

nummer diene hieronder een beschrijving der beelden: 
1 c.  voorposten; 
2 c .  legionnairs; 
5 c .  cavalerist, paard gelei

dend; 
10 c.  salueerende soldaten; 
15 c.  vaandeldragers; 
20 c.  roodbruin; koloniaal; 
25 c.  musketier van Ifni; 
30 c.  trompetter te paard; 

40 c.  kameelrijder; 
50 c.  Infanterist der kolo

niale troepen; 
60 c.  schildwacht; 
l p .  wachtpost; 
2 p.  voorpost; 
2,50 p. cavalerie; 
4 p.  Infanterist; 
10 p.  marcheerende troep. 

SYRIë. 
1 pi. in nieuwe teekening: Bloudangebouw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Hiernevens een afbeelding vat; het 
Wyomingzegel, omschreven op blz. 
178 van ons Octobernummer; aan den 
heer A. van der Willigen te 's Graven
hage onzen dank voor de beschikbaar
stelling. 

Series postzegels met de beeltenissen van bekende Amerikanen: 
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Serie Geleerden:' 
1 c.  groen; John James Audubon; 
2 c .  rood; Dr. Grawford W. Long; 
3 c .  purper; Luther Burbank; 
5 c. blauw; Dr. Waker Reed; 

10 c.  bruin; Jane Addams. 
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Serie Componisten: 
1 c. - groen; Stephan Collins Foster; 
2 c . - rood; John Philip Sousa; 
3 c . - purper; Victor Herber t ; 
5 c . - blauw; Edward A. Mac Dowell; 

10 c. - bruin; Ethelbert Nevin. 
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Serie Kunstenaars: 

1 c. - groen; Gilbert Charles Stuart; 
2 c . - rood; James A. Mc. Neill Whistler; 
3 c . - purper; Augustus Saint-Gaudens; 
5 c . - blauw; Daniel Chester French; 

10 c. - bruin; Frederic Remington. 
Aan den heer A. van der Willigen te 's Gravenhage onzen dank 

voor de beschikbaarstelling. 

PWi^ffW|vt^wwwwp»Pi* 
Postzegel ter gelegenheid 

van het vierde eeuwfeest van 
Coronado (1540-1940): 3 c. -
lila; Coronado en zijn onder
bevelhebbers. 

Mr. J. H. van Peursem schrijft ons, dat Francisco Väsquez de 
Coronado geboren werd omstreeks 1500 in Salamanca. Hij ging 
met de Conquistadores naar de Nieuwe Wereld. In 1536 werden 
berichten ontvangen over de „zeven fabelsteden van Cibola"; 

Coronado toog uit op ontdekking van deze steden en werd, na 
eerst gouverneur van Jalisco te zijn geweest, kolonisator van 
het gebied van Cibola, gelegen in het tegenwoordige „New-
Mexico." 

Wij danken mr. Van Peursem voor deze inlichting en den heer 
Van der Willigen voor de beschikbaarstelling van het zegel. 

ZUID-RHODESIA. 
Serie postzegels in acht waarden, uitgegeven 1 Juni 1940, ter 

gelegenheid van het vijftigjarig bezit van dit gebied, dat zijn naam 
dankt aan den Britschen politicus en financier Cecil Rhodes. 

% d. (penny) - blauwgroen / violet; wapen van de Zuid-Afri-
kaansche Unie; 

l d . - rood / blauw violet; hijschen van de Britsche vlag te Fort 
Salisburg; 

1/4 d. - lilabruin / zwart; Cecil Rhodes, president van ch 
Kaapkolonie (1890-'96); 

2 d . - violet / blauwgroen; vesting Victoria met postkoets; 
3 d . - blauw / zwart; sluiting van den vrede door Cecil Rhodis 

na den bedwongen opstand van 1896. 
4 d. - roodbruin / blauwgroen; brug over de Victoria-watci-

vallen; 
6d. - sepia/blauwgroen; standbeeld van Sir Charles Coghlan, 

eersten Minister-President. 
1 shilling - blauw / blauwgroen; Lobengulas-Kraal en regee-

ringsgebouw Salisbury; in medaillon Koningin Victoria en Ko 
ning George VI. 

W. G. d. B. 

Nederlaïid ^ er överzeesche Geweslen 
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NEDERLAND. 
De nieuwe cijfer-zegels. 
Van de serie opdrukken op het zegel van 3 cent zijn omstreeks 

10 October alle nog ontbrekende waarden verschenen: 
30 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
40 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
50 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
60 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
70 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
80 (zwart) op 3 cent (lichtgroen). 

100 (zwart) op 3 cent lichtgroen), 
250 (zwart) op 3 cent (lichtgroen), 
500 (zwart) op 3 cent (lichtgroen). 
De guldenwaarden hebben de waarde voluit uitgedrukt in cent, 

dus b.v. „500", zooals op bijgaande afbeelding te zien is. 

Evenals de reeds gemelde zegels zijn ook de jongst-verschenen 
waarden in rotogravure gedrukt, zoowel wat het zegel van 3 cent 
als de opdruk betreft. De waarden tot en met 60 cent zijn in vellen 
van 200 zegels, die van 70 cent en hooger in vellen van 100 (dus 
evenals bij de thans ingetrokken serie). Merkawaardig is nog, dat 
bij de waarden tot en met 60 cent de zegels in de vellen staan met 
de basis naar links, bij 70 cent en hooger staat de basis naar rechts. 

Alle waarden hebben weer oplaagletters A, etsingnummer 1 en 
oplaagnummer 1. 

Voor de 5 en 734 cent blijkt eenzelfde plaat van de 3 cent als 
„grondzegel" te hebben gediend; voor a l l e waarden van 10 tot 
en met 60 cent blijkt eenzelfde andere plaat van de 3 cent gebruikt 
te zijn, terwijl alle hoogere waarden (dus de zegels in vellen van 100) 
i e d e r een plaat van de 3 cent hebben gekregen (d.w.z. druk-
cylinder). Dit is te constateeren aan de teekening en den stand van 
de groene etsingnummers. Dit laatste komt niet bij alle waarden op 
den bovenrand tusschen zegels 3 en 4 voor, zooals wij de vorige 
maand na het zien van de 5 en 7j4 cent schreven, maar bij de 10 
t /m 60 cent staat het boven zegel 5, terwijl bij die waarden het 
opdruknummer tusschen zegels 6 en 7 op den bovenrand te vinden 
is. Bij de hoogere waarden varieert de plaats van de nummers. 

Nu de serie in haar geheel voor ons ligt kunnen wij niet nalaten, 
onze diepgevoelde (on)oprechte bewondering erover uit te spreken. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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De vlotte waardecijfers, de sierlijke krulletjes en slingers, die aan 
alle kanten rondom de cijfers uitschieten, de aangename zachtgroene 
ondergrond, op rustige wijze afgewisseld met de witte letters en cij
fers van het oorspronkelijke zegel, dat alles stempelt de zegels tot 
waardige vertegenwoordigers van de Kunst anno 1940. 

In de vergadering van „Hollandia" (vorig nummer, blz. VIII) 
wordt over de nieuwe zegels gesproken als van „bezettingszegels". 
Dat zijn ze n i e t; ze zijn uitgegeven door de Nederlandsche post-
administratie en niet door de bezettings-autoriteiten. Wil men de 
nieuwe serie een passende naam geven, dan lijkt ons het beste „Ne
derland achter tralies", zooals wij haar onlangs hoorden noemen. 

Nieuwe opdruk 2>2 op 3 cent. 
Afwisselend in rollen met de 7 ^ op 3 cent. 
1. In de 5 cent-automaten zullen postzegelrollen worden ge

bruikt, welke afwisselend uit frankeerzegels van 7K en 2% cent 
bestaan. Na het inwerpen van een dubbeltje worden 1 franke.;r-
zegel van 7K cent en 1 van 2% cent verkregen. 

2. Beide frankeerzegels zijn van het nieuwe opdruktype. De 
frankeerzegel van 2% cent is, evenals ie 7% cent-zegel, vervaardigd 
met een rooden ondergrond. 

3. De frankeerzegels van 2% cent groen, welke thans aan de 
loketten worden verkocht, blijven ongewijzigd. 

4. Opgemerkt wordt, dat bij den gewonen zegelverkoop aan 
aanvragen om verstrekking van enkele exemplaren van de nieuwe 
2% cent-frankeerzegels (in roode kleur), anders dan aan geheele 
rollen, niet mag worden voldaan. Losse exemplaren kunnen uit
sluitend worden betrokken uit de automaten, ofwel aan de ver
zamelaarsloketten, of schriftelijk aan het postkantoor te Amster
dam. (Ontleend aan Dienstorder H. 502 van 6 November). 

Staking verkoop vorige emissies. 
In verband met de uitgifte van nieuwe zegels is van 11 October 

af de verkoop van a l l e postwaarden met beeltenis van H . M. 
Koningin Wilhelmina ook aan de z.g. verzamelaarsloketten gestaakt. 

Hiertoe behooren behalve de Nederlandsche frankeerzegels en 
postwaarden, de Nederlandsch-Indische, Cura9aosche en Surinaam-
sche frankeerzegels, briefkaarten en briefomslagen, voor zoover 
zij van genoemde beeltenis zijn voorzien, onverschillig van welke 
uitgifte. 

(P.T.T.-Nieuws van 16 October). 
Op 11 October waren dan ook alle zegels met het portret van 

de Koningin uit de „etalage" van het Haagsche philatelistenloket 
verdwenen. 

De komende Kinderzegels. 
De kinderzegels 1940 zullen verkrijgbaar worden gesteld van 2 

December tot en met 6 Januari a.s. Naar wij vernemen zal de 
serie uit de volgende 5 waarden bestaan: I J ^ - f l ^ cent, 2% + 
2yi cent, 4-)-3 cent, 5-|-3 cent en 7%-\-2% cent. Dit jaar dus géén 
zegel van 12 K cent, in verband met het zeer geringe buitenlandsche 
postverkeer. 

Uitgifte 1 April 1940. 
Opgehelderd is de vraag, waarom de 22}^ C€nt van de serie van 

1 April van dit jaar niet met etsingnummer 1 is verschenen, maar 
alleen met 2. Ir. Reus vernam van het Hoofdbestuur P.T.T.: „Van 
den 22 J4 cent-zegel uitgifte 1 April 1940 heeft het etsingnummer 
1 niet voldaan. Om deze reden zijn de desbetreffende zegels niet in 
omloop gebracht en inmiddels vernietigd." 

De „Cour"-zegeIs. 
P.T.T.-Nieuws van 16 October berichtte, dat op 11 October 

ook de verkoop gestaakt is van de frankeerzegels met opdruk 
„Cour Permanente de Justice Internationale". Dit geldt behalve 
voor de oude serie (in haar geheel, zoowel als voor de zegels van 
I K en 2j4 cent) ook voor de nieuwe serie (uitgifte 1 April 1940), 
benevens voor het z.g. vredeszegel van 12% cent. 

Deze zegels waren overigens in de eerste dagen van October al 
geheel uitverkocht. Er bleek zooveel vraag naar te zijn, dat de 
afgekeurde oplage van de Ie druk (waarin de fout: InternationalF 
voorkomt) door den controleur te Haarlem aan het postkantoor 
te 's Gravenhage is teruggezonden en mede uitverkocht is. Men kan 
dan ook nog zegels van de Ie druk vinden met afstempeling van 
30 September 1940. 

Naar de heer Veen bericht, zouden de zegels van den Ilen druk 
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R 1 
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1 

reeds eind April verschenen zijn; een van zijn kennissen had ze op 
een der laatste dagen van die maand ontvangen. 

"Wat de etsingnummers van de serie van 1 April 1940 betreft, 
er zijn er nog enkele meer voor den dag gekomen dan in het vorig 
nummer werden vermeld. Bekend zijn nu: 

Ie druk lie druk 
7% cent 

12K cent 
15 cent 
30 cent 
De mogelijkheid bestaat, dat nog andere combinaties voorkomen. 

He t Permanente Hof frankeert thans met gewone postzegels. 
Zeer benieuwd naar de oplaagcijfers van de Cour-zegels hebben 

wij bij het Persbureau P.T.T. daarnaar geïnformeerd; helaas be
staat van P.T.T.-zijde overwegend bezwaar tegen de verstrekking 
van deze gegevens. 

Nieuwe etsingnummers. 
Uitgifte 1 April 1940: 

5 cent A: R 12. 
Uitgifte October 1940: 
Alle waarden, oplaag A, met no. 1 en met opdruk-no. 1. 
5 op 3 cent, oplaag A: no. I en opdruk-no. 2. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
2yi cent Z: 430. 
Rolzegels. 
De rolzegels van 5 cent, emissie 1 April 1940, zijn uit de auto

maten verwijderd. Nieuwe rolzegels (5 op 3 cent) waren eind Octo
ber nog niet verschenen. 

Indertijd zijn ook rollen van 1000 stuks van de zegels van 4 cent 
aangemaakt (1936), maar deze zijn volgens door Ir. Reus van het 
Hoofdbestuur ontvangen bericht nimmer in gebruik genomen; zij 
zijn inmiddels vernietigd. 

Postzegelboekjes. 
Zooals reeds gemeld zijn de boekjes met 24 zegels van 5 cent 

uitgifte 1 April 1940 nog verschenen (en ondertusschen weer inge
trokken); die met 24 zegels van 12 J4 cent van deze uitgifte zijn 
echter niet meer verkocht, evenmin voor zoover ons bekend de 
gemengde boekjes met zegels van lj4, 2%, 3 en 5 cent, de laatste 
van emissie 1. IV. 40. 

Plaatfout zomerzegels. 
De heer J. Dekker te Amsterdam zond ons een plaatfout bij het 

zomerzegel van 2 ^ cent 1940 (E. J. Potgieter). Op zegel 99 van 
alle vellen luidt het Inschrift: Bijslag 2% C E N T (inplaats van 
CENT). 

Het interessante is, dat deze fout zoowel voorkomt op de vel 
len met plaatnummer 1 als met nummer 2. 

Een afwijking bij den opdruk 4 op 4>^ cent van 1921. 
Een merkwaardigerwijze tot dusver niet bekende, althans niet be 

schreven, afwijkende opdruk van de 4 op 4 K cent werd ons door 
den heer Beukema te Groningen onder het oog gebracht. Er komen 
nogal eens zegels voor waarop het cijfer 4 van den opdruk links niet 
puntig uitloopt, maar afgeplat is, terwijl er nog een klein lijntje 
onder de dwarsbalk uitsteekt (zie de afbeelding). 

4 4 
Bij een onderzoek door den heer Van der Willigen aan enkele 

heele vellen in het Postmuseum ingesteld (dat hierbij dank ge
bracht wordt voor zijn bereidwillige medewerking), bleek, dat de 
bewuste afgeplatte 4 niet minder dan tien maal per vel voorkomt, 
weliswaar niet altijd even duidelijk als op de teekening. En wel op 
de zegels 1, 4, 9, 12, 18, 24, 25, 36, 55 en 100, dus op geheel wille
keurige plaatsen en alle op de bovenste helft van het vel. 

Van een afwijkend type is geen sprake, maar het is wel opvallend 
dat dezelfde fout zooveel voorkomt. 

Op de vellen in het Postmuseum bleken niet voor te komen de 
dwarslijntjes aan de roode streep van den opdruk, die als opdruk-
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fouten in den Leiddraad beschreven staan (op zegels 47, 100 en 200); 
dit zijn dus geen constante fouten, maar tijdelijke, zooals er bij 
dezen opdruk zooveel te vinden zijn. 

Afwijking. 
De heer H . W. Stol Jr. te IJmuiden toonde ons een 80 cent don

kergroen en rood, uitgifte 1933, met sterk naar boven verschoven 
roode druk, zoodat het woord NEDERLAND geheel buiten het 
zegelbeeld staat en gedeeltelijk in de tanding valt. 

Stationsbrieven.. 
Uit „P.T.T.-Nieuws" van October 1940 nemen wij het volgende 

over over z.g. Stationsbrieven. „Dit zijn brieven, welke dagelijlis, of 
op bepaalde regelmatig weerkeerende dagen der week met eenzelfde 
trein aankomen, die afkomstig zijn van eenzelfden afzender en 
door of namens den geadresseerde in het spoorwegstation aan het 
postrijtuig worden afgehaald. Het door de geadresseerden verschul
digde recht bedraagt bij dagelijksche uitreiking per brief en per 
kalendermaand ƒ 10. Per kalenderweek is ƒ 3 verschuldigd. Wordt 
de uitreiking slechts op bepaalde dagen der week gewenscht, dan 
wordt per dag en per brief ƒ 0.50 berekend. Zij, die stations
brieven wenschen af te halen, moeten dit schriftelijk aan den di
recteur van het postkantoor ter plaatse verzoeken. Als bewijs 
voor de bevoegdheid tot het afhalen van stationsbrieven wordt aan 
betrokkene een formulier verstrekt, dat echter geen recht geeft tot 
het betreden van de perrons. 

Stationsbrieven moeten boven het adres in groote letters de aan
duiding „Stationsbrief" dragen en volledig zijn gefrankeerd. De 
gebruikte omslagen behooren aan de adreszijde te zijn voorzien 
van een breeden rooden rand. Anageteekende brieven en brieven 
met aangegeven waarde kunnen met als stationsbrieven worden 
verzonden. 

Stationsbrieven, die niet zijn afgehaald, worden naar het post
kantoor overgebracht en per expresse besteld, zonder heffing van 
recht, tenzij de geadresseerde woont buiten een kring, waarbinnen 
het mimmum-expresserecht van 10 cent is verschuldigd. In dit ge
val worden de stationsbrieven in de eerstvolgende briefpostbestel
ling opgenomen." 

OVERZEESCHE GEWESTEN. 
Intrekking zegels met beeltenis H. M. de Koningin. 
Zooals hierboven al werd vermeld zijn op 11 October alle zegels 

en andere postwaarden van Ned.-Indië, Curasao en Suriname, voDr 
zoover zij het portret van H. M. de Koningin vertoonen, aan de 
Nederlandsche verzamelaarsloketten ingetrokken. In de betreffende 
gebieden blijven zij natuurlijk in gebruik. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De 40 en 50 cent nog met watermerk verschenen ! 
Kort vóór de intrekking van de Indische zegels in Nederland zijn 

er nog twee waarden van de koerseerende serie (1934) met water
merk verschenen aan het verzamelaarsloket te Amsterdam, na
melijk de 40 cent lichtgroen en de 50 cent donkergrijs. "Wij danktn 
de beeren B. van Mechelen Jr. en J. Dekker voor hun bericht. De 
50 cent is reeds in September verkrijgbaar gesteld, de 40 cent zou 
naar wij hoorden, slechts één middag verkrijgbaar zijn geweest! 
Deze moet dus in October zijn verschenen. Er zouden op dien 
middag 900 exemplaren zijn verkocht. 

Of ook de andere verzamelaarsloketten deze zegels nog ontvan 
gen en verkocht hebben, is ons niet bekend. In het bevestigende 
geval ontvangen wij gaarne opgaaf van verzamelaars. 

Het is mogelijk dat deze zegels al eerder naar Indië gezonden 
zijn en eerst nu, bij uitputting van den.'tOuden voorraad, aan het 
Amsterdamsche loket zijn verschenen. De kans bestaat echter ook 
dat de zegels alléén in Nederland zijn verkocht, niet in Indië zijn 
uitgegeven en dus niet gestempeld kunnen voorkomen; in dat geval 
verdienen zij (voorloopig) slechts kleine lettertjes in de catalogi. 

De 10 cent laatste serie in rotatiedruk. 
De heer Veen te Nijmegen bezit de 10 cent oranjerood van de 

laatste uitgifte (1938-39), met watermerk, met op den rechter 
zijrand ter hoogte van de telnummers 12 en 13 een vel-telnuramer 
(in casu 83727), van hetzelfde model als ook bij de koerseerende 
Nederlandsche zegels van 5 en 7% cent gevonden wordt. Hieruit 
blijkt, dat ook een van de Indische zegelwaarden op de machine 
voor rotatiedruk is gedrukt. Het bewuste stuk is waarschijnlijk van 

MOOIE VERZAMELIN< 

oplaag C, etsingnummer 140; op den bovenrand van deze vellen 
is een horizontale gekleurde streep van 2 cm. lengte zichtbaar, ter 
aanduiding van de plaats waar de vellen afgesneden moesten 
worden. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCHE TIJDSCHRIFT 

VOOR POSZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1900.) 
Nederland. 
De heer A. G. Versteeg, Dordrecht, zond mij ter inzage een zeer 

groot blokstuk van de tegenwoordige 5 c.-frankeerzegels, met be
richt „dit alles was, wat men nog had kunnen redden". Oogen
schijnlijk waren de zegels der 13 bovenste rijen regelmatig getand, 
en ook de zegels der 14e rij van boven — of 6e van onderen — 
ontvingen een regelmatige tanding, \2%, aan de horizontale bo 
venzijde. De tanding is schijnbaar met de doorslaglijn, n i e t met 
de kammachine, geschied. Bij deze 6e rij van onderen begonnen de 
z e e r z i c h t b a r e gebrkeen. 

Bij deze zegels doet zich de eigenaardigheid voor, dat de verti
cale perforatielijnen bijna regelmatig recht doorloopen, tot om
streeks op de helft der 4e rij van onderen, alwaar ze plotseling uit
wijken, en bij elke afdalende rij Yi mM. verspringen. Is de afstand 
tusschen buitenlijn en tanding bijna regelmatig Xyi mM. tot 
de 4e rij van onderen, die afstand wordt 2 mM. tusschen de 
4e en 3e, 2 ^ mM. tusschen de 3e en 2e en 3 mM. tusschen de 
2e en Ie rij van onderen. Die zonderlinge afwijking wordt nog 
dwazer als men het oog vestigt op de 8e en 7e naar rechts gaande 
verticale rijen, waarbij o. m. de zegels der beide onderste horizon
tale rijen gedeeltelijk getand zijn tot aan de linkerbuitenlijn, en ge
deeltelijk getand met witte ruimte ertusschen. Volgens een vakman 
zijn deze zegels niet getand in éénmaal, maar rij voor rij. 

Zijn deze plotselinge afwijkingen opmerkenswaardig, gewichtiger 
en met minder eigenaardig is de h o r i z o n t a l e tanding. Zooals 
gezegd is die tanding tot aan de 6e rij van onderen normaal. Op 
deze 6e rij ontvangen de zegels een tanding in den stempel, op 21/4 
mM. afstand van de daar boven zijnde tanding, in welk buitenge
woon voorrecht ook de vijf andere afdalende rijen zich verheugen. 
Deze tanding valt op of in de schildjes, waarin waardecijfers links 
en „Ct"rechts staan. Bij deze tanding valt op te merken dat, naar 
alle waarschijnlijkheid, van af de 4e of 3e rij het vel wat scheef 
werd opgeschoven, want van af de 3e rij van onderen loopt de 
perforatielijn over de 3 onderste rijen van links naar rechts op
waarts. 

De afstand tusschen de tanding van de onderste horizontale rijen 
varieert van 25 tot 25 3/4 mM. Door die onregelmatigheid zou ik 
een horizontaal ongetand zegel kunnen verkrijgen, 'n eind geknipt 
in de teekening van ' t bovenste, zeer weinig in die van 't onderste 
zegel, dat voor alle theoretici zou gelden als onbetwistbaar onge
tand uitgegeven! 

De puntstempels van Ned.-Indië. 
(Brief van D. Mulder te Soedimara). 
Nog een inlichting omtrent de nummers 114 en 115. — In 1887 

werden de kantoren Tandjong Balei en Bandar Chalipa opgericht, 
resp. met de nummers 114 en 115, maar het schijnt dat dit eene 
vergissing is geweest, althans in 1888 werden de nummers omge
keerd en in 1890 werd no. 114: Bandar-Chalipa veranderd in 
Tebing-Tinggi (Deli). 

De nummers 119 en 120 waren niet te vinden. Er schoot mij 
niet anders over dan na te gaan welke kantoren (nieuwe) waren 
opgericht van af 1887 (zijnde in dit jaar, voor zooverre ik kon 
vinden, de laatste nummers officieel in de Bescheiden vermeld), 
tot April 1893, datum waarop de puntafstempelingen zijn afge
schaft. — Ik vond dan: 

in 1887: Goenoeng Toewa met nummerstempel 112; Rantau 
Prapat met nummerstempel 113; Tandjong Balei met nummer
stempel 114 en Bandar-Chalipa met nummerstempel 115. 

in 1888: Bandar-Chalipa met nummertsempel 114; Tandjong-
Balei met nummerstempel 115 en Boleleng (Bali), thans Singaradja, 
met onbekend nummer. 

in 1889: Bangkalan, nummer onbekend. 
in 1890: Gombong met nummerstempel 116, Bindjei met num

merstempel 117 en Tandjong-Poera met nummerstempel 118. 
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in 1891: Lasem, nummer onbekend; Toeren, nummer onbekend; 
Tandjong Priok, nummer onbekend. 

In heb geschreven aan de Chefs van de postkantoren met onbe
kend nummer, maar de resultaten zijn vruchteloos geweest. Alleen 
de Chef te Bangkallan vond als kantoornummer den stempel 117, 
het nummer dat in 1890 Bindjei had. 

B. 

bstetukkeiL 
.T!]niü?;:.'iiiiiiiii!!iiJ|i!Wi 

BUITENLAND. 
BOHEMEN E N MORA VIE. 
Verhooging der posttarieven bracht ons een aantal nieuwe 

poststukken, in de eerste plaats een serie prentbriefkaarten voor het 
binnenland a 60 heller, lila, op gekleurd karton. Papiertoeslag 10 
heller. Het zegelbeeld vertoont de lindetak. Links onderaan staat 
het jaartal van uitgifte 1940. 

Wij zagen de kaarten nog niet, doch volgens een andere melding 
is het zegel blauwgroen in plaats van lila. Kan één onzer lezers 
hierover wellicht uitsluitsel geven ? Tot dusver worden 12 verschil
lende afbeeldingen gemeld, nl. An der Sazawa; Böhmisch Budweis, 
Brünn, Karlstein, Mährischer Karst, Pernstein, Pilsen, Prag, Prag 
(andere voorstelling), Prag (een derde verschillende afbeelding), 
Trosky, Südböhmen. 

Verder de bijbehoorende kaart met betaald antwoord a 60 heller 
1 60 heller, lila, op gekleurd karton. Toeslag 10 heller per kaart
helft. Eveneens voorzien van het jaartal 1940. 

Ten derde een postblad 4 1 krone 20 heller, bruin op grijs papier, 
eveneens met 10 heller toeslag en voorzien van het jaartal 1940. 

En tenslotte een formulier voor adreswijziging van 50 heller 
blauw op grijs karton, eveneens verkocht met 10 heller papiertoe
slag en voorzien van het jaartal van uitgifte. 

DENEMARKEN. 
Ook hier veroorzaakte postverhooging een lawine nieuwe uitgif

ten. De kaart h. 10 öre violet en de kaart met betaald antwoord 
k 10110 öre eveneens violet, beide in cijferteekening, kregen als 
extra zegelindruk een 5 öre lila (eveneens een cijfer) naast de reeds 
aangebrachte. 

De briefkaarten voor buitenlandsch verkeer van 20 öre, rood, en 
van 20120 öre, rood, met als zegelbeeld grafmonument werden 
overdrukt met 2";. 

Het postblad van 15 öre in scheepsteekening op blauw karton 
werd van een opdruk 20 voorzien, terwijl het courantenbandje van 
4 öre, blauw, in cijferteekening, van de opdruk 6 werd voorzien. 

Bovendien verschenen reeds enkele der definitieve waarden. 
Voorloopig kunnen wij melden: 

Een binnen!andsche briefkaart van 7 öre, bruin op wit karton, 
zegelindruk cijfer, de briefkaart voor buitenlandsch verkeer van 15 
öre groen, eveneens op w't karton, afbeelding schip en een couran
tenbandje van 6 öre, (cijfer) oranje, op gekleurd papier. 

DUITSCHLAND. 
Behalve een privéuitgave van de firma Hoffmann, die, voorzien 

van de beeltenis van Hitler k 6 pfennig toeslag ten bate van het 
cultuurfonds in Berliin verkocht werd, verschenen er niet minder 
dan 6 series prentbriefkaarten a 6 pfennig bruin met den kop van 
Hindenburg als zegelindruk. Het zijn de series 149, 150, 151, 152, 
15"̂  en 154 met afl^eeldineen van d<̂  voleende sterlen* 

Serie 149 1. Innsbruck. 2 Werkelsdorf, 3. Bad Soden bii "ïalrn'in
ster. 4 Altenahr, 5. Unzig (Mosel), 6. Bludenz, 7. Salzschlirf, 8. 
Salz'ichlirf.  ' .̂  

7 en 8 vertoonen dezelfde afbeeldingenden vêriphillen slechts in 
nummer. t 

Serie 150: 1. Dielineen a. d. Donau, 2. Mainbure. 3. München 
(Nvmohenburg\ 4. Hall (TirolV 5. Innsbruck Kßrdkettenbahp, 6. 
Kandel, 7. Landau. 8. Forst (Rheinpfalz). 

Serie 151: 1. Bad Salzuflen. 2. Finsterbergen, 3. Bäd Berka, 4. Bad 
Suiza, 5. Elgersburg, 6. Sondershausen, 7. Tabarz, 8, Friedrichrosa 

Serie 152: 1. Mergentheim, 2. Markt Aü in der Hallertau, 3. 
Ehrwald, 4. Wertingen, 5. Nordlingen, 6. Heilbrunn (Oberbayern), 
7. Stadtroda, 8 Lindau. 

Serie 153: 1. Forst (Lausitz), 2. Forst (Lausitz) andere opname als 
1, 3. Magdeburg, 4. Magdeburg (andere afbeelding), 5. Magdeburg 
(een derde verschillende voorstelling), 6. Bad Aibling, 7. Passau 
8. Chemnitz, 9. Dornbirn. 

Serie 154: 1. Franzensbad, 2. Karlsbad, 3. Karlsbad (zelfde voor
stelling als 2 ?), 4. Marienbad, 5. Marienbad andere voorstelling ?), 
6. Konstantinsbad, 7. München, 8. Zoppot, 9. Halle. 

ENGELAND. 
De serie poststukken van den tegenwoordigen koning wordt 

langzamerhand volledig. Nti verschenen een briefkaart van 1 penny 
rood en de briefkaart met betaald antwoord voor het buitenland. 
^ 1K f1 ̂  penny. Op beide kaarten staat links boven Post Card. 
Tusschen deze beide woorden staat het wapen. 

ESTLAND. 
In ons vorig nummer meldden wij de nieuwe opdrukkaart. In 

tusschen blijkt ook de briefkaart met betaald antwoord van 5 s. 
op soortgelijke wijze aan het nieuwe tarief aangepast te zijn. Wij 
noteeren dus: 

De kaart met betaald antwoord van 5 s. groen werd op beide 
helften van een extrazegelindruk van 5 s. rood voorzien. 

ELZAS. 
Evenals dit met postzegels het geval is, zijn ook in den Elzas 

poststukken met opdruk verschenen. De koerseerende Duitsche 
briefkaarten van 5 en 6 pfennig met den kop v^ Hindenburg 
werden met „Elsass" in zwart overdrukt. 11' ,,'i 

FINLAND. ' • ■ ^ ' " '•*'*^'r'' 
De kaart van 1.25 Mark werd overdrukt met 1.75 Mark. 

FRANKRIJK. 
In het type Iris verscheen een briefkaart ä 1.50 fr. roodoranje op 

gekleurd karton. Het is we! interessant te vermelden, dat in een 
deel van de philatelistische literatuur dit zegelbeeld „engel met 
fakkel" genoemd wordt. Veel Nederlanders zullen deze vergissing 
niet maken, daar ook zij, die geen klassieke opvoeding hebben geno
ten, deze godin allicht uit het gedicht van } . Perk zullen kennen! 

GENERAAL GOUVERNEMENT. 
Berlijn meldt, dat van de kaart van 15 gr. blauwgrijs, met den 

kop van den president, waarvan wij in ons vorig nr. 2 oplagen met 
opdruk berichtten, ook de oplaag van Juni 1939 overdrukt voor
komt. En wel werden de kaarten met de volgende beide teksten 
reeds gezien: 

Telefon zaoszczedza czas i pienadze; Telefon usprawnia zycie, 
zbliza i przyspiesza. 

Het blijft voor de verzamelaars van dit interessante gebied op
letten, er kunnen nog talrijke verrassingen opduiken ! 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het Hoofdbestuur P.T.T. no. XLIV b" 

vatten o.a.: 
Met ingang van 1 November 1940 wordt het postka'iioor te 

Halfweg (N.H.) vervangen door een ongeclassificeerd hu'p, ost
kantoor. 

en no. XLV: 
Met ingang van 1 November 1940 worden de hulppostkantore.' 

te Bennekom, Delden, Heerde, Landsmeer, Meerssen, Oude Pekela, 
Rhenen, IJsselmonde en Zoetermeer vervangen door on.;eclas>ifi
ceerde hulppostkantoren. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Dienstorder 303 v i n 3 Juli 
1940 luidt: Stempel „Posterijen" 
voor onbruikbaarmak.ng zegels. 
1. Teneinde tegemoe. te komen 
aan het bezwaa- dat bij opvol
ging van het voorschrift, vervat 
in art. 301 der V. P 1., de on
bruikbaar gemaakte zegels hun 
phliacelistische waarde verhezen, 
zullen aan de hoofd- en onge
classificeerde hulpkantoren, als
mede aan de bijkantoren met 
zelfstandige dienstuitvoering me
talen stempels met Inschrift 
„Posterijen" worden verstrekt. 2. 
De verstrekking zal, ambtshalve, 
gaandeweg aan all.; bedoelde kan
toren geschieden. 3. Zoodra de 
stempel ten kantore is ontvan

gen, dient daarvan voor de onbruikbaarmaking van zegels op 
ontvangen stukken, welke niet of niet voldoende zijn gestempe'd 
gebruik te worden gemaakt. Eventueel meer benoodigde stempels 
kunnen naar behoefte worden aangevraagd. 4. Op kantoren, aan 
welke de stempel niet is verstrekt, dienen de zegels door twee 
schuine elkaar snijdende strepen in inkt te worden onbruikbaar 
gemaakt. Is geen inkt beschikbaar, dan kan ook inktpotlood wor
den gebezigd. 5. Genoemd artikel en art. 136 der V.P.T.T. 1 zullen 
worden gewijzigd, resp. aangevuld. 

Behalve het afgebeelde type, dat wij inmiddels uit Amsterdam, 
's Gravenhage en Haarlem zagen, is er uit Amsterdam een stempel 
bekend geworden met een extra cirkel in den binnenring, mogelijk 
dus van een districts-bijkantoor. 

OORLOGSVARIA. 
Op een 9 V. 18. 1940 van Amsterdam C. S. naar Verviers ver

zonden brief, welke aan afzender teruggezonden werd, stond een 
violet, uit losse typen samengesteld 2-regelig stempel: R E T O U R 
AFZ / Geen Postverbinding. 

Een 6-5-40 uit Düsseldorf verzonden brief met een rood cen-
suurstempeltje 30 in kader, was na opening, gesloten met een witte 
strook, waarop in zwarte 1 cm. hooge letters was gedrukt CEN
SUUR, dus een bewijs dat er gedurende de oorlogsdagen in Mei ook 
Nederlandsche censoren waren. 

Op een 28-VI-1940 uit Scheveningen naar Kontich (België) ver
zonden briefomslag kwamen 2 uit losse typen samengestelde violette 
stempels voor: R E T O U R AFZ resp. Retour Afzender / Geen Post
verbinding. 

Handstempels, met vermelding van den plaatsnaam bovenin in 
latijnsche en onderin: „Deutsche Dienstpost Niederlande" in gothi-
sche letters, zijn ons nu bekend uit Amsterdam, Assen, Groningen, 
Den Haag, Haarlem, Herzogenbusch, Rotterdam, Utrecht en Zwolle 
met letter a in het benedensegment. Verder een machinestempel 
met 4 golf lijnen waarvan links een enkelringstempel: Deutsche 
Dienstpost Niederlande Den Haag, en in het midden 3 regelig: 
25.9.40/13-14 L en een dergelijke stempel tusschen 6 golflijnen 
van DEN HAAG, vrijwel overeenkomend met den handstempel. 
behalve het „Frei durch Ablösung Reich"-stempel, dat op de meeste 

Op een enveloppe van het Ergänzungsamt der Waffen S S kwam 

Frei .durch Ablösung Reich 

Den Haag 
Koninguviegracht 60 

^^Feldpost 

dienstbrieven voorkomt, nog de stempel: SS-Feldpost te staan. 
Op een briefomslag van den „Reichsmarschall des Groszdeutschen 

Reichs" te Amsterdam komt een omlijnd rood stempel voor: 
Deutsche Dienstpost / in den Niederlanden en is verder afge
stempeld met den machinestempel Amsterdam C. S. 21-IX-19 en 
met tekst „ook straatnaam enz." 

DUITSCHLAND. 
Een enveloppe beplakt met een 2 cts.-zegel' België, 25 Pfg. Hin-

denburg, 6 Pfg. Hitler en 6 Pfg. Ein Volk, Ein Reich Ein Führer 
was 21-7-40 afgestempeld te Malmedy met een rond handstempel 
waarin een hakenkruis waarachter: 18 Mai 1940 Heimkehr ins 
Grossdeutsche Vaterland. Na opening was de ledige enveloppe dicht
geplakt met den bekenden plakband overdrukt: Geöffnet Ober
kommando der Wehrmacht en een Stempel: Beim öffnen d e s / 
Briefes kein Inhalt / vorgefunden. / Auslandsbrief-Prüfstelle Nr . . ., 
als nummer was ingevuld 487 / 20. 

Verschillende brieven uit België en Spanje ontvangen gedurende 
de laatste 2 maanden vertoonen als eenig censuurteeken een cirkeltje 
van 19 mm. doorsnede met de letters A.c. 

Van een brief met postzegels 21-3-40 uit Köln 1 naar Baarn ge
zonden was over het adres een kruis getrokken met blauw potlood 
en geschreven „Zurück". Op de achterzijde kwam een etiket voor 
in gothische letters zwart bedrukt: 
Zurück wegen vorschriftwidriger / Beschaffenheit / Verschlossen- / 
zulang - unleserlich - gefütterter / Briefumschlag - unzulässige 
Fremdsprache - unzulässiger Inhalt - aufgeklebte Anschrift - am / 
Postschalter unter Vorzeigung eines Ausweises / aufliefern. Met 
rood potlood was: unzulässiger Inhalt onderstreept en met blauw 
potlood boven het etiket geteekend in groote leters FREIMARKEN. 

Een brief uit Budapest was na opening gesloten met het bekende 
strookje: Geöffnet, afgewisseld door: Oberkommando der Wehr-
macht-9. waarover een rood machinestempel, 4 lijnen afgewisseld 
door een rond stempeltje: Oberkommando der Wehrmacht - Ge
prüft. 

Een briefkaart 5 Pfg. Hindenburg droeg een violet omlijnd recht
hoekig stempel: Deutsche Dienstpost / Luxemburg / 28 Aug. 1940. 

Toen Duitschland de uitvoer van postzegels uit het Rijk verbood 
warden de brieven door den censor na voorzien te zijn van een 
strook met opschrift in gothische letters: Der Versand van Brief
marken im Verkehr / mit dem Ausland ist während des Krieges / 
unerwünscht. Mit einer Beanstandung künf - / tiger Briefmarken 
Sendungen ist daher zu / rechnen. / Die Prüfstelle, aan de afzenders 
teruggestuurd. 

Een brief, 3-6-40 uit Baden-Baden verzonden was na opening ge
sloten met een witte strook: Geöffnet Oberkommando der Wehr
macht Geöffnet. Het opschrift is vermoedelijk met een rolstempel 
afgedrukt. Het woord Geöffnet in gothische letters, links van de 
cirkel staat boven aan de strook, het zelfde woord rechts onder 
aan de strook. De cirkel heeft een diameter van 26 mm. en het 
volgende inschrift: in het midden het „Hoheitszeichen", er boven 
in Gothische letters: Oberkommando der Wehrmacht en er onder 
. . c . . Over de strook en het couvert was het gewone kleine ronde 
stempel in rood: „Oberkommando der Wehrmacht. Geprüft." ge
plaatst. 

Wij danken de beeren A. Benders, F. J. Bingen, E. J. Enschedé, 
E. E. de Jong, W. van Kessel, H. v. d. Leeuw, H. Meyer, P. J. 
Ritsema, A. Roodt, J. J. Schneiders, W. H. P. van Truyen en J. C. 
Wildschut voor hunne berichtgeving en houden ons steeds vrien
delijk aanbevolen voor verder nieuws, speciaal over Duitsche stem
pels in nog niet vermelde Nederlandsche plaatsen. 

J. P. TRAANBERG. 
GELEGENHEIDSSTEMPELS I N DUITSCHLAND. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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POSEN. 
Stempel ter gelegenheid van den verjaardag der opneming van 

het Wartheland in het Groot-Duitsche Rijk, welke dag als „Dag 
der Vrijheid" wordt gekenmerkt. In het midden de afbeelding van 
een ploeg, een zwaard, het hakenkruis en eikenloo*". 

(Stapf Bilderdienst). 
STRAATSBURG. 
Stempel ter gelegenheid van de vestiging van het Dur'.clia bi;r-

gerlijk-bestuur in den Elsas. Eerste dag van afstempeling: 2C Oc
tober; tijdsduur tot nader order. Het stempel toont den Dom 
van Straatsburg met een hakenkruis op den achtergrond. 

(Stapf Bilderdienst). 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 249 Vila. Hiervan werd nog een exemplaar gemeld van 
medio Juni 1936 zonder omlijsting van het waardecijfer. 

Machine 366 VI. Sinds eenige maanden wordt links een nieuw 
cliché gebruikt: 40 / Jaar / in dienst der / bakkerij / 1900—1940 
(in een lauwerkrans). 

Machine 575 II. Sinds enkele maanden wordt deze machine ge
bruikt door de firma F. Pessers-Verbunt te Tilburg. Tusschen de 
stempels de afbeelding van eenige schapen in een ovaal, waaronder: 
F. P. V. / V. BYLANDTSTRAAT 39. 

Machine 1019. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij de N . V. 
Textiel-Industrie Maatschappij. Tusschen de stempels: TIMA / 
POSTBUS 23 / APELDOORN. 

Machine 1020. Model C3xg, sinds Juni in gebruik te 's Graven-
hage. Tusschen de stempels: ALGEMEENE FRIESCHE / LEVENS 
VERZEKERING / MAATSCHAPPIJ / OPGERICHT 1844 / 
ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ. 

Machine 1021. Model C2xg, sinds Juni in gebruik bij de Coöp. 
Groothandelsvereeniging N. C. B. te Veghel. Tusschen de stempels 
hetzelfde cliché als in de oude machine 198. 

Machine 1027. Model C4xg, sinds Juni in gebruik bij de firma M. 
Nijhoff te 's Gravenhage. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als 
in machine 241. 

Machine 1074. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij het Techn. 
Bureau W. F. Wagner te 's Gravenhage. Tusschen de stempels een 
tandrad waarin eenige handelsmerken (?) en den naam WAGNER. 

Machine 1078. Model C3xg, sinds juni in gebruik bij de Til 
burgsche Katoenspinnerij N.V. te Tilburg. Tusschen de stempels 
T.K.T. (in vierkant) waaronder POSTBUS 10. 

DE PAPIERPOSITIE VAN NEDERLAND. 
Onder dit opschrift publiceert „De Telegraaf" van Zaterdag, 19 

October 1940, (Avondblad, 2e blad, blz. 8) een interessant onder
houd met Mr. F. H. A. de Graaff, directeur van het Rijksbureau 
van Papier. Vele onzer lezers zullen zich, niet zonder bezorgdheid, 
hebben afgevraagd, of de verschijning van ons Maandblad in de 
naaste toekomst, wat eventueele papierschaarschte betreft, vol
doende is gewaarborgd? Bovengenoemde autoriteit komt tot het 

verheugend besluit, dat in de papierindustrie een bevredigende 
regeling is getroffen, waarbij voor Nederland een zoodanige ver
houding is vastgesteld tusschen productie en invoer, dat ons land 
voorzien zal worden van voldoende papier, hetzij van Neder-
landsch of buitenlandsch fabrikaat. Bovendien is aan de Nederland-
sche papierindustrie de garantie gegeven, dat zij zal kunnen reke
nen op voldoenden aanvoer van grondstoffen. Het Rijksbureau voor 
Papier zal trachten de harmonie tusschen productie en invoer te 
handhaven. 

Voor ongerustheid, dat papier schaars zal worden, bestaat geen 
reden, al zal wellicht de kwaliteit van enkele papiersoorten onder 
de oorlogsomstandigheden lijden. Hoofdzaak is, dat de getroffen 
regeling goed werkt, waardoor er voldoende papier zal zijn. Daar
over behoeft men zich voorloopig niet ongerust te maken. 

W. G. d. B. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

XI. 
Letland nr. 37 t /m 39. 

Gelijktijdig met het herinneringszegel in groot formaat (33x45 
mM.) verscheen op 18 November 1919 ook een dergelijk zegel in 
klein formaat zegelbeeld 2734 x 38 mM. De waarde was evenals bij 
het groote formaat 10 Kapeikas, (bruin en rood). Het ontwerp was 
van Prof. R. Sarrinsch. Het zegel werd door de staatsdrukkerij te 
Riga uitgevoerd en gedrukt op horizontaal gestreept papier in 
vellen van 1 3 x 6 = 78 zegels. Dit horizontaal gestreepte papier 
vertoond verticale lijnen met een onderlingen afstand van 23 mM. 

In Januari 1920 werd het 10 Kapeikas-zegel aangevuld met de 
waarde 35 Kap. (blauw en groen). Dit zegel is gedrukt op hei-
zelfde papier als het 10 Kap. zegel, echter in vellen van 13 x 13 = 
169 zegels. Deze 35 Kap. vertoont 2 typen welke in hetzelfde vel 
voorkomen. Type I is gelijk aan de 10 Kap. en de later verschenen 
1 Rbl. en vertoont op den linkerarm een lijntje, (zie afb. 66, pijl 1). 
Bij Type II is dit lijntje gebroken (zie afb. 66, pijl 2). 

Afb. 66. 

In een vel van 169 zegels vindt men ca. 120 stuks van Type I, de 
overige zegels zijn van Type II. Type II is dus het zeldzaamste van 
beide typen. 

Einde Januari / begin Februari verscheen een derde zegel van 
deze serie t.w. de 1 Rbl., gedrukt op de blanco achterzijde van on 
voltooide 5 Roebelbiljetten (afb. 67) van den Rigasche Arbeiders-
en Soldatenraad in vellen van 1 3 x 6 = 78 zegels. Deze bilietten 
waren aan ééne zijde nog onbedrukt, terwijl aan de andere zijde nog 
slechts een blauwe druk was aangebracht. Voor het volledig 
biljet zie afb. 68. Bij het bedrukken der achterzijde van de onvol
tooide bankbiljetten is er niet op gelet, dat de vellen van onvol
tooide bankbiljetten op dezelfde wijze werden bedrukt. Tengevolge 
hiervan is een deel rechtstaand en een deel kopstaand bedrukt. 
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Afb 68 

Of een zegel rechtstaanden dan wel kopstaanden bankbiljetdruk 
vertoont is bij deze uitgifte slechts bij vergelijking te constateeren. 
BIJ afb. 67 vmdt U een voorbeeld van rechtstaanden druk Het 
voorbeeld van kopstaanden druk vindt U bij afb. 69 Bij recht
staanden druk leest men de woorden „Visu zemju proletareesi 
saveenojatees" van beneden naar boven Bij kopstaanden druk 
staan deze woorden van boven naar beneden Dit 1 Rbl zegel be
staat in vier tinten resp kleuren t w donkerolijfgroen en vermil
joenrood, olijfgroen en vermiljoenrood, smaragdgroen en karmijn; 
smaragdgroen en rood 

Watermerk omlijnde zesstralige ster 

Afb 69 
 Ta» 

De oplage der betreffende zegels is 
10 Kap ca 500 000 stuks 35 Kap ca 1 000 000 stuks (beide typen 

tezamen), 1 Rbl (alle tinten resp kleuren tezamen) ca 1000 000 
st Het grootste gedeelte der oplage van de 35 Kap en de 1 R b l , 
m 1 ongeveer 600 000 stuks van elk, is echter onverkocht gebleven 
en einde 1920 overdrukt, t w. de 35 Kap met 2 Rbl , de 1 Rbl met 
10, 20 en 30 Rbl en in April 1921 is het restant van de 10 Rbl op 
1 Rbl nogmaals overdrukt met Desmit Rubli 

Deze overdrukken zullen t z t nader worden beschreven 
Uiteindelijk bestaan van deze 35 Kap en 1 Rbl zonder opdruk 

dus slechts ca 400 000 stuks 
De zegels zijn getand 1134 en gelijkmatig gegomd met kleurlooze 

gom. Van de 10 Kap is een ongetand vel in omloop gekomen. 

iMMfeAMdl 

'm 

Afb 70 Afb. 71. 
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A A N DE ABONNé'S. 
De abonné's worden verzocht hun abonnementsgeld voor het jaar 

1941 vóór 20 December a s te storten of over te schrijven op post
rekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Rijen. 

Na dien datum zal over het bedrag, verhoogd met 25 c. incasso
kosten per kwitantie worden beschikt. 

Abonné's worden er op gewezen, dat met ingang van den nieu
wen jaargang a l l e e n abonnementen met vereenigingsnieuws ver
krijgbaar zijn tegen ƒ 5.— binnenland (buitenland ƒ 6.—). De 
abonné's in het buitenland worden verzocht den abonnementsprijs 
ad ƒ 6 — per postwissel over te maken (Ned. Indie, Suriname en 
Curasao ƒ 5.—). Indien daaraan op 1 Februari a s. nog geen ge
volg IS gegeven zullen zij van de abonnementslijst worden afge
voerd. DE ADMINISTRATIE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande peisonen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v p. postzegel voor antwoord insluiten). 
; Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
er. B H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel, 
/ 'ug van der Velde, vroeger Rustenburg'erstraat, Amsterdam; 

thans vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
J. S. G. Loncke, Copernicusstraat 52, Den Haag. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

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

In Memoriam: 
TH. H. KLINKHAMER. 

Uit een berichtje in de courant vernam ik het overlijden van 
ons oud-Bestuurslid, den heer Th. H. Klinkhamer, Burgemeester 
van de gemeente Zevenhuizen. 

Gedurende een tijdvak van 25 jaren was hij penningmeester van 
onze vereeniging, na afloop waarvan hij aftrad om zijn werk aan 
een jongere over te dragen. Uit erkentelijkheid voor zijn langdurige 
werkzaamheden voor zijn vereeniging werd hij bij dit aftreden 
tot eerelid benoemd. Gedurende zijn beheer is onze vereeniging 
gegroeid, niet alleen wat het aantal der leden betreft, doch tevens 
ten opzichte van de finantien Een flinke reserve werd gekweekt; 
tentoonstellingen zijn gefinancierd kunnen worden en in een zeer 
gezonde toestand kon het beheer onzer finantien aan een opvolger 
worden overgedragen. 

Nu een jaar na zijn aftreden is hij van ons heengegaan, doch wij 
zullen dankbaar terugzien op het vele werk, dat hij voor zijn ver
eeniging steeds met zoo veel liefde heeft verricht en in de komende 
jaren nog vaak aan hem terugdenken. 

Apeldoorn, October 1940 H. J. BOEKEN JZN. 

Nieuwe leden. 
370. B. Hoogwerff Kroon, Papelaan 156, Voorschoten. (V. en L.) 
387. H. van Vliet, Beethovenstraat 96, Amsterdam Z. (V.). 
425. G. Hollestelle, Notaris te Andel (N.-Brabant) (V.). 

Aanmeldingen voor 1 Januari 1941. 
A C. Meijling, Grundellaan 27, Hengelo (O) (V.) (oud-lid). 
G van der Linden, Laan van Meerdervoort 718, Den Haag. (L. 

en V). 
J Buss, Prof Lorentzstraat 21, Hengelo (O.) (V.). 
H. J. Rondel, p.a. F. H . Jansen, Pieter Florisstraat 36, Hoorn (L.). 

M. W. van Stem Callenfels, Proosdijweg 3, Nijmegen. (V. en L.) 
J. Winters, Zuiderhagen 3, Delden. (V. en L.). 
G. J. Boom, Peppellaan 4, Voorschoten, (V. Alg. en Ned. Kol. en L.) 
H. G. Hofman, Jan Steenlaan 25, Apeldoorn (V.). 
L. C. Quatrel, Koudhoornlaan 18, Ügchelen (V.). 
J. van Houtum, Hoenderloscheweg 84, Ügchelen (V.). 
D. van de Plaats, Zwolscheweg 480, Apeldoorn (V). (Oud-lid). 
ir. J. Klaarenbeek, Tut . Noltheniuslaan 24, Apeldoorn (V.). 
P. G. Geurts, Ügchelen (V.). 
Th. M. VaiUant, van Lijndenlaan 12, Apeldoorn (V.). 
J. H . Reeskamp Jr., van Rhemenslaan 1, Apeldoorn (V). 
N . W. Nehssen, Ügchelen (V.). 
Mej. C. M . A. Leenderts, Loolaan 8, Apeldoorn (V.) (oud-lid). 
P. K. Mensink, Kerklaan 8, Apeldoorn (V.). 

A. de Klerck, Soerenscheweg 89, Apeldoorn (V). 
M M. Poleij, Textiel weg 2, Apeldoorn (V.). 
W. Auping J r , „De Wever", Otterlo (V.). 
T. Uit de Bos, Jachtlaan 129, Apeldoorn (V.), (oud-lid). 
R. J. Hulskamp, Hoofdstraat 37, Apeldoorn (V.). 
J, L. Leeuwenhoek, De Ruijterstraat 32, Apeldoorn (V.). (Oud-1.). 
J. H . J. Stouten, Dorpsstraat 156, Nieuwveen (V. en L.). 
J. Serlier, Fabrieksstraat 16, Apeldoorn (V.). 
Max van Son, Hoofdstraat 102, Apeldoorn (V.). (Oud-lid). 
W. A. Westerveld, Marktplein 11, Apeldoorn (V). 
A Troost, Heerenstraat 3, Monster (V.). 

Adresveranderingen. 
272 K. A. Heijmans Jr., Schieweg 77a, Rotterdam C. 
753 jhr. mr. J. F. de Beaufort, 10 Casinostrasse, Bazel. 
720 G Joha, Van Duivenvoordelaan 116, Voorburg. 
353. W. de Knoop, Colibrielaan 7, Den Haag. 

68 mej. A. J. Holthuizen, Zandvoorter Allee 17, Heemstede. 
94. F. J. N . Postma, Amsterdamscheweg 492,^Buitenveldert, Nieu

wer Amstel (Post best. Amsterdam Z.) 
549. J. J. V. d. Boogert, Huize „Peter Pan", Wissel (Gem. Epe, 

Geld.). 
79. N. Drukker, Adres onbekend. 

Verbetering jaarboekje. 
937. D. Herberts, Rijksweg Zuid 12, Eist (Gld.). 

Overleden. 
Eere-lid Th. H. Klinkhamer. 

Bedankt. 
23. A. Roos. 

910. J. C. G. Loncke. 
752 H. J. Weijers. 
731. C. N . Swart. 

Afgevoerd. 
408. J. Gonlag. 
932. Sr. J. W. Niermans. 
292. G. J. van Wachem. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
Het sectiehoofd van OVER-BETUWE is met de heer C. A. 

HERBERTS, maar D. HERBERTS, Rijksweg-Zuid 12 te ELST. 
(Gld.). 

Zend thans bij Directeur Verkoop uw doubletten in, doch ge
bruikt uitsluitend vereenigingsboekjes. Prijs 5 cent per stuk + port . 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag van de vergaedring van 16 October 1940. De 

voorzitter opent om half acht de vergadering en bespreekt de 
uitgifte der nieuwe serie van Nederland van 5 et. t.m. ƒ 5.—. Het 
vermoeden bestaat, dat deze serie een nooduitgifte is. De notulen 
worden goedgekeurd en de ingekomen stukken behandeld. De 
beeren Keiser en Poulie worden als afgevaardigden voor de 
vergadermg d.d. 24 November gekozen. Na de verloting volgt 
de bezichtiging van Lithauen van den heer Poulie. Deze heer 
heeft hierover zeer veel interessants te vertellen wat door de 
aanwezigen met aandacht gevolgd wordt. De heer Keizer dankt 
den heer Poulie voor de moeite en bewondert het geduld, waar
mede deze heer begiftigd is, bij het uitzoeken der foutdrukken. 
De leden stemmen hier door applaus mede in Na de rondvraag, 
waarbij het vroegere aanvangsuur nog ter sprake komt, sluit de 
voorzitter deze vergadering. 
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wa»»;„, . Postzegel ver eeniging „Breda", te Breda, 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastraat 25, Breda. 

'Vérslag van de vergadering van 28 October 1940. 
De voorzitter opent de door 35 leden bijgewoonde vergadering 

en heet speciaal welkom de beeren Boks en Schuermans uit Ant
werpen, die door de oorlogsomstandigheden sinds Mei niet meer 
aanwezig zijn geweest. Tevens wenst hij eerstgenoemde geluk 
met zijn huwelijk, waarvoor de heer Boks dank zegt. De notulen 
van de September-vergadering worden goedgekeurd en mededee-
ling gedaan, dat de heer van Rijswijk (den Haag) wederom zegels 
gezonden heeft voor de jeugdafdeeling. Drie candidaat-leden wor
den met algemeene stemmen als lid aangenomen. De heer "Wiggers 
heeft een schrijven gericht tot het bestuur, waarin hij mededeelt 
een drietal maanden rust te moeten houden, doch gaarne het pen
ningmeesterschap zal willen aanhouden. Hiertegen bestaat geen 
enkel bezw-aar en de voorzitter spreekt de wens uit, dat de 
heer Wiggers spoedig geheel en al zal zijn hersteld. Van de R. Ph. 
V. is een dankschrijven ontvangen voor de geschonken zegels 
voor de steunactie voor de getroffen leden. De voorzitter dankt 
den heer van Besouw voor de door hem voor dit doel beschik
baar gestelde zegels. Aan den heer Hike worden twee zegels aan
geboden, nl. de nummers 3 en 6 van Nederland. Zoals bekend 
heeft de heer Hike zijn geheele verzameling verloren door het 
bombardement. Ten slotte wordt een schrijven behandeld van 
den heer Cox (Roosendaal), die er zijn spijt over uitdrukt, dat hij 
de vergaderingen niet meer kan bijwonen, in verband met de 
duisternis en het uitgaansverbod. Dit punt is al meer onder de 
ogen gezien en hoezeer wij onze veraf wonende leden ter wille 
zouden willen zijn, is de meerderheid van de vergadering er voor 
de data onzer vergaderingen ongewijzigd te laten, daar velen de 
Zaterdagmiddag niet beschikbaar hebben en de Zondagmiddag 
minder geschikt geacht wordt. Wat wij aan de eene kant zouden 
winnen, verliezen 'vij aan de andere. Wij hopen dus maar, dat 
deze toestand niet al te lang moge duren, waarmede alle leden 
gebaat zouden zijn. Na verloting wordt de vergadering daarop 
door den voorzitter gesloten. 

Nieuwe leden. 
23. (S.E.Z.NK.) P .Jansen, Julianastraat 1, Gorinchem. 
93. (S.E.Z.NK.) A. P. W. A. de Jongh, Dommelstraat A61a, 

Son. N.B., giro 267204. 
206. (S.E.Z.) W. van Sprundel, Grachtweg A508c, Zierikzee, giro 

194978. 
Candidaat lid. 

J. H . Keijzer, Marken binnen 59, Uitgeest (Post Wormerveer). 
(eigen aangifte). 

A. van Loon, Kardinaal van Enckevoirtstraat 13, Tilburg (voor 
gedragen door E. Geeratz, te Breda). 

Overleden. 
104. Th. Klinkhamer, Zevenhuizen. 

Jeugdleden. 
8. D. R. Bouhuys, Brugstraat 16B, Ginneken. 
9. P. V. d. Weygaard, Weth. Romboutsstraat 52, Breda. 

Adreswijzigingen. 
207. J. F. van Kervel, thans Delistraat 38, 's Gravenhage. 
218. C. C. A. Schroder, thans Eikbosscherweg 210, Hilversum. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 November 1940, des avonds 

20,00 uur, in café „Moderne", Breda, (dus niet meer om half acht !) 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 12 Decem

ber 1940, des avonds 20.00 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 December 1940, des morgens 

10.30 uur in „Moderne", Breda. 
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Vereen, van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam, 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 192 hs., Amsterdam Z. 

w. 
In Memoriam 
J. DE RONDEN 
Amsterdam. 

Verslag der vergadering van 26 October 1940. 
Aanwezig 64 leden. Te 3 uur opent de voorzitter deze vergade

ring, welke als proef 's middags wordt gehouden. In zijn openings
woord memoreert mr. de Beer de uitgifte van oorlogszegels, al of 
niet noodzakelijk, alsmede de prijsstijging, welke is gevolgd, voo"-
namelijk de hooggeprijsde Europeesche series. 

Z.i. zal de reactie volgen en het meest die zegels treffen, die het 
meest in prijs zijn gestegen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Vervol
gens wordt het overlijden van ons lid, den heer de Ronden, d.c 
altijd trouw onze vergaderingen bezocht, staande herdacht. 

De heer Polak deelt mede, dat tot zijn spijt het hem ni'-t moge
lijk is, de gevraagde C. P. de J.-zegels te leveren. 

De vier candidaat-leden worden met nagenoeg algemeene stem
men tot lid aangenomen. De prijzen voor het aanbrengen van nieu
we leden in 1939/40 ontvangen de beeren Posthuma, Ludriks en 
Sii-gmund. 

Daar de vergadering met overgroote meerderheid liever Zater-
dui'ra.ddag dan 's avonds vergadert, wordt de vo'.,ep<t» verg,iri(.rir.g 
vastgesteld op Zaterdag 30 November te 3.15 uur. Ter circulatie 
komen een herdenkings-enveloppe van 1890 van Rowland Hill en 
een brief van 1832 van een regeeringspersoon, waaruit blijkt, dat 
de?e vrijdom van port heeft genoten. 

D J «>'-ijsvraag geeft als prijswinnaars: 
Ie. de heer Roodenburg, alle zes vragen goed; 2e. de heer 

Helmholt. 
De beeren de Jong, v. Lente en Posthuma zullen de kascomi.ii Nie 

vormen. 
Na veiling van 7 kavels en verloting onder de aanwezigen slu i 

de voorzitter te kwart voor vijf deze vergadering. 

Aangenomen als lid. 
J. C. Spangenberg, Oranje Nassaulaan 43, Amsterdam Zuid. 
H. J. H. Kruisman, Roel. Harts traat 23111, Amsterdam Zuid. 
G. Verdoner, Trompenburgerweg 45, Hilversum. 

Bedankt als lid. 
P. Verheusele, Arasterdam. 
J T. F. Eyrond, Amsterdam. 
W. J. de Ronden, Amsterdam, overleden. 
M. van Rossum, Adm. de Ruyterweg, Amsterdam. 
Dr. F. A. G. Keesing, Den Haag. 
C. Breet, Baarn 

Adresveranderingen. 
J. Muller Massis, Willemsparkweg 98, Amsterdam Zuid. 
E. Kaufmann, (adres onbekend). 
dr. Réné Hamer, Roemer Visscherstraat 10, Amsterdam West. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 25 November 1940, 's avonds 

te half 8 uur in Café de Boer, Leidsche Plein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 Nov. 1940, 's middags te 3.15 

uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor het rondzendingsverkeer zien wij gaarne boekjes met zegels 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 26 October 1940. 
Op deze eerste Zaterdagmiddagvergadering zijn 33 leden 

aanwezig. Na het openingswoord door den Voorzitter, stelt deze 
voor de viering van ons Jubileum in 1941 te koppelen aan den 
„Dag van de Postzegel". Daar de tegenwoordige leiders der Jeugd
club, de beeren Baljet en Cortenbach door tijdsgebrek als zoodanig 
wcnschen te bedanken, verzocht de voorzitter nogmaals opgaven 
van leden, die deze functie wenschen over te nemen. Er zijn toch 
personen voldoende, die tijd hebben eenige uren per maand, ver
deeld over twee Zaterdagmiddagen zich hiervoor beschikbaar te 
stellen. Anders zal noodgedwongen tot opheffing der Jeugdclub 
moeten worden overgegaan. Onder applaus geeft de heer Van 
Stiaten zich hiervoor op. Wie volgt? Wat de landenwedstrijden 
betreft, wordt besloten deze voort te zetten met prijzen ad ƒ 5.— 
en ƒ 2.50 in postzegels. De punten van andere deelnemers zullen 
niet vervallen, doch op het nieuwe jaar worden overgeschreven, 

De heer Ronting wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen en met een korte toespraak door den Voorzitter gein-
stalleerd. 

De aftredende bestuursleden, de beeren Baljet, Cortenbach, 
Reintjes en Tholen worden bij acclamatie herkozen. 

Bij monde van den heer Nagtegaal brengt de Verificatie-com
missie verslag uit over de boekencontrole. Met applaus wordt de 
penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd. Vervolgens brengt 
de heer Reintjes zijn jaarverslag uit, sluitende met een voordeelig 
saldo van ƒ 162,55 en zijn begrooting, welke, na eenige besprekingen, 
wordt goedgekeurd. 

Vervolgens de groote verloting, zonder nieten, waarbij de heer 
en mevrouw Van Gittert zich op verzoek van den voorzitter met 
de trekking belasten. Bij de rondvraag vraagt de heer van der 
Horst, welke catalogus thans gebruikt zal worden. De voorzitter 
antwoordt, dat in het volgende Maandblad een artikel over Ca
talogi zal verschijnen. Op een vraag van den heer Riezen wordt 
geantwoord, dat ons Jubileumfonds, met welks stichting reeds een 
begin was gemaakt, op verschillende wijzen zal worden opgevoerd. 

Nieu(w lid. , 
J. C. Ronting, Homeruslaan 69, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
P. M. Boelen, thans Jan van Scorelstraat 44bis A, Utrecht. 
W. J. Klunne, thans Emmalaan 2B, de Bilt. 
P. C. van Leeuwen, Prof. Ritzema Boslaan 52, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Donderdag 14 November 1940, des n.m. 

8 uur, Janskerkhof 6, Rest. Cortenbach, Utrecht. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 November 1940, des middags 

half drie in Hotel „Het Kasteel van Antwerpen" aan de Oude 
Gracht, Utrecht. Ruilen van twee tot half drie uur en na afloop 
der vergadering. 

Agenda: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; 4. Ver
kiezing Verificatie-commissie; 5. Verloting; 6. Rondvraag; 7 Vei
ling; 8. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdagen 16 en 30 November en 
14 December a.s. van 2.30—4 uur in Gebouw C.S.B., Kromme 
Nieuwe Gracht, Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR., Valeriusstraat 81a, 's Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 26 October 1940. 
Daar onze voorzitter verhinderd is, de vergadering bij te wonen, 

heet de heer van 't Haaff de aanwezigen welkom, waarna de notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den Bond, inzake 
ons lidmaatschap, waarin men er zijn vreugde over uitspreekt, dat 
onze vereeniging plannen heeft weer in den Bond terug te keeren; 

-.%lrjï-. 

verder een dankschrijven van onzen Hoofdredacteur voor onze ge-
lukwenschen bij zijn benoeming. 

De voorgehangen candidaat wordt bij acclamatie Verkoren ver
klaard en dan is aan de beurt de verkiezing van het bestuur, dat 
m zijn geheel, met alle bij-commissies, wordt herkozen. 

De begrooting van den penningmeester geeft geen aanleiding 
tot vragen, een veiling is er niet en zoo gaat de vergadering uiteen 
na de gehouden en goedgeslaagde verloting. 

Nieuw lid. 
A. Wildschut, Overveen. 

Candidaat leden. 
Jonkhr. A. J. Boreel de Mauregnault. 
A. C. Deenik. 
J. J. Weenink. 

Adresveranderingen. 
A. Starink jr., thans Valeriusstraat 81a, den Haag. 
C. Kivit, thans van Nyenrodestraat 51, den Haag. 
H. M. Braam, thans Parallelweg 4, Hoogezand. 
M. C. Heymans, thans Nieuwe Schoolstraat 14a, den Haag. 
L. Nagel, thans Goudsbloemlaan 45, den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 23 November 1940, des middags half 

drie in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag. 
- Punten van behandeling. Notulen. Ingekomen stukken. Mede-
deelingen. Eventueel onderlinge veiling. Rondvraag. Verloting. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1940. 
Aanwezig 101 leden. De secretaris, de heer van Rest, is door 

dienst afwezig, terwijl de heer v. d. Houven door ziekte verhin
derd is. 

De voorzitter, de heer C. J. Reyerse, opent de vergadering en 
deelt mede, dat door de beeren Brakenburg en Melsert prijzen voor 
de verloting en door de beeren Weening en Robyn jaargangen van 
het maandblad zijn geschonken. Ter circulatie gaat een brief, in 
Nederland verzonden en te bestellen en door de Engelsche censuur 
geopend; van den heer Vos 2 oude brieven met stempels, w.o. een 
z.g. bodebrief. 

In verband met twee ontvangen brieven omtrent het rondzend 
verkeer doet de heer Kirchner eenige mededeelingen, er op wij
zende, dat de Directeur van het rondzendverkeer, evenals de andere 
bestuursleden zonder eenige vergoeding voor de vereeniging wer
ken, maar niet den geheelen dag voor de vereeniging beschikbaar 
zijn. De heer Kirchner zal nog nader bekend maken, wanneer hij 
de leden kan ontvangen. 

De Voorzitter wijst er nog op dat slechte verkoop uit een boekje 
voorkomt. Dat vindt dan vaak zijn oorzaak in te hooge prijzen 
of ook wel in een te groot aantal landen in een boekje. 
De candidaat-leden worden aangenomen. Hierna veiling. 

Ons lid en oud-bestuurslid de heer F. L. Friederich houdt nu zijn 
aangekondigde lezing, met tentoonstelling, over oude afstempelia-
gen. Aangezien het in de bedoeling van den heer Friederich ligt 
om zijn studie in druk uit te geven, volgt hier slechts een kor t 
uittreksel van hetgeen werd medegedeeld. 

Behandeld werd het tijdvak van 1650—1795. 
Duizenden jaren voor onze jaartelling bestonden reeds postver

bindingen. Eerst in de 16e eeuw komt er onder keizer Maximiliaan 
van Oostenrijk een meer geregelde postdienst. In de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden is men ongeveer 1656 overgegaan tot het 
inrichten van den Postdienst (voor Holland, West Friesland en Zee 
land). 

Ongefrankeerde stukken. Van de oudste tijden af tot 1872 wer
den de brieven als regel ongefrankeerd verzonden; de ontvanger 
(geadresseerde) betaalde de verschuldigde kosten. 

Achtereenvolgens worden nog behandeld: 
Gefrankeerde stukken. Gedeeltelijk gefrankeerde stukken. Aan-

geteekende stukken. Voorkeur voor de wijze van verzending. Aan
duiding vervoerkosten. Afstempelingen. Geschreven plaatsnamen. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Postkantoren. De oudste stempeis voorkomende op de door een 
postdienst behandelde stukken. Beschrijving „Postmeester" stempels. 
Buitenland. 

De voorzitter dankt den heer Friederich voor hetgeen hij ons 
dezen middag heeft willen bieden. De heer Vos stelt den heer 
Friederich nog een vraag, die door den spreker wordt beantwoord. 
De vergadering werd door den heer Friederich in de gelegenheid 
gesteld om in verband met hetgeen van zijn unieke verzameling 
hier was tentoongesteld, nog vragen te stellen na de sluiting. 

Op de volgende vergadering houdt de heer Friederich het tweede 
gedeelte van zijn lezing: Het tijdvak 1795—ISIL De post onder 
de Bataafsche Republiek en het Koninkrijk Holland. 

Hierna sluiting. 
Overleden. 

146. C. Th. F. Oelgens van Waveren Pancras Clifford, Den Haag. 
Verbeteringen. 

'c28. A. Nol, niet afvoeren. 
Nummer voor E. M. Oosterwijk, Frankenslag 103, Den Haag wordt 

1488, niet 1216. 
Op 1489 komt C. J. Oosterbaan, Amsterdam. 
1470. A. van Walsum, Jordenstraat 78, Haarlem, moet zijn H . 

van Waisem, Jordensstraat 78, Haarlem. 
1480. F. Brik moet zijn T. Brik. 
1365. ir. W. L. C. Lindenburg, D. Burghstraat 18, Den Haag, moet 

zijn Voorburg. 
1159. A. van Heyzen, niet Heuzen, Nunspeetlaan 21, Den Haag. 

Bedankt tegen 1941. 
971. Mej. W. A. Varossieau, Zwolle. 
628. H . W. Wijnen, Zwolle. 

95. A. du Bois, Den Haag. 
300. A. A. van Ginkel, Den Haag. 

.356. P. M. Boelen, Utrecht. 
i095. A. P. J. Kluytmans, Utrecht. 
1063. C. Jansen, Utrecht. 
1274. P. V. d. Struijf, Utrecht. 
:069. J. Mahler, Den Haag. 
1186. J. Albers, Amsterdam. 
.084. J. Zuring, Oegstgeest. 

Bedankt. 
1180. mr. R. C. Sloos, Deventer (direct). 

'n.i-^;' Candidaat-leden. 
1490. C. Th. Voorhoeve, Javastraat 130, Den Haag, (voorgesteld 

door G. J. Peelen). 
1491. A. Hartsen v. der Hoop, de Ruyterlaan 2, Baarn, (voorge 

steld door A. L. Beker). 
1492. H. C, V. d. Krabben, H. d. S., Boerhaar-Wijhe, (voorge

steld door F. A. V. Dongen). 
1493. B. HoUeboom, Turnstraat 2, Breda, (eigen aangifte). 
1494. J. W. van Eldik, Banaanstraat 16, Den Haag, (voorgesteld 

door P. H. J. Helder). 
1495. mevr. Le Jeune, Regentesselaan 32, RijiW'jk (Z.H.), (voor

gesteld door R. Boekema). 
1496. B. P. A. Zuiderent, Heemraadsingel 211b, Rotterdam C. 
1497. F. M. Vos, Mathenesserlaan 262, Rotterdam C, (beiden 

voorgesteld door A. Goudswaard). 
1498. W. J. Klinkenberg, Marktweg 60, Den Haag, (eigen aan

gifte). 
1499. D. Slot, Laan van Middenburg 28, Voorburg, (voorgesteld 

door M. de Bloeme). 
1500. P. J. Soeteman, Bernulfusstraat 38, Amersfoort, (voorgesteld 

door J. E. Timmer). 
1501. E. ter Brugge, Primulastraat 13, Den Haag, (voorgesteld 

door W. Kok). 
1502. B. Piepenbroek, Regentesselaan 5, Apeldoorn, (eigen aan

gifte). 
.503. A. E. Dudok van Heel, Mauritsstraat 19, Zwolle. 
1504. H. Snijder, Diezerstraat 79, Zwolle, (beiden afd. Zwolle). 
1505. Walthes KnoU, Hof van Delftlaan 3, Delft, (voorgesteld 

door H . L. Huyser). 
1506. H. van Elk, Tuinstraat 1, Utrecht (afd. Utrecht). 
1507. J. G. W. van Rheenen, Jacob Catsstraat 136, Voorburg 

(oud-lid). 

1508. G. V. d. Horst, Aarnout-Dorstlaan 88, Den Haag (voorge
steld door H. U. Vlasboom). 

i509. P. N. van Eist, Stadhouderslaan 98, Den Haag (voor 1941). 
1510. mevr. H. Frankvoort-Diphoorn, Oranjekade 53, Voor

schoten. -̂  
1511. D. van Bekkum, Thomsonlaan 157, Den Haag. 

Mededeelingen. 
De Dir. der Rondzendingen, D. O. Kirchner, Archimedesstraat 

2, Den Haag, houdt spreekuur Dinsdag- en Vrijdagavond 7—9 uur. 
Met het oog op de verduistering in den winter ook Zaterdag
middag van 2—4 uur. 

Dringend verzoek niet op andere uren te komen. 
Adressen gevraagd van: 

J. C. Vis, Den Haag. P. v. d. Struyf, Utrecht. 
J. Molenaar, Breda. P. J. W. Rauman, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
1308. D. J. Nagel, Bezuidenhoutscheweg 197, Den Haag. 
207. J. J. Backer Dirks, Bergweg 175, Rotterdam N. . 
247. C. W. M. Baans, v. Beumngenstraat 32, Den Haag. 
976. C. F. van der Vecht, Margrietstraat 18, Den Haag. 

1262. H. W. M. Plantenga, Galileistraat 3, Den Haag. 
1297. H. Oesterman, Gouverneurlaan 614, Den Haag. 
1377. P. M. Meltzer, Alb. Thymlaan 64, Heemstede. 
730. F. de Jong, Lichttorenstraat 15b, Hoek van Holland. 

1216. B. Sigman, v. Leeuwenhoekstraat 76, Den Haag. 
38. G. W. V. Leyden, Catharynesingel 102, Utrecht. 

]013. C. H. M. van Beek, Erasmusstraat 16, Deventer. 
1410. H . F. A. Miltenburg, Minstraat 19bis, Utrecht. 

67. W. E. Ch. Hendriks, Huis te Hoornkade 42, Rijswijk Z.H. 
680. G. J. V. d. Puil, Daguerrestraat 64, Den Haag. 

65. W. H . van Vriesland, Gerrit J. Mulderstraat 89B, Rot ter
dam W. 

189. B. E. V. d. Sloot jr.. Hermelijnstraat 62, Nijmegen. 
i332. J. W. Baart, Groesbeekscheweg 105, Nijmegen. 
W. Krediet, W. v. Outhoornstraat 36, Den Haag. 
W. M. F. Sutherland, Lindelaan 28, Rijswijk (Z.H.). 
S. Dijkstra, Weverstraat 118, Oosterbeek. 
J. J. Robijn, Regentesselaan 3, Den Haag. 
K. A. Heijmans Jr., Schieweg 77a, Rotterdam C. 
H. Blauw, van Duvenvoordelaan 118, Voorburg. 
K.O. de Vries, v. Zuylen v. Nyenveltstraat 316, Wassenaar. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 22 October 1940, in Hotel „de Bonte Os" te 

Nijmegen. De vergadering werd te ruim 8 uur geopend door 
den vice-voorzitter, mr. Lem, die den aanwezigen het welkom 
toeroept. Spr. richt zich hierbij nog meer speciaal tot den heer 
J. F. J. Janssen, en spreekt mede namens de vergadering, de vol
doening uit over het ongedeerd wederkeeren uit den militairen 
dienst. Spreker verwacht, dat de heer Janssen, als voorheen, een 
trouw bezoeker onzer vergaderingen zal zijn, en vraagt hem zich 
wederom beschikbaar te willen stellen voor de verzorging van 
den nieuwtjesdienst. Hierbij wordt gememoreerd, dat de heer v. 
d. Sloot, gedurende de afwezigheid van den heer J., zich ïls 
waarnemer voor de afdeeling verdienstelijk heeft gemaakt. 

De hierna voorgelezen notulen der vorige vergadering worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Als ingekomen stuk
ken waren aanwezig een circulaire van v. d. Loo's Postzegelhan-
del, alsmede een dankschrijven van de Rotterdamsche Philatelis
ten Vereeniging voor de ontvangen bijdrage ten bate harer gedu
peerde leden. Bij de rondvraag komt de heer J. F. J. Janssen nog 
terug op het verzorgen van den nieuwtjesdienst. Spr. zal met 
genoegen deze functie, na overleg met den heer v. d. Sloot, op
nieuw aanvaardefi. De heer Veen vraagt vervolgens of reeds werd 
gezorgd voor aankoop van zegels voor de a.s. verloting. Bij uit
keering van den Haag in contanten, hebben wij nog geen prijzen, 
zoodat tijdige aankoop gewenscht kan zijn. Vrager wordt beant
woord door den Secretaris. De zegelcommissie zal voor aankoop 
der prijzen zorg dragen, doch kon tot heden daaraan niet vol
doen. Bij de veiling verwisselde slechts een klein kaveltje van eige
naar. 

Afdeeling Utrecht. 
Vergadering op Donderdag 17 October 1940, in het Gebouw 

der N.U.C., Utrecht. Aanwezig zijn 23 leden. Onder de ingekomen 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN . 
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stukken bevindt zich het zoo juist verschenen propaganda-boekje 
van den heer N. A. Zilver: „Mogelijkheden voor verzamelaars". 
Besloten wordt met het oog op de verduistering de ledenverga
dering voorloopig te combineeren met de ruilavonden en ingeval 
na enquête blijkt, dat de meerderheid der leden er de voorkeur 
aan geeft de vergaderingen op den gebruikelijken 3en Donder
dag der maand te handhaven, den aanvang dezer vergaderavon
den te vervroegen tot 7 uur. Voor' de tentoonstelling op dezen 
avond is ingezonden: Vaticaansche Staat compl. ongebr. en een 
serie van Egypte (Hr. Miltenburg), verschillende zegels met voor
stellingen van vaartuigen (Hr. E. Gerritsen), censuurstempels (Hr. 
Timmer) gelegenheidszegels Ned. in blok (Hr. v. d. Woude), een 
vel de Ruyterzegels en oude zegels van Ned. op brief (Hr. Wisse). 
De door het bestuur beschikbaar gestelde 3 prijzen worden onder 
de inzenders verloot. De voorzitter dringt er nog op aan boekjes 
voor de rondzendingen in te leveren. De avond wordt besloten 
met de maandelijksche verloting. 

Afdeeling Venlo. 
Ledenvergadering op Dinsdag 8 October jl. in Café Nationaal 

alhier. De voorzitter opent om half negen de vergadering en 
heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn 17 leden. De 
notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveran
derd goedgekeurd. Bericht van verhindering is binnengekomen v m 
den heer W. Muysers. Vervolgens wordt behandeld het schrijven 
der Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging Rotterdam. Be
sloten wordt aan deze vereeniging een bedrag te schenken van 
ƒ 15.— uit de kas der vereeniging, terwijl op de vergadering zelf 
een collecte wordt gehouden welke nog een bedrag van ƒ 1 1 . — 
opbrengt, tevens worden enkele zegels geschonken. 

De voorzitter geeft een verslag van zijn bezoek aan de groote 
vergadering der Intern. Ver. Philatelica 's Hage, aljvaar o.a. is b^:-
spr'oken de kwestie der jaarlijksche groote verloting. Na eenige dis
cussie wordt door de vergadering besloten met op 2 na algemeene 
stemmen de groote verloting van den Haag maar op 't oude te laten. 
In verband met de tijdsomstandigheden wordt besloten de ver
gaderingen in de toekomst om 7 uvr n.m. te beginnen. Hierna 
heeft de maandelijksche verloting plaats en wordt de vergadering 
na de rondvraag te circa 10 uur gesloten. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 23 November 1940, te 14,30 

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

5. Lezing, 2e gedeelte, door den heer F. K. Friederich: Het tijd
vak 1795—1811. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag, sluiting 
en ruiluur. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mei. B. H. ] . 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3den Donderdag te 7.30 
uur in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van l—JY^ uur ruilen). 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), in verband met de verduistering 
voortaan eiken 3en Zaterdagmiddag der maand om 4 uur, in hotel 
Peters, Melkmarkt, Zwolle; de eerste maal dus 19 October 1940. 

Rotterdamsche P'-''^*elisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H. W. BORSTLAP, Heemraadssingel 26a, Rotterdam C 

Verslag der vergadering op 26 October 1940. 
Te omstreeks 3 uur opent de voorzitter de vergadering, welke 

door 70 leden bezocht blijkt te zijn. 
Na een inleidend woord geeft de voorzitter het woord aan 

het bestuurslid C. v. d. Lecq, die met de bestuursleden H. Zwij-
nenburg en V. H. W. Borstlap een commissie uit het bestuur had
den gevormd voor een steunactie ten bate van de leden, die door 
de Mei-gebeurtenissen hun philatelistisch bezit verloren hebben. ■ 

De heer C. v. d. Lecq bracht naar voren, dat deze steunactile
niet de bedoeling heeft gehad deze leden volledig schadeloos te 
stellen voor hun verlies, doch door een schenking op philatelis
tisch gebied hen voor de philatelie te behouden en hun weder een 
eersten stap mogelijk te maken op het pad van hun liefhebberij. Dit 
bracht tevens mede, dat handelarengetroffenen van deze actie 
uitgesloten zijn gebleven. 

Deze steunactie heeft in geheel philatelistisch Nederland weer
klank gevonden en is het spreker dan ook een genoegen heden 
aan ieder van de getroffen leden een blanco album uit te reiken, 
waarin een gedrukte opdracht, vermeldende, dat deze schenking 
geschiedt namens „Philatelistisch Nederland" als symbool van de 
eenheid in de Nederlandsche philatelie. Bij deze album werd tevens 
als handleiding nog de bekende brochure van den heer N. A. Zil
ver gevoegd betreffende „mogelijkheden" bij het postzegel ver
zamelen. Bovendien ontving ieder der leden nog een z.g. bon
boekje, hetwelk o.a. kan dienen voor aankoop van zegels uit de 
veilingen en rondzendingen der vereeniging, en in het bijzonder 
voor de veiling, welke hedenmiddag zal plaats hebben van voor 
de hulpactie geschonken zegels en die ongeveer 160 kavels omvat. 

Hierop volgde de uitdeeling der albums, welke direct daarop 
gevolgd werd door de veiling. Wegens het ver gevorderde uur 
konden niet alle kavels geveild worden, zoodat dit een volgende 
maal zal worden voortgezet. Het feit in aanmerking genomen, 
waarvoor de veiling werd gehouden, waren de prijzen zeer goed. 

Vervolgens kwamen nog eenige agendastukken in behandeling, 
waarbij een schrijven van den administrateur van de afdeeling 
„Rondzendingen", waarin deze verzoekt in verband met zijn 
verhuizing naar Voorburg, zijn functie als administrateur te mogen 
neerleggen. 

De voorzitter bracht hierop den heer v. Ameide warmen dank 
voor al hetgeen hij als administrateur voor de vereeniging heeft 
gedaan en zeide er van overtuigd te zijn dat hij, behalve den groo
teii dank van het Bestuur, ook dien van de leden met zich naar 
zijn nieuwe woonplaats medeneemt. Dit werd door de leden met 
levendig applaus bevestigd. 

In aansluiting hierop deelde de voorzitter mede, dat, ondanks 
de verliezen, welke waren geleden, het bestuur het toch noodza
kelijk achtte wederom de gelegenheid voor rondzendingen te 
moeten openstellen en was het lid, de heer W. Sypkes, door het 
bestuur bereid gevonden deze functie van administrateur op zich te 
nemen. Wie de heer Sypkes is behoeft niet nader te worden gezegd 
en behoeft ook een extra aanbeveling van het bestuur n'ct te vol
gen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierop de heer Sypkes 
bij algemeen goedvinden in deze functie gekozen. 

Gezien deze verkiezing deelde de Voorzitter mede, dat van 
heden af aan weer boekjes voor de rondzendingen bij den nieuw 
verkozen administrateur kunnen worden ingezonden, doch waar 
een nieuwe steunactie eventueel uitgesloten moet worden ge.iclit, 
wordt er met nadruk op gewezen, dat de inzending, voor zoover 
m^jlest betreft, geheel voor rekening van de inzenders zal ko
men. Bovendien zal er streng de hand aan worden gehouden, J.it 
van één lid niet meer dan 10 boekjes in de rondzending worden 
opgenomen, tenzij er niet voldoende boekjes zijn om een goed 
rondzendingsverkeer te onderhouden. 

Voorts werd nog een schrijven behandeld van het lid, den heer 
J. Kans, waarin deze zich beklaagt over de schaderegeling van de 
afdeeling „Rondzendingen", voor zoover zijn inzendingen betreft. 
De Directeur dezer afdeeling, de heer J. Eijgenraam, dient hierop 
uitvoerig van repliek en stelt een motie voor, waarbij de grieven 
in het schrijven van den heer Kans als ongemotiveerd van de hand 
worden gewezen. Zonder discussie wordt deze motie met alge
meene stemmen aangenomen. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Bij de ballotage van de candidaatleden worden deze alle zond.'r 
stemming als lid aangenomen. 

Na nog enkele kavels te hebben doen veilen, sluit de VoorzItt.;r 
te 5 uur de vergadering, zulks wegens andere bestemming van de 
zaal. 

Candidaat-leden. 
53. R. Boekema, Prinsestraat 60, Den Haag. (Oud-lid). 

J. 317. S. A. Isaacs, Roemer Visscherstraat 24 A, Rotterdam, 
(eigen aangifte). 

Adres veranderingen. 
122. H. Wermeester, thans Nolensstraat 66 A, Rotterdam. 
211. J. A. Verkuil, Jr., thans Delfgaauwstraat 90, Rotterdam N. 

Vergadering. 
Daar onze eerstvolgende ledenvergadering niet in de gewone 

zaal kan plaats vinden, zal de plaats op onzen clubmiddag nader 
worden bekend gemaakt. Eventueel nadere inlichtingen aan het 
secretariaat. Tel. 38694. 

Deze vergadering zal o.o.v. worden gehouden op Zaterdag
middag 23 Novemter 1940. 

Aanvang 2% uur precies. Zaal geopend 2 uur. 
Hierop zullen plaats vinden: 
2%—3J4 uur: Voortzetting groote veiling van de geschonken 

zegels ten behoeve van de getroffen leden. 
3K uur: Vergadering. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen 

stukken. Ballotage Candidaatleden. Verloting. Bestuursmededee-
lingen. Rondvraag. Sluiting. 

Bekendmaking afd. Rondzendingen. 
De afdeeling „Rondzendingen" maakt bekend, dat inzending 

van boekjes thans kan geschieden, aan het adres van den heer W. 
Sypkes, Noordsingel 33 A, Rotterdam N. 

Hierbij wordt nadrukkelijk onder de aandacht van de inzen
ders gebracht, dat alle molest geheel voor rekening van de in
zenders zal zijn. Voor gewone gevallen blijft de verzekering der 
rondzendingen gehandhaaft. 

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

Verslag der vergadering van 30 October 1940. 
Aanwezig 35 leden en 2 gasten. In zijn openingswoord verzoekt de 

voorzitter de aanwezigen o.m. om toch vooral niet te vergeten, de 
uitnoodigingskaarten mede te brengen en eventueel gemis hiervan 
voor den aanvang der vergadering aan het Bestuur mede te deelen. 
Na lezing der notulen en een bespreking over het tijdstip der 
vergaderingen gedurende de verduisteringsperiode volgt voorle
zing der jaarverslagen. Uit dat van den Secretaris blijkt o.a., dat 
„De Globe" in het afgeloopen jaar een grooter ledental heeft 
bereikt, dan gedurende haar bestaan het geval was en dat het 
gemiddelde bezoek der vergadering 30, tegen vorig jaar 24, heeft 
bedragen. Ook overigens is het verslag in alle opzichten hoop
gevend. De penningmeester gaf het jaar 1939—1940 evenmin 
reden tot klagen. Het saldo der gewone kas bedroeg nl. ƒ 1064,53 
en dat van de bijzondere kas ƒ451.54. 

Ook het Hoofd der Rondzendingen kan een alleszins gunstig 
verslag uitbrengen. Ondanks het feit, dat de rondzendingen 3 
maanden korter circuleerden dan in 1938—1939, was het bedrag 
van den verkoop bijna tweemaal zoo groot ! Hierna is het woord 
aan oud-voorzitter Pos, die mededeelt, zijn voornemen om mettertijd 
een deel van zijn collectie af te staan, reeds thans in een daad om te 
willen zetten. Spr. schenkt aan „De Globe" zijn verzameling plaat-
fouten en andere afwijkingen van Nederland. Hij spreekt tevens 
de hoop uit, dat er onder de leden een gegadigde zal worden ge
vonden om deze verzameling verder te verzorgen en te comple-
teeren. Uit het warme applaus, dat op zijn woorden volgt, spreekt 
de groote waardeering der aanwezigen voor dit gebaar. Nadat de 
voorzitter de gevoelens der vergadering onder woorden heeft 
gebracht en een beroep heeft gedaan op den heer Pos om zijn 
medewerking te willen verkenen bij de completeering der ver
zameling, overhandigt laatstgenoemde het album aan den voor
zitter. 

42. G. C. Jansen. 
96. P. Elijzen. 

Nadat besloten is, de beeren dr. v. d. Flier, Kaas en van Riems
dijk als lid toe te laten, sluit de voorzitter deze geanimeerde bij
eenkomst. 

Nieuwe leden. 
37. dr. A. van der Flier, Mariënbergweg 19, Oosterbeek. 
46. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam. 
56. R. J. L. van Riemsdijk, Roemer Visscherstraat 2a, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
L. Calkoen, Hommelscheweg 405, Arnhem (eigen aangifte). 
F. Delmonte, Huize „Helvetia", Brummen (Voorgesteld door A. 
Katz). 

Bedankt. 
47. J. Beeckman. 
14. H. Tennekes. 
28. C. H. Diephuis. 

Belangrijk bericht. 
Tot nader aankondiging zullen de gewone vergaderingen ge

houden worden op den laatsten Zaterdagmiddag van iedere maand. 
Bovendien wordt op den tweeden XSf'oensdag van iedere maand, 
des avonds te 7 uur, in „National" te Arnhem een ruilavond ge 
houden. De eerste ruilavond zal dus worden gehouden op 13 No
vember, de volgende op 11 December a.s. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zaterdagmiddag, 30 November 1940, om 

3 uur precies in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 12 October 1940. 
Aanwezig 14 leden en als introducé de heer Treiture. 
De voorzitter opent deze bijeenkomst en heet den introducé 

welkom naast de aanwezige leden. De notulen worden gelezen en 
goedgekeurd, waarna de heer Eygenraam de zegels betrekking 
hebbende op de nummers 1, 2 en 3 van de eerste en tweede emissie 
Nederland laat rondgaan uit zijn collectie. Deze verzameling 
vormde een keurig geheel, prachtige stukken in alle verscheiden
heden passeerden de tafel. Na de rondgang dankte de voorzitter in 
passende woorden voor het genotene, waarna over werd gegaan tot 
de verloting. Bij de rondvraag werd het overlijden van ons oud-lid 
de heer Klinkhamer gememoreerd, waarna men ging napraten, 
nadat de heer Samson de vergadering had gesloten. 

L. W. I. 

Ned. Phil. Vereen. , Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H. 'WL'VJ.NBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Verslag dci vergadering van 26 October 1940. 
Opening te 15 uur; de notulen der September-vergadering worden 

goedgekeurd na voorlezing door den secretaris na een korte aa.i-
vuUing. De hr. Rumpff, die eenige veilingen door handelaren bij
woonde, doet hieromtrent eenige mededeeling met betrekking to t 
aldaar bestede prijzen, welke varieerden tusschen 3 en 50 cent per 1 
Michelmark(!) 

Van de Rondvraag wordt een gering gebruik gemaakt. Na de pauze 
verleent de voorzitter het woord aan den heer Robbers, die naar 
aanleiding van zijn eerste vergadering-bezoek na zijn benoeming 
tot eere-lid, thans mondeling hiervoor zijn dank betuigt. Twee derde 
gedeelte der ruim 40 kavels gaat met de veiling voor pl.m. ƒ 24.— op 
een nieuwen eigenaar over. Na de verloting onder de aanwezigen 
van eenige aardige zegels sluit de voorzitter deze samenkomst te 
pl.m. 17 uur 30. Evenals na de vorige vergadering wordt weinig of 
geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot onderling ruilen. 

H. W. 
Nieuwe leden. 

118. J. G. Crabbendam, Tramstraat 3, Zandvoort. 
109. N . D. Boevink, Zaanenlaan 56, Haarlem. 
121. A. van Dantzich, Zaanenlaan 161, Haarlem. 
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Candidaat-Ieden. 
M. W. van der Koog, Leidschevaartweg 129, Heefnstede, post 

Haarlem (voorgesteld door dr. Van Lelijveld). 
J. Brinkman, Prof. v. d. Waalsstraat 36, Haarlem; (voorgesteld 

door W. J. WijsmuUer). 
H. G. J. Ras, Deurloostraat 101 II, Amsterdam-Z.; voorgesteld 

door C. T. Tellekamp). 
J. H. B. van der Groen, Uranusstraat 31, Haarlem. (Voorgesteld 

door H. H. ten Brink). 
Geroyeerd. 

14. J. W. Zwart. 
Adresveranderingen. 

155. C. J. J. Kuypers, thans Sumaringstraat 35, Haarlem. 
180. mr. J. van Gulik, thans Jan v. Schaffelaarstraat 37, Barne-

veld. 
177. J. H. van der Veer, thans Kleverparkstraat 13, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene Ledenvergadering op Zaterdag-namiddag 30 November 

1940 te 15 uur in Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 b. d. Zijlbrug, 
Haarlem. Let s.v.p. op datum en uur! De agenda vermeldt o.a. 
Postzegelshow en veiling; men gelieve 1 tot 3 vellen zegels ter be
zichtigingstelling ter vergadering mede te brengen; kavels ter vei
ling kunnen uiterlijk Dinsdag 26 November 1940 ingezonden wor
den aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 21 October 1940. 
Aanwezig 29 leden. De voorzitter, de heer Kielman, is wegens 

ziekte afwezig. Tot de komst van den 2en voorzitter, den heer 
K. A. Cleij, berust de leiding bij den heer Ongering. De notulen 
van de vorige vergadering worden door den secretaris gelezen en 
onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen stukken worden be
handeld. Het candidaat-lid, de heer De Wolff, wordt met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. Een verloting van eenige aardige 
series wordt gehouden. De voorzitter vraagt of er onder de leden 
zijn, die iets weten om de vergadering nog aantrekkelijker te ma
ken. Naar aanleiding hiervan ontspint zich een discussie. Besloten 
wordt in het vervolg zoo kort mogelijk te vergaderen en daarna 
een ruil-avond te houden. 

Nieuw lid. 
32. C. R. de Wolff, Ceramstraat 12, Groningen. 

Candidaat-leden. 
R. G. C. Oldeman, Heerestraat 109 Groningen, (voorgesteld door 

mr. Reus). 
B. J. Geertsema, Parkweg 80, Groningen, (voorgesteld door Walles). 

Adresveranderingen. 
B. W. van der Schans, thans Charlotte de Bourbonlaan 56, Rotter

dam. 
H. K. Ronner, thans p.a. G. Ronner, Verl. Lodewijkstraat 27a, 

Groningen. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 16 November 1940, 's avonds te 
7,30 uur in het restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 20 October 1940. 
Aanwezig 30 leden. De Voorzitter opent met een welkomst-

g'O.t. De notulen worden goedgekeurd. 
v'an den Burgemeester onzer stad hebben wij, namens den Pro-

ur iur Generaal te 's Hertogenbosch, toestemming gekregen om de 
vergadering op heden te houden, onder uitdrukkelijke voorwaar
den, dal zij alleen toegankelijk is voor schriftelijk op naam genoo-
digde leden van onze vereeniging. Bij de rondvraag maakt de heer 

Theunissen de opmerking, dat iemand uit een rondzetiding 7 de
zelfde series en uit een andere rondzending 10 dezelfde 
series heeft genomen, hetgeen hij niet collegiaal noemt. 
Hieromtrent bestaat verschil van meening; de Voorzitter geeft toe, 
dat, hoewel het jammer is, wij zoo'n geval niet kunnen Verbieden. 

Voor de nieuwe Roode Kruiszegels van België, w'aarvoor moet 
worden ingeschreven, geven zich verschillende leden op. Al deze 
leden storten het bedrag, ongeveer ƒ 1,50 per serie. De zegels 
zullen worden besteld. 

Hierna brengt de heer Verzijl verslag uit over het bezoek aan de 
Bondsvergadering te Amsterdam, die hij en de heer van de Ven, a h 
afgevaardigden van onze vereeniging, hebben bijgewoond. 

Als slot volgt de gratis-verloting en het gezelschapsspel. 
J. H. 

Volgende bijeenkomsten. 
Zondag, 17 November 1940, vergadering om 3>2 uur; 
Maandag, 2 December 1940, beurs om 734 uur. 
Zondag, 15 December 1940, vergadering om 3}^ uur; 

telkens in de bovenzaal van Hotel de l'Ünivers, Kleine Straat 12, 
Maastricht. 

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

Ondanks de pogingen van het bestuur om het vereenigings-
leven weer in normale banen te leiden, moeten wij de hooo 
daarop na de vele bombardementen van de laatste weken wel 
opgeven. Velen hebben onze stad weer verlaten om elders een 
veilige schuilplaats te vinden. Het is niet mogelijk, nu een rond
zending te laten circuleeren. De verloting, die in de maand N o 
vember zou gehouden worden zal, indien eenigszins mogelijk, 
door het bestuur en eenige leden worden verzorgd, waarbij zij 
rekening zullen houden met de verzamelobjecten van de leden. 
De prijzen kunnen van 25 November af worden afgehaald bij 
den heer F. Ruder, Javastraat 139. Wij vertrouwen, dat "wij a lk 
leden tevreden zullen stellen, maar bovendien rekenen wij erop,, 
dat allen ook de vereeniging dezelfde trouw zullen blijven be-r' 
toonen, zooals wij tot dusverre hebben ondervonden. Het bestitttC 
blijft diligent om, zoodra de omstandigheden het veroorloven, m e t ' 
nieuwe moed aan den slag te gaan. 

Nieuwe leden. 
J. Visser, Ruijghweg 3, Den Helder. 
J. J. Hoogerwerf, Javastraat 126, Den Helder, 
mevr. D. J. Wine-Rappard, Veldheimlaan 29, Zeist. 

Adresveranderingen. ,M'^'r-m^-fi^,;ji 
S. Broertjes, thans Middenweg 109, Winkel. *"^.'.*-^/ r t ^ ' - ^ 
M. V. d. Sluijs, thans Markt A 155, Veere (Zeeland). 
H. J. Suermondt, thans EHselaan Cl89, Hat tem (Gelderland). 
F. V. d. Blink, thans Huizerweg 153, Blaricum (N.H.). ki' 
A. C. van Bremen, Soembastraat 63, Den Helder. 

Bedankt. 
Mej. J. Poortman, Javastraat, Den Helder. 
C Brouwer, Lijsterstraat 32, Den Helder. 
W. Annijnas, Kanaalweg 174, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1940. 
De voorzitter opent de vergadering waarop enkele trouwe bui-

tenleden ontbreken. De notulen worden goedgekeurd. Een candi
daat-lid wordt geinstalleerd. 

Voor de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging wordt het be
drag van de maandverloting beschikbaar gesteld. 
mill illlllllllli"<ill|||il!llli">llll||Hlllli'iii||||||!|||iii>iii||||{|{||iii<iii||||||||i illllllllillimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii 
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KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
HIUipilwiii|||^||||iiuiiiii{||||||iiiiiiii|||||{|iiiiiMit|||)|{||iiiiniii||{|||iiiiiiiiiH|{||||iiiiiM!|||||{||iiiiiiii||||||^^ 
lllllliMlIlllilllllll lllilllilllliillllliillllllliillllillllllllMUllllilUllliiilllltllllllllhillilllllllllliiiilllllllillNiiiillilllilllnnill»^ 

- -a 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN ; ^ ^ . , 



16 NOVEMBER 1940. NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. VIII 

Daar de laatste vervoergelegenheden naar de omliggende plaat
sen aanmerkelijk vervroegd zijn, kunnen de buitenleden de ver
gaderingen bezwaarlijk bijwonen. Besloten wordt de volgende ver
gadering op Zondagvoormiddag te doen houden. Ten slotte vindt 
toch een verloting plaats, waarna sluiting. 

Nieuw lid. 
E. Bock, Akerstraat 39, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 24 November 1940, des morgens 11 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

f TH. KEIJZER. 

Verslag der vergadering van 17 October 1940. 
De voorzitter opent om 8 uur de vergadering, die opmerkelijk 

goed bezocht is en in verband met de volle maan een week ver
vroegd was. Na voorlezing der notulen, werd besloten de verzeke-
nngen der Rondzendingen tegen den opgegeven premie te aan 
vaarden. Vele nieuwigheden kwamen ter tafel en na een mooie ver
loting werd deze zeer gezellige vergadering gesloten. 

J. H. F. 
Overleden. 

Th. Keijzer. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 
14 November 1940, des avonds om 7.30 uur, in café „de Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 19 October 1940. 
Aanwezig 8 leden. Te 2 uur opent de eere-voorzitter, de heer 

D. E. Wolfert, de vergadering en wenscht alle aanwezige leden 
welkom. De notulen van de vorige vergadering worden voorgele
zen en ongewijzigd goedgekeurd. Volgens ontvangen mededeeling 
van den heer A. Dubrulle te Gent zouden de nieuwe zegels in 
België ten behoeve van het muziekfonds in den loop van de 
maand November 1940 verschijnen. De aandacht van de leden 
wordt gevestigd op de inmiddels verschenen opdrukken van 5 cent 
tot en met 5 gulden. Tijdige aankoop verdient vermoedelijk aan
beveling. 

Nadere inlichtingen worden ingewonnen of 'n postzegelvereeni
ging 'n vereeniging is met een niet uitsluitend commercieel doel 
waaruit dan zal moeten blijken of onze vereeniging tot aangifte 
al dan niet is verplicht. 

Voor de verloting worden eenige zegels geschonken door dtn 
heer D. E. Wolfert, waarvoor vriendelijk dank. 

Na de rondvraag sluit de eere-voorzitter de vergadering te 
ruim 5 uur. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 23 November 1940, des namiddags 3 

uur, in hotel „de Beurs" te Sas van Gent. 

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

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

welkom, vooral de 3 hier aanwezige candidaat-leden. De notulen 
worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor kennisgeving aan 
genomen. 

Besloten wordt, in te gaan op het verzoek om hulp van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en hen een gedeelte van 

het geld te zenden, dat wij disponibel hadden gehouden voor het 
lenigen van oorlogsnood. Bovendien wekt de voorzitter de leden 
op, om toch vooral ook zegels te zenden. 

Het bestuur heeft 2 exemplaren besteld van het boekje van den 
heer Zilver, waarvan er thans een ter inzage ligt voor de leden, 
die er belang in stellen. Bestelling kunnen bij het Bestuur worden 
opgegeven. 

Het bestuur stelt voor, de vergaderingen dezen winter steeds op 
Zondagmiddag te houden, daar het in verband met de verduistering 
voor de buitenleden ondoenlijk is, 's avonds te vergaderen. Tevens 
wil het de vergaderingen wat vroeger laten beginnen, hetzij om 
half drie, hetzij om twee uur. Besloten wordt de vergaderingen om 
half drie te laten beginnen, maar de zaal zoo mogelijk reeds om 2 
uur open te stellen voor die leden, die in verband met den treinen
loop vroeger moeten komen. 

Ingekomen is nog een schrijven van den heer Ottevanger, dat 
hij tot zijn spijt, dezen winter de voorgenomen lezingen niet kan 
houden, daar hij ofwel al om 11 uur van huis zou moeten, of pas 
's middags om vier uur weg kan. Ten slotte heeft de voorzitter 
nog een verheugende mededeeling voor de verzamelaars. Van den 
opdruk Cour Permanente bestaan twee typen, een van de eerste 
oplaag en een van de tweede. De vereeniging heeft twee keei 
zegels besteld en heeft zoodoende beide typen ontvangen. De leden, 
die dus reeds den eersten keer de serie kochten, bezitten het type I. 
Er zijn nog enkele series type II verkrijgbaar, waarvoor groot animo 
blijkt te bestaan. 

Hierna herdenkt de voorzitter het feit, dat onze Vereeniging 
thans tien jaar bestaat. De feestelijkheden hebben in verband met 
de tijdsomstandigheden geen voortgang kunnen vinden, doch in 
de plaats zijn nu voor de jaarlijksche verloting zonder nieten bui
tengewoon mooie prijzen beschikbaar gesteld. De voorzitter 
spreekt de hoop uit, dat onze Vereeniging ook de volgende tien 
jaar even hard zal mogen groeien en bloeien. 

Daarna vinden de gewone verloting en de jaarlijksche verloting 
zonder nieten plaats. Daar er voor de rondvraag ditmaal geen 
animo bestaat, sluit de voorzitter het officieele gedeelte der verga
dering. J. H.K. 

Candidaat-leden. 
H. y. Maas, Choorstraat 1, den Bosch. 
P. Reusing, Stationsstr. 78, Boxtel. 
R. Birnbaum, Stoofsteeg 7, Gouda. 
A. Nieuwenhuizen, Gameren (N.Br.). 
F. A. C. Pijnenborg, Vughterstraat 51, den Bosch. 

Adresveranderingen. 
mevr. H. Verbruggen-Koppendrayer, thans Torenstraat 5, 's Her-

togenbosch. 
J. J. Diedrich, thans Straatweg E81, Hintham. 

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

Verslag der ledevergadering van 27 October 1940. 
Eenigszins over tijd werd deze vergadering in aanwezigheid van 

bijna altijd dezelfde trouwe leden geopend door den voorzitter. 
De notulen der Augustus-vergadering worden goedgekeurd, de 

ingekomen stukken afgehandeld en de ingekomen boekjes „Moge
lijkheden" onder de aanwezige leden uitgereikt. 

Het bericht van het hoofdkantoor te Brussel omtrent het ver
schijnen van Belgische zegels werd besproken. 

Omtrent het al dan niet lid blijven van enkele leden, die aan 
den oproep van het bestuur geen gehoor gegeven hadden, werd be
sloten deze leden nog eens aan te schrijven. 

De voorzitter deelde mede, dat de leden steeds hun oproepkaart 
mee ter vergadering moesten brengen. 

Een lid had eenige foutdrukken bij zich, welke besproken en be
zichtigd werden. 

Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt, waarna deze 
prettig verloopen vergadering werd gesloten. 

Adresverandering. 
J. Blascowitz, Genhout 22, Beek (L.). 

Geroyeerd. 
J. V. d. Vuurst, Grefkenstr. 7, Rumpen, Brunssum. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secretaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driehuis (Velson). 

Bedankt. 
A. J. Gjertsen, IJmuiden. 
J. A. Bode, Velsen-Driehuis. 

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

Verslag der vergadering van 7 October 1940, ter gelegenheid 
van ons 5-jarig bestaan. 

In de met bloemen versierde vergaderzaal opent de heer Kroger 
onze 2e voorzitter, om 7.30 uur de vergadering. Vele leden hebben 
aan onzen oproep gehoor gegeven en zijn hedenavond aanwezig. De 
heer Kroger wijst er op, dat het hedenavond precies 5 jaar is ge
leden, dat onze vereeniging werd opgericht en van 7 leden is ge
groeid tot 40. Gezien wij allen om 10 uur thuis moeten zijn, zal 
alles in korte trekken worden behandeld. Hoewel geen officieele 
feestcommissie is samengesteld, aldus de heer Kroger, hebben wij 
gemeend, dat deze avond niet zonder meer onopgemerkt mocht 
voorbijgaan. M.i. zou dit een miskenning van het streven van het 
bestuur zijn. Ik hoop dan ook, dat wanneer het 10-jarig bestaan 
zal zijn aangebroken, een officieele feestcommissie zal zijn samen
gesteld. Spreker brengt voorts dank aan den heer Schouten, die 
hem met raad en daad ter zijde heeft gestaan. 

Vervolgens wordt door den heer Kroger een aantal Delfts blau
we herdenkingsbordjes uitgereikt aan het bestuur en de leden, die 
hedenavond 5 jaar lid zijn. Deze attentie wordt dankbaar aanvaard. 
Aan den heer Polling worden 2 zegels overhandigd de nos. 1 en 2 
van België, welke hem door de vereeniging worden geschonken. 
Voorts worden aan alle ter vergadering aanwezige leden 2 con
sumptiebonnen verstrekt, welke met veel animo worden geaccep
teerd. Hierna is het woord aan den heer Polling onzen len voor
zitter. Deze memoreert in het kort de verschillende belangrijke 
feiten, welke in de 5 jaren, dat onze vereeniging bestaat hebben 
plaats gehad. Vervolgens brengt de heer Palsgraaf namens het be
stuur dank aan de beeren Kroger en Schouten voor hun werk om 
dezen avond zoo te doen slagen. Namens de leden richt de heer 
V. Doorninck eenige woorden tot het bestuur. Hierna is het 
officieele gedeelte afgewerkt en wordt overgegaan tot de groote 
jaarverloting. Vele mooie prijzen zijn aanwezig en elk lid wint een 
prijs. Hierna wordt nog wat gehandeld met den heer Daudt, waar
na om 9.30 uur de vergadering uiteengaat. 

Nieuw lid. 
Mej. T. Verhaik, F. W. Reitzstraat 14, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op 25 November 1940, aanvang 8 uur. 

Bekendmaking. 
Op de vergadering van 25 November 1940 zal een ruilavond 

worden georganiseerd. Alle leden, die wat te ruilen of te koop 
hebben, zijn dan in de gelegenheid hun doubletten naar verkiezen, 
of te ruilen of te verkoopen. Het bestuur dringt er bij de leden 
op aan zooveel mogelijk medewerking te verleenen om dezen avond 
te doen slagen. 

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

Verslag der vergadering van 23 October 1940. 
Deze vergadering werd bijgewoond door 19 leden. Bovendien 

was aanwezig de heer Boonen uit Bussum, die door den Voorzit
ter in zijn openingswoord werd welkom geheeten en bedankt vooi 
de fraaie zegels, welke hij voor de verloting schonk. 

Na voorlezing der notulen en enkele mededeelingen werden op 
voorstel van het Bestuur drie nieuwe leden met algemeene stemmen 
door de vergadering aangenomen. Daarna werd gepauzeerd. 

In deze pauze vonden de leden gelegenheid om heel wat van hun 
gading uit de door den heer Boonen meegebrachte collecties te 
koopen. 

Ten slotte werden in de veiling weer eenige kavels tot billijke 
prijzen verkocht, waarna de vergadering met een flinke verloting 
werd besloten. 

Nieuwe leden. 
B. van der Heijden, Tollenslaan 11, Amersfoort. 
A. L. Beker, Stort Noord 10, Amersfoort. 
A. F. H. Buinink, Hamersveld E7. 

Vergadering. 
Vergadering op "Woensdag 20 November 1940, des avonds h.lf 

acht in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 22 October 1940. 
Aanwezig 19 leden en 1 introducé. De voorzitter opent om 

halfacht de vergadering, waarna de secretaris de notulen voorleest, 
die onveranderd worden goedgekeurd. Van de firma Auf der Heide 
is wederom een prijslijst ontvangen. Daar blijkt, dat voor vele leden 
het avondvergaderen wegens de verduistering bezwaarlijk is, wordt 
deze kwestie ter tafel gebracht. Na onderlinge besprekingen wordt 
met meerderheid van stemmen besloten voorloopig niet meer op 
Dinsdagavond te vergaderen; voor 2 a 3 maanden zullen de bijeen 
komsten elke 2e Zaterdagmiddag en 4e Zondagochtend der maand 
gehouden worden. De heer Snitjer vraagt hierna het woord voor 
een kort philatelistisch praatje, hetwelk hoofdzakelijk over de prijs-
verhoogingen der postzegels van Nederland en Koloniën gaat. Spr. 
geeft o.a. als voorbeeld de courseerende waarden van Curajao en 
Suriname, welke zegels in Haarlem aan het philatelistenloket niet 
meer te verkrijgen zijn; voor deze series worden nu al vrij hooge 
prijzen gevraagd. De heer Heydenrijk deelt naar aanleiding hiervan 
mede, dat hij bij een handelaar in Amsterdam ƒ 10 voor de serie 
van Curayao had moeten betalen. Op deze serie wordt dus reeds 
een flinke winst gemaakt en de verwachtingen zijn, dat beide series 
duur zullen worden. 

Nog eenige voorbeelden worden aan de hand van gehouden 
veilingen, naar voren gebracht. De nieuw uitgegeven catalogussen 
van Nederland en Koloniën blijken alweer afgedaan te hebben, 
daar v^le zegels weer in prijs verhoogd zijn. En nog dagelijks stijge.a 
de prijzen van de betere zegels in waarde. 

De heer ten Grotenhuis spreekt over deze prijsstijgingen zijn 
scherpe afkeuring uit. De heer Merten vindt, dat het er voor een 
verzamelaar met een bescheiden beurs bedroevend slecht uit gaat 
zien. Na dit onderlinge praatje gaat de heer Snitjer over tot uit
reiking van de propagandaboekjes van den heer Zilver; het valt op, 
dat deze boekjes keurig verzorgd zijn. 

Na onderhnge ruil en handel volgt een spel kien, waarna om 
halftien sluiting volgt. W. M. 

Bedanken herroepen. 
Mw. van Es, Voorplaats 17, Santpoort D. 

Candidaat-lid (inmiddels lid geworden). 
J. D. V. Schoneveld, Bloemendaalschestraatweg 132, Santpoort St. 

Bedankt. 
J. v. d. Hoeden. 

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

Nieuw lid. 
Mej. C. H. Baaijen, Gravestraat 9c, "Wassenaar. 

Candidaat-lid. 
Mr. H. A. Zeven, Storm van 's Gravesandeweg 45, "Wassenaar, 

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

Verslag der vergadering van 3 November 1940. 
Onze Zondagochtend-bijeenkomsten blijken een groot succes te 

zijn. Was de Zondag-ruilochtend in October zeer goed bezocht, 
ook deze eerste Zondagochtend-vergadering werd door niet min
der dan 70 personen bijgewoond. Na de opening der vergadering 
herdenkt de voorzitter ons zoo plotseling ontvallen lid den heer 
Joh. Engelkamp, welke herdenking eerbiedig wordt aangehoord en 
de vergadering zich van haar zetels verheft. Na het aannemen van 
twee nieuwe leden volgt de aanmelding van 7 nieuwe cand-diai-
leden, waarna de voorzitter eenige algemeene en philatelistisch': me-
dedeelingen doet. Bij de rondvraag zijn net de beeren van Meche-
len, Potter en Buiter, die het woord voeren, betreffende respectieve
lijk philatelistische en huishoudelijke vereenigingsbelangen, waarna 
na verloting en veiling sluiting volgt. 

Nieuwe leden. 
212. J. C. Beek, Hermine Maria Dijklaan 27, Badhoevedorp, Gem. 

Haarlemmermeer. 
216. S. M. Kannewasser, Lekstraat 130, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
J. Wolbers, beursbediende, Amstelveenscheweg 290 III, Amsterdam 

Zuid. (Voorgesteld door M .van Driel). 
H. Jaspers, winkelier, Albert Cuypstraat 50, Amsterdam Zuid. 

(Voorgesteld door W. A. Smitz). 
J. J. Albers, magazijnchef, Fahrenheitsingel 39, Amsterdam O. 

(Voorgesteld door C. Latdorp). 
J. J. van de Vegte, monteur. Zeeburgerstraat 11 II, Amsterdam C. 

(Voorgesteld door N. J. Staal). 
P. van de Vegte, kantoorbediende. Zeeburgerstraat 11 II, Amster

dam C. (Voorgesteld door N. J. Staal). 
J. G. Peereboom, vioolbouwer. Kerkstraat 51, Amsterdam C. (Voor

gesteld door E. van Pelt). 
C. Engelkamp, postzegelhandelaar, Spui 13, Amsterdam C. (Voor

gesteld door W. Engelkamp). 
Adresveranderingen. 

15. M. F. Leipoldt, thans Dusartstraat 55 hs., Amsterdam Z. 
39. J. Strasser, thans Louise de Colignylaan 2, Naarden. 

146. C. J. Soer, thans Moreelsestraat 17 I, Amsterdam Z. 
181. H. C. Oskam, thans Pretoriusstraat 69 III, Amsterdam O. 
231. H. W. Carton, thans Hendrik Jacobszstraat 34 III, Amster

dam Z. 
Overleden. 

195. Joh. Engelkamp. 
Bedankt per 31 December 1940. 

17. J. J. A. van Vliet. 
88. E. van Praag. 

128. D. Ederzeel. i 
255. M. W. van der Koog. 
268. J. M. Kelderman. 

Attentie. 
In verband met de verduistering zullen onze avond-bijeenkoms

ten voorloopig niet worden gehouden. 
Vergaderingen. 

Vergaderingen in den vervolge iederen eersten Zondagochtend 
der maand. 

Ruilochtend. 
Ruilochtend in den vervolge iederen derden Zondagochtend der 

maand. 
Eerstvolgende vergadering. 

Zondagochtend 1 December 1940 in „De Roode Leeuw" Damrak 
Amsterdam. Aanvang 10.30 uur precies. 

Ruilochtend. 
Zondagochtend 14 December 1940 in „De Roode Leeuw" Dam

rak, Amsterdam. Aanvang 10.30 uur. 
Mededeeling. 

Onze vergaderingen en bijeenkomsten mogen alléén worden be

zocht door l e d e n . Introducé's mogen n i e t worden toegelaten. 
Toegang aan de leden mag alléén verleend worden op vertoon van 
een uitnoodigingskaart, welke ieder lid éénmaal per maand zal 
worden toegezonden. De uitnoodigingskaarten zijn s t r i k t 
persoonlijk. 

Vergeet dus niet uw kaart ! 

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

Verslag der vergadering van 3 October 1940. 
Het afschrikken door verduisteringsmaatregelen op straat hesh 

onze leden geen parten kunnen spelen, daar er 62 aanwezig waren. 
Bij het openingswoord van den Voorzitter brengt deze dan ook 
dank voor de prachtige opkomst. 

Een woord van welkom richt hij tevens aan Mevr. Cornelissen-
Goedkoop en den heer Möhrs, die voor het eerst onze vergadering 
bijwonen. Den heer Wunnink wordt gefeliciteerd met het spoedig 
herstel van zijn ernstige ziekte en het weerzien in ons midden 
wordt met een applausje beantwoordt. 

Daarna worden de notulen voorgelezen, welke onverand-'rd 
worden goedgekeurd. Overgegaan wordt tot het punt van bespre
king, nl. het laten drukken van onze nieuwe reglementen. Met 
algemeene stemmen wordt dit aangenomen en het resultaat zal niet 
lang op zich laten wachten, daar de behoefte dagelijksch grooter 
wordt met het oog op de stijging van ons ledental. 

Hierna wordt de maandelijksche verloting gehouden, waarop 
direct de veiling volgt. De veilingmeester kan dan ook weer terug
zien op een drukken avond. Na rondvraag sluit de Voorzitter de 
vergadering, waarna de leden nog gezellig wat bijeen blijven voor 
onderlinge ruil en verkoop van zegeL". 

Nieuwe leden. 
18. mej. W. J. Eerenberg, Melkweg 6, Bussum. (Voorgesteld 

door G. J. Eerenberg). 
32. L. van Gelder, Comeniuslaan 8, K, ' iden (Eigen aangifte). 
33. Th. J. de Maare, Nieuwe Hil', jrsumsche weg 49, Bussum. 

(Eigen aangifte). 
39. A. H. Kattouw, Lothariuslaan 32, Bussum. (Eigen aangifte). 
41. N. H. Schregardus, Koningslaan 16, Bussum. (Eigen aangifteV 
43. mr. J. R. Povel, Evertslaan 16, Bussum. (Eigen aangifte). 
45. O. W. L. Auerbach, Amersfoortsche straatweg 24, Naarden. 

(Eigen aangifte). 
51. J. F. Daarnhouwer, Van Hoornschhoutweg 3, Huizen (N.H.). 

(Eigen aangifte). 
52. mej. G. Haak, Corverlaan 13, Bussum. (Eigen aangifte). 
55. J. de Roode, Prins Willem van Oranjelaan 17, Naarden. 

(Eigen aangifte). 
59. A. A. C. van Beusichem, Bremstraat 26, Bussum. (Eigen 

aangifte). 
A. W. H. de Kok, Hector Treubstraat 20, Bussum. 

Bedankt als lid. ,, 
J. M. J. van Ravenswaay. , 
J. Dekker. 
J. W. ter Beek. 

Adresverandering. , 
P. J. de Klerk, thans Vetkamp 38, Nijkerk. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden Donderdag 12 

December 1940, des avonds 7.15 uur in Hote l „De Rozenboom" 
Brinklaan, Bussum. ^ 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr. A. C. H. VAN DEN HEUVEL, Oude Loosdrechtscheweg 43, 

Hilversum. 

Verslag der vergadering van 17 October 1940. 
De vergadering, welke blijkens de presentielijst, door 49 leden 

wordt bijgewoond, wordt door den voorzitter na een woord van 
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welkom aan de aanwezigen en in het bijzonder aan een achttal 
nieuwe leden om 8.10 uur geopend. De notulen van de vorige ge
houden ledenvergadering worden, na voorlezing door den secre
taris, onveranderd goedgekeurd, waarna volgt behandeling van een 
drietal ingekornen stukken. Op voorstel van het bestuur wordt, 
in verband met het bedanken van den heer K. Las van Bennekom 
als leider der rondzending — zulks wegens drukke werkzaamheden 
— met algemeene stemmen als zoodanig gekozen de heer A. Klaren-
beek, die zich daartoe bereid heeft verklaard en, nadat door den 
voorzitter eenige waardeerende woorden, gericht tot beide leden, 
waren gesproken, den leden dank brengt voor het in hem gestelde 
vertrouwen en eenige woorden van dank brengt aan den heer Las 
van Bennekom voornoemd. Vervolgens wordt het voorstel aange
nomen betreffende den verkoopsprijs van blanco-boekjes bestemd 
voor de rondzending, welke in den vervolge zullen worden ver
kocht tegen den prijs van 5 cent per boekje en het percentage van 
verkoop van daaruit verkochte zegels, opbrengst ten bate der ver-
eeniging, wordt verhoogd tot 10%. Voor de rondvraag gaven eenige 
leden zich op en worden enkele punten tot nader order aangehou
den. Na nog eenige punten van huishoudelijken aard besproken 
te hebben, wordt overgegaan tot het veilen van plus minus 50 
kavels, welke onder leiding van den veilingmeester voor het grootste 
gedeelte worden verkocht. Na de pauze vindt een gratis verloting 
plaats van een tiental door de firma Wiersma alhier aan de ver-
eeniging ter beschikking gestelde prijzen, waarvoor de voorzitter 
den heer Wiersma dank brengt. De sluiting van deze gezellige bij
eenkomst vindt op de gebruikelijke wijze plaats om 10.15 uur, 
waarna de leden nog gezellig bij elkander blijven voor onderlingen 
ruil en koop. 

Rondzending. 
Zooals hierboven in het verslag gememoreerd, is op voormelde 

vergadering als leider van de rondzending gekozen de heer A. 
Klarenbeek, Primulastraat 30 te Hilversum, aan wien in den ver
volge boekjes voor de rondzending kunnen worden ingezonden, 
betalingen en afrekeningen kunnen geschieden. Blanco-boekjes ver
krijgbaar bij voornoemden leider tegen den prijs van 5 cent per 
boekje. 

Vriendelijk wordt verzocht na ontvangst der zending de daarop 
betrekking hebbende kaart zonder eenige aanduiding te zenden aan 
den leider. Voorts wordt verzocht de boekjes op tijd door te zen
den. Een en ander bevordert een geregeld verkeer en voorkomt 
moeilijkheden. 

Nieuw lid. i 
L. Kuiper, Burg. Gülcherlaan 45, Hilversum. 

Candidaat-leden. 
C. P. Tieleman, Hilversum. 
P. Comello, Blarcium. * 
G. M. Govers, Laren (N.-H.). 
H . Winkelman, Hilversum. 

Bedankt. 
E. Ferguson. 

Vervallen. 
C. W. den Heyer. 
A. Noltus. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 21 November 1940, des namid

dags 8 uur in de groote zaal van de Openbare Leeszaal, 's Gra-
velandscheweg 55, Hilversum. Agenda zal nader per convocatie 
worden bekend gemaakt. Het bestuur rekent op een groote op
komst. 

Mededeeling. 
De vergaderingen mogen alleen worden bezocht door leden der 

vereeniging. Introducé's mogen derhalve niet worden toegelaten. 
Ieder lid ontvangt eene op naam gestelde convocatie, welke tevens 
dient als bewijs van toegang tot de vergadering en desverlangd 
moet worden vertoond. 

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

Postzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam 
Secrearis: P. C. KORTEWEG, Bennebroek. 

Falsificaten-album. 
In dank diverse zegels ontvangen van den heer A. van der 

Wiel te Ede. 
Vraag. 

Boekjes Europa en Idem Ned. & Kol. 
Kroningsguldens. 
Kleinrondstempels. 
Puntstempels op brief en op los zegel. 

Overleden. 
B. Lindberg. 
J. van Woerden. 

Bedankt. 
F. G. Arbous, H. K. Berghuijs, G. J. ter Borg, H. Borkent, J. 

Duursma, J. Francke, ir. B. Geerdink, mevr. J. G. Hasselman, H . 
G. Hofman, mevr. H . Jansen, R. J. Hulskamp, A. de Klerck, J. 
Langeraap, mej. C. Leenderts, J. Leeuwenhoek, F. Lührs, P. K. 
Mensink, D. v. d. Plaats, M. M. Poleij, J. H. Ruskamp, M. van 
Son, T. Uit de Bos, J. M. Vermeulen, Th. M. Vaillant, W. A. 
Westerveld, P. G. Geurts, C. Gunters, N. Melissen, L. C. Quartel, 
J. V. Houtum, mevr. J. M. Mulder ten Kate, allen te Apeldoorn. 

Candidaat-leden. 
(tengevolge van een abuis verleden maand gedeeltelijk 

weggevallen). 
A. H. Boonen, Kerkstraat 32, Bussum. 
R. Croonenberg, Stationsplein 2, Roermond. 
H. Gosse, Groest 90, Hilversum. 
A. Güppertz, Waterstraat 7, Zaltbommel. 
P. de Keijzer, Wilhelminalaan 4, Wassenaar. 
Mevr. G. D. Lindberg-v. d. Poel, Beeklaan 456a, den Haag. 
F. L. Rambonnet, Alexanderlaan 22, Hilversum. 
B. D. Rijnveld, Westerlaan 16, Aerdenhout. 
F. M. de Valk, W. Buijtewechstr. 156a, Rotterdam. 
Dr. A. N. P. M. Verlinden, Kerkstr. 64, 's-Hertogenbosch. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. BALLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 23 October 1940. 
De eerste vergadering na de zomerpauze mocht zich in een 

flinke belangstelling verheugen. De voorzitter, de heer Dieho, deed 
mededeeling van enkele ingekomen stukken en zette uiteen, dat de 
Septembcrvergadering tengevolge van het vergaderverbod niet kon 
doorgaan. Vervolgens werd z.h.s. goedgekeurd het voorloopige 
bestuursbesluit om enkele nieuwe leden aan te nemen. Met voldoe
ning constateerde de voorzitter, dat ondanks de moeilijke tijdsom 
standigheden het ledental zich in gestadig stijgende lijn bevindt. 
Het bedroeg op 1 Jan. 1940 59, op 1 September 64, op 23 Oct. 71. 

Hierna werden enkele mededeelingen gedaan over de beschik
baarstelling van gestempelde series zomerzegels. Helaas zijn vele 
toegezegde series niet beschikbaar, omdat voor periodieke fran
keering bij abonnement geen zegels tegen den toeslagprijs verkrijg
baar zijn. De beschikbare series zullen door het bestuur over de 
leden worden verdeeld. 

Besloten werd om in verband met de verduistering en ten ge
rieve van de buitenleden voortaan om de andere maand Zaterdags 
middags te vergaderen. 

De heer Hardick had medegedeeld, dat hij zijn functie als secre
taris neerlegde. In zijn plaats werd benoemd de heer G. Ballintijn. 

Bij de rondvraag werd verzocht meer rondzendingen te laten cir 
culeeren. De directeur der rondzendingen, de heer Hegerhorst, 
deelde mede, dat de handelaren zeer weinig boekjes zenden en dat 
hij zich voor materiaal aanbevolen hield. 

De penningmeester verklaarde, dat verscheidene leden nog steeds 
hun contributie over 't loopende jaar niet hebben voldaan en drong 
aan op storting van het bedrag op zijn gironummer 86410. In ant
woord op een desbetreffende vraag deelde hij mede, dat deze leden 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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ook hun prijs van de jaarlijksche verloting vanzelfsprekend nog 
niet hebben ontvangen. 

Tot slot van den avond ontwikkelde zich een levendige gedaoh-
tenwisseling over de sterk oploopende postzegelprijzen. 

Candidaat lid. 
E. P. Ebeling, Boddenkampsingel 49, Enschede. 

Bedankt. 
Met ingang van 1 Jan. '41 : H . F. Weissink, Oliemolensingel 83i 

Enschede. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 23 
November 1940, des namiddags 4 uur in Hotel Avion, Deurn'n-
gerstraat, Enschede. 

Op deze vergadering zal de heer W. Hegerhorst zijn belang
wekkende verzameling van „Zegels uitgegeven ter gelegenheid van 
Postzegeltentoonstellingen" exposeeren. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1940. 
De voorzitter roept de aanwezigen welkom toe en betreurt het, 

dat de opkomst zoo gering is. De notulen der vorige vergadering 
worden ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde komt daarna de 
wedstrijd over 3 zegels van een land voor 1870. De eerste pri > 
werd toegekend aan den heer Prinssen, terwijl de heer Aben 2e 
prijswinnaar werd. 

Een voorstel om de maandelijksche vergadering te ho idcn op 
avonden, waarop de maan schijnt, werd verworpen, zoodai deze 
zooals thans op den laatsten Maandag der maand gehandhaafd 
blijft. In de volgende vergadering zal een verloting onder de aan
wezige leden worden gehouden. Daarna sluiting. J. P. 

WIJ VRAGEN TE KOOP: 
Alle soorten verzamelingen en partijen postzegels. 
Ook BETERE losse zegels en series van Europa 
en Nederland en Koloniën; b.v. Brandkastscries, 
D.O. X., Jubileum 1923, 10 guldens, Curafao-
herdenking, Jaarbeurs Bandoeng, enz. enz. 

WIJ BETALEN HOOGE PRIJZEN. 

HAGA & HARPENAU, 
Gravens t raa t 3 0 , AMSTERDAM-C. 

Telefoon 34104. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Een complete verz. Nederland en Koloniën 

(zonder typen en tandingen) 
Alle zegels van Luxemburg na 1928. 

Verder alle betere zegels en verzamelingen 
tegen zeer hooge prijzen. • 
X. OAUDX 

Z E U G E S T R A A T 6 2 , G O U D A . 

Specinle aanbieding Nederlanii en Koloniën - engros. 

Yv. No . 
7 
8 

13 
15 
24 
34 
34a 
38 
40 
71 
72 

70/72 
83 
85 

94/95 
111/117 
118/125 

122 
125 
148 
151 
152 
152a 

159/161 
162/164 
195/198 
212a 
213 
214 
234 
253 
258 

Jaar 
1867 
1867 
1869 
1869 
1872 
1891 
1891 
1891 
1891 
1906 
1906 
1906 
1913 
1913 
1919 
1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1925 
1927 
1928 
1928 
1928 
1931 
1933 
1933 

20 
3 
3 

n% 
20 
3 
5 

NEDERLAND. 
Omschriiving 

5 c. blauw 
10 c. rood 

Yi c. bruin 
1 c. groen 

c. groen 
c oranje 
c. geel 
c .grijs 
c. groen 
c. T.B.C, 
c. T.B.C. 

T.B.C, compl. 
3 c. Jub. 

10 c. Jub. 
40/30 60/30 
opdr. compl. 
2-50 c. Jub. 
20 c. Jub. 
50 c. Jub. 

c. z. wmk. 
c violet 

1 gld. blauw 
2J^ c. rood 

Kind compl. 
Kind compl. 
Kind compl. 
21 c. olijf 
17 Vi c. grijs 

60 c. zwart 
70 c. blauw 
12K c. Vrede 
80 c. bl./gr. 

35 
60 

0.30 
0.65 
0.50 
0.35 
0.40 
0.15)prima 
0.20) afst. 
0.35 
0.55 
0.10 
0.10 
0.65 
0.45 
0.70 
1.10 
1.75 
1.50 
0.15 

3.— 

0.90 
0.90 

1.35 
0.20 f 3 ö 
0.60 
0.12 
0.08 
0.90 
3.50 
3.50 
3.50 
0 20 
0.40 
0.12 
0.35 
0.18 
0.85 

1.— 
0.65 

1.50 

0.90 
3.25 

Yv. No . Jaar Omschrijving lo loo 
265/266 1934 Curasao Herd. 1.35 

267 1934 Emma 6 c. 0.50 
277 1935 6 c. Luchtvaart 1.50 

278/281 1935 Kind compl. 2.75 
282/285 1936 Zomer compl. 2.75 
288/291 1936 Kind compL 2.25 
292/294 1937 Jamb. compl 0.50 4.75 
295/298 1937 Zomer compl 2.25 
299/303 1937 Kind compl. 2.25 
304/308 1938 Zomer compl. 2.— 
309/311 1938 Jub. compl. 0.50 4.75 
312/316 1938 Kind compl. 2.— 
318/322 1939 Zomer compl. 2.— 
323/324 1939 Willibr. compl. 1.20 
325/326 1939 Spoorw. compl. 1.30 
327/331 1939 Kind compl. 2.10 
Vliegp. 3 1921 60 c. blauw 0.35 3.— 
Vliegp. 5 1928 75 c. groen 1.50 
Vliegp. 9 1931 36 c. rood/bl. 0.45 4.— 

NED. INDIE. 
50 1903 15 c. bruin 0.60 
50a 1903 15 c. m. strpn. 0.40 
58 1903 1 gld. lila 0.18 1,50 

115 1913 50 c. groen 0.08 0.50 
116 1913 1 gld. bruin 0.06 0.40 
117 1913 2)4 gld. rood 0.45 

125/130 1921 6 opdrukken 0.85 
139 1922 ^^Y, c. viol./or. 0.12 1.— 
141 1922 60 c. blauw 0.08 0.60 
142 1922 80 c. oranje 0.12 1.— 
144 1923 1234 c. Jub. 0.20 1.50 
147 1923 1 gld. Jub. 1.— 
154 1929 35 c. bruin 0.30 2.50 
155 1929 1.75 gld. violet 0.85 
167 1932 nVi c. L.d.H. 0.60 
170 1933 12>^ c. W-dZ. 0.20 1,50 

Yv. No. 
183a 
191 
196 
198 
205 
210 
215 
219 
220 
229 

Jaar 
1934 
1934 
1934 
1934 
1935 
1936 
1937 
1937 
1937 
1938 

Omsahrijving 
3K c. ^rijs 

30 c. zwart 
c. grijs 
c. rood 
c. 
c. 
c. 

50 
80 
12>^ 
12K 

^Y 
10/30 c. 
10/32K 
20 c. 

Mil. T. 
L.d.H. 
ASIB 

c. 
Missie 

Vliegp. 11 1932 30/40 opdr. groen 
Vliegp. 16 1932 50/150oranje 

CURACAO. 
10 c. rood 50 

55 
56 
64 
65 
85 
87 
90 

122 
Vliegp, 

76 
114 
126 

port 27 

1915 
1915 
1915 
1922 
1922 
1928 
1928 
1928 
1936 
1931 

1913 
1927 
1927 
1912 

30 
50 
10 
10 
6 

10 
20 

6 
10 

c. zwart 
c. groen 
c. violet 
c.rood 
c. oranje 
c. rood 
c. bl./grijs 
c. viol./br. 

c. blauw/gr. 
SURINAME. 

10 c. rood 
10 c. rood 
12>^/75 c. bruin 
25 c. violet 

0.20 
0.30 
0.20 
0.70 
0.65 
0.60 
0.70 
0.15 
0.15 
2.50 
0.35 
1.— 

7.— 
1.75 
1.40 
2.— 
1.20 
0.40 
0.50 
2.— 
0.40 
1.— 

0.70 
0.50 
1.— 
0.25 

1,50 

6.— 

1.25 
1.25 

2.75 

4.50 

6.50 
4.50 

2.25 
ioezending van meer uitgebreide prijslijst geschiedt rranco op 
aanvrage. Prima kwaliteit en coulante behandeling verzekerd. 
Bestellingen boven f I o,— levering franco. Betaling vooruit s.v.p. 
T e k o o p g e v r a a g d : alle waarden v.d. koerseerende opdruk
ken, laatste koninginnetvpe, alsmede engrosposten Ned. en Kol 

Jf. Iw. G . V A I V D U Y I V , 
Berkelschelaan 92b, Rotterdam. Giro 234272. 
(Lid V. d. Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren) 
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_ Te koop gevraagd : 
Philatolistische Literatuur. 

Offerten met prijsopgave aan: 

\A MILLAAjDJoïBniersweslBJEL 
GEVRAAGD losbl. postz album(s) m/voor
druk zonder p z , gebi maar in g staat, 
elk afz van Europa (2- of 3 deelig) /Afr / 
Am en/of Austr Uiterste pr met bijz als 
uitg , No , afm , jaartal, enz aan. 

P . H E L D E R , (331) 
Gr.Hoefijzerlaan 15, Wassenaar. 

Te koop gevraagd gebruikte ex, 12V2 c, 21 c, 
25 et 2^1 jct 2I/2 Gld Curasao herdenking 
Jub 1923 van Sur en Cur D O X serie 
Voorts zegels der sluiertype ook losse waar
den Volkskind 1936 en 1940 en andere Sur 
en Cur zeg Aanb met beslist opg v pr aan 
H. de Bie, Watfstr. 64b Schiedam. (229^ 

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. 

Te koop gevraagd: 
Nederlandsche Kilo en Massawaar, van Instel
lingen enz Koerseerende zegels 1940, per 
lo-ioo-iooo en overdrukken Aanbiedingen 

K . E . T A A Y 
E. Casimirlaan 51a, Groningen. (208) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzameling Duitschland na 
1933, gest. of ongest. Aanb. 
onder no. 221 bur. v. d. blad. 
Te koop gevraagd'Serrane , Vademecum du 
Philatéliste expert, deel I en H Desnoods al
leen deel II, Timbres d'outremer In uitst 
staat Aanbiedmgen met prijsopgave aan 
Mr H M. F Kersemaekers, Victorialaan 14, 
Vught — Bibliothecaris 's-Hertogenbossche 
Vereenigmg van Postzegelverzamelaars 

Te Icoop gevraagd yan Liechtenstein 
drukfouten, plaatfouten, foutdrukken, druk-
toevalligheden, ongetand in plaats van getand, 
afwijkingen m tanaingen, enz o n g e b r u i k t 
Aanbiedingen of eventueele zichtzending aan 
H. Ronie Schenkkade 225 's-Gravenhage. 

(hd Rott Phil Ver en Philatelica) 

Aangeboden, enkele pakk. inh van de vier 
soorten rolt zegels met firmaperforatie 
100 ver f 1,65 125 ver f 2,45 150 ver f 3,25 
200 „ f 4,7j 27J „ f6 ,35 42j „ f 10,45 
Postzegeltem Warszawa (Polen) blok, ongebr 
340-341 f 9 7J Toezending na storting bedrag 
Postrek 63751 C "W. H Croes, Vught (217) 

Zichtzendingen g e v r a a g d : 
OOSTENRIJK Uitgaven 1850/63 
CHILI Uitgaven 1853/65 
GRIEKENLAND Uitgaven 1861 82 

J. H. Gruno, Kraneweg 92, Groningen 
Lid Ncd Ver N o . 647 (213) 

Van SEVENTER's Postzegelhandel 
is thans gevestigd 

Nieuwe Binnenweg 127b,Rotterdam. 
Manco-lijsten, Europa en Nederland en Kolo
men, kunnen weder ingezonden worden 

Te koop gevraagd. 
Duitsche Rijk, bezette en andere gebieden en 
Duitsche kolomen • 
Aanbiedingen met prijs aan 

W Herrmann, 
O Z Winschoterdiep 140, Groningen 

Gelegenheids-Senes 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd 
Aanbiedingen m opgave v kwantum, enz aan 

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

Te koop aangeboden: 
wegens overcompleet, een 20 goed als nieuw 
Schwaneberger album, Rekord permanent 
Uitgave 1939 Europa bestaande uit 2 sierlijke 
banden, met onzichtbare schroefsluiting een
zijdig bedrukt op zwaar wit houtvrij papier, 
afmetingen 30x33 cm Vermelding van waarde 
en kleur, zowel het nummer van de Michel 
Catalogus zijn aangegeven Gewicht c a S^jo 
kg Slechts een jaar gebruikt, met van nieuw 
te onderscheiden Beide banden in foudraal 
De prijs dezer uitgave, met gratis gelinieerde 
prima houtvrije blanco bladen en enige prach
tige series is slechts f 20 —. Levering franco 
huis na storting op mijn postrekening N o 
347489 Wordt gaarne ter inzage gezonden 
tegen vergoeding van heen en retour porto 
Adres L. P. W. M. v. Herwijnen, Boterstr. 65 
Oss. Posfgiro 347489. (210) 

Te koop gevraagd: 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Kolomen 
Aanbieding en omschrijving aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b, Rotterdam 

R I J l l w » Wat kan men mij voor eenige van 
onderst doubl in ruil aanb van Ned en Kol ' 
Nederland. Haagsche Tentoonst ongebruikt, 
f 5 — Jub 1923 ongebr f 2 jo op f 10 — 
beide gebruikt, Roltandmgen 
N. O . Indie. f 2 50 Dienst D ongebruikt , 
f 2 50 „Dienst i i ' / i X 11 ongebruikt 
Curasao Gew Jubileum serie ongebruikt , 
Herdenking 1934 compleet gebruikt 
Surinome Willem III f 2 50 ongebr Gew. 
Jub sene ongebr Alle Weldadigh ongebr , 
Tête beche, beide paren ongebr , f 2 50 Palm-
type i i x i r ongebr en gebr , D O X serie ong 
enz Ruilofferten aan P A J Veen. Delistr i 
Nijmegen. (214) 

MISDRUK Een ong enkele briefk , Ned 3 et 
groen cijfertype met ged zegelafdr en een ong 
zegel van Ned , 60 et zwait , tand 12I o, met 
spiegelafdr (Abklatsch) bied ik in ruil aan voor 
letsaardigsopzegelgeb van Ned en Kol Ikverz 
gebr en ongebr typen en tand , ook p str bl 
Aanb aan P. A J Veen, Delistr. i, Nijmegen 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels Nederland 1940 alle waarden 
alsmede van de Nederl. Kolonie. 
Brieven met prijsopgave en aantal 
onder nr. 212 bureau van dit blad 

Te koop gevraagd: 
tegen buitengewone hooge prijzen, 
mits superbe kwaliteit. Van Ned de 
kinderkopjes van 1891-94 zoowel 
Ie en 2e druk in alle nuances, als
mede de uitgave van 1896. Van 
Indie de N o 2, de kinderkopjes van 
1892. Van Cura9ao de kinderkopjes 
van 1892. Van Suriname No. 10a, 
de kinderkopjes van 1892. De Nood-
hulpuitgifte van 1898. De Nood-
hulpuitg. van 1911 (Kroontjes-serie). 

Alles ongebruikt 
Verder alle betere zegels van Ned en Kol 
zoowel gebruikt als ongebruikt in prima kw 

Mevr Wilhelmina Vos-Stuivenberg 
Obrechtstraat 330 Telefoon 33ié74 

Den Haag (^22) 

UITSLUITEIND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenïgingen. 

Suriname 1873, jo et 14x14 paar f 6,— id 
20 et paar f 6,50 id 30 et paar f 11 ,—, 
Port 1886 25 et ongebr 3 ex strip f 18,— 
ld 5 ex w b . I ex ie type f 12 50 id. 40 
et paar f 8,—. Ned 52 5 et staalbl f 15 — 
ld donkerbl f 4 — id melkbl f 10.— oude 
afst op brief alsmede spoorstempels van af 
1785 allen pracht ex pracht collectie Hon
garije f 90,— ld Zweden f 75,— 

F. H. BRINKMAN 
Hooghaizen, Huizen N.H. (219) 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt gratis inlichtingen 

Serieuze verzamelaars zichtzendmgen Europa^ 
Duitsche nieuwtjes eoncurreerende prijzen' 
W PEETERS — O. Weurtseheweg 5. 
Nijmegen Giro 372941 (332) 

„THE GLOBE" Zaondam biedt U aan: 
looversch duidelijke puntst op no 19 f 1,50 
Idem i j o verschillende nummers f 4,50 
Ned 2 et no 17 p st 40 et p 10 st f 3,50 
5 Gulden Jubileum 1913 per stuk f 2,25 
10 X 70 en 80 cent 1931/33 f 1,50 
Portz 50 et. en i Gld 1912/21 p 10 f o,**© 
Jubileum 1923, 30 versch tand f 2 50 
10 verseh kind en zomerseries f 2,50 
j o versch kindzegels f 4,— 
25 versch zomerzegels f 1,50 
100 verschillende Weldadigheid- en gedenk-
zegels Nederl en kolomen i 5,— 
Idem 150 versch mooie collectie' f 10,— 
Ned-Indie Jub 1923, alle afw tand beh 
5 et 11V2 II Cat F 3,— 8 st si f i,— 
De 20 et met plaatf p st 20 et p. 10 f r, j o 
Indie Sp eatl n i 4 5 A e n i 4 5 A a p ex f 2,— 
Curasao 50 et sluiert, p st. 60 et p 10 f 5,— 
BelgiëSpoorjub i 7 8 - i 9 7 5 o c t p loser f 4,— 
Spoor nos 203 en 204 per 10 paar f i,— 
Duitsland 100 versch Ged en W.H W f 6,— 
300 verschillende Rusland, mooie coli f 7,50 
500 verschillende Skandinavien f 10,— 
Spanje 50 gr formaat gedenkzegels f 2,50 
Frankrijk jo gr formaat gedenkzegels f 3,— 
100 versehill Engeland en Ierland f 3,50 
Belg Congo. 16^8, 169, 171 173, 17Ï, 176, 
I 7 7 J 1772) 180,181 mooigest p 10 st i 3,50 
Alleen 5 Frs no 181 p 10 80 et p roof 7,— 
En voor de laatste maal Spanje 50 versch 
uitg Gen Franco Mi Catl Mk 56 — f 2,— 
Best. boven f 5.— on tvang , gratis p remien . 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 

postrekening 118330 of postwissel 

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

St. Nicolaas aanbieding i^^s) 
Hiermede bied ik U aan, een prima 
pakket postzegels van 50 verschil
lende, w o vele gelegenheids en 
groot formaat zegels, zooals Ceylon, 
Australië, Roemenie, Letland, Zwit
serland, Duitschland, Ierland, Belg. 
Congo etc , tevens in ieder pakket 
de lastige 80 pf Hindenburg beide 
wmk, 15 pf. dienst. De prijs is 
slechts 50 et. Ook lever ik U pracht 
coli, m luxe verp. tegen den prijs varj 
f 1.00, f 1 50enf2.50,welke resp. 100, 
150 en 200 schitterende zegels bev. 
Toez franco na storting v. h ver
schuldigde bedr. op girorek. 368980. 
E. F. H. Bruens, Kettingstr. i l b , R'dom O . 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0.85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Boekenliefhebbers. 
Uwe doubletten kunt U voordeelig 
rullen tegen mooie boeken. Vraagt 
inl. onder no. 220 bur. v. d. blad. 

^ De Philatelisten - Vereeniging Amersfoort 
< vraagt inzending van boekjes met postzegels 
^ ter circulatie onder haar leden Lidm voor in-
^ zenders met verplicht Gebr van eigen boek

jes toegestaan Afrekening en retour bin
nen drie maanden Adres , G. C v. Hoften, 
Barchman Wuijtiersl. 70, Amersfoort. (211) 
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TE KOOR CEVRAAGD: 
Alle betere zegels van Nederland en Koloniën, 
Verzamelingen van Nederland en Koloniën en Europa. 
Aanbiedingen met prijsopgaaf worden gaarne ingewacht. 
Een belangrijke verzameling Europa wordt eerstdaags 

door ons geveild. 
Vele landen zijn compleet tot heden of bijna compleet. 
Veilingcatalogus gratis op aanvraag. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL N.V. 
HEERENGRACHT 8a  DEN HAAG. 
Postgiro nr. 24392. Telefoon nr. 1 I 2944. 

Bankrekening: R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
ROSTZEGELS, 

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) 

i 

♦ Aangezien aanvoer van de diverse 
NIEUWIGHEDEN 

thans niet meer in voldoende hoeveel

heden kan plaats vinden, voorzien wij 
van hetgeen wij krijgen allereerst onze 
vaste nieuwighedencliënten. Het ver

dient dus nu aanbeveling een 
Abonnement op onze NieuwighedenDienst 
te nemen. U kunt er dan nagenoeg van 
verzekerd zijn alles te ontvangen, dat 
in Europa uitkomt. 
Wij accepteeren retourzendingen, mits 
binnen 5 dagen na ontvangst. 
Auf der Heide's Postzegelhandel, 
Hilversum, Surinamelaan 31, Giro 1700. Telefoon 4323 
Filiaal Amsterdam, Gravenstraat I7 a.d. N. Kerk, Tel. 47103, 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Cour permanente 2e emissie 

series. Betaal f 175,— per 100 
Postzegelengroshandel 
R. KORMOS. 

Pr. Mariannelaan 152, Voorburg. 

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 3 0 8 0 8 0 Nieuw telefoonnr. 43985. 

C O R R E S P O N D E N T I E A D R E S , 

EMMALAAN 2 5 HILLEGERSBERG 
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Bezoekt op Zaterdagmiddag van 
13 ioi 17 uur de 

y^Amsterdamsche Postzegelbeurs" 
in „De Brakke Grond", Nes 53 

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

POSTZEGEL ENGROSHANDEL 

J. C. BOLKENBAAS & ZOON 
M E S S C H E R T S T R A A T 3 2 a 

ROTTERDAM W. 

HET ADRES 
voor H.H. Handelaren en Wederverkoopers. 

VRAAGT GRATIS PRIJSLIJST. (218) 

V E I L I N G - C O M B I N A T I E 
Postbus i n . Telefoon 117133-779947. 

DEN HAAG. 
De catalogus van onze 6e veiling, 
welke 22 en 23 November a.s. te 
's-Gravenhage wordt gehouden, ligt 

voor U gereed. 
Verzamelaars zendt ons een briefkaart of naamkaartje en U ontvangt 
franco p.o. een catalogus. Zeer fraaie collectie Nederland en Kol., 
Europa, Oud-Duitsche Staten en bovendien een belangrijke af deeling 
restant-coUecties, waaronder zeer interessante verzamelingen Afrika. 

worden VERKOCHT. (216) 

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. 
P o s t z e g e l h a n d e l M . S. P O L A K 
Karel du Jardinstraat 12 ' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

iii"iiiiiiiiiiig 
I B L A N C O A L B U M S prima Nederl. fabrikaat | 
I 100 bladen f 3,25 | 
I 150 „ f 4,75 1 
M Prachtig dik houtvrij papier in sierlijke klembanden, g 
i Losse bladen f per 100. 1 

I Postzegelhandel J. H. ROSSI, 1 
i Raadhuisstraat 18 - Amsterdam. 1 
I Telefoon 43833, Giro 279945. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT 
Alle Kinderzegels 1923/1939: 17 series, 67 waarden f 9,70 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 11,15 
Zomerzegels ï 1940 i serie 20 cent 10 series f 1,90 
Idem met 7V2 et. opdruk; i serie 30 et. 10 series f 2,75 
Alle overige zegels Nederland en Koloniën prijs op aanvraag. 
Postzegel voor antwoord bijsluiten. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

9 op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

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

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

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

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l l l s t e n worden verzocht. — Referentien 
W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

OM M I S V E R S T A N D T E VOORKOMEN. 
Ondergeteekcnde ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 

's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O B I ^ P B O B K B i V l A . 

TE KOOP GEVRAAGD 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
alsmede losse waarden Ned. & Kol. 

POSTZEGELHANDEL 
„MERCURIUS" 

LINDELAAN 28 
RIJSWIJK (Z.H.) 

U vindt een ruime keuze, tegen billijke prijzen 
in onze 

ZICHTZENDINGEN. 
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INKOOPLIJST.i 
JUIST GEREED GEKOMEN: [ 

Inkooplijst Nederland en Koloniën. ^ 
U vindt hierin mijn aankoopprijzen voor: 
a) betere stukken. 
b) complete series kind, herdenking, zomer. 
c) goedkoopere ex. per 100. 
BETALING UITSLUITEND CONTANT. 

Uitsluitend op serieuze 
aanvragen wordt gelet. 

Aanvragen aan: , 
A. a . D E IVIX^ 

Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 
Telefoon 93489. 

N.B. Degenen, die reeds vroeger een inkoopHjst 
aangevraagd hebben, krijgen deze thans franco 
thuis gestuurd. 

^ F ^ ^ ^ ^ ^ l 

Froede Catalogi 1941 
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. Pi wot 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

iriE Î O®P ©EVI^ÄACIß 
(Gebruikt of ongebruikt) 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 
1926. Weid 1926 
1928. Weid 1928 
1931. Weid 1931 
1933. Wagner 1933 
BLOKKEN. 
1930. Iposta 
1933. 10 Jahre Nothilfe 
VLIEGPOST. 
1924. Vliegpost 
1930. Zuidamerika 2 w. 
1931. Polarfahrt 
1934. Chicagofahrt 
SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 

(moet gekeurd zijn) 
1928. Madonna Weid. 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 
TSJECHOSLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubileum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken 
1920. Vliegpost ongetand 
1920. Vliegpost getand 
OOSTENRIJK. 
1908. 
1910. 
1923. 
1931. 
1931. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1933. 
1933. 
1933. 
1934. 
1935. 

10 Kronen 
Jubileum 
Steden 
Rotary 
Dichters 
Dr. Seipel 
Schilders 
Fis 1 
Wipa los 
Wipa vezel 
Wipablock 
Katholieken 
Architecten 
Veldheeren 

VELDPOST. 
1915. K.U.K. 
1919. Veldpost 
LUCHTPOST. 
1918. 3 w. 
1922. 8 w. 
1925. geh. clt. 
1935. geh. clt. 
DANZIG. 
1923. Guldenopdr. 
1924. 1 en 2 Gld. oude kl. 
1930. 10 Jarenherd. 
1932. Luposta 
1934. Winterhilfe 
1937. Winterhilfe 
1925/25. Dienst 

Ook alle overige betere Europaseries te koop gevraagd. 

A. J. DE WIT 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid, Telefoon 93489. 
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Van deze variëteit bestaan dus 78 exemplaren. Bij aankoop van 
dit zegel moet men voorzichtig zijn. Er bestaan nl. tandingafwijkin-
gen der 10 Kap. waaruit te maken zijn: een ongetand zegel met 
velrand links of onder. Voorts bestaan verticaal ongetande paren, 
waarvan door afknippen der tanding ongetande paren kunnen 
worden gemaakt. O m zeker te zijn, dat men echte ongetande zegels 
bezit, verdient het aanbeveling deze variëteit te verzamelen in blok 
van tenminste 4 zegels of paar met rand van het vel. 

Zegels met duidelijken afdruk („Abklatsch") van de omrandm» 
vindt men bij de 10 Kap. (afb. 70) en de smaragdgroene 1 Rbl. (afb 
71). Tevens komt voor een duidelijke afdruk („Abklatsch") van 
het middenstuk der 10 Kap. (afb. 72). 

Afb. 72. 

Bij het onderzoek naar voorkomende plaatfouten constateerde ik 
bij 10 Kap. en 1 Rbl. (olijfgroen) dezelfde fouten, terwijl de fouten 
van 35 Kap. alleen bij deze waarde, alsmede de fouten van 1 Rbl. 
(smaragdgroen) eveneens alleen bij deze 1 Rbl. voorkomen. Hieruit 
valt dus af te leiden, dat voor den druk van de omranding der 10 
Kap. en de olijfgroene 1 Rbl. dezelfde plaat werd gebruikt. Voor 
den druk der omranding van de 35 Kap. gebruikte men een andere 
plaat, terwijl voor de omranding der smaragdgroene 1 Rbl. we
derom een nieuwe plaat werd benut. Er bestaan dus minstens drie 
verschillende platen der omranding. 

De duidelijkste plaatfouten zijn: 
lo Kap. en 1 Rbl. (olijfgroen): 
streepje links van hoofd 
vlek boven de letters st van pasts 
35 Kap.: 
witte punt in het voetstuk. 
1 Rbl. (smaragdgroen): 
zegel 60: lange streep links tegen hals. 
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat bij deze uitgifte vele 

druktoevalligheden voorkomen. 
Bij de 35 Kap. vindt men zegels met versmeerden druk van het 

midden. Voorts vindt men bij alle waarden zegels met verschoven 
middenstuk. Het veelvuldigst en het meest verschoven vindt men 
deze afwijking bij de 35 Kap. 

Tenslotte komt de 1 Rbl. voor op bankbiljettenpapier, waarvan 
de met het zegel bedrukte zijde rose getint is. 

Van deze elfde Latsche uitgifte zijn de volgende tandingafwijkin-
gen in mijn bezit: 

10 Kap. linkervelrand ongetand. 
10 Kap. ondervelrand ongetand. 
10 Kap. verticaal ongetand in paar. • • 
10 Kap. verticaal dubbel getand (afstand tusschen de dubbele 

tanding loopt van 2 mM. tot geen afstand). 
35 Kap. (type I) bovenvelrand ongetand. 
35 Kap. (type I) rechtervelrand ongetand. 
35 Kap. (type I) ondervelrand ongetand. 
35 Kap. (type I) verticaal ongetand in paar. 
35 Kap. (type I) verticaal ongetand in paar en rechtervelrand 

ongetand. 
35 Kap. (type I) horizontaal ongetand in paar. 
35 Kap. (type I) verticaal ongetand in strip van drie. 
35 Kap. (type I) verticaal dubbel getand (afstand tusschen de 

dubbele tanding loopt van 1 mM. tot geen afstand). 

35 Kap. (type I) horizontaal dubbel getand (afstand tusschen 
de dubbele tanding loopt van I K mM. tot geen afstand). 

35 Kap. (type II) horizontaal ongetand in paar. 
35 Kap. (type II) horizontaal dubbel getand (afstand tusschen de 

dubbele tanding loopt van 1% mM. tot geen afstand). 
35 Kap. (type I en II samenhangend) verticaal ongetand in strip 

van vier of meer zegels en linker velrand ongetand. 
35 Kap. (type I en II samenhangend) verticaal ongetand in paar. 
35 Kap. (type I en II samenhangend) horizontaal dubbel getand 

(afstand tusschen de dubbele tanding 1>2 mM.) 
1 Rbl. linkervelrand ongetand. 
1 Rbl. rechtervelrand ongetand. 
1 Rbl. ondervelrand ongetand. 
1 Rbl. verticaal ongetand in paar. 
1 Rbl. horizontaal ongetand in paar. 
1 Rbl. verticaal dubbel getand (afstand tusschen de dubbele tan

ding loopt van 1 mM. tot geen afstand). 
1 Rbl. horizontaal dubbel getand (geen afstand). 
Niet uitgesloten is het, dat bij de 35 Kap. in type II, alsmede 

type I en II samenhangend nog meerdere tandingsafwijkingen be
staan, d.w.z. die, welke ook in type I voorkomen. Zoolang echter 
nog niet vaststaat waar de zegels van type I en waar de zegels van 
type II op het vel van 169 stuks voorkomen, is dit niet van te 
voren af te leiden. 

Er is wel eens geschreven dat er op de eerste verticale rij v i n 
het vel altijd 3 stuks van type II en op de derde, zevende en elfde 
verticale rij altijd alleen zegels van type II voorkomen. Ik kan 
echter direct bewijzen dat dit onjuist is. In mijn collectie komt nl. 
voor een blok van vier zegels der 35 Kap. Hiervan zijn drie zeg;ls 
type I en één zegel type II. Volgens de wel eens geuite meening, 

I 

dat de derde, zevende en elfde verticale rij alleen zegels van type II 
vertoonen, zou dit blok dus niet kunnen bestaan. Het in mijn be
zit zijnde blok toont dus aan, dat er óf meerdere zettingen bestaan, 
óf de wel eens geuite meening onjuist is. Hopelijk zal ik, voordat 
mijn artikelen „De Postzegels van Letland" tot een handboek ver-
eenigd in druk verschijnen, er in slagen dit nog duister punt defi-

• nietief op te lossen. 
Bij het perforeeren der vellen is het blijkbaar meerdere malen 

voorgekomen, dat de hoeken omkrulden. Van deze uitgifte worden 
n.l. vele hoekstukken gevonden, waarbij de tanding een grilligen 
vorm aanneemt en het zegel ten deele ongetand is gebleven (afb. 73). 

mmiwmf^i^i^fm HiHjjiii m m uuTiyii »PI 

Afb. 73. 

Vervalschingen zijn mij van deze elfde uitgifte niet bekend. 
De volgende proefdrukken zijn bekend: 
Ie. alleen de omranding (afb. 74). 
2e. het middenstuk van de 10 Kap. (afb. 75). 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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<3a> 

iSnom 
m iqia 

Afb. 74 Afb. 75 

Er is te catalogiseeren: 
nr. 37 10 Kap. (brum en rood) 
nr. 38: 35 Kap. (blauw en groen) (type I). 
nr. 38a: 35 Kap. (blauw en groen) type II. 
nr. 39: 1 Rbl. (olijfgroen en vermiljoenrood) 
nr. 39a: 1 Rbl. (donkerolijfgroen en vermiljoenrood). 
nr. 39b: 1 Rbl. (smaragdgroen en karmijn). 
nr. 39c: 1 Rbl. (smaragdgroen en rood). 

DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 

FREIHERR CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM. 
Freiherr Carl Gustaf Emil Mannerheim werd 4 Juni 1867 te 

Vilnäs in Finland geboren. Hij voerde bevel in den Russisch-
Japanschen oorlog. In 1918 generaal der cavalerie en hoofd van 
het Finsche „witte leger", nam hij fel partij tegen het bolsje
wisme, dat in Finland gruwelijk optrad. Daarna werd hij tot 
Finsch „Reichsverweser" benoemd en zette, met hulp van den 
Duitschen generaal Von der Goltz, zijn strijd tegen het bolsjewisme 
in Finland voort, dat hij tenslotte meester werd. Hij bleef tot 
Juli 1919 Reichsverweser en leeft sedert dien als algmeen gezien 
burger in de r epub l i ek . . . . 

Totdat, op 30 November 1939, om 1.15 plaatselijken tijd, 
het radiostation van Helsinki bekend maakt, dat het Russische 
leger, zonder oorlogsverklaring, de Finsch-Russische grens heeft 
overschreden. In dezen voor Finland bangen tijd benoemt men 
Mannerheim tot generaal-veldmaarschalk van het Finsche leger 
en op 72-jarigen leeftijd aanvaardt hij deze moeilijke taak. Als 
opperbevelhebber van het Einsehe leger geeft hij op 2 December 
1939 de eerste dagorder uit, waarin hij den oorlog een voort
zetting noemt van den vrijheidsoorlog van 1918. 

Noch de heldenmoed der Finnen, noch de naar hem genoemde 
Mannerheimlinie hebben stand kunnen houden tegenover de 
Russische overmacht. Een gesloten vrede, met verlies van Finsch 
grondgebied, was het einde van dezen strijd. 

Zijn beeltenis komt voor op: Finland 1937, uitgegeven ter 
gelegenheid van zijn 70en verjaardag, 2 markkaa, blauw. 

NOG IETS OVER PUNTSTEMPELS. 
Naar aanleiding van het artikel over puntstempels in het 

Maandblad van September 1.1., deed ik een onderzoek in mijn 
collectie, die uit ruim 4000 stuks bestaat, verdeeld over allo 
emissies en waarden, toen deze afstempeling in gebruik was. 

Ik kreeg den indruk, dat alle stempels oorspronkelijk gaaf zijn 
geweest, doch door het lange gebruik (verscheidene gedurende 
24 jaren) de eene meer, de andere minder beschadigd werden. 

Ik zou een uitgebreide lijst kunnen samenstellen van diverse 
gebreken, doch wil mij alleen bepalen bij de door den heer 
Jansen genoemde nummers. 

Ziet hier mijn bevinding: 
Nr. 25: 1 ex. emissie 1867, waarvan de bovenste rij zwak, 

doch de rij daaronder nauwelijks zichtbaar is, daarentegen 1 ex. 

emissie 1872, waarop de afstempeling, in alle rijen in prachtige 
conditie is. 

Nr. 26: 2 ex. alléén met de rechtsche bovenpunt en alle overige 
ex. met allerlei gebreken. 

Nr. 29: 14 ex. met complete bovenste rij. 
Nr. 48: 1 ex. emissie 1867 met alle 3 bovenste punten. 
Nr. 56: 5 ex. met complete bovenste rij. 
Nr. 106: 16 ex. idem. 
Nr. 118: 3 ex. met complete onderste rij. 
De door den heer Jansen genoemde gebreken bevinden zich 

natuurlijk ook in groote hoeveelheid in mijn collectie. En hier
mede meen ik aangetoond te hebben, dat de graveur geen fouten 
heeft gemaakt, doch alléén slijtage en beschadiging in het spel zijn. 

W. S. VAN DER ZEE. 

Met belangstelling las ik het stukje over bovenstaand onder
werp in het September-nummer. De door inzender genoemde 
beschadigingen had ik nimmer opgemerkt, behalve 25 en 26, die 
in „De puntstempels van Nederland" door P. C. Korteweg ver
meld worden. Een woord van lof voor den speurzin van den 
inzender en een bewijs, dat op dit terrein nog wel iets interes
sants te vinden is ! Ik ging natuurlijk mijn verzameling en 
doubletten nazien, vond alle beschreven beschadigingen e n . . . . 
nog eenige, die den twijfel van inzender aan „onbeschadigd" wel 
zullen opheffen. 

Bij nr. 29 vond ik; Ie. gaaf stempel; 2e. bovenste rij mankeert 
punt 2 en 3 ; 3e. bovenrij mankeert geheel. 

Bij nr. 118; Ie. gaaf stempel; 2e. onderste rij mankeert punt 
1 en 2; 3e. onderste rij mankeert geheel. 

Hier volgt een compleet lijstje van de nrs., die alle in meerdere 
exemplaren met duidelijken afdruk in mijn verzameling voor
komen. 

25 gaaf 1867 '72 '76 '91 
beschadiging; bovenrij mankeert '72 '76 

26 gaaf 1867 '72 
beschadiging; bovenrij mankeert '72 

29 gaaf 1867 
Ie beschadiging: bovenrij mankeert p . 2 en 3 
2e beschadiging: bovenrij mankeert geheel 

118 gaaf 1867 
Ie beschadiging: onderrij mankeert p. 1 en 2 
2e beschadiging; onderrij mankeert geheel 

48 gaaf 1867 
beschadiging: bovenrij mankeert p . 2 

106 gaaf 
beschadiging: bovenrij mankeert p 2 

56 gaaf 1867 '72 
beschadiging: bovenrij mankeert p . 1 en 3 '72 

4 gaaf 1867 '72 '76 '91 
Ie besch.: punt links van 4 klein 1867 '72 
2e besch.: punt links van 4 verdwenen 1867 '72 
3e besch.: beide punten verdwenen 1867 '72 

Dit laatste nummer wordt in „De puntstempels van Neder
land" vermeld. 

Uit dit lijstje blijkt m. i.: Ie. dat de stempels oorspronkelijk gaaf 
waren; 2e. na 1872 werden beschadigd (behalve 4); 3e. soms 
werden vernieuwd (4, 25, 29 en 56). 

P. G. MELSERT, 
Galvanistraat 38, Den Haag 

OPDRUKKEN p p DE ZEGELS VAN SIAM NA 1900 
door J. J. DEGGELLER. 

(Vervolg op de artikelen „Opdrukken op de zegels van Siam tot 
1900; Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 18e jaargang, blz. 

107 en 19e jaargang, b Iz. 56). 
1905. 
Waarde opdruk zwart, in Latijnsch en Siameesch schrift. 
In 1905 waren niet voldoende zegels van een waarde van 1 A^t. 

en 2 Atts. aanwezig en ging men er toe over om op het zegel van 
1904 (met de beeltenis des Konings naar links) van 14 Atts., ultra
marijn, een opdruk 1 Att. en op dat van 28 Atts., bruin met blauw, 
een opdruk van 2 Atts. te plaatsen. 

De 1 Att. op de 14 Atts, komt voor zonder punt achter Att. 
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'72 
'72 

'72 
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De 1 Att. op de 14 Atts. en de 2 Atts. op de 28 Atts, kom»n 
beiden voor met een opdruk waarin de tweede t van Att. kleiner 
en veel dunner is dan de eerste t. 

, - t l 

De 2 Atts. op de 28 Atts. komt ook voor met dubbel opdruk. 
De afstand tusschen de cijfers 1 en 2 en de woorden Att. er 

Atts. bedraagt 5% mm.; er schijnen ook zegels voor te komen 
waarbij deze afstand 6 mm. bedraagt. 

1907. 
Fiscaalzegels met opdruk in zwart „Siam Pos

tage" boven- en waardeaangifte onder aan het 
zegel. Druk van Goette & Co. te Bangkok. 

Deze serie van drie zegels heeft een waarde 
opdruk van 10 ticals op het zegel van 10 ticals; 
20 ticals op het zegel van 20 ticals en 40 ticals 
op het zegel van 40 ticals. 

Deze zegels zijn zeer zeldzaam, vandaar dar 
er veel vervalschingen van bestaan, die men 
daaraan kan herkennen, dat de opgedrukte 
waarde hooger is dan de waarde, die in Siamee-
sche cijfers op de zegels is aangegeven. 

Ter informatie hieronder een teekening van 
de Siameesche waardecijfers. 

oo 
i o 2.0 MO 

Van deze zegels zijn twee typen bekend: 
1. met ronde, o p de lijn geplaatste punt, achter Ticals. 
2. met ovale, on d e r de lijn geplaatste punt achter Ticals. 

Vele van deze zegels vertoonen sporen van gewelddadige bescha
diging teneinde ze als verzamel-object onbruikbaar te maken. Hier
door komen kleurfrissche gebruikte exemplaren zeer zeldzaam 
voor. 

Veal aannemelijker dan het opzettelijk beschadigen is, dat deze 
zegels, die meestal werden gebruikt voor frankeering van bij de 
Chineezen veel voorkomende groote verzamelbrieven, op die pak
ketten zeer hebben geleden. 

Voor zooverre mij bekend, komen bij deze zegels geen afwijkin
gen voor. 

1907—1908. 
Nooduitgave. Zwarte opdruk. Druk van Goette & Co. te 

Bangkok. 
Het is in Siam herhaaldelijk voorgekomen, dat men van de lagce 

waarden een veel te geringe oplage en van de hoogere waarden 
een veel te groote oplage liet aanmaken. Het gevolg daarvan was 
dan steeds, dat men met een lagere waarde-opdruk op de duurdere 
zegels dat euvel moest gaan bestrijden. 

Zoo was het ook in 1908, toen men op de zegels van 24 Atts. van 
1887 (met beeltenis des Konings „en face") 1 Att. en 2 Atts. moest 
opdrukken; op het zegel van 10 Atts. van 1900 (met beeltenis des 
Konings naar links) 9 Atts. moest opdrukken en op het zegel van 
5 Atts. van 1906 (met beeltenis des Konings in médaillon) 4 atts. 
moest opdrukken. 

De 1 Att. op 24 Atts. lila-bruin met blauw heeft een opdruk 1 
Att. met daaronder een zwarte streep over de geheele breedte van 
het zegel en door de Siameesche waardeaanduiding 24 Atts. heen. 

Het woord att. is gedrukt met een kleine beginletter. 

Deze opdrukken komen voor met de 1 dun en met de 1 dik, en 
ook met een 1 zonder voetstreep. Ook komen zegels voor met 
kopstaande opdruk. 

De 2 Atts. op de 24 A tts. heeft boven aan het zegel een opdruk 
2 Atts. in Siameesche letterteekens en onderaan in Latijnsche. Atts. 
is hier gedrukt met een hoofdletter. 

Ook bij dit zegel komen kopstaande opdrukken voor. 
De 9 Atts. op de 10 Atts., blauw, heeft ook bovenaan het zegel 

de waardeaanduiding in Siameesche letterteekens en onderaan in 
Latijnsche. 

Kopstaande opdrukken komen ook bij dit zegel voor. 
Het komt bij de opdruk op dit zegel wel eens voor, dat op het 

Siameesche teeken voor Atts. het haaltje er boven niet is gedrukt, 
waardoor er dan staat Hatts. inplaats van Atts. 

Bovendien schijnen er bij deze 9 Atts. 
opdruk zegels te zijn gevonden waarbij het 
woord Atts. met drie t's is gedrukt (Attts.). 

De opdruk 4 Atts. op 5 Atts. (beeltenis 
des Konings in médaillon), rood, heeft niet 
anders opgedrukt dan het cijfer 4 in Sia 
meesch schrift, links onderaan en een 4, 
rechts onderaan. 

De afstand tusschen de beide hierop voor
komende teekens is normaal 14 mm.; er ko-

" men ook zegels voor waarop deze atsrand 1/ 
mm. bedraagt. 

OORLOGSPOSTZEGELS. 
door PHILA TE LIST 

Wij herinneren ons als de dag van gisteren den vorigen oorlog, 
den Wereldoorlog, zooals wij tot voor kort plachten te zeggen In 
1918 waren wij gelogeerd in een klein, maar zeer welvarend dorp in 
Noord-Brabant. Er was juist kermis en een boerenzoon, door het 
dolle heen van de ontzaglijke oorlogswinst, die zijn vader had 
gemaakt, zagen wij op die kermis een sigaar aansteken met een 
ontvlamd bankbiljet van vijf en twintig gulden. Onwillekeurig 
moesten wij daaraan denken, toen wij dezer dagen een catalogus 
van oorlogszegels in handen kregen, die omstreeks het jaar 1919 
was uitgegeven en waarin zeldzame zegels tot een bedr^i? Vdii 
ƒ 3500 per stuk te koop werden aangeboden. Men wis- met het 
geld blijkbaar geen raad in die dagen! De catalogus was van een 
bekenden handelaar, die ook nu nog zaken doet. Er is dus reden 
om aan te nemen, dat de prijzen van oorlogjpostzeg.'ls toen over 
het algemeen aan den hoogen kant zijn geweest. 

Aan het einde van dien oorlog bezetten de Italianen Triest en 
Fiume, in Rusland streden op kosten van het Engelsche wereldrijk 
de Wit-Russische generaals Wrangel en Denekin tegen de Bolsje
wistische legerscharen. Italiaansche, Hongaarsche, Oostenrijk ^chc 
en Roemeensche postzegels werden door de bezettingslegers met 
speciale opdrukken tot eigen uitgiften gestempeld. De nieuwe staten 
Polen, Tsjechoslowakije en Zuid-Slavië haastten zich door middel 
van postzegels aan de wereld te toonen, dat zij onafhankelijk waren 
geworden. Voordat eenigszms geoidende toestanden op postaal ter
rein waren ingetreden, werd de markt overstroomd met tallooze 
zegels, waarvan de werkelijke waarde voorloopig niet vast te stellen 
was. Na eenige jaren bleek, dat vooral in Tsjechoslowakije, de 
Oekraïne en den Kaukasus, maar ook in Polen en door onbevoeg
den zegels waren uitgegeven, die nooit voor het frankeeren van 
poststukken geldig waren geweest en vele verzamelaars, die hun 
geld in deze zegels hadden „belegd", kwamen tot de ontdekking, 
dat zij waardeloozen rommel hadden gekocht. Van andere „oorlogs
zegels" waren er zooveel gedrukt, dat op den duur de prijs tot een 
fractie van de oorspronkelijke waarde terugliep. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Bij het noemen van een paar voorbeelden wijzen wij op de eerste 
series van Batoem, waarvan de eerste twee in den catalogus voor 
ƒ 14.75 genoteerd stonden. Op het oogenblik zijn deze series ten 
hoogste een gulden waard. Meer algemeen bekend zijn de Beiersche 
zegels, die o.m. werden overdrukt met de woorden „Freistaat 
Bayern". Hoewel deze zegels beter staan aangeschreven dan de 
zooeven genoemde Russische, kan men toch niet zeggen, dat ze tot 
het eerste soort materiaal behooren. Zeker, zij hebben eenige waar
de, maar de prijs, welken onze handelaar in 1920 voor het bruine 
zegel van twintig mark vroeg: zes goede HoUandsche guldens, was 
toch wel buitensporig hoog. De winkelprijs van dit zegel is op het 
oogenblik veertig tot vijftig cent! Wij zouden zoo door kunnen 
gaan, maar het was niet hierom, dat wij den ouden catalogus ter 
sprake brachten. Opnieuw beleven wij een grooten oorlog, opnieuw 
is er een groote belangstelling voor postzegels, zelfs zoodanig, dat 
de vraag het aanbod verre overtreft. Met het oog op het boven
staande lijkt het ons niet onverstandig, in allerlei twijfelachtige 
series, die verschenen zijn en die er nog bij zullen komen, geld te 
steken. Veel beter is het, zoo men eenig geld in postzegels wil be
leggen, zich te bepalen tot het zg. „klassieke" goed, dat al tiental
len jaren lang zijn waarde heeft behouden. 

(Haagsche Post van 21 September 1940) 

AFSTEMPELING OP BUITEN KOERS 
GESTELDE ZEGELS. 

Bijgaande enveloppe werd in de eerste bestelling op Maanun^ 28 
October 1940 bezorgd. Hoewel de zegels, 3 cent jubileumserie 1913 
(113^X11^) reeds sinds 1 Januari 1938 niet meer voor frankeering 
geldig zijn, is er, blijkbaar bij vergissing, toch geldigheid aan toe
gekend, want een portzegel ontbreekt op de enveloppe. 

Hiermede is weer eens aangetoond, dat een stempel op een uit 
koers zijnd zegel n i e t valsch b e h o e f t te zijn. 

H. CH. J. ROELOFSZ 
Willem de Zwijgerlaan 7, Voorschoten. 

NEDERLAND: DE ROLZEGELS VAN 1940. 
door ir. H. J. W. REUS. 

Nu sinds korten tijd in de automaten de 5 et. zegels der uitgifte 
1936 door die van de uitgifte 1 April 1940 vervangen zijn, 
was het, in aansluiting op wat bij de Rolzegels van 1936 geconsta
teerd is, nl. dat er bij de in eindelooze rijen gedrukte zegels op 
elke strip van eenentwintig zegels twee afwijkende afstanden tus-
schen de zegelbeelden voorkomen, logisch na te gaan of zich dif 
verschijnsel ook voordoet bij de nieuwe 5 et. zegels. 

In de eerste plaats was het natuurlijk noodig vast te stellen of dit 
zegel werkelijk in eindelooze rijen gedrukt wordt, of dat men aan 
elkaar gelaschte strooken van 20 stuks gebruikt. 

Aan een rolbeginstrook van 69 zegels kon geconstateerd wor
den, dat het eerste het geval was, eveneens, dat de zegels gegomd 
waren met zuivere Arabische gom. 

Bij het nameten der afstanden bleek ook hier duidelijk, dat er 
weer twee groote afstanden voorkomen en wel met een tussehen-
ruimte van 3 zegels; dus geheel dezelfde indeeling als bij de 5 et 

zegels uitgifte 1936. Dit brengt dus ook nu weer met zich, dat men 
uit de automaat altijd maar één dezer „groote afstanden" kan koo 
pen (zie hiervoor ook Nederland; De rolzegels van 1936; Mndbl. 
Sept. 1940 blz. 158). 

De resultaten van het nameten der afstanden bij automaatzegels 
en ter vergelijking die van een gewoon vel n.1. L 9 zijn in onder
staande tabel vereenlgd en opgegeven in 0,1 mm. nauwkeurig. 

rolzegel Velzegel 
normale afstand 2.75 2.85 
Ie groote afstand 3.30 
2e groote afstand 3.20 

De beide groote afstanden zijn nagenoeg aan elkaar gelijk. Onder 
de microscoop i« het verschil van 0,1 mm — dat zich regelmatig 
herhaalt — echter wel degelijk te constateeren. 

Resümee: 
1. Vastgesteld is, dat op elke streep van 21 automaatzegels van 5 

et. uitgifte 1940 twee afwijkende afstanden tusschen de zegel-
beelden voorkomen. 

2. De afmetingen van de normale en van de afwijkende afstanden 
zijn in 0,1 mm. nauwkeurig opgegeven, zoodat elke verzamelaar 
kan uitmaken welke beeldafstand op een paartje zegels voor
komt. 

DE NEDERLANDSHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELHANDELAREN. 

(Gevestigd te 's Gravenhage; laatstelijk goedgekeurd bij K. B. van 
6 Maart 1937, no. 281). 

Nu bedrog en oplichting in de Nederlandsehe postzegelwereld 
weer hun koppen beginnen op te steken, is het begrijpelijk, dat 
menig verzamelaar zich niet zonder zorg afvraagt, tot wien hij 
zich bij z'n aankoopen het best kan wenden, om niet beetgenomen 
te worden. Inzonderheid na het plotseling overlijden van den alles 
zins kundigen en betrouwbaren expert, den heer C. Deenik te 
Utrecht, is deze vraag, speciaal vpor de philatelisten van het Sticht 
en omgeving, doch ook voor vele andere, een van aetueele betee-
kenis geworden. 
Onder de philatelistische organisaties hier te lande neemt de op 
1 Juli 1828, op initiatief van den heer M. J- H. Toorens opgerichte, 
„Nederlandsehe Vereeniging van Postzegelhandelaren" een eervolle 
plaats in. Alle goeie dingen bestaan in drieën: tweemaal was zoo'n 
vereeniging mislukt, terwijl de tegenwoordige weldra op haar ko
peren bestaansfeest kon bogen. In den loop der jaren hebben de 
beeren Keiser Sr. en Jr. en P. J. Hekker den voorzittershamer ge
voerd; de initiatiefnemer: de heer M. J. H. Toorens, was gedurende 
al dezen tijd secretaris, terwijl tot zijn vertrek naar Amerika in 
1939, de heer J. K. Rietdijk ruim elf jaren als penningmeester der 
Vereeniging het geldelijk beheer voerde. In al die jaren van haar 
bestaan heeft deze Vereeniging zich als voorlichtings- en bemidde
lingsorgaan van de beste zijde doen kennen. Haar talrijke relaties 
in binnen- en buitenland zijn niet te onderschatten, terwijl de be
trekkingen, welke zij met haar zusterorganisaties in den vreemde 

M. J. H. TOORENS 
De energieke initiatiefnemer tot oprichting en secretaris van de 

I Nederlandsehe Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
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en met de verzamelaarsvereenigmgen hier te lande, alsmede met de 
redacties van ons Maandblad en van „DePhilatehst" onderhoudt en 
onderhield van den meest aangenamen en vriendschappeli;ken aard 
zijn en waren. 

Welk Nederlandsch philatelist kent met den „Speciaal-Catalo
gus van Nederland en Kolomen", onmisbare en populaire „Officieele 
uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandela
ren" ? Waar men ook komt: op veilingen, openluchtbeurzen, verga
deringen, meestal ziet men de bezoekers met dit handige, groene 
boekje gewapend, dat naarstig wordt geraadpleegd. 

Maar niet alleen door de uitgave van den „Speciaal-Catalogus" 
maakt genoemde vereeniging zich verdienstelijk. Blijkens artikel 4 
harer statuten stelt zij zich o.a. ten doel: de bestrijding van het 
fabnceeren, verspreiden en verhandelen van philatelistische ver-
valschingen. Dat deze doelstelling geen doode letter is, getuigen de 
onthullingen van den energieken, wakkeren en waakzamen secre
taris, den heer M. J. H. Toorens, in dit nummer van ons Maand
blad, waarvoor wij hem niet dankbaar en erkentelijk genoeg kunnen 
zijn. Onverpoosd en onvermoeid staat hij op de bres in den strijd 
tegen vervalschers, afzetters en knoeiers, die meenen hun slag in 
onze philatelistische wereld te kunnen slaan, om telkens opnieuw 
te ervaren, dat zij tegen de Handelaarsvereeniging en haar secre
taris optornen De gelegenheid maakt den dief, zegt het spreek
woord, en zoo is 't ook hier: de verzamelaars zelf hebben ook 
schuld aan de duistere practijken van dergelijke knoeiers. Wanneer 
men bereid was prijzen te betalen, in overeenstemming met de 
werkelijke marktwaarde der zegels, en slechts kocht in betrouwbare 
zaken van handelaars, die een reputatie te verliezen hebben en 
op wie men verhaal heeft, zouden tnffelaars minder kans op succes 
hebben. Helaas echter zijn er nog tal van philatelisten, die meer op 
den prijs letten dan op de kwaliteit van de zegels, die zij koopen 
valutajagers, die in de eerste plaats vragen, hoe het zegel staat in 
franken of marken. Hiervan maken knoeiers gebruik, door valuta
zegels tegen schijnbaar billijke prijzen aan te bieden. Wanneer men 
daarop ingaat, beetgenomen wordt en ten slotte nog veel duurder 
uit IS, dan is Leiden in last en aan jeremiaden geen gebrek ! De 
Handelaarsvereeniging behartigt met alleen de belangen van haar 
leden, maar ook die der verzamelaars, doordien zij in geschillen 
tusschen klant en handelaar steeds eerlijk beslist. Alle handelaren, 
die voor lidmaatschap m aanmerking kwamen en aan de hiervoor 
gestelde eischen voldeden, zijn thans saamgebracht in een belangen
gemeenschap, wier bestuur bestaat uit de beeren: P. J. Hekk; r , 
voorzitter; M J H. Toorens, secretaris; S. Keiser, penningmeester; 
D. Ederzeel en D. Bronkhorst Jr., commissarissen. Het secretariaat 
IS gevestigd Stationsweg 36 te 's Gravenhage (postadres: postbus 
l l l j . Hoe goed en gezond de onderlinge verstandhouding dezer be-
langen-gemeenschap is bleek wel zeer duidelijk uit haar pogingen 
tot leniging van de beproevingen, welke een tiental harer Rott^r-
damsche leden door de ramp, die over hen kwam, hadden te 
doorstaan. Genoemd bestuur en de leden der Vereenigingen stellen 
er prijs op hand in hand met de verzamelaars te wandelen door 
Nêerlands philatelistische dreven, waarin, naast veel schoone bloe
men, ook distels groeien en onkruid wast. De rozen, die men poogt 
te plukken, hebben vaak scherpe doornen. De Handelaarsvereeni
ging stelt zich tot taak, de verzamelaars voor verwonding te hoe
den, hun geen giftige zwammen voor champignons te doen savou-
reeren en geen knollen voor citroenen te verkoopen noch te laten 
verkoopen. 

Op meervoudig verzoek laten wij hier een ledenlijst der Han
delaarsvereeniging volgen, opdat ieder verzamelaar beschikke over 
een ruime keuze van betrouwbare adressen in den lande: 

ALKMAAR: 
Postzegelhandel „De Philatelist": J. P. Tesselaar, Huig Krouwer-

straat 10. 
AMSTERDAM. Auf der Heide (Zie Hilversum). 
A. D. Brandts — M. Z. Boolemans Postzegelhandel, Galerij 4"', 

postbus 280. Telef. 34092, giro 61152 
D. Ederzeels Postzegelhandel (D. Ederzeel Sr.), N . Z. Voorburg

wal 172. Telef. 41472, giro 62214, Gem. giro E329. 
D. Ederzeel Jr. (adsp. lid); v. d. Hoochlaan 21, Amstelveen. Telef. 

3328. 
Haga & Harpenau (adsp. lid); Gravenstraat 30. Telef. 34104, giro 

288605. 
C. V. Hekkers Postzegelhandel, Rokin 40. Telef. 33324, giro 

21278. 

J. Kaas, Rijnstraat 80 Telef. 20385, giro 160158. 
M ten Kate & R. H . Borchers (adsp. lid). Gasthuismolensteeg 13. 

Telef. 32521, giro 245932. 
M. Kupfermann, Amsterdamsche Postzegelhandel, Rijnstraat 159. 

Telef. 97259, giro 151986. 
M. S. Polak, K du Jardinstraat 12-1 Telef. 21336, gem. giro P 753 
Postzegelhandel K. H . Philips; postbus 53. Telef. 49353, giro 

326871. 
APELDOORN. 

Postzegelhandel „Experior"; P. A. Kleekamp, van Hasseltlaan 5. 
Telef. 3993, giro 54629. 

BREDA. 
Bredasche Postzegelhandel, G. A. J. Vorsterman van Oyen, Pas

sage 11. Telef. 2125. 
BUSSUM. 
De Goedkoope Postzegelhandel, A. H. Boonen. Telef. 5481, giro 

302453. 
's GRAVENHAGE. 
B. I. Abrahams, Stationsweg 101. Telef. 116976, giro 78080. 
Roelf Boekema, Prinsestraat 6 0 . Telef. 110319, giro 247130. 
Herman Cohn, van Lennepweg 24. Telef. 551945, giro 37029. 
J. L. van Dieten, Noordemde 37. Telef. 114836, giro 17369. 

(Winkel: Coolsingel A3, Rotterdam. Telef. 37757. 
Th. B M. Engelkamp (adsp. lid); Lange Poten 7A. Telef. 113853, 

giro 216240. 
Anton torster, Papestraat 15. Telef. 180499, giro 136315. 
Haagsche Postzegel Handel (S. A. Blok), Noordeinde 196. Telef. 

113157, giro 110104. 
Firma G. Keiser & Zoon, Passage 25/7. Telef. 112438, giro 4262. 
R. Kormos, Pr. Mariannelaan 152, Voorburg. Telef. Haag 779947, 

giro 7393. 
Hendrik van der Loo N.V., Heerengracht 8 A. Telef. 112944, 

giro 24392. 
M. A. Manuskowski, Wagenstraat 105. Telef. 111610, giro 20413. 
Nederlandsche Postzegelbeurs (M. J. H . Toorens), Stationsweg 36, 

(postbus 111). Telef 117133, giro 120543. 
C. V. Potszegelhandel J. Prent & Co., Sneeuwklokjesstraat 18 

postbus 6009. Telef. 334187, giro 258448. 
Postzegelhandel „Insubnde", (N. Veldhoen), Aert v. d. Goes-

straat 19. Telef. 556867. 
J. K. Rietdijk, Lange Poten 15 A. Telef. 117020, giro 117396. 
Kasse Zegel (adsp. lid), Zwolsche straat 435. Telef. 550201. giro 

353210. 
GRONINGEN. 
E. de Weerd, Ernst Casimirlaan 19. Giro 287093. 
HAARLEM. 
N . V. Postzegelhandel „Philadelphia", J. M. Gosse, Kruisweg 43. 

Telef. 15515, giro 135793. 
HILVERSUM. 
Auf der Heide's Postzegelhandel, N. van Uchelen Jr., Suriname-

laan 31. Telef. 4323, giro 1700. 
Filiaal: Gravenstraat 17, Amsterdam. Telef. 47103. 

ROTTERDAM, a (onder Telef.) = aangevraagd. 
Bastiaanse & Boekema's Postzegelhandel N.V., Emmalaan 25, Hil-

legersberg. Telef. 43985, giro 308080. 
J. L. G. van Duyn, Berkelschelaan 92 B. Giro 2342.72. 
B. J. de Heer, Coolsingel B 5, kantoor Noordsingel 25. Telef. 

42263, giro 2436. 
J van Holten, Statenweg 58, postbus 522. Giro 240507. 
Joh. Postema, Diergaardesingel 96 A. 
Postzegelhandel D. Bronkhorst Jr., Mathenesserweg 53 A. Telef. 

38526, giro 48861. 
Postzegelhandel „Het Centrum", P. van de Werke, Palestinastraat 

76 A. Giro 185061. 
Postzegelhandel K. A. Heymans Jr., postbus 897, Schieweg 77 A. 

Telef. a, giro 11070. 
Postzegelhandel H. J. J. van Seventer, Nieuwe Binnenweg 127 B. 

Telef. 34246, giro 87232. 
Postzegelhandel J. N. van Staveren Jr., Noorder Havenkade 23 A, 

Telef. a, giro 328711. 
A. Wolff, Schiekade 173. 
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TIEL. 
J. G. Millaard (fa. Voet), Hoveniersweg 18. Telef. 2951, giro 

229209.. 
U T R E C H T . 
Internationale Postzegelhandel, H. C. Correljé, Stationsplein 20, 

postbus 31. Telef. 12782, giro 10849. 
Utrechfiche Postzegelhandel, W. van Duuren Jr., Nobelstraat 16. 

Telef. 18812, giro 198391. 
Nederlandsch Oost-Indië. 

BANDOENG. 
Bandoengsche Postzegelhandel, Tamblongweg 2 A. 
SOERABAJA. 
Bloks Postzegelhandel, Kaliasin. 
De Hoofdredactie betuigt aan den Secretaris van de Nederland-

sche Vereeniging van Postzegelhandelaren, den heer M. J. H. Too-
rens, haar dank voor de ter zake betoonde groote medewerking. 

W. G. d. B 

ZEGELS NEDERLAND 1909/'22 15 CT. 
BLAUW EN ROOD, TANDING 11:11)^. 

Met verwijzing naar het artikeltje, voorkomende in het Maand
blad van 16 October jl., van Ds. A. Carsjens, Ned. Herv. Predikant 
te Oudega (Small. Fr.), betreffende bovengenoemde zegels, kan het 
volgende worden gemeld: 

In mijn verzameling bevinden zich twee exemplaren van meer
genoemde zegels. Deze zegels zijn als volgt afgestempeld: 

Ie exemplaar: 
. .NTENS, met 1921 als jaar van afstempeling, 
2e exemplaar: 
OUDE- . . ., verder is er van het stempel niets te zien. 
Aangezien deze, en andere zegels mij door een beambte van de 

Nederlandsche Bank te Groningen werden verstrekt, kan met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat het 
hier zegels betreft van vellen, die destijds naar Groningen zijn 
gezonden. 

Het eerste exemplaar MOET, gezien het feit dat op het ontbre
kende stempel nog slechts plaats voor t w e e letters was, KAN
TENS als plaats van verzending hebben aangegeven. 

Het tweede exemplaar kan m.i. niet anders dan OUDE-PEKELA 
als plaats van herkomst hebben gehad, en moet ook 1921 als jaar 
van afstempeling hebben gedragen. 

Deze veronderstelling mag ik aannemen, omdat de zegels ge
lijktijdig door mij werden ontvangen. 

Indien de plaats van herkomst van deze zegels n i e t z o o p r e 
c i e s bekend was, zou men kunnen aannemen, dat afzending uit 
andere plaatsen had plaats gevonden, en zou ik hierover dan ook 
niet hebben geschreven. 

Met Ds. Carsjens ben ik zeer benieuwd of er nog meerdere bij
zonderheden bekend worden. 

Scheveningen. S. NOORDHOFF. 
Zwolschestraat 401. 
Blijkens mededeeling van Ds. A. Carsjens bezit de heer A. de 

Rooy te Boskoop een exemplaar, gestempeld „de Leek", dus ook 
weer uit het Noordoosten des Lands. Rest de vraag, of er van de 
zegels 1899/1923, behalve de ƒ 1 ; ƒ2 .50 ; ƒ 5 en de 15 cent rood-
blauw nog andere waarden bestaan met de tanding 11:113^? (Red.) 

OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

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

II. 
DE OORLOG TUSSCHEN CHILI EN PERU. 

1879-1884. 
Verschillende overdrukken op postzegeluitgiften van Peru 

hebben hun ontstaan te wijten aan den inval van Chili in Peru 
tijdens den oorlog, die deze twee landen met elkaar voerden van 
1879 tot 1884. De overdrukken op de uitgiften 1874-79 werden 

aangebracht van Juli 1882 tot en met October 1883. Die van 
1880 vertoonen een eironde cirkel waarin de woorden U N I O N 
PpSTAL UNIVERSAL, PERU of LIMA en middenin PLATA. 
Die met Inschrift PERU komen voor op 1, 2, 5, 50 c. en 1 1., 
die met LIMA op 1, 2, 5, 10, 50 c. en 1 1. De overdrukken van 
1882 (op zegels van 1874-79) bestaan uit het wapen van Chili. 
De overdrukte waarden zijn: 1, 2 (violet), 2 (karmijn), 5, 10 en 
20 c. Deze zegels zijn gebruikt zoolang de Chilenen Lima bezet 
hielden. , n ' i j 

PERV 
In 1882 werd op de waarden 1, 2, 5, 50 c. en 1 1. een hoef

ijzervormige overdruk aangebracht met Inschrift U N I O N POS
TAL UNIVERSAL, waaronder PERU. In hetzelfde jaar werd op 
de waarden 1 en 5 c. en 1 s. in den hoefijzer-overdruk het wapen 
van Chili (in rood) gedrukt; de 50 c. waarde ontving dezen af
druk in blauw en in zwart. 

DE EGYPTISCHE VELDTOCHT VAN ENGELAND 
IN 1882. 

De opstand in Alexandrië in 1882 noodzaakte Engeland tot in
grijpen, wilde het haar verbindingen met Indië intact houden. 
Op 11 Juli 1882 bombardeerde de Engelsche vloot Alexandrië. 
In Augustus werd een Engelsche legermacht aan wal gezet onder 
bevel van sir Garnet Wolseley, w. o. een detachement bestaande 
uit een honderdtal vrijwilligers, genaamd „Post Office Rifle 
Volunteers". Deze stonden onder bevel van majoor Sturgeon, 
die als leider van de veldpost was aangewezen. Uit deze periode 
zijn enkele afstempelingen bekend. "Wij noemen een penvernietiging 
met letter E in rooden inkt; een puntstempel (waarschijnlijk een 
lokale Egyptische afstempeling), een rond datumstempel mee 
tekst BRITISH ARMY POST OFFICE en een streepstempel met 
de letters BA en E (British Army Egypt). Deze afstempelingen 

komen voor op Engelsche zegels van 1880-1881 en 1884. 2ij waren 
in gebruik tijdens den veldtocht van Augustus-October 1882. De 
afgebeelde ronde datumstempel werd opnieuw in gebruik genomen 
in 1884, toen er versterkingen naar den Soedan werden gezonden 
om den generaal Gordon te ontzetten, welke gecommandeerd 
werden door majoor Sturgeon voornoemd. Zij was.toen in gebruik 
van 1884 tot Juni 1885 i). 

H E T ONDERWERPEN VAN DEN SOEDAN. 
1883-1898. 

Charles George Gordon (1833-1885) werd te Woolwich in 
Engeland geboren als zoon van den generaal H. W. Gordon. 
Hijzelf koos ook de militaire loopbaan en vocht als jong officier 

^) Vgl. Notes on the British Army Post Office in Egypt 
1882-'85, by dr. E. Whitehead F.R.C.O. The American Philat
elist, vol. 43, biz. 434-437. 
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mede in den Krimoorlog. Daarna kweet hij zich van verschillende 
opdrachten, o. m. op den Balkan, in Klein-Azié en in China. 
Van 1874-79 vertoefde hij in den Soedan op verzoek van den 
Khedive om orde te scheppen in den chaos die daar op velerlei 
gebied heerschte. In 1879 legde hij, overwerkt zijnde, zijn functie 
neder. In 1883 brak er een hevige godsdienstige opstand uit in 
den Soedan, n.1. de opstand van de „Mahdisten". De „Mahdisten" 
waren volgelingen van den „Mahdi", een dervish (priester), die 
zich de „Gids" noemde. Hij beweerde te zijn Isa, zoon van Maryan, 
die vóór de terugkomst van Mohammed op de aarde zal ver
schijnen. De Mohammedanen wachten al bijna 13 eeuwen op de 
komst van dezen profeet, zoodat toen de dervish zich tot „Mahdi 
van Allah" proclameerde, de godsdienstige hartstochten onder de 
geheele Islam in Afrika in beroering geraakten, die zich keerde 
tegen de Christenen. Engeland was bang voor zijn toch al wankel 
gezag in den Soedan en zond, als de meest ervaren man voor dat 
gebied, generaal Gordon er heen met een kleine troepenmacht. 
Khartoum was nog niet in handen van den „Mahdi" gevallen, 
dus kon hij zich nog geen heer en meester van den Soedan 
noemen. Gedurende elf maanden weerstond Gordon met het 
kleine garnizoen het beleg. Engeland zou hulp zenden, doch er 
werd in het moederland te lang gedraald. Twee dagen te laat 
kwam het ontzet. Gordon viel zijn vijanden niet levend in 
handen; toen hij zag dat tegenstand niet langer kon baten, joeg 
hij zich een kogel door het hoofd. De opstand werd vijftien jaren 
later bedwongen door generaal lord Kitchener. 

Ter herinnering aan den vijftigsten jaardag van Gordon's dood 
gaf de Egyptische Soedan in 1935 een serie van negen zegels uit 
met respectievelijk Gordon's portret (5, 10, 13 en 15 m.), de 
militaire school (Gordon's college) die ter eere van Gordon te 
Khartoum werd opgericht (2, 5 en 10 pi.) en de herdenkings
dienst welke op bevel van Kitchener op 4 September 1898 ter 
eere van den val van voornoemde plaats werd gehouden (20 en 
50 pi.). 

souDAN 

Vóór 1897 werden in den Egyptischen Soedan zegels van Egypte 
gebruikt. Vóór 1897 werden in het kantonnement van Wadi Haifa 
de Egyptische zegels der uitgiften 1884-1888 van een tweetaligen 
opdruk voorzien, n.1. Soedan in Arabische letters en daaronder 
in het Fransch SOUDAN. Deze zegels werden bijna uitsluitend 
gebruikt ter frankeering van de correspondentie van de Engelsche 
en Egyptische legers die onder bevel van Kitchener stonden. In 
1898 verscheen een definitieve serie in de bekende teekening 
van een militairen kameelrijder, die door de woestijn ijlt. 

DE FRANSCH-DUITSCHE OORLOG. 
1870-1872. 

DE BEZETTING VAN ELZAS-LOTHARINGEN 
D O O R DE DUITSCHERS. 

De Fransch-Duitsche oorlog brak in Juli 1870 tiit en reeds 
in September was het grootste gedeelte van Frankrijk beneven«, 
Parijs door de Duitschers bezet. Sinds eind Augustus hadden de 
Duitschers beschikkingen getroffen voor het doen functionneeren 
van een postdienst in het door hen bezette gebied. Speciale zegels 
werden te Berlijn aangemaakt in de Fransche muntwaarden 1, 2, 

4, 5, 10, 20 en 25 c Deze zegels werden aan
vankelijk in het geheele bezette gebied ge
bruikt. Na Maart 1871 trokken de Duit
schers geleidelijk terug uit de bezette gebie
den en namen de Fransche posterijen de uit
voering van den postdienst weer ter hand. 
In het gebied Elzas-Lotharingen, dat door 
de Duitschers ingelijfd zou worden, werden 
de zegels gebruikt tot en met 31 December 
1871. 

FRANSCHE POSTZEGELUITGIFTEN 
TIJDENS DEN OORLOG VAN 1870-'71. 

De nederlagen van het Fransche leger gaven de toch al kwijnende 
populariteit van Napoleon III de genadeslag. De regeering werd 
gedwongen af te treden en de republiek hersteld. Het oude 
zegeltype der uitgifte 1849 werd weer te voorschijn gehaald en 
gebruikt bij het drukken van de drie zegels bekend onder den 
naam van „zegels van het beleg van Parijs" (Emission dite du siège 
de Paris). Deze werden op 11 October 1870 in gebruik genomen; 
tot deze serie behooren de waarden 10, 20 en 40 c. getand 14 : 13%. 

Toen de Duitschers Parijs naderden in September 1870, ver
plaatste de Fransche regeering haar zetel naar Bordeaux. Tenge
volge van de belegering van Parijs (waar de Fransche postzegels 
gedrukt werden) werd de aflevering der nieuwe postwaarden on
mogelijk gemaakt. Een plaatselijke drukkerij te Bordeaux werd 
tijdelijk belast met het aanmaken van postzegels, waarbij zij werkte 
onder het oppertoezicht van den directeur van de Munt aldaar. 
Dit is de z.g. Bordeaux-uitgifte in het Ceres-type, ongetand. De 
serie bestaat uit de waarden 1, 2, 4, 5, 10, 20 (3 typen), 30, 40 
en 80 c. De druk is steendruk. De datum van uitgifte was 15 
November 1870. De zegels zijn gedrukt van half November 
1870 tot Maart 1871. 

Tijdens het beleg van Parijs werd de verbinding met de buiten
wereld in stand gehouden door het oplaten van ballons; brieven 
en couranten verlieten op deze wijze de belegerde stad. Ter fran
keering gebruikte men de zegels van den gelauwerden Napoleon III 
uitgifte van 1863-'70 in de waarden van 10 c. tot 80 c. en die 
van het beleg van Parijs (van October 1870) in de waarden van 
10, 20 en 40 c. Deze stukken dragen veelal als langstempel zonder 
omranding de woorden PAR BALLON MONTE. 

DE CHINEESCH-JAPANSCHE OORLOG. 
1895-1896. 

Ter eere van twee Japansche prinsen, die als legeraanvoerders 
in den oorlog tusschen China en Japan sneuvelden, gaf Japan op 
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1 Augustus 1896, den dag waarop de vrede van Shimonoseki 
geteekend werd, vier zegels uit. De serie bestaat uit twee zegels 
van 2 s. en twee zegels van 5 s. waarop respectievelijk de por
tretten van prins Kitasirakawa en prins Arisugawa zijn afgebeeld. 

DE SPAANSCHAMERIKAANSCHE OORLOG. 
18951898. 

Aan het einde van den SpaanschAmerikaanschen oorlog namen 
de Vereenigde Staten o. m. bezit van het eiland Cuba, dat aan 
Spanje toebehoorde. Bij de bezetting van Cuba gaven de Ver
eenigde Staten, in afwachting van de komst van hun eigen 
zegels met opdruk Cuba, provisorische frankeer en couranten
zegels van Cuba 18961898 uit met een te PortoRico aange
brachten waardeoverdruk en het woord HABILITADO 5 cents 
in drie regels (in zwart). Van de waardecijfers 2, 3 en 5 c. 
bestaan resp. twee typven. De serie bestaat uit zeventien zegels, 
allen met zwarten opdruk, behalve 3 c. op 1 c , 5 c. op 1 c. en 
10 c. op 1 c , welke een rooden opdruk kregen. 

HABILITADO 

5 
cents.. 

CUBA 

l o . 
de PESO. 

De zegels der Vereenigde Staten van 1895 en 1898'99 werden 
overdrukt met het woord CUBA, 1 C de PESO in drie regels. In 
hetzelfde jaar verscheen de definitieve serie met Inschrift Cuba. 

Een van de eilanden van de Marianengroep in den Grooten 
Oceaan, n.1. Guam (eveneens voormalig Spaansch bezit) ging in 
1899 over in het bezit van de Vereenigde Staten. De zegels der 
Vereenigde Staten van 18951898, 1 c.  1 $, werden overdrukt 
met GUAM in zwart benevens het expreszegel van 10 c. met 
GUAM in rood. Sinds 1900 worden de zegels der Vereenigde 
Staten op Guam gebruikt. 

Ook de Filippijnen moesten de Spanjaarden aan de Vereenigde 
Staten afstaan. In 1898 werden tijdelijk zegels der Vereenigde 
Staten op voornoemde eilanden gebruikt. Van 18991901 waren 
zegels der uitgiften 18951898 der Vereenigde Staten in koers 
met den opdruk PHILIPPINES en van 1904'06 de zegels der 
uitgifte 1904, 1 c.  1 f van voornoemd land. De Filippijnen 
werden bestuurd door de Vereenigde Staten tot 1936. Sindsdien 
zijn zij een z.g. „commonwealth" met zelfbestuur. 

Omdat Yvert ze in zijn catalogus vermeldt, willen wij ook de 
lokale zegels noemen, die door de Filippijnsche opstandelingen 
in 1899 werden uitgegeven in het begin van de overname van 
het gezag door de Vereenigde Staten. Het zijn de z.g. „zegels van 
Aguinaldo" in de waarden van 1 c , 2 c. (3 zegels), 8 c. en 50 c. 

De andere eilanden van de Marianengroep bleven in het bezit 
van Spanje totdat ze op 12 October 1899 door Duitschland ge
kocht werden. Daar de zegels der Filippijnen voor den oorlog 
ook op de andere Marianeneilanden in koers waren, maar door 
de Vereenigde Staten waardeloos verklaard, kregen de zegels 
voor het gebruik op de Marianeneilanden, zoolang zij nog 
Spaansch bezit waren, een tweeregeligen loodrechten opdruk in 
kastje, luidend MARIANAS ESPANOLAS op 2 c.  15 c. dei 
uitgifte 1898 van de Filippijnen, 

Op Porto Rico werd eveneens sinds 1898 het gezag der Ver
eenigde Staten gevestigd. De zegels van Porto Rico van 1894 '96 
van % mil.  80 c. ontvingen een rooden opdruk in drie regels 
HABILITADO PARA 1898 y 99; de zegels van 189098 ont
vingen in 1898 een tweeregeligen opdruk IMPUESTO DE 

GUERRA op 1 c.  5 c , benevens nieuwe waarden 2 c. op 2 m. 
en 5 c. op 1 m. De Vereenigde Staten gaven in 1899 tijdelijk 
zegels van 1895'98 (1 c.  10 c.) met diagonalen opdruk PORTO
RICO en in 1900 de 1 en 2 c. waarden met diagonalen opdruk 
PUERTORICO, benevens drie portzegels van 1895 der Vereenigde 
Staten in de waarden 1, 2 en 10 c. met opdruk POR f O RICO. 
Sinds 1900 worden op Porto Rico de zegels der Vereenigde 

^ 

^ 

S>* ♦ ' 
^ ^ 

Staten gebruikt. 
Voor het eiland Coamo, dat onder Porto Rico wordt gerekend, 

gaven de Vereenigde Staten in 1898 een provisorisch zegel uit, 
n.1. een rechthoekig etiket met Inschrift (drieregelig) CORREOS 
5 CTS COAMO. Het cijfer 5 komt in vier typen voor. 

j ^ eoUKKOSlT~ê<)KREOÜ 1 

peTS 
1 CaAHO 1 

5.CTS 
1 CX>AMü 

5 i 
8 5 
IQ: ÜL 

DE GRIEKSCH—TURKSCHE OORLOG. 
1897—1898. 

De Grieken werden in April 1897 
door de Turken gedwongen om het 
Noordelijk deel van Thessalië te ont
ruimen. Bij de bezetting van dit ge
bied door de Turken vielen belang
rijke postzegelvoorraden in hunne 
handen. Om misbruik te voorkomen 
werden deze door de Turken van 
een roode handstempel opdruk voor
zien (veelal op de achterzijde aange
bracht) bestaande uit een Grieksche 
kroon, het woord TAMEION (schat
kist) en den naam van de provincie. 

De Turken gaven in 1898 speciale 
bezettingszegels voor dit gebied uit. 
Deze serie bestaat uit de waarden 10, 
20 pa.; 1, 2 en 5 pi. 

Tenslotte moesten de Turken bij het sluiten van den vredt 
Thessalië aan de Grieken teruggeven. 

DE KONFLIKTEN IN ZUIDAFRIKA 
TUSSCHEN DE BOEREN EN DE ENCELSCHEN. 

DE NEDERLAAG OP DEN MAJUBAHEUVEL 
1881. 

Toen de Boeren in opstand kwamen tegen de Engelsche over 
heersching en op 16 December 1880 te Heidelberg in Transvaal 
de tweede republiek uitriepen, waarop in het volgend jaar Ai voor 
de Engelschen zoo smadelijke nederlaag op den Majubaheuvel volgde, 
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was Engeland wel gedwongen, haar aanspraken te matigen en te 
berusten in het bestaan van de onafhankelijke Boerenrepubliek 
Transvaal, zij het dan ook onder z.g. suzereiniteit van Engeland. 

De postzegels met het portret van koningin Victoria met in 
schrift Transvaal, die in 1878 waren uitgegeven, moesten ver
vangen worden. In afwachting van nieuwe zegels werden in 1882 
twee Victoria-zegels met het meest voorkomende posttarief over
drukt, n.1. Een Penny op 4 p. en 1 PENNY (6 typen) op 6 p. 
In 1883 volgde een serie van 1, 3 p. (rood-oranje), 3 p. (zwart 
op rose) en 1 shilling getand, in de teekening van de zegels van 
1870 met Inschrift Zuid-Afrikaansche Republiek (getand) 

DE BOERENOORLOG (ENGELSCHE UITGIFTEN). 
1899-1902. 

Langzameihand hadden de geschillen tusschen de Boeren en de 
Engelschen zich zoo toegespitst, dat een oorlog onvermijdelijk 
werd. Deze brak uit in October 1899. Hebzucht (bezit van goud
en diamantmijnen) en zucht naar expansie waren de drijfveeren, 
die Engeland deden besluiten om de Zuid-Afrikaansche Republiek 
te vernietigen. Hierbij gold het recht van den sterkste. 

Bij de bezetting van Bloemfontein in Maart 1900 lieten de 
Engelschen alle aanwezige post- en telegraafzegels der uitgiften 
1868-1894 van den Oranje-Vrijstaat overdrukken met de letters 
V.R.I. (Victoria Regina Imperatrix) en een nieuwe waarde: Y^ d. 
op /^ p. - 5 sh. op 5 sh. In 1902 ontving één zegel van den O.V. 
n.1. de 6 p. in het type 1868, den opdruk E.R.I. / 6 d. (Edwardus 
Rex Imperator). Drie maanden later, bij den val van Pretoria, 
werden de zegels van Transvaal van 1885-'96 overdrukt met de 
letters V.R.I.; 3^ p. - ^ 5. Deze letters werden in 1901-'02 na 
de troonsbestijging van Edward VII vervangen (op een deel dezer 
serie) door de letters E.R.I. en Half / Penny, nl. op de % p. 
waarde alleen de letters; op de 2 d. waarde de letters én de waarde 
opdruk en op de 1, 3, 4 d. en 2/6 sh. alleen de letters. 

Men treft op sommige Transvaal-zegels den opdruk V.R. aan. 
Deze werd aangebracht in opdracht van Engelsche officieren bij 
de inname van Rustenburg en de zegels werden in die plaats op 
regelmatige wijze gebruikt. 

In het voorjaar van 1900 begonnen de Boeren het beleg van 
Mafeking, een plaats gelegen in Bechuanaland. Sedert korten tijd 
werden aldaar ook postzegels van de Kaap Kolonie gebruikt; van
daar dat zoowel Kaap de Goede Hoop zegels als zegels van 
Bechuanaland op de postkantoren aanwezig waren. De navolgende 
zegels van Kaap de Goede Hoop (van 1892-1896) ontvingen den 
drieregeligen opdruk MAFEKING: 1 d. op >2 P-; 1 d- op ^ p.; 
3 d. op 1 p.; 6 d. op 3 p. ; 1 sh. op 4 p. Met denzelfden opdruk 
werden de volgende waarden van Bechuanaland (1898) overdrukt, 
n.1. 1 d. op >2 p.; 3 d. op 1 p. ; 6 d. op 2 p.; 6 d. op 3 p., en zegels 
van Britsch-Bechuanaland van 1887-'92, n.1. 6 d. op 3 p. en 
1 sh. op 4 p. Zegels van het protectoraat van Bechuanaland van 
1898 ontvingen den opdruk met denzelfden tekst maar in kleiner 
lettertype, n.1. 3 d. op 1 p. ; 6 d. op 2 p.; 1 sh. op 6 p. Ten
slotte zag een speciale uitgifte het daglicht met als afbeeldingen 
resp. een bode op de fiets en het portret van den garnizoens
commandant Generaal R. S. S. Baden-Powell, nl. 1 p. blauw op 
hemelsblauw (bode), 3 p. bl. op blauw (portret B.-P.) in 2 typen. 

MIIFIKIKQ. 

IA 
BE3IEQED, 

Baüeu Pfjwcir 

Koerseerende zegels van Engeland werden gebruikt door de 
Engelsche expeditiekorpsen tijdens den Boerenoorlog. Zij komen 
voor met afstempeling FIELD POST-OFFICE; BRITISH ARMY 
AFRICA; ARMY POST OFFICE, enz. 

BOERENUITGIFTEN. 
De Boeren bezetten Vrijburg in West Griqualand van November 

1899 tot Mei 1900. Vier zegels van de uitgifte 1885-1896 van 
Kaap de Goede Hoop, waarvan voorraden aldaar aanwezig waren, 
werden door hen overdrukt met Z.A.R. Zuid-Afrik. Republiek. 
Het zijn 3^ p. op 34 p-, 1 p. op 1 p., 2 p. op 6 p. en 
2% p . op IVi p . 

l PENCE 

Z.A.R. 

ï9on 
Ook dient de zegeluitgifte van Pietersburg van 1901 vermeld 

te worden; een lokale uitgifte der Boerenregeering, die zich tijdens 
de vijandelijkheden na den val van Pretoria aldaar teruggetrokken 
had. Het ontwerp is zeer primitief; het zegel is een rechthoekig 
etiket met in den rand het Inschrift Z. AFR. REP. POSTZEGEL 
1901 en in het midden de aanduiding van de waarde. Ter linker
zijde bevindt zich een paraaf (van den postdirecteur ?). De uit
voering is zwart op gekleurd papier; de waarden zijn: K p- (groen), 
1 p. (rose), 2 p. (bruinoranje), 4 p. (blauw), 6 p. (groen) en 
1 sh. (geel). De zegels werden uitgegeven in de maanden Maart en 
April (1901) en zijn zeer kort gebruikt. 

Nadat de Boeren verslagen waren en de Engelschen voorgoed 
hun bewind in Transvaal gevestigd hadden, werd in 1902 de serie 
met het portret van koning Edward VII uitgegeven {% p. - £ 5). 

DE MATABELE OPSTAND. 
1896. 

Bloedig hebben de Engelschen het opstaan der Matabelen onder 
aanvoering van hun opperhoofd Lobengula gewroken. Bij het 
onderdrukken van den opstand werd de geheele nederzetting in 
brand gestoken en met den grond gelijk gemaakt. Lobengula wist 
hoewel gewond, te ontkomen, doch stierf korten tijd daarop. Op 
de plaats waar thans in Bulawayo het gouvernementsgebouw ver
rijst, stond eens de kraal van Lobengula. Bulawayo beteekent: 
„plaats van den moord". Tijdens den veldtocht in Zuid-Rhodesië 
(Lobengula's gebied van voorheen) waren de verbindingen met 
Salisbury verbroken en konden van daaruit geen postzegels aan 
de troepen verstrekt worden. Langs een omweg werden zegels der 
British South African Company en van Kaap de Goede Hoop aan
gevoerd. Overdrukken werden aangebracht op zegels van 3 p., 
1 en 5 sh. der uitgifte 1890-91 van voornoemde Company, n 1 
One Penny (a) op 3 p. en 4 sh. benevens drie strepen over de 
oude waarden en THREE PENCE (b) (tweeregelig) op 5sh. en 
drie strepen over de oude waarde. 

One Penny. THREE 
PENCE. 

b. 

BRITISH 
SOUTH AFR1C^ 

COMPMw' 

Toen de kleine voorraad was uitgeput, werden de zegels van 
Kaap de Goede Hoop overdrukt, n.1. der uitgifte 1882-'96 (anker-
watermerk) met drieregeligen opdruk BRITISH SOUTH 
AFRICAN COMPANY (c). Wij noemen 34 p. - 6 p. en 1 sh. 
Deze zegels bleven tot na het onderdrukken van den opstand in 
gebruik en werden daarna vervangen door een definitieve serie. 
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DE BOXEROPSTAND IN CHINA. 
1900. 

De opstand, die in 1900 in Peking uitbrak en die men de 
Boxeropstand noemt, was gericht tegen de blanken, ter ver
nietiging van hun invloed en handelsbetrekkingen, welke zij in 
China hadden. De legaties in Peking werden door de „Boxers" 
belegerd en de toestand van diegenen, die zich daarin bevonden, 
was hoogst kritiek. Verschillende Europeesche landen, zooals 
Italië, Engeland, Frankrijk, Duitschland, Rusland, Japan, Neder 
land en de Vereenigde Staten stuurden zoo snel mogelijk expeditie 
legers om hun landgenooten te ontzetten en om erger te voor 
kom^n. De opstand werd ten slotte onderdrukt. Deze troepen 
gebruikten dt koerseerende zegels van hun land; aan de afstem
pelingen is te zien, dat zij gebruikt zijn tijdens dezen opstand. 

Engeland zond een militair expeditiekorps vanuit BritschIndië 
naar China. Aan de soldaten van dit korps werden (in 1900"! 
zegels van de uitgiften 188292 van BritschIndië verstrekt ter 
frankeering van hun correspondentie, voorzien van den opdruk 
C.E.F. (Chinese Expeditionary Force). In totaal werden 11 waar
den met deze letters overdrukt, n.1. 3 p., K a., 1 a. bruin, 
1 a. rood (1904), I K  12 a.; 1 rupee. 

Daar de eenheden van dit Engelsche expeditiekorps nog jaren 
na dezen opstand in China gestationneerd bleven, werden de zegels 
van latere BritschIndische postzegeluitgiften eveneens met voor
noemde letters overdrukt (o. a. die met de beeltenissen resp. van 
Edward VII en George V). 

AANTEEKENINGEN UIT ENKHUIZENS 
VERLEDEN. 

De heer Ä. Van Straten, lid der U. Ph. V., bood de hoofdredactie 
de volgende merkwaardige aanteekeningen ter publicatie in ons 
Maandblad aan, van den Enkhuizer gemeente archivaris D. 
B(rouwer), onder CVII voorkomend in de Enkhuizer Courant van 
9 September 1940: 

Het heeft eeuwen geduurd en veel moeite en zorg gekost, 
aleer de dienst der posterijen tot zulk een staat van perfectie is 
gekomen, als waarop wij thans kunnen roemen. En toch zijn ook 
nu nog delicten en onregelmatigheden niet ui'gPïioicn. Maar ge 
lukkig zijn ze hooge uitzondering geworden. 

Dat het in vorige eeuwen hiermede heel anders gesteld was, is ge
noegzaam bekend. Toch mogen hier een paar gevallen genoemd 
worden, die een beeld geven van de wijze van bediening der brie
venbezorging en de risico, waaraan afzenders en ontvangers 
bloot stonden. Ze zijn ontleend aan de missiveboeken van burge
meesteren van Enkhuizen, waaruit slechts een paar grepen worden 
gedaan, want het aantal klachten in de loop der tijden was legio 

Op 24 Aug. 1729 richtten Burgemeesteren een schrijven aan 
Monsieur Jan Hajing, brievenbesteller te Amsterdam, daartoe aan
gesteld door het Stadsbestuur van Enkhuizen, luidende 

Ons is zeer vreemd en met veel verwondering voorgckoniea de 
klachten, die aan onze tafel door den heer Jan Botman zijn gedaan 
namelijk, dat dezelve Botman een missive per veerman van hier 
op Amsterdam met schipper Roelof Ronthout heeft gezonden aan 
den heer Joachim van Anklam, in welker couvert eenige stukken 
en papieren lagen, om te worden verzonden naar Harlingen, dat 
dezelve missive in presentie van den schipper door Uw zoon aan 
de kant was geforceerd, om te zien of daar meer brieven in lagen, 
en alsdan meer post te vorderen, gelijk hiervan in plaats van 2 stui
vers 18 stuivers is af geëist, nadat die heer (nl. Van Anklam) was 
gedwongen de brief in presentie (van uw zoon) te openen, hetgeen 
ons zeer enorm is voorgekomen. 

Volgt een vermaning mat herinnering aan de ordonnantie en 
srtenge maatregelen bij herhaling. 

In Jan. 1744 waren Burgemeesteren opnieuw genoodzaakt dezen 
Jan Hajing een onregelmatigheid onder ' t oog te brengen. Zij be 
richtten hem, dat een zekere Jacob van der Klem zich bij hem had 
beklaagd, dat hij op 30 Oct. 1743 per schipper Michiel Keyser een 
brief had gezonden, waarin circa 2 gld. aan geld en een lommerd
briefje was gesloten, en voor alle zekerheid deze brief had doen 
aanteekenen, waarbij hij het bestelloon en aanteekengeld had be. 
taald. Deze brief was niet bij den geadresseerde terecht gekomen 
en bij informatie aan Jan Hajing had deze verklaard, dat hij de 

■ brief in de kas voor Gouda had gedeponeerd en dus de zaak hem 

niet meer aanging, maar de Commissaris van de po»t voor Gouda 
berichtte, dat de bedoelde brief niet in zijn kas was bezorgd ge
worden en Burgemeesteren vonden hierin aanleiding aan hun Com
missaris Jan Hajing hun ongenoegen te kennen te geven, „alsoo 
door diergelijke behandeling niemant in ' t bestellen van enig goed 
secuur kan zijn: soo is 't, dat wij u bij desen gelasten de boven
gemelde missive ter regter hand te bezorgen, ofte andersinds het 
geld uit uw privébeurs met den eersten aan vorengenoemde Jacob 
van der Klem te restitueeren en goed te doen. Wij verwachten dat 
gij aan die order ten spoedigste zult voldoen en in diergelijke en 
andere zaken uw instructie beter observeren, opdat wij met zulke 
moeilijkheden niet weder worden lastig gevallen, enz." 

Op 7 Maart 1747 schreven Burgemeesteren aan mejuffrouw 
Agatha Hoolwerf, Postmeesteres te Alkmaar, dat op het Postkan
toor te Alkmaar merkelijk meer voor briefport wordt gedeclareerd' 
dan op andere postkantoren in deze provincie. Onze stad heeft 
daarvan ondervinding, en indertijd heeft ons College al getrach; 
daarin te voorzien, maar in plaats van eenig effect, ondervinden 
wij, dat gecontineerd wordt met het vorderen van exorbitante 
briefporten. Tot een bewijs strekt, dat op gepasseerde Zaterdag
avond met de post uit Den Haag is ingekomen een brief aan ons 
geadresseerd, waarvoor wij gedeclareerd vinden 16 st. aan port. 

Wij hebben dit niet met stilzwijgen kunnen passeren, maar goed 
gevonden de bedoelde brief ongeopend aan UEd. terug te zenden, 
gelijk dezelve hiernevens is ingesloten, opdat UEd. zou blijken van 
de v/aarheid. 

Een iegelijk zal met ons begrijpen, dat deze port van 16 stuivers 
voor een brief van een formaat als deze 'exorbitant is, waarom 
wij dan ons ongenoegen over deze en dergelijke excessieve wijze 
van declareren niet hebben willen verbergen, maar wel d'rcct ter 
uwer kennis te brengen, en wij wensen in antwoord daar ip te ver 
nemen, dat dergelijke manier van declareren in het vervolg ge
gemenageerd zal worden geredresseerd en een moderater wijze op 
een vaste voet gepractiseerd, of dat UEd. ons informeert van de or
der waarnaar de briefporten worden geregeld en op wiens autori
teit zulks geschiedt, ten einde wij daarop nader zouden kunnen 
resolveren en bekwamer middelen van redres zouden kunnen uit
vinden, want het kan ons niet kwalijk worden geduid, om bij faute 
van redres mésures te nemen, syaarvan het Postkantoor te Alkmaar 
zich, als het te laat was, zou beklagen, enz." 

Het effect van deze brief blijkt uit een brief van Burgemees
teren aan Mej. Hoolwerf in dato 3 Sept.: „Mejuffrouw, wij heb
ben op 7 Maart jongstleden aan UEd. zeer ampel geschreven over 
het vorderen van exorbitante briefporten en daarover ons onge
noegen getoond. Het scheen dat daarop in den beginne een weinig 
attentie is genomen, maar nu schijnt men de oude manier weer te 
aanvaarden. Ten bewijze daarvan gaat hiernevens een couvert van 
een brief, die zeer dun is geweest, gelijk U zelf kunt zien, waar
voor wij hebben moeten betalen 15 stuivers, zoals er op genoteerd 
stond; wij menen, dat dit een gans exorbitant briefport is, en daar 
om hebben wij dit als maar een exempel te uwer kennisse willen 
brengen, in afwachting dat op deze en onze vorige brief reflex 
zal worden gemaakt en zodanige wijze van declareren voortaan 
zal worden gemenagieerd. In welk vertrouwen, enz." 

Dergelijke ervaringen kwamen alom zo veelvuldig voor, dat na 
de verheffing van Prins Willem IV tot stadhouder (1747), ook een 
hervorming van het postwezen geëist (en verkregen) werd, hetgeen 
in bijzonderheden is weergegeven in no. LIX van deze serie (Maart 
1936). 

Hier laat ik nog volgen een brief van Burgemeesteren van Enk
huizen aan hun confraters te Hoorn op 8 Dec. 1734. 

„Edele Groot Achtbare Heeren. Wij hebben ontdekt, dat op de 
2de December, zijnde een dag, waarop de verkoping van de Oost
indische goederen alhier geschiedde, door den postmeester of post
meesteresse van UEd. Gr. Achtb. stad, aan de postmeesteresse alhier 
in een verzegeld trommeltje zijn toegezonden 27 brieven van veel 
belang, zijnde alle gefrankeerd in UEd. Gr. Achtb. stad en de meeste 
daarvan op dubbel, ja één op vijfdubbel port, geadresseerd aan de 
kooplieden alhier, komende hêt oogmerk van afzender ons niet 
anders voor, als dat de bedoelde brieven met de postwagen, die 
's morgens ten 8 uur van UEd. Gr. Achtb. stad rijdt, naar her
waarts zouden worden gezonden, gelijk enige kooplieden alhier op 
de verkoping, op het aankomen van de postwagen hebben ge
wacht om hun brieven mede te nemen, waarvan zij toch gefrusteerd 
zijn geweest, hebbende sommige kooplieden hun brieven niet op 
tijd ontvangen en zijn anderen zonder ontvangst der brieven van 
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hier vertrokken, en die wij genoodzaakt zijn geweest hun naar 
Amsterdam toe te zenden. 

En dewijl wij vernemen dit een zaak te wezen van kwade ge
volgen, strekkende niet alleen tot een groot ongerief der kooplieden 
maar ook tot een merkelijk nadeel voor de voerlieden van ons ge
mene veer, als gerechtigd zijnde tot het medenemen en bestellen 
van brieven, moeten wij UEd. Gr. Achtb. bij dezen verzoeken, zo 
goed te willen zijn, om den postmeester of de postmeesteresse van 
UEd. Gr. Achtb. stad te doen ontbieden en te gelasten, dat hij of zij 
zich in het toekomende voor dergelijke enorme zaken zal hebben 
te wachten, gelijk wij onze postmeesteres daarover gecorrigeerd 
hebben." (w.g. Jan Schagen). 

ZESDE VEILING VAN VEILINGCOMBINATIE. 
onder dir.: M. J. H. TOORENS EN R. KORMOS. 

De zesde veiling van de Combinatie onder directie van de hoeren 
M. J. H. Toorens en R. Kormos, leden van de Nederlandsche ver
eeniging van Postzegelhandelaren, vindt te 's Gravenhage p l a ; ^ op 
Vrijdag en Zaterdag 22 en 23 November a.s. 

Ten verkoop komen een groot aantal fraaie zegels van Neder
land en Koloniën, Europa (zeer fraai België, Luxemburg, Oosten 
rijk, Saargebied, enz.), Oud-Duitsche Staten, terwijl de afdeeling 
restant-verzamelingen talrijke fraaie kavels bevat, waarbij vooral 
een afdeeling Afrika interessant is. 

De catalogus wordt op aanvrage toegezonden. (Veiling-Comb. 
Postbus 111, Den Haag). 

Geachte Hoofdredacteur, 
Veroorloof mij een zeer korte ontboezeming naar aanleiding 

van de qualiteits-beschrijving in de catalogus van een bekende vei
lingsfirma. 

In een „belangrijke mededeeling" wordt o.a. gqzegd: „zeer fraai 
of fraai noemen we gave zegels, welke iets zwaarder dan norniaa' 
gestempeld of gedecentreerd zijn. Zegels m e t z e e r g e r i n ; ; c 
g e b r e k e n noemen we m o o i e exx. en met e r n s t i g e r ge 
b r e k e n of zware stempels g o e d e exx." (spatieering van mij) 

Ik vind deze onderscheiding weinig „fraai" en — wat erger is — 
misleidend. 

Een zegel met een ernstig gebrek of zwaar verstempeld is niet 
g o e d , maar s l e c h t . Een zegel met kleine gebreken is niet 
m o o i , maar hoogstens n o g o m a a n t e z i e n . 

Een dergelijke waardeering is g e e n waardeering, een dergelijke 
beschrijving geeft een f o u t i e v e voorstelling, ook al plaatst men 
een dergelijke ,,mededeeling" op de achterzijde van het omslag en al 
moge elke adspirant-kooper geacht worden met de beteekenis van 
dit veiling-bargoensch op de hoogte te zijn. 

Waarom deze niets-zeggende bijvoegingen niet weggelaten ? 
Dergelijke zegels worden er toch niet ,,fraai" of „mooi" of 

„goed" door en dus ook niet hooger betaald. 
Laat men alleen bij werkelijke pracht-exemplaren, dus volkomen 

gave, goed gecentreerde, van volle gom voorziene of lichtgestem 
pelde exemplaren „prachtexemplaren" zetten. Verder als leiddraad 
voor de koopers (want dat moet een veilingscatalogus toch zijn) 
desnoods bij andere, toch werkelijk mooie zegels (dus niet bescha
digd, niet verstempeld, met behoorlijke randen, eventueel onge
bruikt doch zonder gom enz.) de aanwijzing „mooi" plaatsen. 

En daarmede uit. 
Dan weet men tenminste waar 'men aan toe is. 
Nu komt men tot den onzin, in een andere catalogus te lezen, 

„prachtstuk, iets (volgens foto vrij sterk) gedecentreerd, zooals bij 
deze zegels gebruikelijk is", of „prachtstuk, behoudens de bij deze 

zegels meestal voorkomende tandingsdefecten" of „prachtstuk, voor 
tanding zie foto" (er ontbreken 3 tanden !) (Ik citeer uit het hoofd). 

Men heeft dan dus te doen met voorwaardelijke „prachtstukken"' 
Ik geloof, dat het tegen elkaar opbieden van veilinghouders 

in — minst genomen overdreven optimistische — beschrijvin-
gen"(?!) de koopers eer wantrouwig maakt en dus afschrikt, wat 
nooit in het belang van de veilinghouders kan zijn. 

Noch de verzamelaar, noch de veilinghouder is met dergelijke 
bombast gediend ! "Welke veilinghouder heeft het eerst de moed 
hiermede te breken ? 

Ik zou willen eindigen met De Genestet's verzuchting: „Geef 
ons natuur en waarheid weer" — ook in de veilingcatalogi. 

H. C. VALKEMA BLOUW. 

Ä ^ 7 7 ^ § Ter bcsctiermin^ É 
ï Q S " ^ @ Var Verzamelaars m 
^ ^ ^ j g ^ ^ ^ er Handelaren, ^p 

ZACHTE HEELMEESTERS . . . . 
„Het doel der Vereeniging is het verheffen en bevorderen van 

de Postzegelkunde in het algemeen. . . . " zoo lezen wij in de statu
ten van een vereeniging en zoo zullen wel nagenoeg alle statuten 
luiden van vereenigingen, welke zich met de postzegelkunde bezig
houden. (Het is verheugend, dat de Bond in zijn nieuw art. 2b der 
statuten spreekt over bestrijding van vervalschingen e,d., zich Z(J 
dus tot plicht stellend daartegen op te treden). 
„Op den Voorzitter" (en ook op het geheele bestuur) rust de taak, 

lezen wij verder, „te zorgen voor de stipte naleving der statuten". 
Onlangs is weer eens een ergerlijk staaltje van oplichting en ve -
valsching aan het licht gekomen. Helaas moeten wij schrijven: „een 
van de vele" gevallen. Was dit slechts een uitzondering, dan be
hoefde er in deze rubriek wéér niet over geschreven te worden. 

Hoe is het mogelijk, dat in ons postzegelwereldje dergelijke prac-
tijken zoo welig blijven tieren? 

Dat is mede de schuld van de slappe besturen, die als zachte 
heelmeesters stinkende wonden maken. 

De redeneering van die besturen is ongeveer de volgende: Als 
wij zoo'n individu uit onze vereeniging zetten, hem de schade laten 
terug betalen, die hij, naar wij constateerden, andere leden heeft 
berokkend (neemt maar gerust aan, dat men nog geen 1 pet. daar
van heeft geconstateerd !), dan is de zaak daarmede afgedaan. Soms 
neemt men hem nog zijn verzameling af of laat hem stukken teeke
nen, dat hij zich niet meer met onze liefhebberij zal bezighouden. 
(De waanzin ten top gevoerd: eerst ontmaskert men hem, consta
teert men, dat hij liegt en dat men niet op zijn woord kan vertrou
wen en dan maakt men zich zelf wijs, dat men op zulk een onder
teekend stuk kan vertrouwen !) Zijn geweten sust men verder in 
slaap met den troost, dat men zijn familie niet ongelukkig heeft 
gemaakt. 

Maar wat gaat voor: de gemeenschap of de enkeling? 
Ten eerste hebt gij, bestuur, u niet op des rechters stoel te 

plaatsen. Die halve maatregelen van u bevorderen juist de practijken, 
welke gij meent te bestrijden. De Justitie dient de straf te bepalen, 
niet gij ! Juist door zulk een geval in handen der Justitie te stellen 
bestrijdt men dergelijke toestanden, welke de rotte plekken zijn in 
onze philatelistische gemeenschap. Dat is men niet alleen verplicht 
aan z'n vereeniging, maar aan alle philatelisten, ja, aan de geheele 
gemeenschap en. . . . aan zich zelf. Zulk een individu doet een 
aanslag op de samenleving. 

Nu kan men wel beweren, dat in elk mensch iets goeds schuilt, 
omdat hij een schepsel Gods is. Maar er staat ook geschreven: „Als 
Uw oog U hindert, ruk het uit". Men moet voorbeelden stellen om 
te leeren, dat in onze postzegelwereld maar niet straffeloos ver-
valscht en geknoeid kan worden. Voorkomen is beter dan genezen. 
Zóó bevordert men de philatelic, maar op de andere manier schiet 
men daarin schromelijk te kort. T O M LUND. 

ERNSTIGE WAARSCHUWING. 
Door oplettendheid van enkele onzer leden werd eenige weken 

geleden ontdekt, dat de kostbare opdruk-zegels van Europa in den 
handel werden gebracht, welke bij nader onderzoek — wat de op
en overdrukken betreft — valsch bleken te zijn. 
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Het gaat voornamelijk om de modeine postzegels, waarvan 
voorloopig genoemd kunnen worden: Zwitserland mer opdruK 
„Société des Nations", uitgifte 1922, opdruk a.; idem: Kruisop 
drukken van hetzelfde land. Behalve de opdrukken zijn op de 
achterzijde der zegels soms valsche keuren van Zumstein aange
bracht, om de zegels „echter" te laten schijnen. Verder ontdekte 
men valsche opdrukken op Saargebied; Tsjecho-Slowakije 1919, 
o.a. 10 k., Yvert nr. 61; Frankrijk „lie de France" en andere waar
den. Ook bestaat de mogelijkheid dat door denzelfden persoon 
valsche kopstaande „Dienst"-opdrukken op ƒ 2.50 Ned. Indië zijn 
aangebracht, terwijl tevens valsche opdrukken Vliegpost Curajao 
1934 10/20 et. - rood en dito „Armenwet" vermeld worden. 

Aangezien het niet uitgesloten is, dat onder de verzamelaars ge
dupeerden zijn, verzoekt onze vereeniging aan haar Bestuur onver
wijld eventueele aankoopen van den laatsten tijd van deze soort 
postzegels ter keuring te doen toekomen. De kosten worden door' 
onze vereeniging vergoed. (Toezending aangeteekend). 

Alle mogelijke informaties, welke het onderzoek kunnen ver
snellen, worden gaarne ingewacht. 

De dader, een zekere L. te Den Haag, heeft reeds beken'I de 
vervaardiger te zijn, waarbij valt op te merken, dat hij reeds ruim 
10 jaar geleden valsche opdrukken op postzegels aanbracht. 

Uit het bovenstaande moge tevens blijken, dat verzamelaars 
goed doen kostbare zegels te koopen slechts van hen, op wie men 
later verhaal heeft en van wie aangenomen kan worden, dat zij als 
deskundigen bekend staan, 

M. J. H. TOORENS, 
Secretaris van de Nedeilandsche Vereeniging 

van Postzegelhandelaren, 
Postbus 111. Den Haag. 

VERZAMELAARS LET OP VW ZAAK. 
Het gevaar van beurzen zonder deskundige leiding. 

Bij mijn onverwacht bezoek aan de „postzegelbeurs" in 
„Amicitia" te den Haag op Zaterdag 28 September 1.1., bemerkte 
ik, dat op een gegeven oogenblik een groote partij valsch gestem
pelde postzegels zou worden verhandeld. 

Het ging om eenige honderden exemplaren van de z.g. „Sluier" 
zegels van Curasao in de waarden van 21 en 2714 cent. 

Nu weet elk ingewijde, dat het zoo goed als onmogeliik i«, dat 
deze waarden, gebruikt, in deze kwaliteiten voorhanden zijn, zoo
dat zulks reeds verdenking zou kunnen opwekken. 

De zegels waren blijkbaar postfrisch gekoc'ic aan de loketten, 
waarna de gom werd afgewasschen en de zegels van een gebrekkige 
afstempeling werden voorzien. Deze afstempeling bestaat uit een 
klein kwart cirkeltje op elk zegel, waarbij valt op te merken, dat 
de stempelinkt niet te verwijderen is. 

Ook andere vakmenschen waren direct van de valschheid van 
de afstempeling overtuigd. 

Deze zegels werden natuurlijk boven nominaal verkocht onder
scheidenlijk tegen 35 en 45 cent per exemplaar, hetgeen niet duur 
zou zijn, indien ze echt gebruikt waren. 

Door mij werden zonder uitstel stappen gedaan en reeds Maan
dagmiddag was de geheele partij in beslag genomen en werd 
aldus voorkomen dat verzamelaars van deze snoodheid dupen 
zouden kunnen worden. 

De vervaardiger hoop ik inmiddels op het spoor r_ k j m e i en 
deze zal dan ter verantwoording worden geroepen. 

Verzamelaars zullen hieruit leeren, dat men beter duur kan 
koopen bij den reëelen handelaar, dan billijk van hen, op wie 
men geenerlei verhaal heeft. 

Het ware wénschelijk, dat zij, die zich geroepen voelen „beurzen" 
te houden, niet alleen het eigen belang dienen, doch ook dat van 
de verzamelaars niet uit het oog verliezen. 

» » * 
Door omstandigheden onafhankelijk van mijn w'AC'), werd het 

bovenstaande niet in het October-nummer opgenomen, hetgeen 
echter voor de lezers dit voordeel heeft, dat deze thans de ge
heele geschiedenis in eens onder het oog krijgen. 

Reeds één dag later, dus Dinsdag, kwam de vervaardiger uit 
eigen beweging op de proppen en verklaarde op mijn kantoor, dat 
hij een bekentenis had te doen. Hij vertelde tevens, dat dit niet 
zijn eenige fout was, doch, dat hij dezer dagen een clichémaker ter 
plaatse opdracht had verstrekt voor hem een poststempel Curajao 
te vervaardigen. 

Bij onderzoek bleek mij, dat bij meer collega's de zegels ten ver
koop waren aangeboden, doch dat niemand hiervan gebruik had 
willen maken en de grond hem inmiddels te warm onder de voeten 
was geworden. 

Hiermede was de geschiedenis nog niet uit, want de stempelma-
ker had zich inmiddels met de politie in verbinding gesteld, die 
op haar beurt zich direct tot den opdrachtgever wendde. 

Aan de politie verklaarde hij, dat hij de postzegels, op bovenom
schreven wijze, eigenhandig had willen afstempelen, waardoor deze 
grootere waarde zouden verkrijgen. 

Daar hij de zegels echter niet meer in zijn bezit had, aangezien 
hij deze aan mij had afgestaan, wendde de politie zich tot mij, 
ten einde nadere gegevens te bekomen. Met het hooren en het 
opmaken van proces-verbaal waren intusschen bijna twee dagen 
gemoeid. 

Het ligt niet in mijn bedoeling door deze publicatie den man, 
wien zijn vervalsching reeds duur genoeg te staan is gekomen, verder 
te benadeelen. Ik stelde echter als beslisten eisch, dat hij zich in de 
toekomst nimmer meer met den postzegelhandel mocht bezig
houden, op straffe van publiciteit van naam en adres. 

Tragisch en leerzaam is deze geschiedenis zeker. Het pijnlijkste 
moet het voor den man in kwestie zijn, te weten, dat, indien hij 
deze zegels, postfrisch, slechts enkele maanden had bewaard, hij 
zeker 50—100 "/o winst zou hebben kunnen maken. De Koningin
met-sluier-zegels werden toch inmiddels, op last van hooger hand, 
ingetrokken. 

He t bovenstaande moge een les zijn zoowel voor hen, die mee-
nen, dat het mogelijk zou kunnen zijn in onzen handel van den 
rechten weg af te kunnen wijken, als voor degenen die — zonder 
kennis van zaken — op „koopjes" uit zijn. 

M. J. H . TOORENS 
Secretaris van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Postbus 111; 's Gravenhage. 

(^) De hoofdredacteur had de kopij van schrijver dezes abusie
velijk in een verkeerden legger opgeborgen en neemt ter zake, 
onder aanbieding van zijn verontschuldiging aan dezen, gaarne alle 
schuld op zich. 

J^ocl^crkcïi, 
Catalogi, eng ï 

DE MICHEL-CATALOGUS 1941. 
Deze verschijnt weer in den vorm van de bekende keurige uit

gave der laatste jaren: blauw linnen band met gouddruk, één- en 
tweedeelig, bovendien is een ingesneden klapper verkrijgbaar. 

Belangrijke verbeteringen en aanvullingen vergrooten den om
vang van het werk met 88 bladzijden. 

Het vlugge vinden van een zegel wordt door een bijzondere accen
tueering van ieder eerste jaartal van een jaargang (serie) bereikt. 

Op het gebied der cliché's werd veel nieuws geschapen: Duitsch-
land — reclameaanhangsels der postzegelboekjes; Tsjecho-Slowakije 
— uitbreiding van het aantal cliché's bij de verschillende typen; 
Spanje — de uitgiften 1922 tot t930; enz. De overzichtstabellen 
werden uitgebreid, zooals bij de Turulzegels van Hongarije en bij 
de laatste uitgifte van China. 

Vanzelfsprekend weerspiegelen zich in den catalogus-1941 de 
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groote politieke omwentelingen der afgeloopen jaren: het protec
toraat Bohemen en Moravië met de speciale uitgifte voor Mora-
visch-Ostrau, het generaal-gouvernement Warschau, Slowakije, enz. 
Spanje werd op het gebied der plaatselijke zegeluitgiften aangevuld 
en uitgebreid. 

Verder werd, zooals tot dusverre, bijzondere aandacht geschon
ken aan de beschrijving en bronvermelding, enz. van vervalschin-
gen en herdrukken. 

Overigens verwijzen wij naar het voorwoord van den catalogus. 
Bij alle Michel-catalogi verschijnen regelmatig supplementen met 

vermelding van nieuwe uitgiften, aanvullingen, studieresultaten 
en prijsveranderingen. , 

Aan den catalogus wordt, op verzoek, een woordenlijst der meeit 
gebruikelijke philatelistische vakuitdrukkingen in elf talen toege
voegd. 

De supplementen 1941 der „Schwaneberger-albums" zijn reeds 
verschenen. Ondanks alle door de omstandigheden vero-irzaakte 
moeilijkheden onderscheiden zich de Schwaneberger-supplementen, 
zooals ieder jaar, door volledigheid, goede uitv&.'ring en rangschik
king. 

De politieke omwentelingen van het laatste jaa.' hebben ook op 
de philatelie haar stempel gedrukt. Daarmee houdt ook het sup
plement in zijn samenstelling rekening. Bij Duttschlan« is rekening 
gehouden met de laatste herinneringszegels. Voor de eerst ultimo 
October verschijnende nieuwe Winterhulpzegek zijn reeds vakjes 
aanwezig. Ook elders vindt men dezelfde volledigheid; vaak zelfs 
uitgiften vermeld, die pas in de supplementen der nieuwe cata
logi zijn opgenomen. 

Een bijzonder voordeel van de supplementen is wel, dat ieder 
vakje het nummer van den Michelcatalogus, alsmede de waarde
en kleuraanduiding bevat, waardoor het vinden en bepalen der 
vakjes belangrijk vergemakkelijkt wordt. 

Zoo zijn ook dit jaar de Schwaneberger-supplementen wat uit
voering, papierkwaliteit en druk betreft, een prestatie, die eerbied 
en waardeering afdwingt en bij de verzamelaars vreugde en instem
ming zal wekken. 

De hoofdredactie dankt den heer K. E. König te Amsterdam 
voor de medewerking, haar bij deze publicatie verleend. 

W. G. d. B. 

SENF-CATALOGUS 1941 (44e druk). 
Uitgave W = Senf-Wereldcatalogus (groen linnen band; RM. 

5.50 -f portokosten); deze bevat alle tot Juli 1940 verschenen post
zegels. 

Uitgave E = Senf-Europacatalogus (groen linnen band; RM. 
3.50 -f- portokosten); deze bevat alle tot Juli 1940 verschenen post
zegels der Europeesche landen (Duitschland met koloniën en bui-
tenlandsche postkantoren, enz.). 

Uitgave D = Senf-Grootduitschlandcatalogus (groene band; RM. 
1.35 -|- portokosten); deze bevat alle tot Juli 1940 verschenen 
postzegels van Duitschland, Oudduitsche Staten, Duitsche koloniën, 
Oostenrijk, protectoraat Bohemen-Moravië, Sudetenland, Duitsche 
post in het generaal-gouvernement Polen, enz. 

De uitgaven E. en D. zijn, wat inhoud betreft, gelijk aan de uit
gave W. Alle uitgaven zijn in omvang en inhoud belangrijk toege
nomen. (Voor nadere gegevens zie men het titelblad). 

Bij de uitgaven W en E staan weer de zegels van Groot-Duitsch-
land vooraan. Als scheidingsblad is weer een voortreffelijk uitge
voerde plaat met gekleurde afbeeldingen van populaire zeldzaam-
heden ingelascht. 

De prijzen zijn met groote zorg bewerkt, waarbij bijzondere aan
dacht is geschonken aan de onderlinge verhouding. ledere twijfel 
over de absolute hoogte der catalogusprijzen werd door vermelding 
van de verhouding tusschen den (de ruilwaarde voorstellenden) 
catalogusprijs en den nettoprijs opgeheven (zie verkoopvoorwaar
den). Daardoor is ook op het gebied der prijzen meer helderheid 
verkregen, iets wat de Senf-catalogus steeds heeft getracht na te 
streven. 

De Senf-catalogus is sedert 1892 een betrouwbare raadge
ver en gids voor den verzamelaar. 

De Senf-catalogus is een origineel Duitsch en waardevol werk 
(geen plagiaat). 

De Senf-catalogus is een werkelijke catalogus d.w.z. niet alleen 
een prijslijst of prijscourant, maar tevens een publicatie van tdl-

looze aantcekeningen en verklärenden tekst, hetgeen voor lederen 
verzamelaar van het hoogste belang is. W. G. d. B. 

„MOGELIJKHEDEN" 
voor verzamelaars van en handelaren in postzegels en /of 

maximum-kaarten 
door N. A. ZILVER. 

Vóór ons ligt een handig, beknopt boekje in zakformaat van 
slechts 28 bladzijden druks, geesteskind van den in philatelistische 
kringen bekenden heer N. A. Zilver, Zacharias Jansestraat 53 t«. 
Amsterdam O., postgiro 120329; telefoon 50435. Op de voorpagina 
van den omslag prijkt de afbeelding van een maximum-kaart van 
Prins Willem I. De inhoud van dit boekwerkje omvat, na een 
inleiding, het antwoord op de vraag: „Waarom lid worden van 
een vereeniging ?", wenken voor adspirant-verzamelaars; antwoor
den op de vragen: „hoe maak ik mijn verzameling aantrekkelijker?" 
en „Wat verstaat men onder maximum-kaarten?", iets over ver-
eenigings-verzamelingen; een alphabetische lijst van ongeveer 250 
mogelijkheden voor speciaal verzamelaars en een adreslijst van de 
secretariaten der voornaamste postzegelvereenigingen in den lande. 

De heer N. A. Zilver, zooals Raam, waarmede de heer N. A. Zilver propageert 
hij glundert, als er mogelijk- voor de briefkaarten uitgegeve» door de P. T. T. 
heden voor zijn »Mogelijk- met gebouwen, stadsgezichten en landschappen 
heden" geschapen worden. „Uit eigen Land". 
De heer Zilver is een volbloed philatelist, die meermalen getoond 

heeft met pen en woord zich niet alleen tevreden te stellen met 
verzamelen alleen, doch ook den innerlijken drang te voelen voor 
de philatelie in den ruimsten zin des woords te propageeren. Wie 
aan den weg timmert heeft nu eenmaal veel bekijks en de heer 
Zilver heeft in^zijn philatehstische loopbaan de waarheid van het 
spreekwoord ondervonden, dat de kritiek makkelijker is dan de 
daad. Wij gelooven, dat de heer Zilver met zijn publicatie een nut
tig werk heeft verricht en der philatelie een goeden dienst heeft 
bewezen. Een nuttig werk vooral voor de jeugd, omdat zijn boeks-
ke in dezen tijd er toe kan bijdragen niet alleen veel jonge lieden 
in de armen der philatelie te voeren, maar tevens om hun, van 
den beginne, nuttige wenken te geven en te behoeden voor de 
gevaren, waardoor zelfs meer ervaren verzamelaars zijn teleurge
steld en ontmoedigd. Wij achten het motto boven het werkje goed 
gekozen: „De philatelie bevordert huiselijkheid, gezelligheid, saam-
hoorigheid, leergierigheid, talenkennis, alsmede internationale broe
derschap; haar beoefening — waar mogelijk gecombineerd met de 
studie van aardrijkskunde, geschiedenis, e.a. — verschaft een ieder 
aangename verpoozing alsmede nuttige bezigheid en kan daarom 
nooit genoeg worden aanbevolen of bevorderd". Waar de tijds
omstandigheden spreekbeurten buiten de standplaats van den 
schrijver bezwaarlijk maken, kan men, met een kleine variatie op 
het bekende spreekwoord, zeggen, dat spreken zilver is en schrij
ven doublé. Het boekje is verkrijgbaar tegen den zeer geringen 
prijs van slechts één kwartje; voor vereeniglngen en bij bestelling 
van meer dan 25 stuks bestaat een belangrijke reductie in prijs. 
Een sympathiek gebaar van den schrijver was zijn belofte 50 pet. 
van de netto opbrengst af te dragen aan de Rotterdamsche Phi 
latelisten-Vereeniging ten bate van haar leden, die op 14 Mei alles 
hebben verloren. Van de oplaag, ter grootte van ruim 2000 exem
plaren, was vóór de verschijning van het werkje reeds een aantal 
van 1300 stuks geplaatst. Persoonlijk winstbejag is hier uitgesloten; 
hier wordt een zuiver philatelistisch doel gediend. 

W. G. d. B. 
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MANUAL OF THE STAMPS OF NETHERLANDS, 
NETHERLANDS INDIES, CURACAO A N D SURINAM, 

BY A. A R T H U R SCHILLER A N D JOHANNES DE KRUYF. 
N E W YORK, MAY 1940. PRIJS $ 1 . — . 

Een exemplaar van dit Amerikaansche handboek over onze 
zegels, dat in het Augustus-nummer in het kort werd aangekondigd, 
hebben wij thans ontvangen en met bijzondere belangstelling 
gelezen. Uit alles blijkt dat de samenstellers, twee bekende specia
listen van den overkant, zich in iedere kwestie verdiept hebben; 
zij hebben er de geheele literatuur, ook alle tijdschriften, voor 
doorgewerkt. Het boek (218 bladzijden, veel afbeeldingen) zit dan 
ook uitstekend in elkaar. Bij iedere emissie de teekenaar, een be
schrijving van de voorstellingen, proeven, belangrijke plaatfouten, 
data van uitgifte en intrekking, vervalschingen (duidelijk om
schreven), literatuur-opgave en alles wat er verder te vermelden 
valt. Inplaats van prijzen is bij ieder zegel het oplaagcijfer vermeld, 
voor zoover bekend. 

Iets nieuws in een dergelijk handboek is de behandeling van de 
portzegels als één geheel, waarin trouwens het (Nederlandsche) 
Handboek, deel II, al is voorgegaan. Dus niet Nederland, Indië, enz., 
afzonderlijk, maar iedere teekening wordt apart behandeld, het
geen ontegenzeggelijk logisch is, vooral voor speciaalverzamelaars. 

Een uitvoerige inleiding van 14 blz. behandelt diepgaand allerlei 
algemeene kwesties als drukmethoden, perforaties, randdruk (van 
veel belang voor buitenlandsche verzamelaars) en eindigt met een 
levensbeschrijving van de op de zegels afgebeelde leden van het 
Huis van Oranje. En aan het eind van het boek komt een lijst 
van de nummers van dit handboek met de nummers van Scott 
en den Speciaal-catalogus voor de overeenkomstige zegels. 

Voor specialisten van Nederland en Koloniën bevat het werk 
uitteraard niet veel „nieuws", maar wel een uitstekend overzicht 
voor het geval men oplaagcljfers of bijzonderheden van een be
paalde uitgifte wil naslaan. 

Willen zij, die prijs stellen op een exemplaar, dit laten weten 
aan A. M. Benders, arts, Maurik ? Er zal dan getracht worden 
om een aantal hier te laten komen. De afrekening zal eerst later 
kunnen geschieden. 

Vermeld moet tenslotte nog worden dat de winst, op het boek 
gemaakt, bestemd is voor een Nederlandsch liefdadig doel. 

B. 

LUXEMBURG. 
De zegels van Luxemburg zijn na 1 October 1940 niet meer aan 

de postloketten te koop. 
Na 15 November 1940 zijn ze ook voor frankeering ongeldig. 

Dan krijgt dus Luxemburg uitsluitend het Hindenburgzegel met 
opdruk „Luxemburg". (Zie ons Octobernummer blz. 172). 

NIEUWE POSTZEGELHECHTERS. 
Herhaaldelijk wordt door verzamelaars geklaagd, dat de hechters 

loslaten, de zegels bij het afhalen beschadigen, enz. 
Joseph de Hesselle in Garmisch-Partenkirchen heeft volgens zijn 

berichten een nieuw soort postzegelhechter uitgevonden. 
Dit hechtertje beschadigt het zegel in het geheel niet, ook al 

verwijdert men het meermalen. Ook loslaten is uitgesloten. De 
heer Hesselle schrijft, dat hij als alleenverkooper van zijn uitvin
ding, die hij „Schonfalz" gedoopt heeft, optreedt. Een pakje kost 
1 R.M. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
Met ingang van Woensdag 13 November wordt er wederom 

beurs gehouden op Woensdagmiddag van 1 tot 5 uur in De Brakke 
Grond, Nes. De Zaterdagmiddagbeurs verheugt zich eveneens weer 
in stijgende belangstelling. Toegang voor belangstellenden zonder 
beurskaart ƒ0.25 (na 4 uur ƒ0.10), ' begeleidende echtgenoote of 
juniores ƒ 0.10. 

TWEEDE NATIONALE RUILDAG. 
Op 2e Kerstdag wordt wederom te Amsterdam een Nationale 

Ruildag gehouden, ditmaal in De Brakke Grond, Nes (lokaliteiten 
van de Amsterdamsche Postzegelbeurs). Bijzonderheden en attracties 
zullen in het DecemBer-nummer van het Maandblad bekend wor
den gemaakt. 

COLLECTIE GESTOLEN POSTZEGELS IN HOOFDSTAD 
OPGESPOORD. 

Een belangrijke postzegeldiefstal, in de oorlogsdagen te Amers
foort gepleegd, is dezer dagen, dank zij knap recherchewerk van 
de politie, volledig tot klaarheid gekomen. De dader vin deyen 
diefstal is gearresteerd en heeft volledig bekend. 

Een postzegelliefhebber uit Amersfoort, die een prachtige en 
kostbare collectie in zijn bezit had, moest tijdens de oorlogsdagen 
met zijn familie het huis verlaten; hij trok naar een andere ge 
meente. Toen hij later met zijn familie terugkeerde, ontdekte hij, 
dat er dieven in zijn huis waren geweest, die een groot aantal van 
de mooiste zegels uit zijn collectie hadden gestolen. Hij ' deed hier
van aangifte bij de politie, die precies naging, wie er in de woning 
konden zijn geweest. 

De verdenking viel op militairen, die dicht bij de woning in 
stelling hadden gelegen. Na veel moeite gelukte het de namea en 
de tegenwoordige adressen van deze terug te vinden. Het spoor 
leidde ten slotte naar Amsterdam. Een brigadier-rechercheu- van 
het bureau Admiraal de Ruyterweg toog op onderzoek uit en vond 
ten slotte een korporaal, in wiens woning een aantal postzegels 
werd aangetroffen. Deze was echter ook postzegelverzamelaar en 
bezat eveneens een mooie collectie. De moeilijkheid was nu uit te 
maken, of zich in deze verzameling ook gestolen zegels 
bevonden. Dank zij het feit, dat de bestolene uit Amersfoort vrij 
goed wist, welke zegels waren ontvreemd en ook kon opgeven 
hoeveel zegels van bepaalde soorten, bijvoorbeeld van een aantal 
kinderzegels, gestolen waren, had de recherche eenig houvast. 

De geheele collectie, welke in het huis werd gevonden, .werd in 
den letterlijken zin van het woord onder de loupe genomen en 
dank zij dit minitieuze onderzoek, vond de brigadier-rechercheur 
een aantal plaatfoutjes in bepaalde kinderzegels, waaruit kon wor 
den afgeleid, dat deze van den diefstal afkomstig moesten zijn. Zoo 
waren in het woordje „voor", van het zinnetje „voor het kind" 
kleine drukfoutjes te zien. Aan de tweede O van het woordje 
„voor" was een streepje merkbaar, dat er niet hoorde en verder 
waren er nog enkele kleine puntjes op andere zegels zichtbaar. 
Deze philatelistische bijzonderheden onderscheidden de zegels van 
andere. 

Toen men den korporaal vroeg of de geheele collectie, welke hij 
in huis had, zijn eigendom was, gaf hij een bevestigend antwoord, 
doch toen men hem vroeg, of hij ook bepaalde bijzonderheden van 
eenige zegels wist, moest hij een ontïiennend antwoord geven. Dit 
was voor de politie een voldoende aanwijzing om hem van diefstal 
te verdenken. Immers wanneer de betreffende zegels zijn eigendom 
zouden zijn geweest, zou hij, als ervaren philatelist, ook de bijzon
derheden er van hebben geweten. 

Hij werd hierop gearresteerd. Een groot aantal zegels, die een 
waarde van eenige honderden guldens vertegenwoordigden, bleek 
hij te hebben gestolen, een deel er van heeft hij vermoedelijk reeds 
te gelde gemaakt. 

Uit „De Telegraaf" van Donderdag 24 October 1940, 
Ochtendblad, blz. 4. 

PHILATELISTISCHE GESCHENKEN. 
Nu de dagen, waarop de menschen elkaar met geschenken ple

gen te verrassen, weer voor de deur staan, wijst in de Haagsche 
Post van 2 November Phila te List zeer terecht op de risico's, 
die aan, het schenken van philatelistische cadeaux door niet ter 
zake kundigen zijn verbonden. Alhoewel hetgeen schrijver hierom
trent betoogt voor geroutineerde philatelisten bekend mag worden 
geacht, oordeelen wij het toch nuttig voor beginners en niet-phila-
telisten, die met goede bedoelingen rondloopen, een en ander uit 
genoemd artikel aan te halen:. . . . 

„De meeste verzamelaars hebben een zekere voorliefde voor de 
zegels van een bepaald land. Geeft men zoo'n verzamelaar een 
mooie plaatjesserie van Rusland of Roemenië, dan loopt men alle 
kans, dat de milde gever vriendelijk bedankt zal worden, maat 
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dat er toch een kleine teleurstelling in het hart van den bedachte 
opwelt Het geven van geschenken is een kunst, en het is een groóte 
kunst om een philatelist h e t cadeautje te geven, dat hem het meest 
zal bevallen 

Tot de uitrusting van den philatelist behoort nog iets anders 
dan het album alleen Een goede catalogus, hetzij van Europa of 
Nederland, hetzij van de geheele wereld, is voor den eemgszins 
gevorderden verzamelaar onmisbaar Evenmin mag het abonne 
ment op een postzegeltijdschnft of het lidmaatschapsbewijs van 
een vereeniging ontbreken En dan moest er heel wat meer aan
dacht besteed worden aan literatuur over postzegels He t hand 
boek van Van Brink behoort elke verzamelaar te bezitten Het 
jubileumboek 1922—1932 van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, getiteld „Postzegelkunde en Postwezen", een omvang
rijk werk met talooze eerste klas artikelen en met zeer vele uit
muntende illustraties, is onlangs in prijs verlaagd Het is thans 
verkrijgbaar voor ƒ 1 50 en kan prachtig dienen als St. Nicolaas-
geschenk Veel te weinig bekend is de kleurencartotheek, die door 
Senf is uitgegeven Op zeer overzichtelijke wijze zijn in een kaart
systeem alle voorkomende kleuren met nuances en tinten geran^ 
schikt Het gebeurt vrij vaak, dat een klein verschil in kleur een 
groot verschil in prijs beteekent Met behulp van dit systeem 
herkent men de juiste kleuren En wat kan men dan verder den 
verzamelaar nog een genoegen doen met een ruil- of voorraad-
(z g stek-) boek ' In allerlei formaten en prijzen zijn deze lever
baar En welke verzamelaar stelt geen prijs op een goed ver
grootglas, een aardig uitgevoerden watermerkzoeker of een be
trouwbaren tandingmeter ' 

Minder eenvoudig is het buiten voorkennis van den verzame
laar een album te koopen, dat naar zijn smaak zal zijn Men dient 
er rekening mede te houden of zegels van Europa worden ver
zameld of van de geheele wereld, of dat slechts enkele landen m 
aanmerking komen Voorts of een geheel blanco album wordt 
gewenscht of dat men aan een „voordruk"-album de voorkeur 
geeft. Dan zijn er albums, die gewoon zijn ingebonden, en andere 
met schroef- of klembanden De laatste zijn tegenwoordig alge
meen in gebruik Zij zijn zoo ingericht, dat jaarlijksche supplemen
ten kunnen worden bijgevoegd, zoodat de verzameling geheel „bij" 
kan blijven Een bepaald fabrikaat album kunnen wij niet aanbe
velen, WIJ noemen slechts de alom bekende van Yvert en Telher, 
Schaubeck, Schwaneberger, Ka Be, Excelsior en Borek De laatste 
zijn het (nogal prijzige ') neusje van den zalm " 

Het IS verder een verheugend feit, dat de Haagsche Post haar 
lezers in haar nummer van 16 November met een „philatehs-
tisch raadsel" onledig houdt, een teekening, waarin de voor
naamste details van veertien verschillende zegels zijn verwerkt 
De deelnemers moeten trachten na te gaan, van welke zegels die 
details afkomstig zijn De beste oplossing wordt beloond met een 
philatelistischen prijs ter waarde van ƒ 7 50, terwijl nog een aantal 
andere prijzen beschikbaar worden gesteld W G d B 

•T SAL WAERACHTIG WEL GAEN ! 
Het Amenkaansche blad „Netherlands and Colonial Philately" 

geeft regelmatig een beschrijving van de m ons land gebruikte 
nieuwe afstempelingen, met vertaling Dat gaat goed als het gewoon 
Nederlandsch betreft, maar met het 17e eeuwsch weet de redac
teur soms geen raad. Het in het voorjaar gebruikte stempel 
„'t Sal waerachtig wel gaen ' / Indische Vlootfilm" werd aldus 
vertaald Visit Waerachtig Hall / Indies Fleet film ^̂  (Bezoekt de 
Waerachtig-Zaal) De vertaler heeft waarschijnlijk „Sal" voor „zaal" 
aangezien en ook het woord „gaen" weten te ontcijferen, wai- , a 
hl] met koene fantasie zijn vertaling in elkaar gezet heeft 

B 

HET JUBILEUM DER POSTZEGELS. 
De heer G A Giltay Veth te Den Haag zond ons een interessant 

uitknipsel uit het Zondagochtendblad van het Nieuws van den 
Dag van 7 December 1890, dat wij hieronder laten volgen 

Het Jubileum der postzegels. 
Dit jaar werd in Engeland het „jubileum" van de uitvinding dei 

postzegel gevierd, waarvan de eer wordt toegeschreven aan den 
typograaf James Chalmers, in 1853 te Dundee overleden 

Bij decreet van 26 December 1839 werd door de Engelsche Re
geering tot de invoering der postzegels besloten, en den 6en Mei 

werden ze in omloop gebracht He t daarop volgend jaar werden 
ze in de Vereenigde Staten van Noord-Amenka en Zwitserland, 
vervolgens in Beieren, Nederland, België en Frankrijk, en eindelijk 
in alle beschaafde landen ingevoerd 

Zoo werd de geschiedenis door Duitsche en Engelsche en in na
volging door andere nieuwsbladen medegedeeld 

De toedracht der zaak is daarentegen aldus 
De eerste postzegels werden in Sardinië gebruikt Reeds in 1818 

werd door de koninklijke posterijen te Caglian en Sassari brief
papier verkrijgbaar gesteld, hetwelk voorzien was van een setmpel, 
die de tegenwoordige postzegels verving Deze stempel was in het 
papier geslagen en kon, wat artistieke uitvoering betrof, de ver 
gelijking met de latere postzegels met glans doorstaan In het mid
den bevond zich een postbode te paard, rondom de woorden 
Poste Sarde, en beneden de waarde vijftien centesimi voor het 
eiland, vijf en-twintig voor het vasteland en veertig voor het 
buitenland In 1820 werden, eveneens in Sardinië, nog andere inge
voerd, de stempel en de waarde bleven hetzelfde, maar zij waren 
blauw van kleur en los 

De Heer Solinas Apostoli, een bekend liefhebber van zeldzaam-
heden, bezit in zijn prachtige en kostbare verzamelingen al deze 
exemplaren in den besten toestand Maar er is meer Hij bezit 
bovendien drie exemplaren, welke nagenoeg aan de beschre
vene gelijk zijn, maar het jaartal 1696 dragen Een is van de 
provincie Turin, de tweede van Asti en de derde van de provincie 
Chieti In het midden bevindt zich de gewone postbode te paard, 
aan de eene zijde daarvan het wapen der respectieve stad, aan de 
andere dat van Savoye Ook deze exemplaren verkeeren in den 
besten staat, de teekening is duidelijk, hetwelk niet kan gezegd 
worden van eenige andere, welke nog ouder moeten zijn, maar 
omtrent welker gebruik eenige twijfel bestaat. 

Het IS derhalve bewezen, dat zoowel het gestempelde papier als 
de losse postzegels m Italië reeds lang bekend waren voor ze in 
Engeland werden ingevoerd, en dit land alleen de verdienste toe
komt het nut dier zoo eenvoudige uitvinding het eerst te hebben 
ingezien 

EEN ADVERTENTIE VAN 50 JAAR GELEDEN. 
WIJ danken den heer Giltay Veth te Den Haag voor de toezen

ding van het hieronder volgende stukje uit het Nieuws van den 
Dag van 13 Aprd 1891 

„Dat men tot heden alle mogelijke zaken voor postzegels tracht 
in te rullen is genoeg bekend, maar dat men er het huwelijk bij 
betrok, is wellicht nog niet voorgekomen Men leest in een adver
tentie van een philatelistisch tijdschrift woordelijk 

Een potszegelverzaraelaar, bezittend 12,544 stuks, wd huwen eene 
dame, die ook verzamelt en in het bezit is van een „2 pence", 
blauw, Mauritius 1847' 

N B Voor oningewijden diene, dat bovenstaand zegel hoogst 
zeldzaam is en gaarne met ƒ 1500 tot ƒ 2000 betaald wordt 

B 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

R U I I ^ G E Z O C H T . 
Vraag U S A Egypte, Perzie Eng Kol en 
Vliegpost geheele wereld Zegels met religieuze 
voorstellingen te koop gevraagd evt ook 
eerstgenoemde zegels In geval van ruil eerst-
zending met ph frank aan H J. Harskomp, 
Berenstr. 17, Eindhoven-Tivoll (^26) 

5oo verschillende postzegels (wereld) f 0,50 
1000 dito (wereld) f 1,15, dito (Europa)! i , 3 j , 

uit mijn doubletten 
Franco Nederland Ned -Indie f 025 extra, 
D. van Ommen, Populierenlaan, 

Epe. (Giro 132330). 

G E V R A A G D : 
Ned. uitgave 1 April 1940 

5ct. etsingnummer L 5. 
Ir. H. 1. W. REUS 

Htferengrocht 5 - Maorssen (223) 

VRAAG EN AANBOD. 
Zoek poststukken en frankeermachmestempels 
Getf in ruil postzege's 

W J V d ZWAN 
v Galenstraat 94 Zwolle (330) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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1940 Rost̂ ^egel - Uitgiften van Buropa 1940 
Naar aanleiding van de vele desbetreffende aanvragen wordt onderstaand een overzicht gegeven van de 

sedert 1 Januari 1940 veschenen nieuwe uitgiften, die ik begin November nog voorradig had. Enkele 
niet geprflsde soorten echter zyn (tydelflk) uitverkocht, doch worden binnenkort weder verwacht. 
GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN ZIJN: F: Frankeerzegels G: Geiegenheidszegels W: Weldadigheidszegels (me: toeslag); L: Luchtpost
zegels; K: Krantenzegels; E: Expressezegels; Pk.: Pakketpostzegels, S: Spoorwegzegels; T: (verplichte) Toeslagzegels; D: Dienstzegels; P: Port-
zegels; V: Velletjes (z.g. blocks). ALLE ZEGELS ONGEBRUIKT, tenzij aangegeven met een ° hetgeen gestempeld beteekent. 

BOHEMEN EN MORA VIE. 
F. Nieuwe Teeken. 50 heller 1 0.05 
"W. Roode Kruis 60 h., L20 K. 2 0.30 

BULGARIJE. 
L. Div. voorst. 1-100 Lewa 12 8.50 
G. lOOj. Postzegels 10, 20 L. 2 0.85 
F. Nieuwe teekening 1, 2 L. 2 0.10 
G. Ann. Dobroedsja 1-7 L. 4 0.45 

DENEMARKEN. 
F. Opdruk 20/15 öre 1 0.12 
F. Nieuwe 6, 7, 8, 30, 40 öre 5 0.70 
F. Nieuwe 20 öre (rood) 1 0.12 
V. Roode Kruis 2 x 10, 10 öre 4 0.40 

DUITSCHLAND. 
G. Leipziger Messe 3-25 Pf. 4 0.30 
W. Postzegelt. 24 Pf. 1 1.25 
W. Verjaardag Hitler 12 Pf. 1 0.40 
W. Nationale Feestdag 6 Pf. 1 0.10 
W. Hamburgrennen 25 Pf. 1 1.20 
W. Bruine Lint 42 pf. 1 1.40 
W. Eupen-Malmédy 6, 12 pf. 2 0.30 
W. 50-j., Helgoland 6 Pf. 1 0.90 
G. Bezett. Elzas 3-100 Pf. 16 4.25 
G. ld. Lotharingen 3-100 Pf. 16 4.25 
G. ld. Luxemburg 3-100 Pf. 16 4.25 

ESTLAND. 
W. Caritas 10-50 s. 4 3.— 
F. Nieuwe w. & kl. 3, 6,15 s. 3 0.25 

FINLAND. 
W. Roode Kruis 50 p.-334 M. 4 0.75 
W. Pro Patria 2 M. 1 0.35 
G. 300-j. Universiteit 2 Mrk. 1 0.15 
F. Opdr. 1.75/1.25, 2.75/2 M. 2 0.30 

NU 5. F. Nieuwe w. 13^, 1.75, 2.75 M. 3 0.40 

NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2 
1. 
2 
3 
4 

De bij mij voorradige soorten vóór 1940 
w.o. vele gelegenheids-aanbiedingen, als
mede de momenteel leverbare soorten 
van Nederland en Koloniën wo .-den ver
meld in het eerstdaags te verschijnen No. 
1 vari mijn huisorgaan 

„DE POSTZEGELGIDS" 
waarvan ik U op aanvraag gaarne een 
exemplaar zal doen toekomen. 

Nog voorhanden een beperkt aantal 
exemplaren van den 
MICHEL-CATALOGUS 1941 
Uitgave WERELD ƒ 3.15 -f- porto 25 ets. 
Uitgave EUROPA ƒ 2.15 + porto 15 ets. 
THANS onmisbaar voor eiken verza
melaar ! 

FRANKRIJK. -
N U 1. W. Onze Soldaten 40 c , 1 F. 2 0.35 
N U 2. W. Frankrijk Overzee 1 F. 1 0.15 
NU 3. W. Generaals 80 C.-2.50 F. 4 0.75 
NU 4. W. Roode Kruis 80 c , 1 F 2 0.80 
NU 5. G. Tent. New York 2.50 F. 1 0.40 
NU 6. F. Iris 1 F. rose 1 0.15 

HONGARIJE. 
N U 1. L. Horthy-Vliegfonds 6-20 f. 3. 0.40 
N U 2. G. 20 j . Hor thy 6, 10, 20 f. 3 0.20 
NU 3. W. Hoogwater 10, 20, 20 f. 3 0.60 
N U 4. V. Hoogwater 20 f. (1 block) 1 1.40 
N U 5. W. Herd. Matthias 6—32 f. 5 1.— 

JOEGOSLAVIË. 
N U 1. W. P.T.T.-Tehuis 50 p.-4 D. 5 1.25 
N U 2. W. P.T.T./Kroatië 50 p.-4 D. 5 1.— 
N U 3. W. Voor het Kind 50 p.-2 D. 4 0.70 
N U 4. G. Balkan Ent. latijn 2, 4 D. 2 0.50 
NU 5. G. Idem, kyrr. 2, 4 D. 2 0.50 
NU 6. L. Nieuwe 40, 50 D. 2 5.50 
NU 7. G. 500-j. Gutenberg 5.50 D. 1 0.35 

M O N A C O . 
N U 1. W.Roode Kruis 20 C.-20F. 15 . 
N U 2. F. Nieuwe kleuren 30, 60 c. 2 0.15 

NEDERLAND: 
NU 1. F. Nieuwe teek. 5-40 cent 10 2.75 
Nu 2°. D. ld. Cour. Perm. 7>^-30 c. 4 2.25 
N U 3. W. Zomer-uitg. 1>^-12J^ c. 5 0.50 
N U 3°. W. Idem, gestempeld 5 0.20 
N U 4. W. Idem, 7}^ op 5 cent 1 0.10 
N U 4°. W. Idem, gestempeld 1 0.05 

NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

NOORWEGEN. 
1. W. Nat. Hulp 10-30 öre 4 
POLEN (General Gouvernement). 

0.80 

13.50 
6.— 
0.95 
2.— 
1.50 

1. G. Opdr./Polen 2 g.-3 Zty 26 
2. D. Groot form. 6 g. 5 Zty 15 
3. D. Klein form. 6-50 g. 9 
4. F. Gebouwen 6 g. 1 Z. 12 
5. W. Roode Kruis 12-80 g. 4 

ROEMENIE. 
1. V. Herd. Carol I onget. (3) 11 
2. . Nieuwe waarde 5 Lei 1 
3. G. Balkan Entente 12, 16 Lei 2 
4. F. Nieuwe w. en kl. 2-24 L. 7 
5. W. Luchtvaartfonds 1-14 Lei 8 

. RUSLAND. 
1. G. Tschechow 10-30 k. 4 
1° G. Idem, gestempeld 4 
2° G. West-Polen 10 k.-l Rbl. 5 
3°. G. IJsbreker Sedow 15 k.-l R. 4 
4°. G. Majakowski 15-80 kop. 4 

SLOWAKIJE. 
1. F. Aanv.w. 10 Kr. 1 
2. F. Nieuwe teek. 5-30 heller 5 
3. B. Driehoek 50, 50 heller 2 

SPANJE. 
1. F. Virgen del Pilar 10 c.-lO P. • 
en Expressezegel 25 c. 15 

2. L. Idem, 25 c.-lO P. 10 
TURKIJE. 

1. G. Namik Kemal 6-12 K k. 4 
2. T. Halve Maan 20 p.-lO k. 7 

VATICAANSTAD. 
l . G . Jub. Pius XII 5 C.-2.75 L. 5 0.90 

0.12 

0.80 
0.35 
1.10 
1.— 
0.70 

1.— 
0.10 
0.10' 

7.85 
7.25 

1.20 
0.65 

Eerstdaags verschijnen de SUPPLEMEN
T E N 1941 (bijgewerkt tot October 1940) 
Ka-Be en Schaubek-Albums, 

die ik U gaarne zal leveren. Ook houd 
ik mij voor de levering van complete 
albums aanbevolen. — PROSPECTI 
g r a t i s . 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en gelden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Bij bestelling is het voldoende op te geven het land en het NU-nummer; alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 
10 cents in rekening wordt gebracht; het overige porto binnenland is voor mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland gele
verd, tenzij alle risico door den besteller genomen wordt. VERZOEKE GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ 1.—. Prijzen en levering vrijblij
vend. Daar mijn voorraad van enkele soorten slechts gering is, verdient het aanbeveling spoedig te bestellen. Indien U de nieuwe uitgiften 
verzamelt, zult U teleurstelling van niet-levering in de toekomst voorkomen, door het nemen van een 

ABOlVIVEiVlEIVT NIEUWE: UITOIFTEIV 
uitvoerig beschreven in het October-nummer van het „Maandblad"; gaarne zal ik U een Deelname-Formulier doen toekomen. 

Postzegelhandel K. A. HEYMANS Jr., 
P O S T B U S 8 Q 7 
SCHIEWEG 7 T 

TEI^EFOOIV 4 1 S 6 9 
POSTGIRO IIOTO 

LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 

R O X X E R D AiVi- C, 
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Th. B. M. Engeikamp, Lange Poten 7, Den Haag, TeL 113853, Giro 216240. 
Wat Ibren^t oti^ee 4 e vei l ing'? 

Het ligt in ons voornemen, gezien den omvang 
der verzameling, deze ter tafel te brengen in twee 
deelen, het eerste deel in de derde week van 
December en het tweede deel in begin Januari. 
Voor nadere bijzonderheden vrage U reeds nu 
een veilingcatalogus aan. ^ ^ 5 g ^ 
Met ons Veilingbedrijf ga^t het Crescendo! 
Door onze successen en vlotte wijze van afwik

kelen genieten wij het volste vertrouwen van 
onze geachte cliënten. 
Het is dus Uw belang zich met ons in verbinding 
te stellen. 
Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

Een enorme wereldverzcmeling. 
Daarin bevinden zich van Europa alle modern* zeldzaam

heden, o.m. Donzig innendientt, België R. Kruis 1918. 
Orvol 2, Kard. Mercier, PolarFohrt, Dolfuss 10 sch. enz. enz. 
Van oude uitgifte België No. 1 en 2 postfrisch, 3 pfg. 
Sochson, 70 Kr. Wurtemberg, Oud Zwitserland en vele 
andere rariteiten. 

Van NEDERLAND EN KOLONIËN 
— zijn alle betere zegels aanwezig. — 

Zeer mooie afdeeling Engeland en Koloniën, Ver. Staten, 
Portugeesche ^Koloniën en Fransche Koloniën. 
De afdeeling Restanten bestaat in hoofdzaak uit groofe 
kavelingen met nog zeer veel goed materiaal uit de ver

zameling. 

( 

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 . 
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postzegelhandel p. HoOBerft 
^^^ MOLENSTRAAT 22, DER HAAG. 

TÈLÉFCfON 112874. POSTREKENING 92993. 
Aantal Prijs 

1869. BELGIË, 40 c. rood, gebr. iP^^f ■■ 1 ƒ O-'̂ O 
1879. DENEMARKEN, 20 öre b r u i ^ p > r . . . 1 -0.15 
1940. DUITSCHLAND, Leipz. Messe, ongebr. . . 4 - 0.3C 
1940. IDEM, Eupen en Malmedie, ongebr. . . 2 - 0.30 
1880. ENGELAND, 2 p., gebr ' . . 1 -0.60 
1880. IDEM, 3/2 p., gebr 1 -0.20 
1883. IDEM, 2 p., gebr. .„ 1 -0.40 
1924. FRANKRIJK, 10 fi^^^^SéS* rood, gebr. 1 -0.25 
1877. FR. KOLONIEN, 4 c. groen, onget., gebr. 1 - 1.20 
1922. ITALIË, Mazzini, gebr 3 -0.25 
1934. IDEM, Pancinotti, gebr 2 -0.12 
19'(4. IDEM,"''Radio Congres, gebr 2 -J3.12 
1918. HONGARIJE, Luchtpost, ongebr 2 : ^ ^ | j ^ 0 
1928. LITAUEN, Gedenkserie 1918/28, gebr. . . 7^ '" ' - -6 .90 
1877. NOORWEGEN, 20 Ore bruin, gebr. . . 1 -0.12 

De aanvulling 1941 voor SCHAUBEK, SCHWANEBERG en KA-
BE albums zijn verschenen, nieuwe Prijslijst verkrijgbaar. 
MEBUS catalogus 1941, Nederland en Koloniën 35 et. en porto 5 et 

— P O R T O EXTRA. — 

k 
St^f-, »■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

lil 
FIRMA TEN KATE £c BORCHERS 

Gasthuismolensteeg 13, AmsterdamC. 
Postrekening 245932. Telefoon 32521. 

2 7 , 2 8 , 2 9 en 3 0 ii^ovember 

4 1 e Postzegelveiling 
in Hotel , ,Polen", Rokin 14, Amsterdam. 

Aanvang der veiling 3 uur. 

De veiling bevat: 

Zeer belangrijk Nederland en Koloniën 
Europa en Overzee 

Speciale af d̂  Luchtpost enz. 
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KIHD1940/41 
Het Amsterdamsche Comité tot plaatsing 
van Weldadigheidszegels opent de mo
gelijkheid Kinderzegels afkomstig van 
Frankeering bij Abonnement bij haar te 
verkrijgen tegen de toeslagwaarde + 
verzendingskosten. Deze dienen vooraf 
te worden gestort op Postgiro 134422 
ten name van het Amsterdamsche Comité 
t.p.v. Weldadigheidszegels Heerengracht 
174. De bestellingen worden in volg-
Tsrde van binnenkomst behandeld. 

De Secretaresse, 
(209) Mej. I. M. A. MOHR. 

è 
«MBk 

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 ƒ3000.—; 
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 p a a t 4 3 5 - SCHEVENINGEN. 
Telef . 5 5 0 2 0 I - D i r . M r . KASSE ZEGEL. 

p ^ Verzoeke ons g; •- manco-lijsten te zenden, aangezien 
wij niet en detail verkoop 'n. 

IK . Rietdijk 
Telefoon 117020 

AAivkOOP 
VEILINGEN 
V E R K O O P 

Postrekening 117396 
Den Haag 

Lange Poten 15a 

Onze 

151e Postzegel veiling 
leverde 

(31 Oct., 1, 2 November) 

RECORD 
PRIJZEN 

o p ] 

Onze 

152e Postzegel veiling 
is in bewerl(ing. 

In deze veiling komt o.a. onder den hamer: 
Oostenrijlc vrijwel compleet (met Jub. 1910, 
Wipa-blok, Dollfusz, K.U.K. enz.) 
Danzig compleet (zonder 3 Innerdienst). 
Saargebied compl. (Sarre, Beieren, Madonna)' 
C.S.R. (w.o. Muziekblokken, Slovenska Stat). 
Zweden 55 en 80 öre. 

Nog enkele catalogi met alle opbrengstprijzen 
zijn voor serieuze gegadigden beschikbaar. 

Voor de 152e Postzegelveiling kan nog prima materiaal worden ingezonden. 
VRAAGT GRATIS TOEZENDING DER VEILINGCATALOGI. 

J. K. RIETDIJK - L a n g e P o t e n 15a - Den Haag . 


