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Wij hebben verscheidene 
klanten, die gaarne zeer 
hooge prijzen voor U W ze
gels trillen betalen. Daaron. 
kunnen WIJ U ook ze;r 
goede prijzen geven. Voo. 
namelijk Nederl. en Kol., 
U.S.A., Duitsche Kol., ma-"-
ook andere collecties. 
Wij b e t a l e n contant : 

Uw doubletten of overbodige zegels brmgen 
ZEER HOOGE PRIJZEN op in onze VElSlN 
GEN. Hoe eerder toegezonden, hoe eerder ver
kocht en afgerekend ! 

NIEUWE PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOI 
wordt toegezonden na ontvangst van 30 c, in post
zegels of op giro 17369. 

GRIEKENLAND. Uitvoerige beschrijving, met 
veel afbeeldingen op kunstdrukpapier. Door dr 
Adr. Hoek 75 c. 

ONZE KOMENDE VEILING zal zeer belangrijk 
worden. Vraagt thans reeds de catalogus aan, voor
dat deze niet meer verkrijgbaar zou zijn. 

a . Iw. V A N D I B T B N 
Kantoor: Noordleinde 37 - Den Haag. 
Telefoon 11.48.36. Giro »7369. 
Winkel: Coolsingel A 3 . Rotterdam. 

Xeleloon 377S7. 

Onze zoo juist beëindigde veiling was een eclatant 
succes. Voor vele stukken werden recordprijzen 
betaald ! Voor nadere gegevens kunt U zich steeds 
tot ons wenden. Een volledige uitslag is tegen be
taling van één gulden bij ons verkrijgbaar. 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
Onze nieuwe prijscourant Nederland & Koloniën. 
Hierin staan de juiste prijzen van vandaag, aan
gepast aan de groote vraag en d« behaalde veiling-
resultaten. f^'f^ 

Franco toezending na ontvangst van 45 et. per 
postgiro of in postzegels. 

(afgehaald 40 ct.). 

SPECIALE AANBIEDING. 
Nederlandsch-Indië met watermerk, 40 et. 

groen ƒ 10.—. 
Ook enkele blokken van 4 voorradig.. 

Comm. Venn. 

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

Philatelistisch Makelaar en Expert. 

ROKIN 40 - ÄHSTERDAH-C. 
Postgiro 21278. Telefoon 33324 

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



T E K O O P G E V R A A G D : 
"Wij zijn steeds kooper van belangrijke verzamelingen 

en Engros partijen. Heeft U doubletten in zegels van 
Nederland en Koloniën en alle andere landen ook de 
betere soorten, maak ons eens een zichtzending, wij 
zijn thans vlotte koopers ook van Weldadigheidsseries 
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-werel^ f 3,15 + 25 ct^^Dojrto. ^ 
Froede geheele wereld f^*^" f 2,30 + 25 , : ' ^ ^ ^ 
Froede alleen Europa f 1,50 + 20 „ „ 

Xe koop éevraagd 
iedere hoeveelheid prima gestempelde zegels 
van Nederland laatste Koningin uitgifte 
en alle waarden der nieuwe overdrukken. 
Aanbiedingen eventueel zichtzendingen aan 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eoRRGi^aG, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

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

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

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

POSTZEGELHANDEL 

J.PRENLCo. 
P O S T B O X 6 O 0 9 , 

D E N H A A G W . 

LID DER NEDERLANDSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

/ > ^ 

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

Schrijft ons en wij komen bij Ui 

Amsterdamsche 
Postzegelhandel, 

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

V y 

Nieuw! Bezet gebied! 
Opdrukken op Duitsche zegels, 3—100 pfg. 
Elzas Lotharingen en Luxemburg, 
48 stuks compleet ongebruikt . . f 12,— 
G e n . G o u v e r n e m e n t . Stadsbeelden, 6 gr. 1 zl. 
12 stuks compleet, ongebruikt . ^fj^^^:,,,2,10 
PORTUGAL. Jubileum Sir R o w l a n d ' H É T " 
15 c. — 1,75. 8 stuks compL, ongebruikt f 0,75 
BELGIË- Muziekkapelserie 1940, 6 stuks compl., 
ongebruikt . ^»A/'^fléfe- • • • ^ ^-^^ 

' PÓTTD'fectra. 

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

G.KEISER&ZOON 
PASSAGE 2 5 — 2 7 . DEN HAAG. 
GIRO 4 2 6 2 . TELEFOON 11.24.38. 

5 

4k^<~ 



NEDERLANDSen MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE 1940. 

NEGENTIENDE JAARGANG. 

Nrs. 1-12 (217-228). 

^ 

• 

r 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS 
ROTTERDAM 



INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1940. 
Nrs. 1-12 (217-228) 

Aanteekeningen uit Enkhuizens verleden: 218. 
Abessinie: 134. 
Afstempeling op buiten koers gestelde zegels: 

212. 
Bescherming van verzamelaars en handelaren: 

17, 38, 58, 79, 219, 252. 
Boekwerken: 16, 57, 105, 147, 164, 252. 
Brievenbus: 105. 
Brievenbus, De oorsprong der: 187, 247. 
Catalogi en prijzen: 193. 
Componisten en Toonkunstenaars op postze

gels: 102. 
Dag van den postzegel (Nederland): 186. 
Deenik, C. In memoriam: Oct. I. 
Echtheidskenmerken der zegels van Bergedorf: 

76. 
Eendracht maakt macht: 1. 
Een greep uit de vele interessante Ned.-Indische 

afstempelingen: 41. 
Eeuwfeest van de postzegels: 89. 
Finland, de portretzegels van: 14, 57, 75, 118, 

163, 210. 
Gerepareerde zegels: 185. 
Griekenland, de zegels van — met grooten 

Mercunuskop: 72, 115, 126, 149, 167. 
Haiti, Iets over de zegels van: 242. 
Herdenking eeuwfeest van het postzegel: 61. 
Herdrukken - nadrukken: 99. 
Hoofdredacteur, onze nieuwe: 165, 193. 
Hoofdredactie: 112. 
Iets over puntstempels: 163, 210. 
Ingezonden: 58, 78, 219. 
Is philatelic liefhebberij (sport) of een zakelijke 

geldbelegging: 35. 
Jubilarissen, twee zilveren: Oct. I. 
Leon de Raay-medaille: Mrt. I. 
Letland, de postzegels van 10, 32, 51, 71, 99, 

118, 146, 184, 207, 245. 
Literatuuroverzicht van artikelen verschenen in 

buitenlandsche philatelistische bladen gedu
rende de maanden Juli., Aug., Sept. en Oct. 
1940: 35. 

Luchtpost: 10, 32, 50. 
Nabij de jaarwisseling: 225. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Nederland. 

Aangeteekende brieven: 67. 
Afstempelingen: 8, 29, 48, 69, 96, 133, 157, 

182, 205, 240. 
Afwijkingen: 131, 180, 203, 204, 238. 
Briefkaarten: 239. 
Buiten-gebruiksteüing: 180, 203, 238. | 

Etsingnummers: 28, 46, 66, 95, 131, 157, 180, 
203, 238. 

Fonopostzendingen: 67. 
Frankeermachines: 9, 31, 49, 70, 97, 112, 134, 

157, 183, 207, 242. 
Kinderzegels: 5, 28, 130, 203, 237, 248. 
Luchtpost: 5, 9, 31, 50, 71, 98. 
Lijst geldige zegels: 28. 
Nederlandsch Postmuseum heropend: 131. 
Nieuwe opdruk: 203. 
Nieuwe zegels: 65, 94, 179, 202. 
Nieuwe zegels met „cour" opdruk: 66, 94, 

130, 180, 203, 238. 
Nieuwe zegels op komst: 46. 
Offset plaatnummers: 5, 46, 66, 95, 157, 180, 

203. 
Oplaagletters: 46, 66, 95, 157, 180, 203. 
Portvrijstelling krijgsgevangenen: 131. 
Portwijziging: 156, 181. 
Poststukken: 68, 96, 181, 239. 
Postzegelautomaten: 180. 
Postzegelboekjes: 180, 203. 
Puntstempels: 163, 210, 248. 
Rolzegels: 203. 
Spoorwegzegels: 5. 
Stationsbrieven: 204. 
Uitgifte 1 April 1940: 203. 
Uitvoer van Postzegels naar Duitschland: 

131. 
Veiling Hekker: 6, 18. 
Veiling van Veilingcombinatie: 219. 
Veldpost: 67, 69. 
Waarheen is correspondentie mogelijk: 131. 
Wat in 1939 verschenen is: 6. • 
Willibrordzegels: 5. 
Zomerzegels: 66, 94, 130. 
Zondagsbestelling: 67, 95. 

Curajao. 

Aanvoer zegels: 157. 
Intrekking zegels: 204. 
Luchtpost: 10. 
Sluiertype: 226. 

Nederlandsch-Indië. 

Rotatiedruk: 204, 238. 
Zegels met watermerk: 204. 

Suriname. 

Aanvoer zegels: 157. 
Intrekking zegels: 204. 
Luchtpost: 10, 32. 
Sluiertype: 226. 
"Weldadigheidszegels 1940: 6, 28. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelverzamelaars. 

Begrooting: Aug. I. 
Informatiebureau: Jan. I, Febr. I, Mrt. IV, 

Apr., I, Mei I, Juni I, Aug. V., Sept. I, Oct. 
Vil , Nov. I, Dec. I. 

In memoriam W. G. Zwolle: Juni I. 
Keuringsdienst: Febr. I, Aug. V. 
Philatelistendag: Aug. I, Oct. II. 
Vergaderingen: Mrt. II, Mei I, Aug. I, Sept. I. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Aangesloten vereenigingen: Jan. I. 
Raad van Beheer: Jan. I, Juni I, Aug. I. 

Nederland, de rolzegels van 1936: 158. 
Nederland, de rolzegels van 1940: 212. 

Nieuwe uitgiften, oplaagcijfers, enz. *) 

Afghanistan: 2, 199, 234. 
Albanië: 2, 25, P.29, 43, P.47, 61, 90, P.240. 
Algiers: 25. 
Andorra (Fransche kantoren): 26. 
Angola: 75, 251. 
Arabisch Saudi: 61. 
Argentinië: 26, 90, 176, 234. 
Ascension: 234. 
Australië: 234. 
Bahrein eilanden: 200. 
België: P.7, 26, P.96, P.133, 195, 228. 
Birma: 234. 
Bohemtn en Moravië: 3, P7, 26, P.29, P.68, 

90, P. 96, P. 181, P. 205. 
Bolivia: 3. 
Brazilië 3, 43, 176, 234. 
Britsen Dominica: 176. 
Britsch-Guyana: 61. 
Britsch-Indië: P. 47. 
Britsch-Soudan: 90. 
Bulgarije: 26, P. 29, 43, 172, 195, 228. 
Cameroen: 91. 

*) De afkorting P. beteekent poststukken. 

Aanmaak van zegels in Indië: 95. 
Aanvoer zegels: 157. 
Afstempelingen: 30. 
Etsingnummers: 28. 
Intrekking zegels: 204. 
Luchtpost: 32, 50, 157. 
Nieuwe zegels op komst: 95. 
Portzegel: 95. 
Poststukken: 96, 240. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

zonder vereenigingsmeuws f 3,— 

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

zonder vereenigingsmeuws f 4,— 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

POSTBUS 1 - UTRECHT 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 39 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

19e Jaargang. 16 December 1940. N. 12 (228V 

ADVERTENTBEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 5, 10, 20 % reduct ie . 

De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en rcdactioneelen aard, post 
stukken van Nederland en Kolomen benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den 
hoofdredacteur W G de Bas, postbus i, Utrecht, telefoon , al wat Nederland 
en Kolomen 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, afstempelmgen aan J P Traanberg Brouwersplem 2 5r 
Haarlem, frankcermachmes aan A van der Willigen, Laan van Poot 194 's Gravenhage 
luchtpost aan ir H L S Adama Hugo de Grootlaan 1, Dordrecht 

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

Tot het plaatsen van advertenuen, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergadermgen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave het beheer en de admmistratie betreft zich te wenden tot 
L J J Smeulders, Past Oomenstraat 297 e Rijen (Gem Gilze Rijen) telef Rijen 364, 
postrekening ^44900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

NABIJ DE JAARWISSELING. 
Wanneer onze lezers deze regels onder de oogen krijgen, staan 

WIJ tien dagen vóór het feest van „Vrede op Aarde" en ruim twee 
weken vóór de wisseling des jaars Het kost eenigszins moeite zich 
rekenschap te geven van het feit, dat het veelbewogen jaar 1940 
bijna voorbij is We herinneren ons nog als den dag van gisteren 
hoe we, na onze laatste vergadermgen in 1939, gesloten met een 
traditioneel toepassehjk slotwoord onzer voorzitters, uiteengingen 
met de beste wenschen voor een goed einde en een goed begin 
We leefden toen reeds in zorgvolle omstandigheden In Oostenrijk, 
Tsjechoslowakije en Polen was een nieuwe toestand geschapen, 
Finland was in oorlog met Rusland, aan het Westfront heerschte 
de stilte, die aan den storm voorafging, zelf waren we gemobili
seerd met alle opofferingen en nooden van dien Toch wenschten 
we elkaar een „goed 1940", zij het op ernstiger toon dan anders 
We keken elkaar dieper in de oogen, onze handdruk was vaster, 
steviger, langer Thans is het jaar bijna voorbij ' De zeven zegels 
van het gesloten boek zijn verbroken, het bevat geen geheimen 
meer Het onbekende is werkelijkheid geworden, anders dan de 
meesten onzer hadden verwacht Met het gebulder van het geschut 
op eigen bodem en het geraas der vliegtuigen in eigen luchtruim, 
IS iets ouds en vertrouwds weggevaagd, dat n o o i t zal wederkee-
ren Dat is en blijft het kenmei kende van dit jaar, ' t welk op 't punt 
staat „geschiedenis" te worden en waarvan de gebeurtenissen hun 
stempels hebben gedrukt op elk gebied — óók op dat der philatehe, 
in goeden zoowel als in kwaden zin Wie onzer had bijvoorbeeld 
kunnen verwachten of durven voorspellen, dat de uitgifte 1940 van 
10 zegels in waarden van 5 tot en met 40 cents op het einde van 
hetzelfde jaar niet meer aan de loketten verkrijgbaar zou z i jn ' 
Wie onzer zou hebben durven droomen van de tegenwoordige 
trahezegels, waarmede we thans onze poststukken frankeeren ' 
In tijden als die, welke wij thans beleven, doet men echter ver
standig zich zelf met te vergelijken met anderen, die het beter 
hebben, maar met degenen, die er slechter aan toe zijn Zeker, we 
benijden onze Zuiderburen, dat zij hun zegels der uitgifte 1938 be
hielden, maar wij behooren tegelijkertijd te waardeeren, dat Ne
derland nog rasechte Nederlandsche postzegels bezit en niet — zoo-
als Luxemburg — buitenlandsche zegels met opdruk van den lands-
naam toegewezen kreeg ledere donkere wolk heeft een licht randje, 
en onze trahezegels vormen het lichte randje aan de donkere wolk, 
die het gemis der fraaie zegels van de uitgifte 1940 voor ons betee-
kent Men vergete daarbij geen oogenblik, dat ons land „bezet 
gebied" is en dat, uit dien hoofde, de Duitsche overheid de macht 
en de bevoegdheid bezit hier te handelen als in Luxemburg Dat 
ZIJ zulks niet deed, moeten wij waardeeren 

De mensch is — al verbeeldt hij zich nog zoo veel ' — slechts 
een nietig, sterfelijk wezen Wanneer men elkaar bij het begin des 
jaars alle goeds voor de naaste toekomst toewenscht, weet men 
niet, of men zelf het einde des jaars zal beleven. Dit jaar betreuren 

WIJ philatelistische kameraden, die onder uitzonderlijke omstandig
heden van ons henen gingen en die waarschijnlijk nog in ons mid
den zouden leven en werken, wanneer zich de oorlogsomstandighe
den dezes jaars binnen eigen grenzen niet hadden voorgedaan De 
Bondsvoorzitter heeft in zijrj openingsrede van den 31 en Philate-
listendag op 7 September verschillende namen genoemd van per
sonen, die WIJ bij het intreden des jaars met weemoed, maar tevens 
met eerbied, achting en dankbaarheid gedenken en wier namen, in 
rouwomlijstingen, prijkten boven verslagen hunner vereenigingen 
Ik doe niemand hunner te kort, wanneer ik hier slechts één naam 
noem, die op philatelistisch gebied een internationale vermaardheid 
en goeden klank bezat, dien van W i e c h e r G e e r t Z w o l l e , den 
gewaardeerden secretaris-generaal der F I P , den tactvoUen hoofd
redacteur van ons Maandblad, den volijverigen eersten bondssecre
taris De plaats, die zijn sympathieke persoonlijkheid in de Neder
landsche philatelistische wereld innam, is zeer bezwaarlijk door een 
ander te vervullen Zijn hand rust, zijn geest en zijn werk blijven 
Het zou m strijd zijn met zijn groote bescheidenheid, hier nad^r 
over hem uit te weiden Wij willen h e m in het bijzonder, bij het 
schelden van het jaar zijns doods, met piëteit, eerbiedig en dank 
baar gedenken 

Na herdenking van hen, die vielen of op andere wijzen van ons 
scheidden, past ons een woord van dank aan allen, die werkdadig de 
belangen der Nederlandsche philatehe steunden inzonderheid aan 
alle redacteuren en medewerkers van ons Maandblad en aan alle 
bestuurderen van philatelistische vereenigingen Mogen zij hun 
nuttig werk m 1941 met succes voortzetten 

De tijdsomstandigheden leidden tot eenige mi^ikwaardige ver
schijnselen in de Nederlandsche philatehe, namelijk tot onderlinge 
hechtere aaneensluiting van de grootere vereenigingen door haai 
toetreding tot den Bond, nadat deze zijn statuten en huishoudelijk 
reglement had gewijzigd overeenkomstig de eischen, die tijdens een 
dertig jarig leven billijk en noodzakelijk waren gebleken en de 
ervaringen, die hij in dien tijd had opgedaan, tot een ab
normale „hausse" van de postzegelmarkt, waarschijnlijk niet vreemd 
aan de angst van het menschdom voor inflatie en depreciatie van 
onzen gulden, tot verhoogde criminaliteit m den vorm van pogin
gen tot bedrog en oplichterij, tot verhoogde belangstelling van de 
Pers in de philatehe en tot pogingen van vereenigingen en personen, 
om rondzendingen en verzamelingen tegen oorlogsmolest te ver
zekeren 

Wat de hechtere aaneensluiting betreft spreken wij de hoop uit, 
dat de afzijdigen zich zullen bekeeren Wij beleven een tijd, waarin 
„vrijwillige" aaneensluiting en „vrijwillige" éénvormige leiding van 
het grootste gewicht worden geacht, splitsing en spTijting daaren
tegen scherp worden veroordeeld Moge dit beginsel leiden tot 
terzijdestelling van vooroordeel en eigenbelang, ten bate van de 
Nederlandsche philatehe in het algemeen 
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De abnormale „hausse" van de postzegelmarkt moet, vroeg of 
laat, noodzakelijk door een „baisse" worden gevolgd. Men houde 
het hoofd koel en wijde zich aan de philatelic niet uit speculatie-
zucht, maar uit zuivere liefhebberij en belangstelling. 

Tegen vervalsching en oplichterij mogen de vereenigingen, hand 
in hand, te zamen met de Nederlandsche Vcreeniging van Postze
gelhandelaren, waakzaam op de bres staan. Uitbreiding van de 
vestigingswet tot den postzegelhandel komt ons, in dit verband, 
hoogst gewenscht voor om willekeurige boeken- of sigarenhande-
laartjes te beletten naar believen postzegels te versjacheren. Toezicht 
van overheidswege op veilingen en beurzen is gewenscht. Ook ter 
bestrijding van eiken vorm van fraude maakt eendracht macht en is 
„vrijwillige" onderlinge samenwerking in federatief verband alleszins 
aan te bevelen. 

De verhoogde belangstelling van de Pers in de philatelie bleek uit 
gedegen artikelen op philatelistisch gebied en uitvoerige besprekin
gen van nieuwe uitgiften in veelgelezen dag- en weekbladen. 

Wat de nieuwe uitgiften betreft handhaafde ons Land zijn sym
pathieke, bescheiden plaats van vorige jaren en bezondigde zich, 
evenmin als vroeger aan „onnoodige" uitgiften. Onze Nederland
sche postzegels blijven in vorm en voorstelling een eigenaardig, zelf
standig stempel dragen. 

Het vraagstuk van verzekering van vereenigingsbezit, rondzen-
dingen en verzamelingen tegen oorlogsmolest is even actueel als 
moeilijk op te lossen. 

Een ander typisch beeld der tijdsomstandigheden vormen de 
Zaterdagmiddag- en Zondagochtendvergaderingen, die — ten gevol
ge van verduisteringsvoorschriften in de plaats kwamen van de 
gewone avondbijeenkomsten. 

Bij de Nederlandsche Vereeniging en HoUandia ging het voorzit
terschap in nieuwe handen over. 

Ten slotte: bij alle beproevingen, die ook de Nederlandsche 
philatelie in het jaar 1940 heeft doorstaan, onderscheiden we één 
groot, lichtpunt: de s o l i d a r i t e i t en k a m e r a a d s c h a p , 
welke zoo duidelijk bleken uit de hulp, spontaan en uit 't hart, — 
op initiatief van de R. P. V. en de Handelaarsvereeniging — door 
Vereenigingen en Handelaais geboden aan de zustervereeniging 
en aan de collega's, die door de ramp te Rotterdam zoo 
zwaar in hun bezit en beroep werden getroffen. Deze bewezen 
zonneklaar, dat — ondanks alle gekijf en gekibbel in de Neder
landsche philatelistenwereld — er een onzichtbare, hechte band 
bestaat, die alle Nederlandsche philatelisten samensnoert en die 
z'n macht doet gelden, wanneer de nood aan den man komt. Juist 
deze schoone ervaring, opgedaan in een tijd van beproeving, doet 
ons de philatelistische toekomst met moed en vertrouwen tegemoet 
zien. 

Het Maandblad heeft gelukkig voldoende lezenswaardige kopy 
in portefeuille; voor papiernood bestaat vooralsnog geen vrees. 

Naast den wensch tot meerdere ontwikkeling op philatelistisch 
gebied door studie, lectuur en voordrachten, blijven wij hopen op 
meer solidariteit, meer eenheid, meer onderlinge samenwerking, 
minder eigenbelang en speculatiezucht, meer waren verzamelgeest en 
intensieve bestrijding van vervalsching, oplichterij en bedrog. 

Met deze vrome wenschen voor de naaste toekomst, lezers, moge 
de hoofdredactie van ons Maandblad U allen berusting bij het einde 
dezes jaars en bevrediging Uwer verwachtingen voor 1941 toewen-
schen. 

^ - 2 2 ^ ' -

DE ZEGELS IN „SLUIERTYPE" VAN SURINAME 
EN CURACAO. 
NABETRACHTING. 

door H . J. L. DE BIE. 
Het is merkwaardig, als men gevoel heeft voor werkelijkheids

zin, tot welke verrassende resultaten wij komen, wanneer we de 
verschillende philatelistische gebeurtenissen volgen. Wanneer we 
objectief trachten te zien hoe of veel verzamelaars daarop 
reageeren. 

De „intrekking" of „buitengebruikstelling", men gelieve beide 
niet te verwarren, van bepaalde zegels en meer in het bijzonder 
van geheele koerseerende series, zou men kunnen vergelijken met 
de e.V. „mutaties" zooals we die kennen in vereenigingen, bonden 
of andere burger en militaire instellingen. Het kan zijn, dat naast 
de algemeene bespreking daarvan, er soms nog, in meerdere of 
mindere mate, breedvoerige commentaren volgen. De een is ver
rast, terwijl een ander daarin slechts een bevestiging zijner ver
moedens ziet. Het gaat in de postzegelgemeenschap ook zoo. 
Vooral, zooals ik reeds zeide, wanneer het betreft het staken 
van den verkoop van een geheele serie. Dit was in het bijzonder 
het geval met de zgn. sluierseries van Suriname en Curafao, waar
van, door de fijnheid van uitvoering, in druk en in kleur, voor ons 
een zekere mate van bekoring uitgaat. 

De philatelistische draagwijdte en beteekenis wordt dan bespro
ken, geschat en berekend. „Had ik er maar wat van gekocht", zegt 
de een. „En ik, althans de hooge waarden", antwoordt de ander. 
Een derde is, bij ontvangst van het bericht, de schrik van het 
gelaat te lezen. Hij denkt aan de ondervinding. Aan de gevolgen: 
getob en gesjouw om tegen met zijn financiëelen draagkracht on
evenredige prijzen de zaak compleet te krijgen. Het niet meer ver
krijgbaarstellen is een actueele gebeurtenis geworden. De serie 
bevindt zich in het brandpunt der belangstelling. Er is „grooten 
vraag" hoort men elders. Het gebeurde pakt de massa. Men tracht 
te koopen. Men zoekt en informeert. Ook zij, die geen verzame
laar noch handelaar zijn. Dezulken zijn niet tevreden met weinig. 
O, neen ! Veel willen ze hebben. Ze willen „beleggen". De zegels 
V. orden schaars, hoewel, in het algemeen, de bonafide handel er 
weinig van bezit. De prijzen stijgen onrustbarend, enz. Ziet daar, 
geachte lezers, het psychologisch gevolg en feit, waarom zulke 
fabelachtige prijzen betaald worden voor nog maar nauwelijks 
ingetrokken zegels. 

In het verslag van de postzegelvereeniging „Santpoort" werd 
medegedeeld, dat tijdens haar vergadering — en m.i., niet ten 
onrechte — door een lid er de aandacht op werd gevestigd, dat 
hij voor de sluier-serie te Amsterdam reeds ƒ 10.— had moeten 
betalen. Momenteel zouden velen dezen prijs graag betalen. 

Verzamelaars: het is in bepaalde omstandigheden soms moeilijk, 
om anderen van advies te dienen. Ik zou zeggen, en dat klinkt 
bijna als een tegenstelling: houdt het midden. Betaalt, indien ge 
daartoe in staat zijt, een behoorlijken prijs. Brengt desnoods dat 
offer, indien zulks opweegt tegen de voldoening van het bezit der 
begeerde zegels en de wetenschap, gevrijwaard te zijn van het 
betalen van nog hoogere, steeds meer oploopende prijzen. Betaalt 
echter geen belachelijke prijzen. Prijzen, welke op niets steunen. 
Wendt Uw philatelistische kennis aan bij de beoordeeling daarvan. 
Gij komt dan een heel eind. Ook nu — en daarin kan zelfs de 

„Afwijkende" tanding 12^:1234 
Af St.: Nov. '39. Af st.: Jan. '40. 

— VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTE^ 
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„Normale" tanding 14:14. 
Af St.: Febr. '40. 

oorlog geen verandering brengen — zijn, bij de waardeering der 
zegels, vaste factoren niet op te heffen. De kopij van dit artikel 
werd door mij speciaal gewijzigd, om in dit verband te verwijzen 
naar het hoofdartikel in het Novembernummer van het Maand
blad, geschreven door Dr. Valkema Blouw. Verschillende geschre
ven passages zijn mij uit het hart gegrepen. Inderdaad, zoodra 
koopers ä tout prix aan de markt komen, zijn de stijgingsmogelijk-
heden schier onbegrensd. 

Uit 't actueele, interessante artikel, moge ik het volgende 
citeeren: 

„M.i. is een prijsstijging op deze basis reeds door zijn verkeerden 
opzet gedoemd om op den duur tot een catastrophe te leiden. 
Zoodra groote massa's, juist van de betere, gezochte zegels in 
handen komen van menschen, die in wezen geen verzamelaar, 
doch speculant zijn, bestaat het groote gevaar, dat ze door een 
nieuwe angst bevangen hun postzegelbezit op de markt gooien 
en net zoo goed, als ze nu a tout prix gekocht hebben zich tot 
eiken prijs van hun bezit wenschen te ontdoen". En jets verder: 
„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" 
pnjsverhooging billijk te achten is." 

Volkomen waar. Al kan, wat de sluierserie betreft, deze mee
ning meer voor de gebruikte waarden gelden. Immers is deze serie 
4 jaren in gebruik geweest. Bepaalde waarden, afhankelijk van het 
posttarief, zullen later, zooals dit steeds het geval is geweest, alge
meen voorkomen, terwijl andere waarden weer schaars zullen 
worden. Om van de laatste o.a. te noemen de hooge waarden 
(de 1 gld. van Suriname niet inbegrepen, welke in 4 jaren voor 
frankeering genoeg gebruikt werd), en de waarden 12J4 c , 21 c , 
27 y2 c , e.a. Van de algemeene waarden zal later nog wel wat 
loskomen. Veronderstellende, dat — men leze daarin strikt mijn 
persoonlijk inzicht — men voor de minder voorkomende waar
den den nominalen prijs betaalt en voor de veel voorkomende b.v. 
dubbel nominaal, de „normale prijsstijging" daarbij inbegrepen, 
dan kom ik aan een bedrag van ƒ 1 1 . — voor de serie van Suri
name. Voor die van Curafao iets minder. Op grond daarvan vind 
ik sommige prijzen, om bepaalde redenen zal ik ze niet noemen, 
ongehoord hoog en niet steunende op een reëelen grondslag. Dat 
handelaren daaraan in het algemeen debet zouden zijn, kan ik niet 
onderschrijven. Uit de aangehaalde passage van Dr. V. BI. valt op 
te maken, wie daar dan wèl aansprakelijk voor gesteld moeten 
worden. Neen, de handelaar is, om maar eens figuurlijk te zijn, 
slechts de barometer, tegen zijn zin en in strijd met zijn belangen, 
w.o. de handelingen van hen, die meenden hun geld op groote 
schaal in zegels te moeten investeeren, noodwendig reageert. 

Dit kan niet uitblijven. Het een grijpt in het ander. Men kan 
er van overtuigd zijn, dat, indien de bonafide handel bij machte 
was, daaraan iets te doen, op korten termijn de prijzen binnen 
normale, redelijke grenzen zouden zijn teruggebracht. Behalve, 
— dat moet ik daarbij vermelden — voor bepaalde series, welke 
om onberijpelijke redenen, niet evenredig aan de zeldzaamheid, 
de laatste jaren te goedkoop waren. 

Over de zegels in sluiertype zelve valt ook wel wat te zeggen. 
Zooals ik reeds zeide, gaat er van deze serie een bekoring uit. 
De kleuren zijn mooi en het formaat steekt gunstig af bij som

mige andere zegels. De hooge waarden, voor wat betreft de 2K 
gulden, kunnen door de lila kleur, een „stevig" stempel verdragen 

en worden daardoor minder gauw ontsierd, hetgeen nu niet be
paald gezegd kan worden van de 2K gulden palmtype der vorige 
emissie, waarvan —• om die redenen — een aanzienlijk aantal als 
verloren beschouwd moet worden. Ik noem deze factor, omdat 
ze in de toekomst van invloed zal zijn op de mate van zeldzaam 
heid. 

Vroeger beschreef ik reeds, dat soms van bepaalde Surinaamsche 
zegels met een groote oplaag (b.v. 10 cent lila, cijfertype) wel 50 
tot 80 % der gestempelde exemplaren verloren gingen en nog 
gaan, tengevolge van het afwasschen van het zegel. Hier vestig ik 
de aandacht weer op, om aan te toonen, dat de kwaliteit der 
zegels, van papier en druk, bij een e,v, latere waardeering een 
voorname factor is. Omdat, z.a. ik reeds zeide, Ae 2% gld. det 
sluier-serie, door geschiktheid van kleur, een „stevige" afstempe
ling kan verdragen, valt daar dus uit af te leiden, dat slechts een 
gering aantal voor de toekomst verloren gaat. Voor de waardee
ring dezer, overigens lastig, te vinden topwaarden kan deze weten 
schap niet worden verwaarloosd. Ook niet, dat tenslotte de prijs 
der ongebruikte waarden afhankelijk zal zijn van het al of niet 
veel voorkomen van de gebruikte waarden. 

Omtrent de tandingen (zie afbeeldingen) valt mede te deelen, 
dat daarin variëteiten bestaan. Naast de ons bekende 14 x 14 
tanding der Surinaamsche sluier-waarden van 10 tot en met 35 
cent, komt de grovere „afwijkende" lijntanding voor. Deze tan
ding is dezelfde als die van de zegels in dit type van Curasao der 
waarde van 6 tot en met 30 cent, welke bij deze de „normale" 
12K X 12J^ tanding is. 

Van de 12^^x123^ tanding der Surinaamsche sluier-serie zijn 
mij bekend de 10 ct., \2% c. en 15 c. Gebruikt, zal deze tanding, 
naar het zich laat aanzien, weinig voorkomen. Dit is slechts een 
aanwijzing. Veel zegt zulks niet. Mij zijn gevallen bekend, dat 
zegels in een bepaalde tanding ter afstempeling naar Suriname 
werden gezonden, welke daar ten postkantore eerst veel later 
voor de frankeering werden gebruikt. Het is mogelijk, dat we 
voor verrassingen komen te staan en dat er zeldzame tandingen 
komen opduiken. Door de welwillende medewerking van den heer 
Controleur te Haarlem, kan ik de onderstaande belangrijke gege
vens ter Uwer kennis brengen: 

„De waarden 50 cent t.m. ƒ 2.50 van de eerste oplaag der fran-
keerzegels van Suriname 1936, type Koningin met sluier, zijn 
voorzien van kamperforaat en wel van dat der zgn. „Koningin 
Emma zegels" (tanding 12% x 14). 

De waarden 10 t.m. 35 cent van deze eerste oplaag hebben 
lijnperforaat (tanding 14x14) . Uitgevoerd met de perforeerpen-
nerij van den kam der „Koningin Emma zegels", welke gelegen is 
in de lijn van de tanding 14. 

"Waarschijnlijk is reeds meteen met de tweede oplaag der lagere 
waarden begonnen dit lijnperforaat te vervangen door lijnperfo
raat (tanding 12>^xl2}^) uitgevoerd met dat deel van den kam 
type Veth-zegel Nederland-fijn, dat bij laatstgenoemde soort de 
tanding 1 2 ^ doet ontstaan. Vermoedelijk is men indertijd hiertoe 
overgegaan om ook hier het meer algemeen gebruikelijke en meer 
sterkere fijne perforaat toe te passen. 

Wat de hooge waarden betreft, wordt nog opgemerkt, dat bij 
het overeenkomstige type Curajao, bij latere oplagen — o.a. zeker 
één keer bij de ƒ1.50 en ƒ2.50 — voorgekomen is, dat, door het 
abnormaal werken van het papier bij het plaatdrukken (en bij het 
gommen na het plaatdrukken, waarom later overgegaan is tot 
plaatdrukken op gegomd papier) het kamperforaat niet paste, en 
noodgedwongen vervangen is moeten worden door lijnperforaat 
van het type Veth-zegel fijn. Dit kan ook een of meermalen het 
geval geweest zijn met de hooge waarden van Suriname." 

Onderschrift. 
Verwijzend naar hetgeen in het artikel over de sluier-serie van 

Suriname werd vermeld, is het toch teekenend voor dezen tijd, dat 
van de Weldadigheidszegels van Suriname 1940 zoo weinig aanbod 
is, hoewel toch de oplagen nogal mede vallen. In Nederland werden 
daarvan de volgende aantallen verkocht: 

2K c. 52396 
3 c. 51415 
5 c. 50746 
7)4 c. 50670 

F R A N K E E R P H I L . A T E L « ! S X I S C H ! 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Nieu^e 
Uitgiften 

I. EUROPA. 
BELGIË. 
B o e r e n b e d r o g : A f g e s t e m p e l d e P r e n t j e s . 
Onder verwijzing naar het gestelde op blz. 195 zij opgemerkt, 

dat de voorzitter van den Koninklijken Bond der Belgische Post
zegelkringen zich met man en macht tegen heropening van deze 
uitgifte heeft verzet, daar bedoelde zegels ge e n f r a n k e e r -
w a a r d e b e z i t t e n , al staan er ook een frankeerwaarde en 
een toeslag op afgedrukt. Zij beteekenen slechts „ p r e n t j e s", 
die verkocht worden — met 100 pet. toeslag nog wel — en die ook 
afgestempeld mogen worden, m a a r d i e n i e t a l s p o s t z e g e l s 
m o g e n d i e n e n om p o s t s t u k k e n t e f r a n k e e r e n , 
dus die evenmin philatelistische waarde hebben als afgestempelde 
etiketten van lucifersdoosjes. Ze hebben den vorm en de voor
stelling van postzegels — meer niet ! De betrekkelijke circulaire 
van de Belgische P.T.T. luidt woordelijk: „Er kan ingeschreven 
w o r d e n . . . . al dan niet afgestempeld naar keuze van de aanvra
gers , bedoelde zegels zullen niet mogen gebruikt worden 
voor het vereffenen van om het even welke poststukken". Zij zijn 
dus muziekzegels, waar heelemaal geen muziek in zit; deze muziek
kapel speelt afgrijselijk valsch ! De volledige reeks prentjes, afge
stempeld op den dag van verschijning, wordt in oplaag van 25000 
exemplaren k 35 frs. op de markt gebracht. De betrekkelijke cir
culaire vermeldt woordelijk: 

„De zegels van de Muziekkapel van de Koningin Elisabeth zijn 
onbetwistbaar echte postzegels met een werkelijke postwaarde, 
daar een Ministerieel besluit van 18 Maart 1940 de manier van 
uitgifte regelde en hun een frankeerwaarde toekende. Deze zegels 
vervullen dus de voorwaarden, waaraan alle postwaarden moeten 
beantwoorden. 

Zoo tengevolge bijzondere omstandigheden de frankeerwaarde 
niet kan behouden worden, blijft niettemin het oorspronkelijke 
karakter van deze zegels toch behouden. 

Wij kunnen er nog aan toevoegen dat de postzegels van de 
„Muziekkapel van Koningin Elizabeth" in den katalogus „Yvert 
et Tellier - Champion" zullen vermeld worden, wat hun karakter 
van echte postzegels bevestigt". 

Ieder rechtgeaard philatelist kan slechts over dergelijken phila
telistischen onzin grijnzen. 

Sedert Mei dezes jaars werden in België geen nieuwe postzegels 
uitgegeven. 

Einde December stelt de Belgische P.T.T. aan alle loketten des 
Rijks verkoopbaar een serie van 9 postzegels met toeslag ten bate 
van de Winterhulp en de Belgische Tuberculose Bestrijding. Deze 
serie omvat de volgende waarden, terwijl de zegels de volgende 
voorstellingen toonen: 
0,10-1-0,05 fr. - wapen van Mons; 
0,30-1-0,05 fr. - wapen van Gent; 
0,40-j-0,10 fr. - wapen van Arlon; 
0,5 O-f 0,10 fr. - wapen van Brugge; 
0,75-f0,15 fr. - wapen van Namen; 
l,00-f0,25 fr. - wapen van Hasselt; 
1,754-0,50 fr. - wapen van Brussel; 
2,50+2,50 fr. - wapen van Antwerpen; 
5.00-1-5.00 fr. - wapen van Luik. 

Prijs per serie compleet 21 frs. 
Daar de kleurendruk van deze zegels zeer gecompliceerd is, kan 

men verwachten, dat vóór Kerstmis slechts de waarden, die ge
woonlijk het meest gebruikt worden, verkrijgbaar zullen zijn; 
de overige waarden worden in den loop van Januari 1941 uitge
geven. Verkrijgbaar tot en met 30 April 1941; geldig tot en met 
30 September 1941. 

Er worden velletjes uitgegeven, waarop de volledige serie is ge
plakt en die afgestempeld worden op den eersten dag van uitgifte 
(hoe kan dat, als ze niet alle op denzelfden dag uitgegeven wor 
den ?) Gegadigden kunnen, ter verkrijging van één of meer van 
deze velletjes, het daarvoor verschuldigde bedrag storten op 

gironummer 219071 der Nationale Belgische Tuberculosebestri 
ding, 56, Rue de la Concorde, Brussel. Prijs per velletje 23,50 fr 
Elke geldzending nl. te vermeerderen met 2 francs voor toezei 
ding, ongeacht het bestelde aantal velletjes. 

Aan onzen Belgischen correspondent, den heer Léon Huygen 
4 Rue Dardry te Houdeng-Goegnies, dank voor deze mededeelin 

BULGARIJE. 
De oplaag van de Dobroedsja-zegels (zie blz. 195) bedraaj 

200.000 volledige series; van de 4 lewa 500.000 exemplaren. 
Het gestelde op blz. 195 betreffende de zegels met de beelten 

van koning Bons III in uniform, (motief: zie blz. 43) behoo 
gelezen te worden: 1 leu - groen; 2 (en niet 1) lewa - rood. 

Uitgegeven zijn twee nieuwe zegels van 1 leu en 2 lewa, met c 
beeltenis van Koning Boris III naar links; links boven een krooi 
tje; rechts boven de waardeaanduiding; onder den naam van hi 
Rijk; tanding 13. 

DUITSCHLAND. 
R i j k . 
Ter nadere verklaring van de Winterhilfswerkzegels (zie b! 

195) diene, dat de waarden zijn uitgedrukt in Rpf. en niet 
groschen. 

De voorstellingen op de zegels beteekenen: 

M«««««VfVf«ff«ffV11 

lAMM* 

i+ 2 Rpf. —Artushof te Dantzig; 
4+ 3 Rpf. — Stadhuis te Thorn; 
5-1-3 Rpf. — Die Pfalz in den Rijn bij Kaub; s 

1 ^lääM 
immthwmmi 

MM 

6-1-4 Rpf. 
8-1-4 Rpf. 

12-f 6 Rpf. 

Stadsschouwburg te Posen; 
Slotruine te Heidelberg; 
Porta Nigra te Trier; 

15-f-lO Rpf. — Nieuwe Duitsche Schouwburg te Trier; 
25-)-15 Rpf. — Stadhuis te Bremen; 
40-1-35 Rpf. — Stadhuis te Munster (Westf.). 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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De zegels zijn verkrijgbaar aan de loketten der postkantoren 
van 5 November 1940—emde Maart '41; aan het philatelistenloket 
S.W. 68 Zimmerstr. 97, Berlijn, zoolang de voorraad strekt. Na 30 
Juni '41 zijn zij niet meer voor frankeering geldig. Er worden 
postzegelboekjes uitgegeven voor 2 R.M., die ieder bevatten 4 
exemplaren van 3 + 2 Rpf.; 5 van 5 + 3 Rpf.; 5 van 6 + 4 Rpf. en 
5 van 12 + 6 Rpf. In het beschikbare leege (5e) vak van de 3 + 2 
Rpf.zegels leest men de aanbeveling: „Werde Mitglied der N.S. 
— Volkswohlfahrt." 

Op den aanstaanden Duitschen „Dag van den Postzegel" — 12 
Januari — zal een bijzondere postzegel van 6 Rpf. worden uit
gegeven met 24 Rpf. toeslag voor het kultuurfonds van den 
Führer. 

Uitgegeven werd een postzegel van 6 Rpf. met 4 Rpf. toeslag ter 
herdenking van het feit, dat Emil von Behring 50 jaar geleden zijn 
belangrijke ontdekking deed op het gebied der bestrijding van de 
diphterie. 

E 1 z a s. 
Van het 6 Rpf.zegel met opdruk „Elsasz" is een vel ontdekt met 

kopstaanden opdruk. 
G e n e r a l  G o u v e r n e m e n t . 
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M M M É M 

• •■UII I I I IUIfH 

,^__, -^ y 
wmsmm%i%wwm 
ÜMMMM 

Ter aanvulling van het vermelde 
op blz. 195 omtrent de serie „Eerste 
Verjaardagzegels G. G." diene, dat 
ZIJ voorstellen een volksduitsch 
meisje, met ploegenden boer en een 
opgaande zon, waarin een haken
kruis op den achtergrond; een volks
duitsche vrouw in typischen om
slagdoek met boerenwoningen op den 
achtergrond en een volksduitschen 
man in pelsjas, met een bespannen 
slede op den achtergrond, alle figu

ren uit het Oosten des Rijks. De ontwerper: Otto EngelhardtKyff
hauser, woonde persoonlijk den terugtocht van de volksduitsche 
boeren tijdens de historische winterdagen van 1939 bij en vervaar
digde toen daarvan schetsen. 

De opschriften werden geteekend door Gessner te Weenen. De 
eigenaardige toeslagen houden verband met de omstandigheid, 
dat elk zegel met toeslag 50 groschen kost (12+38; 2 4 + 2 6 en 
30 + 20). De zegels zijn, wat uitbeelding, druk en papiersoort be
treft, ware juweeltjes; kosten, tijd noch moeite zijn gespaard, om 
deze uitgifte zoo fraai mogelijk te maken. 

Er werden bijzondere velletjes uitgegeven van 1 zloty, links 
boven voorzien van het drieregelig opschrift „Deutsche / Post / 
Osten" en midden onder, tweeregelig: „Ein Jahr Generalgouverne
ment/26 Oktober 1940", beplakt met het 30 + 20 gr.zegel en afge
stempeld met een biizonder stempel: „26—X—40" te Krakau 
(hoofdstad G. G.), Warschau, Lublin en Radom (hoofdsteden der 
d stricten). 

3m<w.iiwj:i5SïïHa: 
Mi iÉMMI 

De uitgifte van het 1 zlotyzegel 
wijnrood met het „Brühl'sche Palais" 
der gebouwenserie (zie blzn. 172 en 
195) dateert van 5 September 1940; 
ontwerper: Professor Puchinger te 
Weenen. 

Protectoraat. 
Hiernevens een afbeeldu p v.in het rrotief der Rood; Kruiszegels 

van 60( + 40) heller  blauw en 1,20 krone (+80 heller)  wijn
rood, alsmede van het „Pernsteinzegel", allen omschreven op 
blz. 173. 

rwi^nw* 
.&t>j'. 

1940 15' 

M M É É M M I 

«Hpwa 

I W U M M É M I 

Op 1 October verschenen afdrukken van nieuwe platen der 
zegels van 3 k. (Zlin), 4 k. (Moravisch Ostrau) en 20 k. (Praag,. 
De gravure bleef dezelfde, doch de zegelindeeling der vellen ver
anderde. Deze hebben 16 rijen, ieder van 7 zegels. Van de bovenste 
en onderste rijen zijn de vakken 2 en 3 alsmede 5 en 6 blank; 
van de rijen 8 en 9 de vakken 1 en 7. Hierdoor zijn voor speciaal 
verzamelaars bijzondere samenstellingen van blokken mogelijk ge
worden. Ook verschillende nieuw uitgegeven zegels van de vroe
gere in tint. Zoo is het 20 k.zegel thans olijfbruin, vroeger geel 
bruin. 

Het 20 k.zegel, uitgifte 1939, Karelsbrug met Hradschin re 
Praag (Senf 39) veranderde 1 October zijn kleur van lichtgeelachtig 
bruin in zwartbruin. 

DENEMARKEN. 
Zooals wij reeds op blz. 172 bespraken en afbeeldden, heeft de 

Deensche P.T.T. de Roode Kruiszegels met de beeltenis van 
koningin Alexandrina verbonden met het 10 örezegel (cijfertype) 
als coupon. Deze uitgifte geschiedde in vorm van postzegelboekies, 
ieder bevattende 4 blokken, elk van 2 verticale paren. Daar 
echter het zegel van 10 öre niet dezelfde afmetingen heeft van 
het Roode Kruiszegel, doch kleiner is, en in deze vorm toch in 
gelijke afmetingen van het Roode Kruiszegel werd afgedrukt, zijn 
— waar het zegelbeeld hetzelfde bleef — de witte randen tusschen 
dit beeld en de tanding van deze 10 örecoupons breeder dan bij 
de normale 10 örezegels. Men kan nu — naar believen — het 
Roode Kruiszcgel met coupon, in hun geheel, of de coupon afzon
derlijk, als afwijkend zegeltype van 10 öre, verzamelen. 

Hieronder een afbeelding van het 20/15 örezegel, rood, met 
zwarten opdruk, vermeld op blz. 172. 

■<•>'«« * i « v * * « I I 
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Behalve deze nooduitgifte versche
nen, eveneens met zwarte opdrukken: 

6/7 öre  geelgroen; cijfermotief 
(Senf no. 249); 

6/8 Ore  grijs; cijfermotief (Senf 
no. 201); 

15/40 Ore  geelgroen; kogschipmotief 
(Senf no. 208); 
20/15 Ore  rood; kogschipmotief; (Soul 

no. 203); 
40/30 ore  blauw; kogschipmotief 

(Senf no. 215). 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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ESTLAND. 

Hiernevens de afbeelding van' het 
3 s(enti)-zegel - oranje, der jubileum
serie, omschreven op blz. 173. Aan de 
firma Bastiaanse te Hillegersberg, dank 
v. or de schenking. 

F R A N K m j K . 
De zegels van 1 franc (Iris) en van 2 fr. 50 (Ceres) veranderden 

van kleur: 
1 fr. (Iris - zie blz. 173) van groen in karmijn; 
2 fr. 50 (Ceres - zie blz. 196) van groen in donker blauw. 

M M É M M M É M 

Een zeer dure postzegel van hooge waarde: 50 francs ! - blauw, 
toont de beeltenis van den Franschen oorlogsvliegenier George 
Guynemer. Geboren op 24 December 1894, nam deze dienst 
als vrijwilliger in het Fransche leger en werd ingedeeld bij de 
luchtmacht. Hij onderscheidde zich door groote dapperheid en 
initiatief; men beschouwt hem als één van de grondleggers van de 
oorlogsaviatiek. Hij schoot 35 Duitsche vliegtuigen neer; zélf werd 
hij ook neergeschoten nabij Poelkapelle op 11 September 1917. De 
bekende schrijver Henry Bordeaux heeft zijn leven uitgebeeld in 
een boek, getiteld „Le chevalier de Fair", dat in 1919 verscheen. 

Aan mr. J. H. van Peursem dank voor deze inlichting. 

GROOT-BRITT ANNIE. 

V It 1 () HI AiïAtV ü EO RGl- Hiernevens een afbeelding van het 3 
d.-zegel, donkerviolet, omschreven op 
blz. 129 (zie ook de blzn. 93 en 196). 
Aan den heer W. P. Costerus te Edam 
dank voor de beschikbaarstelling. 

In aausiuiuiif, .net , .'t gestelde op blz. 196 omtrent het zegel, 
uitgegeven ter gelegenheid van den terugkeer van Zevenburgen 
(niet Zevenbergen, dat nog altijd in Noord-Brabant en niet in 
Z.O.-Europa ligt !) bij Hongarije zij opgemerkt, dat de linksche 

figuur op het zegel den H. Stephanus 
voorstelt (met zwaard en Arpaden-wa-
penschild), de rechtsche die van den H. 
Ladislaus (niet H. Laurentius). De woor

den „Kelet, Visszatér" onder de Ste-
phanuskroon beteekenen „Het Oosten 
keert terug". Het ontwerp is van Lé-
grady; watermerk: patriarchkruis; tan
ding 12:123^. Het 52e zegel van som
mige vellen toont inplaats van de punt 

tusschen de woorden Kelet. Visszatér de letter u, zoodat men dan 
leest: „Keletu" inplaats van „Kelet." Verkrijgbaarstelling: tot en 
met 31 December 1940; geldigheidsduur: tot en met 30 Juni 1941. 

Op 2 December verschenen nieuwe postzegels in de waarden 

van 10, 20 en 32 filler met 50 filler toeslag voor het „Zevenbur-
genfonds". 

Ten voordeele van Transsylvanië en ter verwezenlijking van den 
wensch om een cultureel huis van Transsylvanië te stichten, gaven 
de Hongaarsche Posterijen een gedenk-blok uit van 20 filler + 1 
pengo. 

Het blok is gedruk op een watermerkpapier in twee kleuren. De 
zegel is in de donkergroene, het overige in de lichtgroene kleur 
uitgevoerd. 

De zegel geeft het standbeeld van koning Matthias te Kolozsvar — 
door den beeldhouwer Fadrusz vervaardigd — weer. 

Het is dezelfde zegel van 20 + 10 filler dien we in de serie vin
den, welke uitgegeven werd in de eerste helft van dit jaar ter ge
legenheid van den SOOsten verjaardag van koning Matthias. Deze 
zegel werden toen echter in roode kleur uitgevoerd. 

De omlijsting is een krans, versierd met linten. Links staat het wa
pen van de Koninklijke familie Hunyady en rechts de opengeslagen 
Carvina Codex, uit de wereldberoemde verzameling van koning 
Matthias. 

Onder de kroon staat de vesting Valdahunyad, tegelijk het stam-
slot der Hunyadys. Boven de kroon prijkt het beeld van koning 
Matthias en profiel genomen. 

IERLAND. 
Ter aanvulling van het gestelde op blz. 196 zij medegedeeld, dat 

4 waarden met het nieuwe, meervoudige „E"-watermerk werden 
uitgegeven, nl.: 1 penny - rose (Senf no. 41); 2 pence - donker
groen (Senf no. 43); 9 d. - violet (Senf no. 49) en 1 shilling -
hemelsblauw (Senf no. 51). 

JOEGOSLAVIË. 

^nvpvwvvpnmwvMWH««! 
Wat betreft het Roode Kruis-

toeslagzegel van 0,50 dinar grijs-
blauw/blauw met een rood kruis, 
afbeeldende een Roode Kruis-
zuster, die een stervenden sol
daat op het slagveld bijstand ver 
leent (zie blz. 174), zij opgemerkt, 
dat ieder jaar in de tweede 
helft van September elke post
stuk met een afzonderlijk toeslag 
zegel ten bate van het Roode 
Kruis „moet" worden gefran 
keerd. Daar de oplage van het 

„Meisje van Kossovo", uitgifte 1938 (blauw/rood/geel) was uit
verkocht, is dezelfde zegel in bovenvermelde nieuwe kleuren uit
gegeven. De frankeering met dit toeslagzegel werd van 15—22 
September verplichtend gesteld. 

iXtOCflÄiHW 3UGOJI AVIJft 
l * * M i ^ M * ^ h M M ^ ^ uy 

J l II III IHWIWIMIIH111 vm 

1 de twee luchtpostzegels (zeer dure 
exemplaren ij, venuciu up blz. 174: 40 d. - donkergroen; vlieg
tuig boven Agram (Zagreb) en 50 d. - donkerblauw; vliegtuig 
boven Belgrado (Beograd), met Savebrug op den voorgrond. 

Het op 29 September uitgegeven Gutenberg-zegel van 5,50 dinar 
- blauwgroen (blz. 196) koerseert tot en met 31 December 1940; 
het onverkochte restant wordt vernietigd; de oplaag bedraagt 
100.000 exemplaren. 

LETLAND. 
Dank zij de beschikbaarstelling door den heer L. H. Tholen, 

Kromme Nieuwegracht 41 bis B te Utrecht, zijn wij in staat hier 
onder een nieuw Letland (Sovjet) zegel af te beelden van 40 sant. 
- donkerbruin met Sovjet-stempel van Riga. 

Dank zij den heer Jan Poulie, Jan Luykenstraat 30, te Amster
dam Z., zijn wij in staat hieronder af te beelden het nieuwe zegel 
van 20 sant. - grijsachtig blauw, der Letsche Sovjet Republiek. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Uit de frankeering blijkt, dat de zegels van de oude Letsche Repu
bliek mogen worden opgebruikt, terwijl men voor de nieuwe Let
sche Sovjet Republiek blijkbaar geen Russische geldswaarde heeft 
ingevoerd, doch de oude Letsche Lat heeft gehandhaafd. 

rUnion Postale no. 10 van October 1940 vermeldt, dat de gel
digheidsduur der postzegels, vermeld op blz. 196, onbeperkt is en 
hun verkoop niet gebonden aan eenige voorwaarden. 

LIECHTENSTEIN. 
Hiernevens afbeeldingen van de zes „eendagsvliegen" (blz. 196), 

uitgegeven ter herinnering aan de geboorte van vorst Johan II 
op 5 October 1840, omschreven op blz. 174, ontwerp van den 
kunstschilder Troyer; vignet en opschriften van Gessner te Wee
nen; gedrukt aan de Imprimerie Courvoisier S.A. te La Chaux 
de Fonds. 

Wijlen vorst Johan II is de Liechtensteinsche „Vader des Va
derlands". HIJ besteeg reeds op ISjarigen leeftijd den troon en 
regeerde gedurende 71 jaren zijn klein vorstendom en trouw 
Alpenvolk met liefde, wijsheid, tact en beleid, dairbij in den loop 
der jaren miUioenen bestedend voor sociale en wetenschappelijke 

rss •••»•••■v^npw^w 

KkAMt* u i i i i m m 

ww9mt9ffm99mwwwwßß .■■■ ■ * 
■■<; K ! i ST K N T l ' .Vi 

t\ 

'■JMi 

nfimit""""' ^ 
doelen: verzorging van zieken, weezen, ouden en armen alsmede 
restauratie van kerken en kapellen, archeologische onderzoekin
gen, enz. Het zegel van 1 fr. toont op den achtergrond het slot 
te Vaduz; dat van 1 fr. 50 Liechtensteiners om den gedenksteen 
met opschrift: „Zum Andenken an die Jahrhundertfeier der Ge
burt des Fuersten Johannes II (1840—1940)." 

Liechtenstein, gelegen ten Zuiden van het Bodenmeer, aan 
Zwitserlands N. O. grens, is iets kleiner dan ons eiland Texel. 
De hoofdstad is Vaduz, dat 1800 van de 10.000 inwoners telt. Dit 
miniatuur Rijkje geeft in den regel fraaie postzegels uit, die door 
vele Philatelisten gretig worden verzameld. Het postverkeer is be
trekkelijk gering en de oplagen, in evenredigheid, klein. Elf Liech
tensteinsche padvinders vertegenwoordigden in 1937 hun Rijk 
op de Wereldjamboree te Vogelenzang en keerden onder hun lei
der, prins Emanuel, overladen met philatelistische opdrachten 
huiswaarts. 

LITAUEN. 
Ter aanvulling van het gestelde op blz. 196 betreffende de op 

21 Augustus uitgegeven serie L.T.S.R.zegels diene, inzonderheid 
wat de kleur der opdrukken betreft, het volgende: 

2 centu (uitgifte 1936; wapenmotief; Senf no. 417)  roodoran'e 
/ blauw; 

5 c. (uitgifte 1940; Senf no. 449)  koperrood'blauw; 
10 c. (uitgifte 1940; Senf no. 450)  blauwgroen/blauw; 
15 c. (uitgifte 1940; Senf no. 451)  donker oranjegeel/blauw; 
25 c. (uitgifte 1940; Senf no. 452)  bruin'rood; 
30 c. (uitgifte 1940; Senf no. 453)  groenblauw'rood; 
35 c. (uitgifte 1940; Senf no. 454)  roodoranje/blauw; 
50 c. (uitgifte 1937; wapenmotief; Senf no. 425)  sepiagrijs/ 

blauw.. 

De vermelding op blz. 197 omtrent de 
serie Fridjof Nansenzegels bevat twee druk
fouten: 

lO(llO) öre  donkergroen; 
15(|10) (met 115) ore  sepia; 
20(|10) (niet f20) ore  rood; 
30(t10) öre  blauw. 

De overschotten van de vroegere Nansen
zegels worden vernietigd. 

De zegels van 1, 1>2, 2 en 5 k. met leeu
wenmotief, afgebeeld op blz. 197, verschenen 
ter vervanging van de zegels 1937/38 met 
de beeltenis van den uitgeweken koning 
Haakon VIL 

PORTUGAL. 

Twee zegels ter gelegenheid van de Portugeesche wereldtentoon
steUing 1940: 

10 e(scudo  $)  violetbruin; 
80 e(scudo  | )  violet. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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ROEMENIE. 

de beeltenis van 

Ml 
i'ROMANIK 1 

Serie van 7 postzegels met 
koning Michael 1 en face: 

25 bani - groen; 
1 leu - donkerviolet; 
2 lei - oranje; 
5 lei - rood; 

10 lei - purper; . i 
12 lei - leiblauw; 
16 lei - blauwgroen. 

Serie van zeven toeslagpostzegels met de 
beeltenis van Koning Michael I en profil naar 
links; linker oor goed zichtbaar; foto geknipt 
voor een Nederlandsche distributiestamkaart. 
1 leu(+0,50 lei) - olijf; 
2,50 lei(+0,50 lei) - donkergroen 
3 lei( + l leu) - violet; 
3,50 lei(+0,50 lei) - rood; 
4 l e i (+ l leu) - bruin; 
6 lei( + l leu) - lichtblauw; 
14 lei(+ 1 leu) - donkerblauw; 

ROMflNIO POSTQ^ 

•SifMiaCJIiNFOiaR»»; 
MSMElBFANIDiPECtlCï 

M M 

Codreanu-zegel ter nagedachtenis van 
den 29/30 November 1938 vermoorden 
stichter en leider der Roemeensche Ie 
gionnaire beweging en leider van de 
IJzeren Garde: Codreanu. 

Hieronder de afbeelding van de drie getande blokken, omschre
ven op blz. 174. 

CENTENARUL NA§TER1! REGELUI C.\ROL I 

f"« 

PENTRU tNZESTRAREA ARMATEI LEI 20 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 

SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

CENTKNARÜL .NASfFRIl REOELUl CAROL I 

,0; 

PENTRU INZESTRAREA ARMATEI LEI 50 
-^mA^UA,.,,....,..-.. J 

CENTENARUL NA$TERI1 REGEl.UI CAROL I 

PENTRU INZLSI l̂ VKCA ARMA HJ LE! 50 

SLOWAKIJE. 
Krantenzegel v?ii 10 h. - bruinkarmijn, op papier met dubbel-

kruis watermerk 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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SPANJE. 
50 centimosluchtpostzegel, donkerbruin, in nieuwen Madrid

chen druk, met de beeltenis van Juan La Cierva. Evenals het 1 
)esetaluchtpostzegel (blz. 176) wijkt het nieuwe zegel, war druV 
letreft, in verschillende opzichten van de oorspronkelijk' 
litgifte af 

Kleurverandering van het Cid Campeadorzegel 1930'37, 10 
:entimos, vroeger geelgroen (Yvert no. 579), thans licht liiarood. 
i;id (Arabisch: Seid) beteekent: „Seigneur" of „Heer" hï, de oude 
arabieren; Campeador is een bijnaam voor den Cid, afgeleid van 
:ampear, dat londzwerven over het platteland beteekent. 

Kleurverandering van het generaal Franco/.?j?il 1939, 70 centi
nos, vroeger blauw, thans violetblauw. 

TURKIJE. 

XI iNci 
BALKAN 
OUNLAR 

!B IRINCITE5RIN1940, 

ff ^ — , ^ j . I 

tORKlYE BOSTÄLÄRll 

TÜRKÏYE.SÏÖÏ 
POSTALÄRI rw"'1 

De oplaag van de Xle Balkanolympiadezegels (blz. 199) uitge
geven 5 October, bedroeg 75000 series; geldigheidsduur voor bin
nen en buitenlandsche frankeering: tot ze zijn uitverkocht. Het 
opschrift „XI inci Balkan Oyunlari linci Tesrin 1940" beteekent: 
,XIe Balkan Wedstrijden 1 October 1940. De voorstellingen op de 

zegels zijn: 3 k.  hardlooper; 6 k.  polsstokhoogspringer; 8 k. 
hordenlooper; 10 k.  kogelwerper. 

In aansluiting op het vermelde omtrent de overdrukken ter ge
legenheid van de Smyrnaasche Jaarbeurs 1940 op drie Kemal 
Paschazegels (blzn. 176 en 198) diene: 

6 (niet 5) kurus op 200 kurus  Russisch groen/zwart, met roo
den opdruk; 

10 kurus op 200 kurus  Russisch groen'zwart met rooden op 
druk; 

12 kurus op 500 kurus  bruin/zwart, met rooden opdruk 
Geldigheidsduur dezer zegels 

voor binnen en buitenland 
sehe frjnkeering: tot ze tijn 
uitverkocht. 

In aansluiting op het ver
melde omtrent de serie volks
tellingzegels (blz. 198), uitge
geven op 1 October 1940, zij 
vermeld, dat deze zegels (op
laag 100.000 series; geldig voor 
binnen en buitenlandsche 

ni keering tot en met 31 December aanstaande) voorstellen 
' e landkaart van Turkije en de getallen, waartoe vroegere volks
tellingen onder het repuWikeinsch bestuur hebben geleid: in 1927 
 14 millioen; in 1935  16 millioen; in 1940  ? millioen, wat 
later 17 millioen bleek te zijn, waarvan het cijfer 7 door de 
hand met schrijfschrift moest worden ingevuld. Heel Turkije 
had op den dag van de „Nüfus Sayini ( = volkstelling) op 
Zondag, 20 October 1940, huisarrest. De bevolking der Turksche 
Republiek nam gedurende de laatste jaren met 18 per duizend toe. 
Het aantal inwoners der hoofdstad Ankara verdubbelde sedert 
1927 van 75.000 tot 156.000; het aantal vrouwen aldaar nam, 
gedurende dien zelfden tijd met lOOVo ! — toe. In 1927 was de ver
houding van het aantal mannen tot vrouwen 50:100; thans 72:100 
Het zal er dus in Ankara zeker niet stiller en vrediger op ge
worden zijn! — (Gegevens ontleend aan „De Telegraaf" van Woens
dag, 13 November, eerste avondblad, blz. 1). 

ZWITSERLAND. 
Naar aanuleiding van ■ de serie ProJuventutezegels (blz. 199) 

merkt „De Tijd" van 17X'40 het volgende op: Gotfried Keiler, 
wiens beeltenis op het zegel van 5|5 rappen voorkomt, is geboren 
te Zürich in 1819 en aldaar overleden in 1890. Hij schreef o.a. ein. 
belangrijken biografischen roman: „Der grüne Heinrich", uitste
kende novellen: „Lente von Seldwyla", „Züricher Novellen" en 
tal van gedichten. Gedurende eenige jaren was hij „Staatsschrei
ber" van zijn kanton. 

MARHENBiLDEl? • TIMBRESPOSTE . FRANCOaOLU 

PRO JUVENTUTE 
1940 
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Aan de hand van vorige series Zwitsersche ProJuventutezegels 
hebben we nu tusschen 1933 en 1940 kennis gemaakt met 18 ver 
schillende Zwitsersche kleederdrachten. Het L opmerkelijk, dan 
het „Meisje van Bazel" — 1935 in kleederdracht verschilt van haar 
zuster — 1939. Zou hier H. M. de Mode of wellicht de punten
kaart ook al haar verderfelijken invloed hebben doen gelden' 
Misschien bestaat er verschil in kleedij tusschen Miss Bazelland (1935) 
en Miss Bazel „stad" (1939), die dus „stof" hel'oen, o.'" saireii over 
verschillen in hoedjes en jakjes te „bazelen". Ook is het merkwaar
dig, dat vroeger verschillende beroemdheden: dooie en dorre ge
leerden, stijf gepensionneerde generaals, enz., werden afgebeeld op 
de zegels der hoogste waarden: zie 1933, '34 en '35. Maar na dien 
tijd, in '36, '38 '39 en '40 hebben ze plaats moeten maken voor de 
jonge meisjes en zijn de ouwe bokken naar de lagere regionen 
verhuisd. Wat wonder: sic transit gloria mundi ! — In 1937 wer 
den de „Junge Mädel" verdreven door een jongens en een meis
jeskopje, een generaal (Dufour) en een redder van de Zwitsersche 
onafhankelijkheid (Nicolas von Flue), maar sedert is de Zwitser

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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sehe, philatelistische vrouwenemancipatie weer met „Rappen"-
schreden vooruitgegaan. 

„De Tijd" avondblad van Donderdag 5 December jl., veronder
stelt •— wellicht misleid door onze afbeelding op blz. 199 — dat de 
Pi o Juventute-zegels 1940 in blokvorm zijn uitgekomen. Zulks is 
onjuist; we beelden slechts het r e c l a m e - b i l j e t voor deze 
zegels af ! i 

Het blok, omschreven op blz. 176 en afgebeeld op blz. 199 toont, 
van links naar rechts, de volgende motieven: 

5(-|-5) - groen; standbeeld van Arnold Winkelried in Stants 
(1386); 

10(-}-5) - oranje; monument, hoe een Zwitser zich bij Giornico 
wist te verdedigen (1479); 

20(-|-5) - steenrood; standbeeld van Benedict Fontanas (1499); 
30(-l-10) - blauw; de schildwacht van Les Rangiej-s (1914—'18) 
De afzonderlijke zegels „voor de soldaten" verschenen in April; 

zij stellen vier oorlogsmomenten uit de Zwitsersche (krijgs)geschie 
denis voor. 

Het blok, dat tamelijk prijzig is (ƒ 5,25 !), werd in November 
d.a.v. uitgegeven. 

OVERZEE. 
AFGHANISTAN (tusschen Perzië, Britsch Indië en Groot-Rus

land). 
Het zegel van 50 pools - groen, uitgegeven ter gelegenheid van 

den 22en verjaardag van de onafhankelijkheid des Rijks (blz. 199) 
toont de beeltenis van koning Mohammed Nadir Chan. 

ARGENTINIË. 
„1'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt de uitgifte van een 

herdenkingszegel van 15 centavos, ter gelegenheid van het vijftig 
jarig bestaan der Pan-Amerikaansche Unie. 

ASCENSION (Br.; Atlantische Oceaan; 8° Z. Br.; 14°40' W.L.). 
„1'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt de uitgifte van nieuwe 

postzegels van 1 penny, 3 en 4 pence. 
AUSTRALIË. 
Serie oorlogspostzegels met voorstellingen van leger, vloot en 

luchtwapen: l d . - groen; 2 d . - rood; 3 d . - blauw; 6 d. - hla-
bruin. 

BIRMA. (Br.; tusschen golf van Bengalen en Chma). 
„1'Union Postale" no. 10^1940 vermeldt de uitgifte van een 

zegel van 1 anna op 2 a. 6 d. ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van den postzegel. 

BRAZILIË. 
Postzegel van 400 reis - rood, uitgegeven 7 Septembei* ter ge

legenheid van het IXe Braziliaansche geografische congres, voor
stellende de kaart van Brazilië. 

CHILI. 
„1'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt een zegel van 40 cen

tavos, zwartgroen/lichtgroen, uitgegeven ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan der Pan-Amerikaansche Unie; oplaag: 100.000 
stuks; geldigheidsduur: tot de oplaag is uitverkocht. 

COLUMBIA. 
Roode Kruis-toeslagzegel van 5 centavos - karmijnrose. 

COSTA RICA. (Midden-Amerika). 

«I 

Drie noodzegels, in den vorm 
van drie verschillende soorten op
drukken van Senf no. 139. 

15 centimos/45 ct. - zwartvio-
let; waardeaanduiding door op
druk wit op zwart ; 

15 C./45 c. - waardeaanduiding 
door opdruk zwart op wit; 

15 C./45 c. - waardeaanduiding 
opdruk dubbellijnig. 

EGEESCHE EILANDEN. 
Hiernevens beelden wij de motieven der post- en luchtpostzegel: 

af, omschreven op blz. 177. 

'tmmmßmmmmmmwwmßr'm 

mm 
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FIDZJI-EILANDEN. (Br.; Groote Oceaan; N. van Nw. Zee
land). 

„rUnion Postale" i o. 10/1940 vermeldt de uitgifte van nieuwe 
postzegels van 1}^, 2 5, 6 pence en van 1 shilling 5 pence; voort-, 
van strafportzegels van 1 penny, 2, 3, 4, 5, 6 pence, 1 shilling tn 
1 shilling 6 pence. 

HONDURAS. (Midden-Amerika). 
Ter gelegenheid van het vijftig ja

rig bestaan der Pan-Amerikaansche 
Unie werden een getand (12:12) 
en een ongetand herinnerings-
blok uitgegeven, ieder van vier 
zegels in dezelfde teekening en 
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dezelfde kleur als de jubileum postzegels (blz. 200). De zegels 
tooncn in het midden de kaart van Zuid en Midden Amerika, 
met die der Vereenigde Staten, doch zonder Canada, met links de 
vlag van Honduras, rechts die der V. S. Links boven, in ovaal, 
het wapen van Honduras; rechts boven, in ovaal, de beeltenis van 
een der staatslieden. Francisco Morazan (14 c ) ; George Washington 
(16 c ) ; José Cecillo Del Valle (30 c.) en Simon Bolivar (40 c ) . De 
blokken toonen aan de bovenzijde, waaiervormig, de 21 vlaggen der 
geünieerde staten, met onderschrift: „Homenaje De Honduras" 
Ter weerszijden van de zegels de jaartallen 1890—1940. Aan de 
onderzijde: „All Aniversario / De La Fundacion De La Union 
Panamericana." 

JAPAN. 
In aansluiting met het gestelde op blz. 200 zij het volgende 

vermeld: De Kirishmaserie vormt de vijfde Japansche Nationale 
Parkserie. De 2 Sen toont de kraters der vulkanen Shinmoedake 
en Karakunidake (1700 m.), den hoogsten vulkaan der Kirishima

W^mm ' r* G fffi 

m 
tiV f ' 

M É « M É M 

bergketen. De 4 Sen brengt den berg Takachiho (1574 m.) in beeld, 
met op den top een in den rots geplant sagezwaard. De 10 Sen 
toont een Toni (tempelpoort naar de tempels of s hi ijnenj met 
den weg naar den Kirishimatempel. Op den achtergrond den 
Ohnamiikeberg (1420 m.), waarop zich een groot katerme;r be
vindt. De Kirishimatempel werd gebouwd ter herinnering aan 
prins Amatsahi KohikohononiniginoMikoto, afgekort: Ninigino
Mikoto, die volgens een legende uit den hemel op den beig 1 <ika 
chiho neerdaalde, waar hij, woedend over de slechtheid van het 
menschdom (wat wonder; dan had hij nu eens moeten komen !), 
z'n zwaard in de rots stiet (zie 4 Senzegel hierboven). Op het 20 
Senzegel ziet men het meer van Rokuhannoi Ike rr̂ i t den 
Koshikidakeberg. 

De opschriften der zegels luiden (volgens Japansch gebruik vjn 
re. naar h.): „Dai Nippon (Wapen) Teikoku Jubin" ( = Groot 
Japansche Rijk); rechts en linksonder de waardeaanduiding in 
Japansch en Arabisch cijferschrift; midden onder: „Kirishima 
Kokuritsu Koen" ( = Kirishima Nationale Park). 

Het park is ongeveer 200 km.^ (1/6 van onze provincie Utrecht) 
groot en bevat veel kraters, kratermeren en heete bronnen. 

De tanding der zegels is 13:133^; zij verschenen ook in blokvorm 
met omslag (conform die, omschreven op blz. 177), in de volgorde: 

10 2 
20 4 • 

daar de Japanners lezen en schrijven van rechts naar links en van bo
naar o.ider. In het midden van den bovenkant van het blok leest 
men: .,Dai Nippon Teikoku Jubin Kitte (postzegels van het 
GrootJapansche Rijk; daaronder „Kirishima Kokuritsu Koen (zie 
vertaling hierboven); onder de zegels in ',t Fransch: „Pare National 
de Kirishima, met het jaartal 2600, waarachter (1940). Geheel aan 
de onderzijde leest men: „Naikaku Insatsu Kyoku Seizo" ( = 
Gedrukt ter Landsdrukkerij van het Ministerie van Binnenland
sche Zaken). De druk der blokken is groen (van het 4 Senzegel). 
Ook de druk van het omslag is in groen uitgevoerd. De eerste 
bladzijde (volgens Europeesche telling de laatste) van het omslag 

vermeldt: „Dai Nippon Teikoku Jubin Kitte" (zie vertaling hier
boven); daaronder azalia's, die slechts bij de warme bronnen van 
het Kirishima Nationale Park bloeien; vervolgens: „Kirishima 
Kokuritsu Koen" (zie vertaling hierboven); daarna weer een ver 
siering van azalea's; hieronder het Romeinsche cijfer V (5e Na
tionale Parkuitgifte) en ten slotte „TeishinSho ( = Departement 
van Verkeer). Op de eerste bladzijde van den binnenkant van het 
omslag (onze telling 3e pagina) staat een uittreksel uit de Japan
sche mythologie in het Japansch en Fransch afgedrukt. De naast
liggende bladzijde toont een kaartje van Japan met de voornaam
ste steden en de ligging van het Kirishima Nationale Park; links 
boven een beschrijving van de zegels. Op de laatste pagina (volgens 
onze telling de eerste) in omlijsting: „Baika Goju Sen" ( = ver
koopsprijs 50 Sen); links onder de vermelding van de drukkerij: 
„Naikaku Insatsu Kyoku Seizo" (zie vertaling hierboven). 

JOHORE (Br.; schiereiland Malaka). 
„l'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt de uitgifte van een 12 

centspostzegel. 
LIBANON (Middellandschezeekust Azië). 
Aanvullingswaarden in de serie p o s t z e g e l s met landschap" 

pen 1930/'31: 
121^ P.  blauw; 
20 P.  donkerbruin; 
25 P.  karmijnrose; 
50 P.  donkerviolet; 

100 P.  bruinzwart. 

P. 10  karmijnrood; 
P. 20  lichtblauw; 
P. 25  lila; 
P. 75  bruin; 
P.  groenachtigblauw; 
L u c h t p o s t z e g e l s 

1 P.  roodbruin; 
2 P.  bruinzwart; 
3 P.  karmijnrose; 50 P. 
5 P.  groen; 100 P. 

Strafportzegel: 10 P.  donkergroen. 
LIBERIA (Z. W. Afrika). 
Jubileumzegels ter gelegenheid van het eeuwfeest der Republiek 

(de eerste nieuwe uitgifte in bijna twee jaar tijds !): 

in vroegere motieven: 
15 P.  groenblauw; 
25 P.  lichtviolet; 

groen; 
bruin. 

3 c .  blauw; gezicht op de Peperkust met twee schepen; 
5 c .  bruin, ster met het jaartal 1839; daarboven waaiervormig 

de vlaggen van: Monrovia; N. Georgia; Goldwell; Milisburg; 
Marshall; Bexley; Bassagone; Edina en Greenville; 

10 c.  groen, links in ovaal Thoma Buchanans; in het midden 
zijn woning in Bassagove. 

MANDSJOEKWO. ■ 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 178 (kraanvogelzegels) 

diene, dat op deze zegels, in Chineesch letterschrift, staat te lezen: 
„Herinnering aan de Keizerlijke reis naar Japan"; links is in zeer 
kleine Chineesche letters vermeld: „Juni, zevende jaar der Kangsi" 
De fraaie zegels zijn ontworpen door Ohta Koai en gedrukt ter 
Japansche Landsdrukkerij. 

De volkstellingzegels en die, uitgegeven ter gelegenheid van het 
26e eeuwfeest van het Japansche keizerrijk zijn op blz. 201 in ver
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keerde volgorde afgedrukt. Het draakzegel van 4 fen behoort tot de 
eeuwfeestserie, terwijl het zegel van 4 fen, voorstellende de over
reiking van een volkstellingsbiljet (twee handen) tot de volkstelling
serie behoort. Hieronder beelden wij de beide paren nogmaals, 
thans in de juiste volgorde, af. 

V o l k s t e l l i n g  p o s t z e g e l s : 2 
olijf/donkergroen. 

fen  bruinoranje; 4 fen 

iil 
41 
F l 
E« 

impfmi' 1 
\é 

■ÉÉÉM b4Mi 
26e E e u w f e e s t  p o s t z e g e l s : 2 fen  rose; 4 fen  blauw 

(drakendans). 
Dank zij de voorlichting van den gep. kolonel K. N. I. L.: W. 

van der Poel te 's Gravenhage, die zich aan de Leidsche Universiteit 
in de Japansche taal specialiseerde, zijn wij in staat eenige bijzon
derheden omtrent de opschriften dezer zegels te vermelden. 

V o l k s t e l l i n gp o s t z e g e Is: 
2 fen: „Keizerrijk Manchuria; Porto; Kótoku (d.w.z. de naam 

van de periode, waarin de eerste keizer van Mandsjoekwo regeert); 
7e jaar, 10e maand; Ie dag (dus 1 October 1940). Herinnering aan 
de tusschentijdsche volkstelling." 

4 fen; boven, horizontaal van re. naar li.: „Keizerrijk Manchuria; 
herinnering aan de tusschentijdsche voSiStelling; 1 October 1940." 
Het verticale schrift der reproductie is deels onleesbaar; 4 fen. 

2 6 e E e u w f e e s t  z e g e l s : 
2 fen; boven, horizontaal (van re. naar li.): „Keizerrijk Manchu

ria"; verticaal (van re. naar li. en van boven naar onder: „Herinne 
ring aan de viering van het 2600jarig bestaan van Japan" met in 
het midden een zin uit de schriftelijke felicitatie van den Maar
schalkVoorzitter der Mandsjoekwoosche feestafvaardiging. 

4 fei (draakzegel; re. (van boven naar onder): „Herinnering aan 
de viering van het 2600jarig bestaan van Japan"; li. (van boven 
naar onder): „Keizerrijk Manchuria; Porto; 4 fen. 

MEXICO. 
Hieronder de afbeeldingen der jubileumpostzegels en luchtpost

zegels, omschreven op blz. 201. 

«^SfTTïWS 

K@©m KIN©Eß£IEGIEiLS; 

ICORH:. 

••AcXICt; 

Postzegel en serie luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van 
het 4e eeuwfeest der stichting van de stad Campêche (4 October 
1540). Ontwerp: Francisco Eppens. 

P o s t z e g e l : 10 c.  bruinlilarood; zegel van de stad Cam
pêche op oud perkament; 

kètm

L u c h t p o s t z e g e l s : 
20 c(entimos)  sepia  karmijnbruin; Spaansch galjoen in de 

Campêchebaai. 

p 

40 c.  groen/zwart, burcht San M ^ „ 
1 peso  violetblauw/blauwgrijs; kei,v van den H. Franciscus te 

Campêche. 
Voor het eerst werden deze zegels van een bijzondere tanding 

voorzien, waarbij elke derde tusschenruimte grooter is dan de 
overige; de tanding blijft echter 12. 

PANAMA. 

t^i^sppOT^mm 
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Twee luchtpostzegels der uitgifte 1939 (Senf nos.: 273 en 276), 
alsmede een nog niet verschenen zegel van 13 c. kregen opdrukken 
voor nieuwe waardeaanduidingen. Het postzegel Senf no. 268 werd, 
door een opdruk „Aereo", tot luchtpostzegel bestemd. 

5/15 centesimos - ultramarijn/zwart; 
Siete ( = 7)/20 c. - karmijn/zwart; 

8/13 c. - blauw zwart; 
Aereo siete ( = 7)/15 centesimos 
SIAM (THAILAND). 

ultramarijn/zwart. 

Serie van vijf nieuwe postzegels: 
2 St. (satang) - chocoladebruin; 
3 St. - groen; 
5 St. - donkerviolet; 

10 St. - karmijn; 
15 St. - donkerblauw. 

30' Z. Br.; 5° 30' SINT HELENA (Br. Atlantische Oceaan; 15=̂  
W. L.). 

„1'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt de uitgifte van nieuwe 
postzegels van 1 penny, 3, 4 en 8 pence. 

SYRIË. 
Tien nieuwe p o s t z e g e l s met afbeeldingen van landschappen: 

1 P. 50 - bruin; 
2 P. 50 - donkergroen; 
5 P. - violet; 

o P. 10 c. - karmijnrood; 
o. P. 20 - groenblauw; 
o P. 25 - lichtblauw; 
0 P. 50 - donkerultramarijn; 
1 P. - groenblauw; 
Serie van zeven l u c h t p o s t z e g e l s 

brug van Deir-el-Zor). 
o. P. 25 - bruinzwart; 
0 P. 50 - donkergroenblauw; 
1 P. - donkerultramarijn; 

7 P. 50 - oranjerood; 
50 P. - bruinzwart. 

(vliegtuig boven de 

2 P. - diepbruin; 
5 P. - groen; 

10 P. - donkerkarmijn. 
50 P. - zwartviolet. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
„1'Union Postale" no. 10/1940 vermeldt de uitgifte van een 3 cents 

zegel ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan der Pan-Ameri-
kaansche Unie. 

f'HOWiHJMBlCL.IIim JLCH, >wo 1A»V 

4 * -

FIRSr ÜAf KJ- Vö ^ S ! Ih — 

aH'Siöl»i«.W»«H1'P*ll!t 

Dank zij de beschikbaarstelling door de beeren A. M. Benders 
te Maurik, J. P. Traanberg te Haarlem en A. van der Willigen te 
's Gravenhage zijn wij in staat hiernevens af te beelden drie postze
gels der serie voor de landsverdediging: 1 c. - groen; 2c. - rood; 
3 c . - violet. 

De series postzegels met beeltenissen van verdienstelijke Ameri
kanen zijn vermeerderd met een uitvinders-serie: 

VfW^^VPWIVni 

B^MiêMd 

1 c(ent) - groen; E l i W h i t n e y ; 
2 c . - rood; Samuel Finley Breese M o r s e ; 
3 c . - purper; Cyrus Hall M c . C o r m i c k ; 

p.f»"lW>ll|i | l | iH 

5 c . - blauw; Elias H o w e ; 
10 c. - bruin; Alexander Graham B e l l . 
Wij zijn den heer van der Willigen erkentelijk voor de beschik

baarstelling. 

Dank zij de beschikbaarstelling door den 
heer A. van der Willigen, Laan van Poot 194 
te 's-Gravenhage, zijn wij in de gelegenheid 
hiernevens af te beelden het 5 cents-zegel -
violet, uitgegeven ter gelegenheid van den 
75en verjaardag van het 15de amendement 
op de Amerikaansche constitutie (betreffen-
e de emancipatie der negers). 

W. G. d. B. 

Nederland en 
Overzecsclic 
Geweslen 

NEDERLAND, 
De Kinderzegels. 

Op 2 December zijn de nieuwe kinderzegels 
verschenen, aangekondigd door Dienstorder H . 
514bis van 13 November: „1. Van 2 December 
tot en met 6 Januari a.s. worden weder z.g. 
kinderzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de 
netto-opbrengst is bestemd voor steun van den 
arbeid ten bate van het bescherming- en hulp
behoevende kind in het algemeen, met uitzon
dering van de zuigelingenbescherming. 

2. De zegels zijn ontworpen door den kunste
naar D. van Gelder te Veere. De voorstelling 's 
voor alle waarden dezelfde: een kind dat een 
bloemenkaarsje uitblaast. Zij zijn uitgevoerd in 

rotogravure, in de volgende waarden en kleuren: 
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1/^ + 1/4 cent grijs, 
2H + 2}i cent olijf groen, 
4 + 3 cent blauw, 
5 + 3 cent groen, 
714 + 'i% cent rood. 

3. De geldigheidsduur der zegels eindigt 31 December 1945. 
Een zegel voor het buitenlandsche briefverkeer blijft, in verband 

met de groote beperking in dit verkeer, ditmaal achterwege. 
De toeslag van het zegel van 7)4 cent is dus niet 2% cent, zooals 

wij in het vorig nummer aankondigden en zooals (blijkens de be-
stelkaarten) blijkbaar oorspronkelijk het plan was, maar is 3J^ 
cent. 

Wat de zegels betreft, de wijze van uitvoering komt in alle op
zichten overeen met de emissies van de voorafgaande jaren. Te 
melden zijn: 

lJ^ + 1 ^ cent grijs, 
2)4+2)4 cent olijf groen, 
4 -f-3 cent matblauw, 
5 + 3 cent donkergroen, 
7>é-f3>2 cent roodbruin. 

De kleur van de 7}4 cent is dus afwijkend van de officieele aan
kondiging. 

De zegels hebben de gebruikelijke kamtanding 14K:1334; boven
en rechter zijrand zijn doorgeperforeerd. Papier met watermerk 
cirkeltjes horizontaal; vellen van 100 met telnummers op de zij-
randen en met een dubbele lijn om het geheele vel. Op den boven-
rand het etsingnummer. De doorloopende nummering van vroeger 
is blijkbaar geheel opgegeven; wij zagen: l)i, 2)4, 4 en 5 cent met 
no. l, 7)4 cent met no. 2. Alle ontvangen meldingen geven dezelfde 
nummers; kent iemand 7)i cent no. 1 ? 

De 234 op 3 cent verschenen. 
Onze nieuwste opdruk, de 2 K op 3 cent, is in de eerste helft 

van November verschenen; de eerste exemplaren werden op 9 No
vember gesignaleerd in de automaat van het hoofdpostkantoor tÊ 
's Gravenhage. Zooals reeds vermeld werd komt het zegel uitslui
tend voor in samenhang met den 7)4 cent-opdruk; beide waarden 
bevinden zich afwisselend op .de rollen in de postzegelautomaten 
van 7)4 cent. In vellen is het zegel niet verschenen. 

Het zcg^i komt wat de afwerking betreft geheel overeen met 
de andere waarden van de opdrukserie; het is gedrukt in zwart 
op een in steenrood afgedrukte 3 cent; opdruk en onderdruk in 
rotogravure. 

Buiten gebruik gestelde zegels. 
Met ingang van 1 Januari a.s. worden de weldadigheidspostzegels 

(kinderzegels) en de zomerpostzegels, beide van de uitgifte 1935, 
buiten gebruik gesteld. • 

De Cour-zegels. 
Een interessante ontdekking deed de heer Russell te Amsterdam: 

de bekende opdrukfout INTERNATIONALE komt niet alleen 
voor bij de vier waarden van de emissie 1940, maar eveneens bij de 
in 1938 verschenen opdruk van de 12)4 cent blauw, koninginnetype 
(teekening Jan Veth). De heer Russell vond de fout in meer dan 
één exemplaar op zegel 120 (naast telnummer 9); naar wij konden 
nagaan komt de fout ook op zegel 20 voor (naast telnummer 19), 
dus op dezelfde plaatsen als de vroeger-ontdekte fout. 

Willen de lezers nagaan of de fout bij de geheele oplaag van dit 
zegel voorkomt, óf dat er ook vellen bestaan zonder de fout ? 

In het vorig nummer (biz. 203) stond voor het etsingnummer 
van de 12)4 cent Cour 1940, lie druk, R 1. Dit moet zijn: 1 L. 

Over de kwestie van de beide drukken van de Cour-zegels, laatste 
emissie, ontving de heer Reus nog het volgende bericht van den 
Controleur te Haarlem: 

„Van een vooropgezet verschil in uitvoering van den opdruk 

„Cour Permanente de Justice Internationale" is geen sprake. Bij 
den druk van de voorlaatste oplaag is gebleken, dat het drukma-
teriaal vernieuwing behoefde, daar bij een aantal zegels de letters, 
m goud gedrukt, gingen voUoopen. Aan dit euvel is toen een einde 
gemaakt, door bij de laatste oplaag van nieuw drukmateriaal ge
bruik te maken." 

De oplagen der Zomerzegels 1940. 
Volgens de voorloopige opgave zijn de navolgende aantallen 

zomerpostzegels 1940 verkocht: 
I K - t - l K cent 553.791 (in 1939: 643.946) 
2K +2)i cent 456.786 (m 1939: 493.032) 
3 -t- 3 cent 560.665 (m 1939: 650.985) 
5 -1-3 cent 757.561 (in 1939: 933.510) 
7)^2+2)i cent 606.591 (ui 1939: — ) 

12>^ + i)4 cent 441.531 (in 1939: 545.561) 
De opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt in totaal 

/89 .891,65K, hetgeen ƒ1277,18 meer is dan bij de uitgifte van 
1939. Deze meerdere opbrengst is uitsluitend te danken aan den 
grooten verkoop van het opdrukzegel van 7/4+2)4 cent; van de 
andere waarden zijn de cijfers een heel eind beneden die van 1939 
gebleven. 

Nieuwe etsingnummers. 
De opdrukserie met twee etsingnummers per vel maakt een 'n-

gewikkelde catalogiseering noodzakelijk. Gevonden zijn: 
5 cent B: groen no. 4, zwart opdrukno. 2. Ditzelfde opdrukno. 

2 komt ook voor met groen no. 1 van oplaag A). 
10 cent A: groen no. 1, zwart opdrukno. 2. 
30 cent B: groen no. 2, zwart opdrukno. 1. 
De 10 cent met nos. 1/2 blijkt gedrukt te zijn van dezelfde grond-

plaat, waarvan totnutoe alleen de 5 cent met nos. 1/1 en 1/2 en de 
714 cent met nos. 1/1 gedrukt waren. Zooals reeds vermeld was de 
10 cent 1/1 gedrukt van dezelfde grondplaat als de 12J^ tot en met 
60 cent. 

Afwijkingen. 
Van den heer J. van den Brink te Driebergen zagen wij een 

drietal zomerzegels van 7)4 cent 1940 met het knipteeken „ster". 
Zooals uit bijgaande afbeelding te zien is hebben twee van de zegels 
een witte ster.in het zegelbeeld, het derde zegel vertoont een roode 
ster. 

Waarschijnlijk is een verdwaald, uit den velrand geknipt contróle-
merk op het te bedrukken papier terechtgekomen en is vandaar 
op de drukplaat blijven plakken. Op het volgende vel is daardoor 
een witte ster veroorzaakt. Het op de plaat geplakte stukje papier 
werd daarna mede geïnkt en gaf op het daaropvolgende vel de 
afdruk van een gekleurde ster met rooden hof. 

De heer L. Janssens Laane te Tilburg bezit de 40 cent groen en 
oranje, uitgifte 1920, met ongetanden bovenrand. Van deze afwij
king zouden 7 of 8 exemplaren bekend zijn. Het vel met deze 
afwijking heeft oplaagletter D. 

Toevallig werd dezelfde afwijking ons dezer dagen gemeld door 
den heer G. Ingen-Housz te Breda, aan wien tien exemplaren be
kend zijn (van hetzelfde vel ?). 

Beide beeren dank voor hun melding. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Ook de 2 en 5 cent in rotatiedruk. 
De heer Veen te Nijmegen is op onderzoek uitgegaan aan het 

philatelistenloket aldaar, waar juist een geringe voorraad nieuwe 
Indische lagere waarden ontvangen was. Hij trof aan: 1 cent op 
laag G, etsingno. L 147, 2 cent oplaag H, 2)4 cent oplaag H, 3 cent 
oplaag G, 4 cent oplaag G, 5 cent oplaag H met nummer 156, 7)4 
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cent oplaag H met nummer 161. Alle met watermerk; de 3}i cent 
blijkt nog niet met watermerk te bestaan. 

Van deze waarden bleken de 2 en 5 cent in rotatiedruk gedrukt 
te zijn; beide waarden hadden een vel-telnummer op de zijranden 
(op de bovenste helft van het vel). De 1 en 7% cent waren niet in 
rotatiedruk; van de 2)^, 3 en 4 cent kon dit wegens de te geringe 
aanwezige voorraad niet met zekerheid uitgemaakt worden. 

SURINAME. 
De \2'A cent 1936 in tanding \2%:\2y,. 
Wij zagen van den heer Van der Willigen een gebruikt exemplaar 

van de 12}^ cent van de laatste emissie (H. M. de Koningin m.:t 
sluier), getand 12J^:12)^ (lijntanding). Tot dusver waren de zegels 
van Suriname in deze teekening alleen bekend met tanding 14:14, 
terwijl de overeenkomstige zegels van Curasao getand zijn 12 V-̂ : 
1 2 ^ . Nu is er dan ook een Surinamer met 123^:123^ bekend ge
worden. 

De datum van afzending is in het stempel helaas niet te ontcij
feren. 

Willen de lezers bij hun zegels eens nagaan of zij andere exem 
plaren van de 12K cent, of zegels van andere waarden, bezitten 
met deze nieuwe tanding 12K:12K ? Voor opgaaf houden wij ons 
zeer aanbevolen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1900). 
Suriname. — Opdrukken „50 Cent" op ƒ 1.— en ƒ 2.50 
Koningstype. 
In den loopenden jaargang vindt men hier en daar beschouwin

gen over de zoogenaamde t w e e t y p e n van de „5", te vinden bij 
de aan het hoofd dezes genoemde opdrukken (uitgifte 1900). Of
schoon de Heer Van Kinschot op blz. 50 verklaart, dat de gegoten 
opdruktypen onderling vergeleken geen enkel verschil opleveren 
en het verschil in de vlaggetjes van de ,,5" waarschijnlijk aan het 
meer of minder persen en inkten zijn ontstaan te danken heeft, 
schijnt in Nederland toch nog de meening omtrent twee t y p e n 
te worden bestendigd, te meer nu blijkt dat de „5" met het ge
schonden vlaggetje — als het er is — steeds te vinden is bij het 
eerste zegel van de eerste rij, links boven. 

Wij, verzamelaars in Suriname, zijn geheel overtuigd dat hier 
van typen geen sprake kan zijn. Ten overvloede heb ik een per
soonlijk onderzoek ingesteld. Ik bezocht daartoe den heer Heyde, 
chef der drukkerij te Paramaribo, in wiens drukkerij de overdruk 
werd aangebracht. 

De uitslag van ons gesprek is het navolgende: 
lo . Het schrift is van Schelter en Giesecke, dus Duitsch, en wel 't 

zoogenaamd magere Egyptische (No. 668, Korpus, 10 Punkte). 
2o. Naar een bepaald aangewezen type is de matrijs gesneden en 

de „stereotypie-Guss" vervaardigd; deze „stereotypie-Guss" is op 
aanwijzing van den postdirecteur geheel gesmolten; de afdrukken 
zijn dus alleen nog te zien op de zegels zelf. 

3o. Voor de 4 opdrukken is dezelfde type-grootte gebruikt; de 
rijen voor de „25 cent"-opdruk op de 40 en 50 cent bestonden uit 
10, die voor de „50 cent"-opdruk op de ƒ 1 . — en ƒ 2.50-zegels uit 
5 stuks. 

4o. Door het gieten zijn de cijfers s c h i j n b a a r een kleinigheid 
grooter geworden. 

5o. Het opdrukken is met de handpers geschied; het verschil in 
afmeting van de te overdrukken vellen veroorzaakte veel last. 

Daar dus de „5" naar één bepaald aangewezen type gesneden en 
gegoten werd, kan er van verschillende typen geen sprake zijn. 

De heer Heyde schrijft het verschil in 't vlaggetje toe aan één 
van de drie onderstaande oorzaken, t.w.: 

Wellicht was er een blaas in het metaal; 
Wellicht heeft de pers niet geheel gelijkmatig gewerkt; 
Wellicht is de drukinkt niet geheel juist en gelijk aangebracht. 

Von Normann. 

Nederland. 
De verzamelaars van onze zegels in nuancen doen wel van tijd 

tot tijd een gang door het postkantoor te maken en op de kleur der 
zegels te letten. ledere nieuwe druk kan toch een variatie oplev.eren. 

De tegenwoordige 25 cent o.a. is in l i c h t e r rood en d o n 
k e r d e r blauw gedrukt. 

Indië. 
Er is een Gouvernementsbesluit verschenen, hetwelk bepaalt, dat 

met 1 Januari 1901 vervallen zijn en buiten gebruik gesteld worden 
de frankeerzegels en briefkaarten met de beeltenis van Willem III. 
Zij kunnen van af 1 Januari tot ultimo Juni 1901 worden ingewis
seld bij alle postkantoren. De briefomslagen met dezelfde beelteny» 
blijven dus nog in omloop. 

Hieruit zou men kunnen besluiten dat de zegels met beeltenis 
van de Koningin (kinderkopje) die, behalve de 30 c , zijn terugge
vraagd, na Juni 1901 nog geldig zijn. 

Afstempelingen van Ned.-Indië. 
Aan de hand van een overlegde enveloppe wordt uitgemaakt, dat 

de nummerstempel 120 moet toebehooren aan T o e r e n . 
In dit nummer verder een belangwekkend artikel over de afstem

pelingen van Ned.-Indië, Suriname en Cura9ao, van Jhr. van Kin
schot. 

B 

NEDERLAND. 
Nieuwe briefkaarten van 7% cent. 
Dienstorder H. 525 van 20 November bericht: 
Eerstdaags zal een aanvang worden gemaakt met de toezending 

aan de kantoren van briefkaarten m'èt zegelafdruk van 7% cent 
van het nieuwe (opdruk) type. 

Zoodra de nieuwe briefkaarten met zegelafdruk van 4, resp. 5 
cent op de kantoren zijn ontvangen, moet de verkoop van de 
briefkaarten met zegelafdruk van 2 resp. 3 cent worden gestaakt. 

Als nieuwe poststukken van Nederland zijn te melden: 
de enveloppe, de briefkaart en het postbewijs met den kop der 

Koningin, gelijk aan die der allerlaatste zegels; de waardestempel is 
bij alle 5 cents grpen. De enveloppe vertoont aan de binnenzijde 
donkerblauw netwerk, terwijl de andere stukken juist gelijk zijn aan 
de vroegere. 

Al deze stukken schijnen maar zeer weinig in omloop geweest te 
zijn, één of tweemaal aan het philatelistenloket te Amsterdam, hoe
wel nu echter het gerucht loopt, dat de kaartbrief nog te Hilversum 
verkrijgbaar is. Het postbewijs schijnt maar zeer kort te Amsterdam 

■verkrijgbaar geweest te zijn, en schijnt dus zeer zeldzaam te worden. 
Mee den kop der Koningin der voorlaatste editie, dus ook 5 cent 

groen, is nog een enveloppe opgedoken, die in plaats van licht 
blauw netwerk, hetzelfde donkerblauwe netwerk, als van de op
gemelde vertoont. Dit netwerk wijkt niet alleen in kleur, maar ook 
in teekening van het voorgaande af. 

De kaart voor adreswijziging \ Xyi cent grijs blijkt iets gewijzigd 
te zijn. De derde regel op de achterzijde luidt in plaats van 
„Beroep, betrekking", nu „Beroep, kwaliteit". Als nieuwtje ver
scheen een kaart voor adreswijziging, bestemd voor het buitenland. 
Het betreft dus een 1% cent groen met het zegelbeeld van de koer

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 



240 NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 

» # • • « • • • • « « • • • • « • • • • • « « • • • • • • • • « • • • 1 • •«»• • • • • •» • •» • • • •» ) »•••««••«••• •« * 

FOSTBLAD 

seerende emissie. In het volgende Maandblad zullen we een afbeel
ding geven van voor- en achterzijde. 

De omslag è 5 cent met de beeltenis van de Koningin voor
laatste type blijkt aan meerdere postkantoren nog verkrijgbaar te 
zijn. Het papier aan de binnenzijde varieert van licht- tot donker
blauw, de teekening hier bestaat uit ruiten, gevormd door elkaar 
kruisende, slingerende lijnen. 

Met het zegeltype van 1940 blijken ook nog enkele poststukken 
verschenen te zijn. Voor zoover mij tot dusverre bekend, zijn de 
postbladen in Amsterdam en Utrecht verkrijgbaar geweest. (Zegel 
afdruk 5 cent, prijs 6 cent). 

Bovendien werd in Amsterdam en Utrecht de omslag a 5 cent 
(prijs 6 cent) verkocht. 

Dat de verhooging van de briefport nog opdrukken van 7% 
cent heeft doen ontstaan, is niet waarschijnlijk, maar met de mo
gelijkheid moet rekening gehouden worden. 

9 December bleek m Amsterdam de koerseerende briefkaart van 
5 cent ook met betaald antwoord verkrijgbaar te zijn, terwijl als 
7}4 cent-kaart de kaart met het voorlaatste zegelbeeld der Konin
gin nog verstrekt werd. 

Denzelfden dag verraste de heer Vermeulen ons met toezending 
van de buitenlandsche briefkaart van 7% cent en de bijbehoorende 
briefkaart met betaald antwoord van 7%-\-7% cent, rood, in het 
koerseerende zegelbeeld. (Opdruk op 3 cent-cliché, met rasterwerk). 
Evenals de bovengenoemde 5 cent-kaart met betaald antwoord is 
het karton tamelijk donker en lijkt zeer veel op dat der oorlogs
uitgiften uit den tijd 1914—1918. 

Ten slotte blijkt een nieuwe antwoordcoupon a 15 cent te zijn 
verschenen. De beeren A. J. Vermeulen, J. Th. M. Smelt en W. P 
Costerus dank voor hun medewerking. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Hier valt een nieuwe kaart te melden, welke naar men zegt, door 

de buitengewone omstandigheden, nooit naar Indië is verzonden 
geworden, en reeds weder is ingetrokken. De waardestempel is die 
der Koningm 12 K rood, op roomkleurig karton. Links daarvan 
staat o.m. in blokletters: LUCHTDIENST/BANDOENG—AM
STERDAM. 

Het zal een heele toer zijn, deze kaart gebruikt te verkrijgen. 
Wij betuigen den heer W. P. Costerus te Edam dank voor deze 

mededeelingen en de beeren dr. E. A. M. Speijer en J. G. J. Polling 
voor de beschikbaarstelling van het illustratiemateriaal. 

BUITENLAND. 
ALBANIË. 
Albanië gaf nieuwe kaarten uit van 5, 10 en 15 centimes, boven

dien de respectievelijke kaarten met betaald antwoord. Deze me-
dedeeling verscheen in de 1'Union Postale zonder nadere bijzon
derheden, zoodat wij onze lezers niet kunnen inlichten over zegel
beeld en andere details. 

DUITSCHLAND. 
Wederom verschenen een drietal series prentbriefkaarten in de 

bekende uitvoering, nl.: 
S e r i e 155: 1. Steinschönau; 2. Danzig/Rathaus; 3 Danzig/ 

Mariakirche und Krantor; 4 tot en met 9 zijn afbeeldingen van 

Bad Nauheim. Er bestaan 2 verschillende voorstellingen, maar 
hoe deze over de kaarten 4, 5, 6, 7, 8 en 9 verdeeld zijn, meldt de 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein, aan wie wij deze mededee-
ling ontleenen, niet. 

S e r i e 156: 1. Wismar; 2. Kudowa; 4. Wittenberg; 5. 
Kühlungsborn; 6 Kühlungsborn (andere voorstelling); 7. Ratze
burg; 8 Bregenz; 9 Salzburg. Of no. 3 nog niet verschenen is, is 
ons niet bekend. 

S e r i e 157: 1 tot en met 7 Oberschlema. Of deze kaarten 
slechts in de nummering verschillen of ook andere voorstellingen 
toonen, meldt Berlijn niet. 8. Görbersdorf; 9 Salsburg. 

GRENADA. 
Grenada gaf een courantenbandje uit met de kop van George 

VI ä J4 penny groen. 

ITALIË. 
Hier verscheen een stel briefkaarten bestemd voor het verkeer 

met de koloniën in Afrika, nl. een briefkaart a 50 c. violet op ge
kleurd karton, met den kop van den koning, en de bijbehoorende 
briefkaart met betaald antwoord van 50 -f- 50 c. 

JAPAN. 
Japan gaf een nieuwe briefkaart a 10 sen karmijn uit benevens 

3e briefkaart met betaald antwoord van 10 -j- 10 sen. Het is ons 
niet bekend, welk gebouw voor het zegelbeeld werd gebruikt, 
daar wij de kaarten nog niet zagen. Berlijn meldt: „een gebouw, 
dat op een paleis lijkt". 

POLEN. 
Naar ons uit een bericht in „die Ganzsache" blijkt, zijn de 

artikelen over Polen, die in dat blad van de hand van den beken
den Nederlandschen poststukkenverzamelaar W. P. Costerus zijn 
verschenen, als seperaatboekwerk uitgegeven. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. bevatten o.a. 

No. XLVI van 30 October 1140. 
Op 21 en 28 October jl. werden te Amsterdam achtereenvolgens 

gevestigd de bijkantoren Stadhouderskade en Albert-Cuypstraat, 
onder gelijktijdige opheffing respectievelijk van de '.ijkantoren Hob-
bemastraat en van der Helststraat. 

Met ingang van 1 November 1940 wordt h . l h ilppostkantoor te 
Langezwaag en met ingang van 1 December i940 Cut te Hindeloi-
pen vervangen door een poststation. 

No. XLVIII van 13 November 1940: 
Met ing.ing van 18 November 1940 wordt t^ GroUco (Dr.) ec.i 

poststation gevestigd. 
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No. L van 27 November 1940: 
Met ingang van 1 December IMO wordt te Haarlem een post 

agentschap gevestigd, hetwelk zal wojden aangedui 1 niet den naam 
„Haarlem-Thomsonlaan." 

OORLOGSVARIA. 
Hiernevens zijn afgebeeld de drie stempels den Haag, bedoeld in 

de laatste zinsnede van de linker kolom op blz. 206. 

De handstempel den Haag a kwam ook voor op een dienststuk 
van Woerden naar Utrecht met briefstempel Zentral-Magazin 
Woerden. Dergelijke briefstempels, dikwijls met in-of onderschrift 
„Frei durch Ablösung Reich", verwarre men niet met poststempels. 
Op dienststukken zagen we o.a. ronde briefstempels, in het midden 
adelaar met omkranst hakenkruis en omschrift „Bauleitung der 
Luftwaffe", waaronder Katwijk/Prei durch Ablösung Reich resp. 
Vlissingen en Waalhaven, doch ze waren verder afgestempeld met 
Nederlandschc poststempels van Wassenaar, Middelburg, resp. Rot
terdam. 

DUITSCHLAND. 
Op een drukwerk 26.X.1940 uit Basel naar Maurik verzonden, 

kwam op de achterzijde een machinaal censuurstempel te staan, 
nl. een rond stempel „Geprüft -f- Oberkommando der Wehrmacht" 
afgewisseld door 6 evenwijdige lijnen, zwarte inkt. 

Een drukwerk 2.5.40 uit Kopenhagen naar Haarlem verzonden 
van een postzegeltentoonstelling, met speciaal tentoonstellingsstem-
pel: o K O B E N H A V N o JUBILAEMS-FRIMAERKE-UDSTILLING/ 
1840/BERL. TIDENDE'K. PH. K./1940. was voorzien van een 
groot violet stempel ZURÜCK, doch arriveerde toch begin Juni 
ter bestemming na voorzien te zijn van een censuurstempeltje 29 in 
kader, 3 potloodcijfers en de bekende censuurstempel Geprüft enz 
in roode inkt. 

De in het vorig nummer vermelde censuurstempel Ac in cirkel, 
veel voorkomend op Spaansche en Belgische brieven, zagen we nu 
ook op een brief uit Tcechië". 

Op een brief 16 Oct. jl. uit Washington verzonden, welke 22 
Nov. jl. te Haarlem arriveerde, kwam een klein stempeltje 1578 in 
kader te staan benevens Ae in cirkel. 

Een brief 7 Mei 1940 uit Algiers verzonden met een zeer 
duidelijk particulier adres in Voorburg Z.H., Hollande, is op onbe
grijpelijke wijze in een interneeringskamp in Zwitserland terecht 
gekomen en arriveerde eerst 28 November jl. te Voorburg. Op de 
voorzijde kwamen in roode inkt 2 stempels Ne figure pas dans !e / 
fichier des Internes / militaires en Suisse te staan, benevens een om
lijst stempel Zuzustellen / Feldpostdienst, verder een omlijst zwart 
stempel met diep zwartpotlood onleesbaar gemaakt, een violet cijfer 
312 en twee potloodcijfers 2507-3286. Op de achterzijde de bekende 
Duitsche censuurstrook en stempels Geöffnet resp. Geprüft en een 
stempeltje 1570 in kader. 

FINLAND. 
Op een brief 15.XI.40 uit Helsingfors naar Utrecht verzonden 

stond een violet rond stempel, in het midden de Finsche leeuw, die 
ook op de postzegels voorkomt en omschrift in de dubbelring 
TARKASTETTU x GRANSKAT 61, op de achterzijde Duitsche 
censtuurstrook en stempel in rood. 

ITALIË. 
Een brief 6.7.40 uit Fiume naar Amsterdam verzonden, waar hij 

12 Juli arriveerde, was na opening gesloten met een censuurstrook 
zwart bedrukt Verificato ' Per Censura, waarover op voor- en ach
terzijde violette stempels in cirkel 6 resp. het Italiaansche wapen 
(kruis van Savoie) met omschrift UFFICIO PROVINCIALE CEN
SURA - F -

AUSTRALIË. 
Op een luchtpostbrief 11 April 1940 uit Sydney naar Amsterdam 

gezonden, kwam een rood 1-lijnig stempel voor RELEASED BY 
CENSOR. 

H O N G K O N G . 
Op een naar Haarlem gezonden brief kwam een censuurstrook 

voor, rood bedrukt met het Engelsche wapen tusschen G en R, 
waaronder OPENED BY CENSOR / H O N G KONG, verder een 
groote roode C in cirkel en Duitsche censorstrook en -stempels. 

TRINIDAD EN TOBAGO. 
Op een brief van Pamekasan naar Trinidad verzonden kwam een 

2-regelig violet stempel te staan OPENED BY / CENSOR en een 
ovaal violet stempel TRINIDAD and TOBAGO / ASSISTANT / 
CENSOR / POSTAL. 

ZUID-RHODESIE. 
Op een brief 16 Febr. 1940 uit Londy Mine naar Baarn gezonden 

kwam een violet 1-lijnig stempel te staan PASSED BY CENSOR. 
Wij danken de beeren dr. A. Benders, J. J. A. Büller, Joh. Kroon, 

Ph. Mos, A. Roodt, prof. A. A. Schiller, J. J. Schneiders, L. H 
Tholen en W. H. P. van Truyen voor hunne medewerking. 

J. P. TRAANBERG. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS BUITENLAND. 
De eerste dag van afstempeling te S t r a a t s b u r g met het 

stempel, afgebeeld op blz. 206 is 20 - X, datum, waarop aldaar de 
eerste groote proclamatie der N.S.D.A.P. geschiedde. 

Ook te M e t z werd, ter gelegenheid van de vestiging van het 
Duitsche burger-bestuur in Lotharingen een bijzonder stempel "be
schikbaar gesteld, voorstellende de Duitsche Poort te Metz, met een 
hakenkruis op den achtergrond. Eerste dag van afstempeling: 21 
September, bij de feestelijke aanvaarding van zijn ambt door gouw-
leider Bürckel. 

Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van het Generaal 
Gouvernement (26 October 1940) beschikten de postkantoren te 
K r a k a u , W a r s c h a u , L u b l i n en R a d o m over bijzondere 
gelegenheidsstempels, waarvan wij hiernevens dat te R a d o m af
beelden. 

^ 
' ^ 

' ^ 

»r# RADOM 
12.11 fe^ 1940 
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Op 12 November 1940, den dag, waarop 150 jaar geleden de 
DirecteurGeneraal der Posterijen S c h m ü c k e r t geboren werd, 
beschikte het postkantoor te S c h m ü c k e r t (Kreis: Rawitschl 
over een bijzonder dagstempel met de beeltenis van Schmückert en 
het opschrift: „12 November 1790, 150. Geburtstag des General
postdirectors Schmückert." Dit stempel mocht slechts gebruikt 
worden voor afstempeling van W H Wzegels en zegels met toeslag. 

Het plaatsje Schmückert heette vroeger B o j a n o w o. Het 
brandde 12 Augustus 1857 met z'n 410 huizen in den tijd van twee 
uren totaal af, doch kon, dank zij het energieke optreden van den 
DirecteurGeneraal der Posterijen Schmückert, spoedig geheel wor
den opgebouwd. 2ijn standbeeld te Bojanowo werd in Mei 1923 
door politieke tegenstanders .van zijn voetstuk verwijderd en ver
nield. Nadat Bojanowo weer in het GrootDuitsche Rijk was opgeno
men, kreeg het op 26 October 1939 den naam S c h m ü c k e r t 
van den man, die na den vrijheidsoorlog ook het post
verkeer reorganiseerde en zoodoende den grondslag legde tot den 
tegenwoordigen grootschen en veelomvattenden P. T .T.dienst in 
GrootDuitschland. 

Op 7 en 8 September, tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 25jarig bestaan van de Odenseesche Philatelisten Club 
werd een bijzonder gelegenheidsstempel gebruikt voor afstempeling 
van de Deensche Roode Kruisblokken. 

In 20 plaatsen van Zevenburgen werden, ter gelegenheid van den 
terugkeer bij Hongarije, bijzondere stempels gebruikt. Elk stempel 
toont in het midden het betrekkelijke stadswapen en daaronder het 
woord „V i s s z a t e r t" (teruggekeerd). 

TïC 

Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling der Kroatische 
Philatelisten Vereeniging te Agram (Zagreb) van 29IX tot 7X 
(blz. 196) werd een bijzonder stempel i n g o u d d r u k gebezigd 
Hiernevens het afzonderlijke stempel en een afdruk daarvan op hs:t 
Joegoslavische Gutenbergzegel (blz. 196). 

GEBURTSTAG 
DES FÜRSTEN 

^JOHANN n. 
VAOVZ, 5OKTOBER 1 9 t O 

Liechtenstein stelde een bijzonder — groen — stempel beschik
baar ter gelegenheid van de herdenking der geboorte van Vorst 
Johan II op 5 October 1840. Dit stempel, bestemd om op binnen
en buitenlandsche poststukken te Vaduz te worden geplaatst, moe« 
geheel los van de zegels worden afgedrukt en mocht niet dienen 
voor afstempeling van de zegels zelf. 

Op den eersten dag der v'rgifte van de Zweedsche Sergelzegels 
werd te Stockholm een bijzonder stempel gebruikt met opschrift; 
„Stockholm 5.9.40. J.T. Sergei 1740—1940". W. G. d. B. 

"in^s 
frarheer^ ^ 
>■ mdcliirê 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 122 IX. Stempelt thans zonder cliché onder den datum
stempel, overigens als type VIII. 

Machine 418 II. Uit deze machine werd onlangs het afdruknum
mer verwijderd. 

Machine 489 VIII. Een nieuw cliché links vermeldt: Koopt we 
deropbouwzegels. 

Machine 503 II. In den loop van 1936 werd deze machine voor
zien van een nieuwen waardestempel met iets smaller letters. Dui
delijk is het verschil bij de C van CENT, waarvan de uiteinden bij 
type II elkaar bijna raken. 

Machine 510 V. Sinds kort wordt dit nummer gebruikt te 
Voorburg wegens tijdelijke verplaatsing van de firma Nijgh & 
Van Ditmar uit Rotterdam. Afzenderscliché geheel als bij type I. 

Machine 920. Model C4xg, sinds Juli in gebruik bij de Poldi 
Staalfabrieken te Rotterdam. Cliché als in machine 593. 

Machine 923. Model C4xg, sinds Juli in gebruik bij de N. V. 
Stijfsel & Glucosefabriek „Sas van Gent" te Sas van Gent. Tus
schen de stempels hetzelfde cliché als in machine 342. 

Machine 971 II. Nog op het eind van 1939 werd reeds de da
tumstempel vernieuwd: bij type I staat UTRECHT tusschen de 
opstaande zijbalken, bij type II staat deze plaatsnaam er bovenop. 

Machine 1018. Model C3xg, sinds Juli in gebruik te Goes. Tus
schen de stempels in dubbelen cirkel: ORA ET LABORA C O N 
FIDENTER / OOSTERBAAN EN LE COINTRE; in den bin
nensten cirkel de afbeelding van een uil op een opengeslagen boek. 

Machine 1024. Model C4xg, reeds sedert April in gebruik bij de 
„HoUandia" Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voe
dingsmiddelen N. V. te Vlaardingen. Tusschen de stempels het
zelfde cliché als in machine 733 II. 

Machine 1025. Model C4xg, sinds Juli in gebruik bij de Twent
sche Bank N.V. te Rotterdam. Tusschen de stempels geen afzen
derscliché. 

Machine 1076. Model C3xg, sinds Juli in gebruik bij deAssur. Mij. 
De Nederlanden van 1845. Reclamecliché's als in machine 678. 

Machine 1080. Model C3zxg, sinds Juli in gebruik te Groningen. 
Tusschen de stempels de afbeelding van een ronde bus met een 
heer die thee drinkt, waaroverheen de naam KAHREL'S THEE 
N. V. 

Machine 1081. Model C4xg. sinds Juli in gebruik te Rotterdam, 
bij de Nederlandsche Handelmaatschappij. Tusschen de stempels: 
N. H. M. / ROTTERDAM. 

Machine 1131. Model C3xg, sinds Juli in gebruik bij de N. V. 
Louis Dobbelman te Rotterdam. Reclamecliché geheel als in ma
chine 709. 

Hasler. 
Machine H 529 II. Een nieuw afzenderscliché vertoont een soort 

klaverblad van 4 waarin uitgespaard een fabrieksschoorsteen en 
den naam ECONOSTO. 

Machine H. 610 II. Het afzenderscliché in deze machine werd ver
nieuwd door achter den firmanaam N. V. toe te voegen. 

IETS OVER DE ZEGELS VAN HAITI 
door W. P. COSTERUS Pzn. 

Op mijn vraag, of de zegels van dit land nogal werden verza
meld, antwoordde mij een directeur van verkoop van een onzer 
vereenigingen: „Niet zoo heel veel; ik beschouw als een der oorza
ken hiervan, dat er eigenlijk weinig menschen in Nederland zijn, die 
de valsche zegels van de echte kunnen onderscheiden." Als dit zoo 
is, — en de ondervinding, die ik opdeed bij tal van handelaren 
bewees mij, dat deze heer volkomen gelijk had — zoo hoop ik, dat 
dit artikel moge bijdragen tot het feit, dat zij, die dit land verza
melen, hun collecties eens vergelijken met de hieronderstaande 
beschrijving, opdat zij eenige valsche kunnen verwijderen, of zich 
verheugen over de echte, die zij bezitten. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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AAN DE ABONNé'S. 
De abonné's worden verzocht hun abonnementsgeld voor het j"aar 

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. Indre, Suriname en 
Curasao ƒ 5.—). Indien daaraan op 1 Februari a s. nog geen gevolg 
is gegeven zullen zij van de abonnementslijst worden afgevoerd. 

DE ADMINISTRATIE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

'•erstrekt (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 Rustenburgerstraat, 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. 

Verslag van de algemeene vergadering, gehouden op Zondag 
24 November 1940 in American Hotel te Amsterdam. 

11,20 uur opent de heer Boeken als vice-voorzitter, met een 
woord van welkom tot de aanwezigen, deze vergadering. Hij noo-
digt den heer Valkema Blouw, als Voorzitter van den Ned. Bond 
van Vereen, van Postzegelverzamelaars, u i t . aan de bestuurstafel 
plaats te nemen. Vervolgens herdacht hij het verschelden van onzen 
kundigen en algemeen geachten voorzitter, wijlen den heer van Essen, 
die zooveel in het belang van de Philatelie in het algemeen en in dat 
van de Ned. Ver. in het bijzonder heeft gedaan. Ook aan het heengaan 
van ons eerelid en vroegeren penningmeester, wijlen den heer 
Klinkhamer, alsmede van den vroegeren Hoofd-Redacteur van 
het Ned Maandblad voor Philatelie, wijlen den heer Zwolle, 
wijdde hij woorden van groote erkentelijkheid. Door het in acht-
nemen van eenige oogenblikken van stilte, eerden de aanwezigen 
staande de afgestorvenen. 

Was 1939 voor onze vereeniging — aldus de voorzitter — een 
gunstig jaar, van dit oorlogsjaar zal zulks met gezegd kunnen 
worden, wij willen echter met vertrouwen de toekomst tegemoet 
gaan Het is aan bijzondere omstandigheden te wijten, dat de alg. 
vergadering zoo laat in het jaar gehouden wordt. Na het verzoek 
te hebben gedaan, in de besprekingen de noodige kortheid te 
betrachten, opdat een ieder tijdig zijn woonplaats weder zal kun 
nen bereiken, verklaart de voorzitter deze vergadering voor ge
opend. 

De punten 2, 3, 4 en 5 worden goedgekeurd. 
Punt 6 Verkiezing van een Voorzitter, uitgebracht 336 stem

men. Hiervan verkrijgt de heer Costerus 302 stemmen, de heer 
Roelofsz 33 stemmen, één stem blanco; zoodat de heer Costerus 
gekozen is. Deze, het woord verkrijgende, legt getuigenis af van 
zijn warme gevoelens, welke hij voor de Ned. Ver. koestert; alhoe
wel hij zich bewust is van de zware verantwoordelijkheid, welke 
hij te torsen krijgt, wil hij toch gaarne deze benoeming aanvaar
den, onder dankzegging voor het vertrouwen der vergadering. 
De heer Boeken wenscht den heer Costerus geluk met den uitslag 

der verkiezing. De heer Valkema Blouw sluit zich bij de woorden 
van den voorzitter aan; maar hij wenscht ook den Bond met de 
verkiezing van den heer Costerus geluk, daar hij weet, welke 
groote liefde de heer Costerus voor den Bond koestert. 

Punt 7. De heer Wittkamper wordt met volle instemming der 
vergadering tot bestuurslid herkozen. Voor de ontstane vacature 
zijn 2 candidaten; uitgebracht worden 336 stemmen; hiervan 249 
voor den heer Keiser en 87 voor den heer Roelofsz, zoodat eerst
genoemde IS gekozen. Deze dankt de vergadering voor het in hem 
gestelde vertrouwen, waarna hij aan de bestuurstafel plaats 
neemt. 

Punt 8. Het bestuursvoorstel wordt goedgekeurd. 
Punt 9. De Bondsvoorzitter brengt de bezwaren, welke aan het 

instituut van Bondshandelaren verbonden zijn, naar voren. De 
af deeling „HaTarlem" licht het voorstel nader toe, in het belang 
der Philatelie is het dringend noodzakelijk, dat Postzegelhandela
ren, die hun klanten op vakkundige en eerlijke wijze willen bedie
nen, een of ander embleem kunnen aanbrengen, dat door den Bond 
wordt vastgesteld en uitgereikt. De afdeelmgen „Boskoop" en 
„West-Friesland" zijn voor het voorstel Haarlem, doch spreken 
den wensch uit, dat voorstellen met redenen omkleed en voorzien 
van bestuursbeschouwingen tijdig ter kennis van de afdeelmgen 
worden gebracht. De heer Costerus doet het voorstel, dat de 
Bond aan de handelaren een brief zou richten, waarin hun ver
zocht zou worden, op te geven welke fouten er in den handel 
voorkomen en op welke wijze deze fouten naar hunne meening 
kunnen worden opgelost. De heer Valkema Blouw schetst uitvoe
rig, de onoverkomelijke bezwaren, welke dit voorstel voor den 
Bond medebrengt. Hij zal deze aangelegenheid met het Bondsbe-
stuur bespreken, een brief van de vereeniging is niet noodig; hij 
IS thans voldoende ingelicht. De vergadering kan zich met dit 
voorstel vereenigen. 

Punt 10. De afgevaardigde van Haarlem deelt mede, dat hij dit 
voorstel zal intrekken, indien het bestuur een commissie wil be
noemen, welke dan volgend jaar met een uitgewerkt voorstel tot 
reglementswijziging komt. De secretaris wijst er op, dat het be
stuur in zijn laatst gehouden vergadering besloten heeft, te trach
ten de algemeene vergadering in 1941 zoo vroegtijdig mogelijk te 
houden In verband daarmede stelt hij voor het resultaat daarvan 
eerst af te wachten, welk voorstel wortd aangenomen. 

Punt 11. De algemeene vergadering in 1941 zal te Amsterdam 
gehouden worden. 

Punt 12. De afgevaardigde van den Haag brengt verslag mt 
omtrent een onderzoek, door het afdeehngsbestuur in samenwer
king met den Directeur verkoop ter plaatse gehouden, naar ver-
valschingen, welke aldaar door een lid zijn gepleegd. De gebruikte 
stempels zullen in het Maandblad afgebeeld worden. De afdeeling 
Leiden deelt mede, dat de tentoonstelling instede van dit jaar, 
naar alle waarschijnlijkheid in 1941 gehouden zal worden. De 
afdeehng Voorschoten stelt de vraag, of de zelfstandigheid der 
afdeehngen zóó ver kan gaan, dat een lid der Ned Ver. voor het 
hdmaatschap van een afdeeling geweigerd kan worden Inderdaad 
kan dat De heer Costerus is voorstander van een gelijkluidend 
huishoudelijk reglement voor alle afdeelmgen, waardoor een 
dergelijke • weigering voorkomen wordt Verscheidene afdeelmgen 
verklaren daar niet voor te zijn, elke afdeehng moet het recht 
behouden, candidaten al dan niet aan te nemen De heer Costerus 
wil wel ballotage behouden, doch is er tegen, dat iemand met 1 
stem tegen, voor het lidmaatschap geweigerd wordt. 

De afgevaardigde van Haarlem brengt den wensch naar voren, 
dat de beheerders van het Maandblad hunne volle aandacht zullen 
schenken aan de betroifwbaarheid der adverteerders; indien een 
gegrond gebleken klacht over een adverteerder is ingediend, moet 
deze voor altijd uitgesloten worden. De voorzitter deelt nog mede, 
dat voor 1941 de financieele commissie zal bestaan uit de beeren: 
Boel, Poulie en Roelofsz. 

Ten slotte brengt de heer Costerus den heer Boeken hulde voor 
de wijze, waarop deze, thans voor de tweede maal, het voorzitter
schap heeft waargenomen Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter 2 uur nam. deze vergadering. 

Nieuwe leden ingaande 1941. 
432. A C Meijling, Grundellaan 27, Hengelo (O) , (V) (oud-lid). 
439 G van der Linden, Laan van Meerdervoort 718, Den Haag 

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

459. M. W. van Stein Callenfels, Proosdijweg 3, Nijmegen. (V. 
en L.). 

466. J. Wmters, 2uiderhagen 3, Delden (V. en L.). 
479. G. J. Boom, Peppellaan 4, Voorschoten. (V. Alg. en Ned. 

Kol. L.). 
505. H. G. Hofman, Jan Steenlaan 25, Apeldoorn (V.). 
508. L. C. Quartal, Koudhoornlaan 18, Ugchelen (V.). 
515. J. van Houtum, Hoenderloscheweg 84, Ugchelen (V.). 
654. D. van de Plaats, Zwolscheweg 480, Apeldoorn (V.) (Oud-lid). 
674. ir. J. Klaarenbeek, Tut . Noltheniuslaan 24, Apeldoorn (V.). 
679. G. J. ter Borg, Prinsesselaan 4, Apeldoorn. (V.). 
682. P. G. Geurts, Ugchelen. (V.). 
766. Th. M. Vaillant ,van Lijndenlaan 12, Apeldoorh (V.). 
742. J. H. Buskamp Jr., van Rhemenslaan 1, Apeldoorn (V.). 
777. N, W. Melissen, Ugchelen (V.). 
520. mej. C. M. A. Leenderts, Loolaan 8, Apeldoorn (V.), (oud-

lid). 
529. P. K. Mensink, Kerklaan 8, Apeldoorn (V.). 
533. M. M. Poleij, Textielweg 2, Apeldoorn (V.). 
536. W. Auping Jr., „de Wever", Otterlo (V.). 
538. T. Uit de Bos, Jachtlaan 129, Apeldoorn (V.). 
555. J. L. F. Leeuwenhoek, de Ruijterstraat 32, Apeldoorn. (V.) 

(oud lid). 
572. R. J. Hulskamp, Hoofdstraat 37, Apeldoorn (V.). 
575. J. H. J. Stouten, Dorpsstraat 156, Nieuwveen (V. en L.). 
579. J. Seriier, Fabriekstraat 16, Apeldoorn (V.). 
585. A. Troost, Heerenstraat 3, Monster (V.). 
602. Max van Son, Hoofdstraat 102, Apeldoorn (V.). 
597. "W. A. Westerveld, Marktplein 11, Apeldoorn (V.). 

Aanmeldingen. 
A. Bernhard, jhr. mr. G. W. Molleruslaan, Apeldoorn (V. en L.). 
F. Th. Holsboer, Noordersingel 92, Leeuwarden (V. en L.). 
C. J. Bormet, Jul. van Stolberglaan 22, Alkmaar (V.). 
P. A. Hasselaar, Tankhoofd 1, Vondelingenplaat, Pernis-Rotter

dam (V. en L.). 
C. van der Weijden, Groen van Prinsterenstraat 49, Vlaardingen, 

Postbus 34 (V. en L.). 
C. Hoogvorst, Populierenlaan 56, Beverwijk (V. en L.). 
H. R. Overbeek, Hengeloschestraat 181, Enschede (V.). 
H. Borkent, Koppellaan 6, Apeldoorn (V.). 
K. van Tricht, Jachtlaan 37, Apeldoorn (V.). 
G. J. ter 'Borg, Prinsesplein 4, Apeldoorn (V.). 
W. Prins, Regentesseplein 40, Apeldoorn (V.). 
R. de Jonge, Sumatralaan 44, Apeldoorn (V.). 

Adersveranderingen. 
662. H. M. Stein, Wanningstraat 19, Amsterdam 2 . 
312. mr. G. W. van Staeple, Jac. Pennweg 11, Hilversum. 

99. M. de Heer Kloots, Westerhoutstraat 40, Haarlem. 
308. A. L. J. de Pauw, voorm. comm. art. schietkamp, p.a. Dep. 

van Defensie, Den Haag. 
605. P. Suter, Waldgartenstrasse 8, ZoUikerberg, Schweiz. 
116. Joh. P. de Herder Jr., Michelangelostraat 7bis, Amsterdam Z. 

Bedankt. 
362. P. Richter. 
143. mej. A. M. Pellen. 
452. J. W. Schachtschabel Jr 
747. W. J. Schokker. . 

Bedankt met 
401. P. H. v. d. Wiele. 
338. mej. J. M. Zwaan. 
162. dr. H. D. Mak van Waaij. 
562. A. W. Herklots. 
894. W. D. F. Schas. 
720. G. Joha. 
313. A. Schwartz. 
586. J. G. Grüxke. 
781. W. H. G. Palm. 

ingang van 1941. 
795. H . Lotz. 
377. W. H. J. de Geest. 
783. D. van der Weel Dzn. 
884. mej. J. D. P. Manassen. 
676. mevr. C. A. Petit. 
754. C. C. Krieger. 
126. W. F. G. Härtung. 

82. J. J. van Heukelum Stuijt. 
3. W. van Egmond. 

Overleden. 
124. W. Tinkelenberg. 
701. E. Weiss. 

Mededeeling Bestuur. 
In verband met het voornemen, de algemeene vergadering in 1941. 

zoo vroegtijdig mogelijk te houden, verzoekt de secretaris het jaar
verslag en een afschrift der ledenlijst der afdeelingen nog in de 
maand Januari te mogen ontvangen. 

Bekendmaking Penningmeester. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd uit-

genoodigd hun contributie 1941 (ƒ 5.—) vóór 1 Februari a.s. te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag be
schikt worden. Den leden in Ned.-Indië wordt beleefd verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. 
van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1941 (ƒ 5.—) avant Ie Ier février. Au de lè 
de cette data on disposera a leurs frais. 

Membres are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1941 (5.—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht, ihren Jahresbeitrag für 1941 (ƒ5.—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach diesem 
Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER JR., 

Gironummer 33805. Graaf Florislaan 58, Bussum. 
Vervalschingen. 

Hieronder volgen afdrukken van de cliché's, welke vervaardigd 
waren voor het vervalschen van postzegels en opdrukken, sedert 30 
Augustus 1940. 
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Afdeeling Amsterdam. 
Verslag van de vergadering gehouden op 20 November 1940, 7.15 u. 
Nadat de voorzitter, de heer Keiser, de vergadering heeft ge
opend, constateert hij tot zijn genoegen, dat nog een twaalftal leden 
aanwezig zijn. Hij wijst dan op de groote prijsstijging van postzegels 
en adviseert den leden deze nauwkeurig te volgen, hetgeen van 
belang kan zijn bij het ruilen van zegels. Vervolgens memoreert de 
voorzitter, dat ondanks de tijdsomstandigheden, de uitgifte van 
nieuwe zegels doorgaat en vertelt van de nieuwe uitgiften in Neder
land vei schenen. Hij spoort ons aan de kinderzegels 1940 aan te 
schaffen. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn goedge
keurd, komt de benoeming van een eerste secretaris aan de orde, 
in welke functie de heer P. J. Glerum wordt gekozen. Aan de 
scheidende Ie secretaresse mej. Pellen wordt dank gebracht voor de 
door haar verrichte werkzaamheden. Mej. Pellen verzorgde de 
notulen immer met smaak en nauwgezetheid en de aangename toon 
van haar verslagen zullen wij noodc missen. De geheele vergadering 
hoopt van ganscher harte dat mej. Pellen voor de philatelic en onze 
afdeeling behouden zal blijven. Na de verloting komt de bezichti
ging van een collectie „Argentinië" aan de beurt, voorafgegaan 
door een causerie van den heer Glerum over dit verzamelgebied. 
Spreker betreurt het dat overzee-fenden en meer in ' t bijzonder de 
Zuid-Amerikaansche staten in ons land zoo weinig worden verza
meld. Na vervolgens op de belangrijkste details van zijn Argentinië 
collectie te hebben gewezen, wordt overgegaan tot de bezichtiging 
hiervan. Bij het sluiten van de vergadering deelt de voorzitter nog 
mede, dat de algemeene vergadering van de Nederlandsche Ver-
eeniging op 24 November in hotel Americain alhier wordt gehou
den en roept den leden op deze vergadering te. bezoeken. Na de 
sluiting van het officieel gedeelte werd de bijeenkomst nog eenigen 
tijd voortgezet en tal van philatelistische vraagstukken werden ge
animeerd besproken. G-

Afdeeling Gooi en Eemland. 

In Memoriam 
J. W. TINKELENBERG 

18 November overleed te Hilversum de heer J. Tinkelenberg. Hij 
behoorde tot hen, die veel belang stelde in het wel en wee van 
onze afdeeling, zij het dan ook, dat zijn gezondheidstoestand het 
hem in de laatste tijden niet veroorloofde, de vergaderingen trouw 
bij te wonen. Aan de Grieksche postzegels had hij zijn bijzondere 
philatrfistische liefde verpand; hem daarover te hooren spreken en 
zijne verzameling te zien, was een genot. Met eere zullen wij hem 
blijven herdenken. B. 

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

Verslag van de vergadering van 25 November 1940. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en ver

welkomt speciaal het candidaat-lid, den heer van Loon en het 
nieuwe jeugdlid, den heer Wijdicks, terwijl de heer van Wijk toe
gesproken wordt om zijn enthousiasme, waar hij de reis van Tilburg 

maakte per rijwiel om deze vergadering te kunnen bijwonen. Aan
wezig zijn 42 leden. De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd en de candidaat-leden met op één na algemene stem
men als lid aangenomen. Besloten wordt om de Januari-verloting 
wederom op dezelfde beproefde wijze als voorheen te doen plaats 
hebben en in de verlotingscommissie te benoemen de heren Cra
merus, Soutendam en ondergetekende. Na pauze, verloting en, 
rondvraag wordt de vergadering daarop door den voorzitter ge
sloten. J. C. G. V. d. B. 

Nieuwe leden. 
261. (S.E.Z.) mr. Frans Bielders, 2e Muntstraat 3, Breda, giro 99727. 
295. (S.E.N.K.) M. A. J. Melissen, Ginnekenweg 95, Breda, giro 

108646. 
322. (S.E.Z.) A. J. A. P. van Loon, Kard. van Enckevoirtstraat 13, 

Tilburg. 
243. (S.NK.) W. H. van Vriesland, Gerrit Jan Mulderstraat 89 B, 

Rotterdam W., giro 114700. 
Nieuw jeugdlid. 

2. F. "Wijdicks, Chasséstraat 31, Ginneken. 
Bedankt als lid per 31 December 1940. 

53. mevr. D. C. J. Bakker-Rijken, 's Gravenhage. 
396. S. A. Blok, 's Gravenhage. 
196. C. J. J. van Dongen, Dongen. 
427. J. Enserink, Kampen. 

46. mrs. R. Meys, Northwood. 
509. H. W. J. Schorteldoek, Delft. 
260. D. Vermeulen Naaijen, Zeist. 
239. E. Wol, Krimpen a.d. IJsel. 

Adreswijzigingen. 
393. A. J. A. J. Magielsen, p.a. C. v. Bergeyk, Postbus 4, Breda. 
206. Naam is W. van Splunder en niet W. van Sprundel. 
468. J. H. van Wermeskerken, than? Minister Nelissenstraat 21, 

Breda. 
250. W. Reinhold, thans Vijverstraat 3a, Breda. 
252. F. P. J. van Brussel, thans Heuveloordstraat Ha, Baarn. 
262. M. H. A. Sitzen, Sweelinckplein 22, 's Gravenhage. 
J. 7. mej. J. E. v. d. Bosch, thans Vinkenbaan 12, Santpoort (Stat.). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 December 1940, des avonds 

20.00 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken", op Zaterdag 11 Januaii 

1941, des avonds 18.00 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Januari 1941, des morgens 10.3C 

uur, in „Moderne", Breda. 

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

In Memoriam 
J. E. AVIS 

Amsterdam. 

Verslag der Jaarvergadering van Zaterdag 30 November 1940. 
Aanwezig 69 leden. Te 3 uur 30 opent de voorzitter deze verga

dering en geeft een korte persoonlijke beschouwing over de om
rekeningswaarde van de Yvert franc, welke ongeveer op 3 % 
cent per franc uitkomt voor modern Europa. Buiten Europa wordt 
dit wat lager. Hij beveelt het koopen van zegels buiten Europa 
aan nu de prijzen hiervoor nog laag zijn. Vooral Afrika zal bin
nenkort in het middelpunt van de belangstelling komen. De no
tulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en 
de vijf candidaatleden met nagenoeg algemeene stemmen tot lid 
aangenomen. De jaarverslagen van den len secretaris, den pen
ningmeester, het hoofd van de afdeeling verkoop en den biblio
thecaris worden voorgelezen en de betreffende functionarissen 
onder applaus bedankt voor de door hen gegeven krachtsinspan
ning in dit zoo moeilijke jaar. Naar aanleiding van de gunstige 
financieeie uitkomsten wordt besloten voortaan bij de algemeene 
verloting, welke vier maal per jaar wordt gehouden, 40 in plaats 
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van 30 prijzen beschikbaar te stellen. Met enthousiast applaus 
wordt tevens de mededeeling begroet, dat in den vervolge 5°/o in 
plaats van IC/o provisie zal worden berekend op de rondzending-
afrekeningen. De Kascommissie, bestaande uit de heeren Posthuma, 
Lente en de Jong adviseeren den penningmeester en het hoofd 
van de afdeeling verkoop décharge te verleenen voor het door hen 
gevoerde beheer, wat door de vergadering wordt aangenomen. 
Tevens wordt den sectiehoofden dank gebracht voor het vele 
belanglooze werk. De bestuursverkiezing levert het volgende resul
taat op: gekozen de heeren Pa*thuma en Poulie, herkozen de heer 
Siegmund. De heeren v. d. Hurk , Kästeln en Roodenburg worden 
gekozen als leden, resp. pl.verv. lid van den Raad van Beheer. De 
heer Beuth geeft vervolgens eenige inlichtingen over de Nationale 
ruildag, welke wederom met Kerstmis zal worden gehouden in 
„De Brakke Grond". Vervolgens brengt de eerevoorzitter met 
warme gevoelvolle woorden onzen scheidenden voorzitter dank 
voor zijn leiding in de afgeloopen drie jaar. Hij heeft onze ver-
eeniging nieuw leven ingeblazen en nieuwe inzichten naar voren 
gebracht. Steeds heerscht op HoUandiavergaderingen een prettige 
stemming. "Wij zullen hem noode missen. Het langdurige applaus, 
dat op deze toespraak volgde, was een bewijs, dat een ieder met-
het gesprokene van harte instemde. De Heer de Beer dankte in 
-Ie eerste plaats den eerevoorzitter en de vergadering voor de har
telijke woorden en verklaarde immer bereid te zijn de belangen 
van Ho'ln idia te behartigen. Ook dankte de heer de Beer zijn 
medebestuursleden voor de aangename samenwerking. De heer 
Bonjoanny bedankte vervolgens het bestuur voor de vele moeite, 
welke het zich heeft gegeven voor het leiden van de vereeniging. 
De volgende vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 28 
Dicember a.s. om 3 uur. Na veiling van 7 kavels volgt de alge 
mee.-^" verloting. Prijswinnaars zijn: 58, 151, 299, 278, 23, 359, 11'^, 
109, ??2, 249, 205, 130, 52, 112, 150, 287, 306, 18, 19, 235, 259, 
.'2, 210, 208, 22, 67, 214, 68, 244, 277, 5, 302, 21,_ 47, 236, 146, 281. 
145, 260, 272. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter te 
half zcs de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
Mr. A. W. L. Talma Stheeman, Maasstraat 150 II, Amsterdam Z. 
F. K. Sinek, Olympiaplein 1131, Amsterdam Z. 
H. S. Ran, Ie Atjehstraat 49hs., Amsterdam O. 
F. N. Scheephorst, Hobbemakade 105 II, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
H. G. V. d. Ben, Laplacestraat, Amsterdam O. 
J. E. Avis, Minervaplein, Amsterdam. (Overleden). 

Adresveranderingen. 
N. A. Tillman, Krammerstraat 3 II, Amsterdam Z. 
J. H. E. Palmen, Frankenstraat 36, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 December 1940, des middags 

om 3 uur in „De Brakke Grond", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 December 1940, des middags 

om 3 uur in Hote l Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 30 November 1940. 
Een 33-tal leden zijn aanwezig. De voorzitter doet mededeeling 

van het aftreden van het bestuurslid, den heer Fröger wegens ver
trek. Met algemeene stemmen wordt de heer "Wals gekozen als 
sectiehoofd, in de vacature van den heer Fröger, aan wiens adres 
door den voorzit ter waardeerende woorden worden gesproken 
voor zijn werk gedurende den tijd, dat hij sectiehoofd was. De heer 
Fröger dankt voor de medewerking, die hij steeds heeft ondervon
den. Vijf candidaat-leden hebben zich aangemeld. Van mevrouw 
Bsse. van Heerdt-Kolff is een present-exemplaar voor de Bibliotheek 
ontvangen van haar brochure: „Het vervoerwezen te land, te water 
en door de lucht, op postzegels." Voor afvaardigmg onzer vereeni
ging in den Raad van Beheer worden wederom benoemd de heeren 
de Bas, dr. van Gittert en Evers, de laatste als reserve. Aan dr. Van 
Gittert, die niet aanwezig was, zal gevraagd worden deze candida-

tuur te aanvaarden. Als Verificatie-commissie zullen dit jaar fun-
geeren de heeren Bon, mr. Haalman, en "Wigman (reserve), behou
dens toestemming van den eerst- en laatstgenoemden, die niet ter 
vergadering aanwezig waren. 

De heer Evers stelt voor een enquête onder de leden te houden, 
in te dienen in den vorm van een opstel over het onderwerp: 
„"Waarom verzamel ik postzegels". Dit voorstel zal nader behan
deld worden. 

Op voorstel van den voorzitter zal als landenwedstrijd voor de 
Decembervergadering gekozen worden Luxemburg vóór 1914. Er 
werden eenige nieuwe uitgiften van Roemenië en Joego Slavië 
getoond. De voorzitter doet nogmaals een beroep op de leden om 
de jeugdclub als leider in bescherming te nemen, waarvoor de 
heer mr. D. Haalman zich alsnog disponibel stelt. 

Bij den Rondvraag deelt de heer "Werff mede, vernomen te heb
ben, dat de oplage der 40 en 50 et. en ƒ 1.— Nederl. Indië met wa
termerk, welke aan het Philatelistenloket te Amsterdam verkocht 
zouden worden, in haar geheel in handen was gekomen van een 
postzegelfirma te Amsterdam, die thans voor de zegels schandelijk 
hooge prijzen vraagt. 

De voorzitter, de heer de Bas, zegt toe, in zijn kwaliteit van 
secretaris van den Bond, pogingen te doen om alsnog deze zegels 
voor de verzamelaars ter beschikking te doen stellen. 

Na een uitgebreide veiling waarbij flinke prijzen gemaakt, althans 
door limiteering gevraagd, werden voor Nederl. Koloniën, en de ge
bruikelijke verloting, kwam het einde der vergadering. 

Candidaat-leden. 
H. F. A. Miltenburg. J. F. Semeyn Esser. * 
L. A. J. E. Pinkers. H. A. Wolleswinkel. 
J. Riet. 

Adreswijzigingen 
A. Drijver, thans Mariahoek 5, Utrecht. 
J. P. "Werff, thans Groeselaan 271bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Donderdag 12 December 1940, des n.m. 

8 uur in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Zrterdag 28 December 1940, des namiddags 

half drie in Hotel yÜA kasteel van Antwerpen", Oude Gracht, 
Utrecht. 

Agenda: 1. Openi-,g. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5 Pauze: L^-idenwedstrijd Luxemburg voor 1914. 6. Uitslag 
Landenwedstrijd ''. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 10. Slui
ting. 

Bijeer Vjmsten Jeugdclub, op Zaterdagen 21 December en 4 
Januari a.s. van 2.30 tot 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 23 November 1940. 
Na de opening worden de notulen der vorige vergadering voor

gelezen en onveranderd goedgekeurd, waarna de voorzitter, terwijl 
de leden zich van hunne zetels verheffen, ons overleden lid, den 
heer Henneveld, met zeer waardeerende woorden herdenkt. 

Bij de ingekomen stukken is niets bijzonders; alleen een schrij
ven ingekomen van België ter aanbeveling van een speciale post
zegelcatalogus van dit land geeft aanleiding tot enkele bestellingen. 

Een ingekomen schrijven van de bekende philateliste mevr. Besse. 
van Heerdt-Kolff ter begeleiding van een door haar geschreven 
en aan onze Bibliotheek geschonken exemplaar-boek over het 
Vervoerwezen op de zegels wordt dankbaar voorgelezen en het 
geschenk aanvaard, waarvoor bereids is dank gezegd. 

De voorgehangen candidaten worden goedgekeurd en aangenomen 
en na afdoening van huishoudelijke stukken wordt overgegaan 
tot de veiling en verloting, waarna de Voorzitter de vergadering 
sluit. 

Nieuwe leden. 
jonkhr. A. J. Boreel de Mauregnault. 
J. J. "Weenenk. 
A. G. Deenik. 
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Candidaat leden. 
A. J. H. Boertee-de Fraiture. 
C. Donker. 
G. A. Elema. 

Bedankt per 31 December 1940. 
A. W. Brumme. J. F. van Leeuwen. 
L. P. Bot. mevr. J. M. van Nie-van Nie. 
J. van der Chys. C. J. Reyerse. 
mevr. A. Dony-van Lanschot. C. L. Tjassens Keizer. 
mevr. J. Huizing-Boels. M. W. J. Siewertsz van Reesema. 

Overleden. 
D. J. Henneveld. 

Adreswijzigingen, 
H. M. Braam, thans Parallelweg, Hoogezand. 
J. P. van Harencarspel, thans Balistraat 117, 's Gravenhage. 
C. Kivit, thans Tomatenstraat 124, 's Gravenhage. 

Mededeeling. 
Vergadering op Zaterdag 28 December 1940 des middags ten 

half drie in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Punten van behandeling: Notulen. Ingekomen stukken. Mede-

deelingen. Eventueele onderlinge veiling. Rondvraag. Verloting. 
Rondzendboekjes. 

De Directeur der rondzendingen, de heer E. K. Boissevain, Groot 
Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, houdt zich ten zeerste aanbevolen 
voor inzending van rondzendboekjes. , 

Contributiebetaling. 
Het zal het bestuur, ter besparing van incassokosten, zeer aan

genaam zijn, indien de leden hunne contributie willen gireeren 
onder no. 173835, penningmeester Haagsche Philatelisten Vereeni-
ging. Bij voorbaat dank. 

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

Verslag der Algemeene Vergadering op 23 November 1940. 
Aanwezig 96 leden. Voorzitter is de heer C- J. Reijerse. Voor 

de verlotmg zijn zegels geschonken door de beeren Brakenburg, 
Melsert en Van Buuren; falsificaten door den heer v. d. Moer. 

Ter bezichtigmg gaan rond een valsche serie spoorwegzegels 
opdrukken op koppen, en 3 typen 30 c. opdruk vliegzegels Ned. 
Indië. 

Wegens fraude in de rondzendingen wordt 334 R. de Leeuw, 
Voorburg, geroyeerd. 

De voorzitter wijst er op, dat dit zoo met allen gaat. De heer 
Kirchner verzoekt dringend de afgeteekende briefjes te bewaren, 
omdat dit opsporing van fraude vergemakkelijkt. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen aangeno
men, op no. 1493 na. 

In dank ontvangen van Barsse. Heerdt-Koiff: „Het Vervoer
wezen te land, ' te water, enz.". Van Bierbeek te Brussel de geill. 
catalogus van België, Congo en Ruanda. De heer K. F. Friederich 
heeft wederom een prachtcollectie brieven tentoongesteld in ver
band met zijn aangekondigde 2e lezing, waarvan een uittreksel 
hier volgt: 

„De „post" onder het bewind der Eataafsche Republiek 1795-
1806 en die onder het bestuur van het koninkrijk Holland 1806-
1810 is uitvoerig gedurende de lezing behandeld, gevolgd door een 
tentoonstelling, waarbij de stukken als volgt waren ondergebracht 
en wel voor beide tijdvakken op geheel gelijke wijze, nl.: 

Vrijdom van port. Stempels van de Legers. Stempels en zegels 
van de officieele lichamen. 

Ongefrankeerde stukken. Vertrekstempels uit het voorgaande 
tijdvak; vertrekstempels van de Bataaf sehe Republiek, resp. van 
het koninkrijk Holland; plaatsnamen, inplaats van vertrekstem
pels, met de hand geschreven. 

Gedeeltelijk gefrankeerde stukken. 
Gefrankeerde stukken. 
Voorkeur voor de wijze van verzending, met de hand geschre

ven aanduiding „met de postwagen" enz., „met de schuit" enz. 
Het geheel gaf een duidelijk overzicht op welke manier de post 

dier dagen de stukken behandelde, terwijl de opschriften op de 
kartons het volgen der genoemde rubrieken zeer vergemakkelijk
ten. 

De fraaie wapens in witte inkt, van de Bataafsche Republiek en 
van het koninkrijk Holland, welke op zwarte kartons waren 
aangebracht, trokken de aandacht." 

De voorzitter wijst er op, dat de bezoekers van deze vergade
ring een expositie zien, zooals er in Nederland nog nooit is ge
weest. Zoo'n collectie hebben wij nog nooit onder oogen gehad. 

De hees Friederich zal de volgeftde vergadering met het derde 
deel doorgaan. 

Bij de verloting krijgt de heer G. J. Hol den Isten prijs. Na de 
veiling verkoop van boekjes van den heer Zilver, waarvan er veel 
te weinig aanwezig waren. (We zorgen in December voor meer). 

Bij de rondvraag wordt gesproken over de beurs, welke door 
stagnatie met dit gebouw is komen stop te staan. 

De heer Robijn spreekt over de combinaties met zegels van 
7)4 en ZYi c. De heer Gregoire waarschuwt ten sterkste tegen 
speculatie in zegels, die heden nog in Indië, Cura9ao en Suriname 
courseeren. De heer Schrey wijst op ' t begrijpelijke verschijnsel, 
dat b.v. de Nederlandsche Weldadigheidszegels in prijs stijgen. 
De voorzitter waarschuwt tegen te sterke opdrijving, bedankt den 
heer Friedrich voor zijn werk en sluit de vergadering. 

Mededeelingen. 
De penningmeester A. F. Wiederhold, Lübeckstraat 76, Den 

Haag, gironummer 315284, verzoekt in allen gevalle vóór 15 Ja
nuari 1941 de contributie voor 1941 over te maken. Op de De-
cembervergadering in den Haag zal ook gelegenheid zijn te be
talen. 

Vergadering. 
De Decembervergadering op 28 December 1940 zal gehouden 

worden in Pulgri Studio (Louis Seize-zaal), Lange Voorhout 15, 
Den Haag. 

Op de agenda komt het voorstel om de Vereeniging „De Schel
de" aan te nemen als af deeling: „Terneuzen". 

Nieuwe leden. 
Zie candidaatleden Novembernummer (niet aangenomen no. 

1493). 
Verbeteringen. 

1484. G. E. Jense, moet zijn: G. C. Jense. 
768. J. van Zeyl, Provenierssingel 59, Rotterdam C , moet zijn: 

J. A. van Zeyl, Provenierssingel 59b, Rotterdam C. 
1159. A. van Heyzen, Nunspeetlaan 21, Den Haag, is: Nunspeet-

laan 71. 
1350. M. D. de Groot, moet zijn: H . D. de Groot. 
1509. P. N. van Est (niet Eist), Stadhouderslaan 98, Den Haag. 

Niet afvoeren. 
1063. C. Jansen Czn., Fred. Hendrikstraat 53, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
95. B. Th. Timmerman, Julianalaan 32a, Hillegersberg. (Voor

gesteld door W. Doesburg). 
77. Waling Schenkius, Kastanjelaan 10, Aalsmeer. 

146. J. van Oosten, Oosteinderweg 132, Aalsmeer. (Beiden voor
gesteld door F. J. C. Vreeken). 

182. W. M. Evers Hzn., tandarts, Effathalaan 30, Voorburg. 
272. C. J. V. Rooyen, Ligusterstraat 12, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. C. Bender). 
294. L. A. J. Boellaard, Geraniumstraat 216, Den Haag (oud-lid). 
300. J. E. Erdman, adj. com. financiën, dr. Lelykade 314, Sche-

veningen. 
382. M. W. E. Boulonois, Schenkkade 336, Den Haag. (Voorge

steld door A. Ch. P. Hommerich). 
295. A. Seyen ten Hoorn, Fred. Hendriklaan 27, Oegstgeest. 

(Voorgesteld door H. C. L. van Eldik). 
334. Rob. Croonenberg, Stationsplein 2, Roermond. (Voorgesteld 

door H. Rucker en J. Langenhoff). 
472. W. Roosjen, Utrechtsche Straatweg 262, Oosterbeek. 
585. M. Feddema, Kiplaan 19, Den Haag (oud-lid). 
597. P. D. van Gilst, Hanenburglaan 18a, Den Haag. (Voorge

steld door F. J. Blankenburg). 
613. J. E. de Vries, Daguerrestraat 81, Den Haag. (Voorgesteld 

door O. J. V. d. Meer). 
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635. mevr. H. Frankvorst-Diphorn, Oranjesingel 53, Voorschoten, 
jl. 10. J. Kortekaas, A 41, Oude Wetering. 

628. J. Monteny, Fahrenheitstraat 282, Den Haag. (Voorgesteld 
door C. Lokkers). 

368. J. Westerduin, Haagweg 113, Rijswijk (Z.H.). (Voorgesteld 
door mej. Wijnen). 

701. mevr. I. van der Loo-IngenHousz, Anna v. Saxenstraat 1, 
Den Haag. (Voorgesteld door mej. W. F. v. d. Loo). 

715. H. Norden (jl. 2), Spui 169, Den Haag. 
700. H. G. Broese v. Groenau, v. Reesstraat 34, Den Haag (Voor

gesteld door A. A. Heyting). 
703. B. Reuijl, boekhouder, Lehmkuhlstraat 11, Kampen. 
732. C. G. Oldenburg, hoofd eener bijzondere school, Fernhout-

straat 36, Kampen. 
739. W. Klüvers, ambtenaar secretarie, Vingboomstraat 8, Kam

pen. (Alle drie voorgesteld door K. F. v. d. Veen). 
770. D. Barents, Rhijnvis Feithlaan 13, Bussum. (Voorgesteld 

door P. H. Baggerman). 
923. P. C. Baas, Standhasenstraat 55rd., Dordrecht, afd. D. 
948. G. Bekker, A. v. Bleyenburghstraat 2, Dordrecht, afd. D. 
917. P. de Vries, Plein 34, Haarlem. (Voorgesteld door L. C. 

Mooy). 
1493. L. V. d. Spek, Burg. v. d. Werffstraat 119, Den Haag. (Voor

gesteld door J. Voerman). 
975. Chr. Molhuyzen, Motorgemaal, Zuidscharwoude. (Voorge

steld door W. Tuyn). 
991. dr. P. Bolt, Herman CoUeniusstraat 1, Groningen. (Voor

gesteld door T. Kalma). 
1053. J. H. Veling, Daguerrestraat 60, Den Haag. (Voorgesteld 

door M. de Bont). 
978. J. C. Schmittmann, vertegenwoordiger Brocapharm, |oos 

Banckersweg 19hs., Amsterdam W. (Voorgesteld door C. v. 
Thuyl). 

1043. J. H . G. Nachtweh jr., v. Oosten de Bruynstraat 15, Haar
lem. (Voorgesteld door L. C. Mooy jr.). 

1045. W. H. J. de Geest, Pr. Julianaplein 3, Leidschendam. (Voor
gesteld door C. J. Reijerse). 

Verder zijn candidaat-leden het bestuur en de leden van de post-
zegelvereeniging „De Schelde" t.w.: 

Voorzitter C. J. ' t Gilde, Koestraat 5, Axel, giro 274752, 
(reeds lid). 

1512. Secretaris L. J. Kotvis, Kanaalzicht 58, Sluiskil, giro 352462. 
1513. Penningmeester A. Kalfsvel, Poelstraat ?0, Sas van Gent, 

giro 386050. 
1514. Commissaris C. J. Kolijn, Korte Dijkstraat 5, Terneuzen, 

giro 103557. 
Commissaris en administrateur van het rondzendingsverkeer 
J. Dhaeze, Burgemeester Geillstraat 3, Terneuzen. 

1515. A. A. Nobels, Nieuwenhoornstraat 64A, Rotterdam Z. 
1516. B. Vledder, Ramlechstraat 25B, Rotterdam O. 
1517. P. Gazan, Van Bovenstraat 2, Terneuzen. 
1518. L. J. Brederode, Stationsweg 30, Terneuzen. 
1519. G. Lokerse, Iholensstraat 54, Terneuzen. 
1520. L. Dobbeleir, Axelschestraat 127, Terneuzen. 
1521. M. Schmitt, Dahliastraat 16, Terneuzen. 
1522. A. A. Nonnekes, Dokweg 26, Terneuzen. 
1523. A. den Exter, Leliestraafc 10, Terneuzen. 
1524. K. Dees, Bernhardstraat 6, Terneuzen. 
1525. P. de Ridder, Dahliastraat 9, Terneuzen. 
1526. F. Remery, Tuinstraat 26, Terneuzen. 
2527. J. de Jongh, Scheldekade 65 achter, Terneuzen. 
1528. P. Borgstijn, Noordstraat 68, Terneuzen. 
1529. J. Meijer, Molenzicht 5, Terneuzen. 
1530. P. Fijn van Draat, Noordstraat 72, Terneuzen. 
1531. A. V. Wijck, Brouwerijstraat 5, Terneuzen. 
1532. P. Kaijser, Hoogendijk 20, Terneuzen. 
1533. J. J. Doornebos, P.Z.E.M., Sluiskil. 
1534. M. Nijssen, Kanaalweg 7, Sluiskil. 
1535. A. J. Pijnacker, Kanaalzicht, Sluiskil. 
1536. M. Schoof, Bovenweg 55, Sluiskil. 
1537. ir. A. Blairon, A.C.Z., Sluiskil. 
1538. M. Nijssen jr., Louisastraat 2, Sluiskil. 
1539. C. de Ridder, Kanaalzicht 47, Sluiskil. 
1540. P. Kribbe, Kastanjestraat 11, Sas van Gent. 
1541. J. I. Lauret, Schulpenpad 14, Sas van Gent. 

1542. G. J. Wormmeester, Walstraat, Sas van Gent. 
1543. C. de Nocker, Wilhelminalaan 14, Sas van Gent. 
1544. L. Boel, Stationsplein 8, Sas van Gent. 
1545. R. Stofferis, Molenstraat 5, Sas van Gent. 
1546. M. de Feijter, Julianastraat 32, Souburg. 
1547. A. Zegers, Vogelenzangstraat 49 II, Amsterdam W. 
1548. P. V. Fraaijenhove, Wilhelminastraat 3, Axel. 
1549. A. W. van der Burg, Bylocqueplein 8, Axel. 
1550. A. S. Ruytenburg, Magrotte 57, Axel. 
1551. W. van Vessem,-Plein 22, Zaamslag. 
1. (adsp. lid) J. Harpe, Noordstraat 28, Terneuzen. 
2. (adsp. lid) G. Herrebout, Lange Kerkstraat 11, Terneuzen. 
3. (adsp. lid) A. Butler, Noordstraat 61, Terneuzen. 
4. (adsp. lid) M. Verstraeten, Kanaalzicht 51, Sluiskil. 
9. (adsp. lid) C. A. L. Kotvis, Kanaalzicht 58, Sluiskil.. 

Adreswijzigingen. 
1261. R. Schenkhuizen, thans Sanatorium Zonnestraal, Hilversum. 
1410. H. F. A. Miltenburg, thans Minstraat 19bis, Utrecht. 
262. W. Lenze, thans van Slingelandtstraat 155, Den Haag. 
1059. J. J. Robijn, thans Laakkade 80, Den Haag. 
1368. W. R. J. van der Loo, thans Claes de Vrieslaan 143B, Rot

terdam. 
305. P. H. Bonnerman, thans Prins Mauritslaan 84 of 184, Den 

Haag. 
676. P. J. W. Raumann, thans Groot-Hertoginnelaan 31, Den 

Haag. 
677. mevr. E. M. Akkerhuys-de Wijs, thans Groot-Hertoginne

laan 31, Den Haag. 
322. R. Miedema, thans De Ruyterweg 77, Leeuwarden. 
882. C. Nieuwland, thans Lusthofstraat 212a, Rotterdam O. 

C. L. van Resteren, thans Laan v. Meerdervoort 785, Den 
Haag. 

266. G. J. Sas, thans ??? 
756. R. Rosenthal, thans Hessenweg 228, De Bilt 

1356. P. M. Boelen, thans J. v. Scorelstraat 44bis A, Utrecht. 
1274. P. V. d. Struijf, thans Amsterdamschestraatweg 278, Utrecht. 

Geroyeerd. 
334. R. de Leeuw, Voorburg. 

Bedankt tegen 1 Januari 1941. 
Ingevolge onze statuten geldt opzegging van het lidmaatschap 

na 1 December 1940, niet meer voor het Vereenigingsjaar 1941. 
Dringend verzoek ons in dezen niet lastig t'- vallen. 

294. dr. Coster van Voorhout, 272. mevr. E. Greup, Den Haag. 
Den Haag 1352 J. L. Chaillet, Den Haag. 

1324. J. Koechlin, Rijswijk. 732. J. B. van Aerde, Voorscho-
382. F. J. van West, Den Haag. ten. 

1110. jhr. W. ?. de Koek jr, 597. L. Kukenheim, Voorburg. 
Den Haa^. 917. W. Slappendel, Voorburg. 

1119. mej. A. M. Christiaanse. 978. W. Zonneveld, Den Haag. 
Leiden. 

700. J. Verhoef, Den Haag. 
703. mevr. E- J. H. Oosterwijk 

Deinum, Hattcm. 

1475. D. Meyer, Den Haag. 
948. F. Bakker, Den Haag. 
368. J. P. Kloosterboer, Den 

Haag. 
295. C. G. Bentschap-Knook, 77. M. L. Spier, Scheveningen. 

Den Haag. 472 J. Jonkers, Dordrecht. 
613. H. A. Minderman, Rijs- 739. C. in ' t Veld, Dordrecht. 

wijk • 1268. A. Z. Kerkhoff, Dordrecht. 
701. F. K. Kwint, Driebergen. 1112. J. H . M. Korting, Leiden. 
925. G. Joha, Voorburg. jl. 4. C. J. Kalis, Dordrecht. 
715. J. H . F. Hensen, Heem-jl 9. mej. A. Bruinse, Dordrecht. 

stede. 1294. F. Zandstra, Sneek. 
770. F. A. Poolman, Den Haag. 1045. mevr. G. W. Enklaar-v. d. 
182. mevr. D. A. Hoogerdijk- Pol, Haarlem. 

Puyk, Den H.iag. 1256. A. J. C. v. Rije, Buurmal-
535. mej. A. de Hoog, Den sen. 

Haag. 1255. Pijl, Arnhem. 
1126. dr. Guido Albori, Triest. 1381 P. J. M. Helmsing, Zutphen 
1053. H. H . Althans, Den Haag. 635. mr. H. E. van Opstall, Den 
991. J. H. v. d. Kroft, Delft. Haag. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering op 27 November 1940. Aanwezig 43 leden. De voor

zitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het verheugt 
hem, dat, ondanks de duisternis, zoo velen gevolg hebben gegeven 
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aan de uitnoodiging om op deze jaarvergadering te komen. In het 
bijzonder heet hij de beeren Baas en Bekker welkom, die voor het 
eerst hier de vergadering bijwonen. Alvorens met de feestelijkheden 
te beginnen wil hij echter nog mededeelen, dat op de extra ruil-
avond op 11 December a.s. door den heer Kuipers een gedeelte van 
zijn verzameling zal worden getoond. Op deze avonden zal voor
taan ook een kleine verloting onder de aanwezigen plaats hebben; 
wellicht is dit een stimulans tot meer bezoek. De nieuwtjesdienst 
zal voortaan door den heer Lam verzorgd worden. Hiermede is het 
officieele gedeelte van den avond afgeloopen en vermaken de aan
wezigen zich tot 11.30 uur met verschillende spelletjes, waarbij heel 
mooie prijzen in postzegels te winnen zijn. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 28 December 1940 te 14.30 uur 

in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingén. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 5. 

Verkiezing Verlotingscommissie. 6. Lezing door den heer F. K. Frie
derich, 3e gedeelte: tijdvak 1811—1814, De post onder 't Fransche 
Keizerrijk. 7. Verlotmg. 8. Veiling. 9. Rondvraag, sluiting, ruiluur. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mei. B. H . ] . 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3den Donderdag te 7.30 
uur in Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 7—7% uur ruilen). 

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

Vereadering 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. 

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

Verslag der vergadering van 23 November 1940. 
De vergadering werd te ca. 3 uur door den voorzitter, den heer 

J. C. Norenburg geopend en bleek ten slotte door 60 leden te zijn 
bezocht. 

Bij zijn openingswoord deelde de voorzitter mede, dat het wel 
een uitzondering zal zijn, dat deze vergadering in deze zaal van 
Hotel Central wordt gehouden en wekt hij allen op, mede uit te 
zien naar een voor onze vereeniging geschikte vergader- en clubzaal. 

De veiling, die vorige vergadering niet geheel kon worden afge
werkt, werd nu met een veertigtal kavels voortgezet, welke, gezien 
het goede doel, behoorlijke prijzen opbrachten. 

Na goedkeuring van de notulen der vorige vergadering werden 
eenige ingekomen stukken behandeld en wel een tweetal brieven 
van gedupeerde leden, nl. de beeren G. Helbers en J. Jaarsveld, die 
hierbij hun dank uitspraken voor de hun verleende tegemoetkoming 
in hun philatelistisch verlies, die hen weder had aangemoedigd het 
verzamelen niet te laten varen, iets waarvoor zij alle gevers zeer 
dankbaar waren. Ook het lid, de heer J. Bos, voegde hierna mon
deling zijn dank daaraan toe. 

Voorts was ingekomen het boekwerkje „Het Vervoerwezen te 
land, te water en door de lucht op postzegels" door mevr. M. J. 
van Heerdt-Kolff en door de schrijfster aan de vereeniging ge
schonken, waarvoor haar dank zal worden betuigd. Het werk zal 
in de nieuwe bibliotheek worden opgenomen. 

De Candidaatleden werden hierop zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Bij de bestuursmededeeling vestigt de voorzitter nogmaals de 
aandacht der leden op de wederinstelling van het rondzendverkeer, 
speciaal ook de afdeeling Nederland & Koloniën, waarvoor nog 
geen boekjes waren ingekomen. 

De heer H. Zwijnenburg voegt als veilingmeester hier nog aan 
toe, dat ook de afd. Veilingen weer haar werkzaamheden op de 
bekende wijze zal voortzetten en noodigt de leden uit tot inzending 
van kavels. 

Bij de rondvraag brengt het lid, de heer H. Nieuwpoort, een 
klacht naar voren over een handelaar hier ter stede, die hij nog niet 
bij name wil noemen. Door dezen werden hem zegels geleverd, 
welke beschadigd bleken te zijn, waarom hij ze begin Mei j.1. aan 
dien handelaar terugzond. Na herhaalde aanmaning kreeg hij^ ein
delijk bericht, dat hij zich maar tot de schade-enquête commissie 
moest wenden. Hem werden in deze adviezen verstrekt en den weg 
gewezen naar het Bonds-Informatiebureau. 

De heer A. L. de Waal vroeg daarop of het niet mogelijk was 
spoediger op de hoogte te worden gesteld omtrent uitgiften, die 
waren verschenen, doch direct daarop weer werden ingetrokken. 
Eenige leden namen hierna aan de hierover ontstane discussie deel, 
waarbij blijkt, dat het gevraagde niet mogelijk zal zijn, aangezien 
van de zijde der posterijen hierover meestal geen mededeelingen 
verschijnen. 

Te omstreeks 5 uur sluit daarop de Voorzitter de vergadering. 

Contributie 1941. 
Beleefd wordt verzocht de contributie voor het jaar 1941, zijnde 

ƒ 4.— voor gewone leden en ƒ 3.— voor junior leden, aan den 
penningmeester, den heer Joh. F. Wolvers, Graaf Florisstraat 73, 
Schiedam, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting of over
schrijving op zijn postrekening No. 101335. 

Met het oog op de jaarverloting en ter vernijding van incasso
kosten wordt men dringend verzocht hierain te voldoen. 

Candidaat-leden. 
347. D. J. Dijkstra, Zwaerdecroonstraat 20B, Rotterdam C. (Voorge

steld door L. Wildeman). 
355. W. Frank, Rösener Manzstraat 170, Rotterdam W. (Voorge

steld door L. Stolk). 
350. B. Mankes, Weimansweg 37, Rotterdam Z. (Voorgesteld door 

E. L. C. Maltha). 
369. G. J. de Recht, Schieweg 150B, Rotterdam C. (Voorgesteld 

door Adr. J. Hoek). 
392. W. F. H. Schut, Stadhoudersweg 159D, Rotterdam C. (Voor

gesteld door B. Kuipers). 
400. F. W. G. Smulders, Lischbloemstraat 78, Hillegersberg. (Eigen 

aangifte). 
411. F. B. Treiture, Banierstraat 73A, Rotterdam C. (Voorf;esteld 

door W. C. Hartmann). 
436. W. V. d. Vaart, Van 's-Gravesandestraat 64A, Sc'iiedam. 

(Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

E.38. A. Druyf Hzn. thans Statenweg 209, Rotterd?m C. 
60. G. Helbers, thans Schiedamscheweg 535, Rotterdam W. 

175. P. C. Jansse, thans Schiekade 5A, Rotterdam C. 
184. A. Th. Kïesouw, thans Noordeinde 108, Berkel. 
189. Fr. D. C. Ritman, thans Maastrichtschestraat 76, Schevenin-

gen. 
247. H . van Dijk, thans Noorderkanaalweg A8, Rotterdam N . 
361. H. Heinsius, thans Van Aerssenlaan 22, Rotterdam C. 

Bedankt. 
20. H . L. S. Adama. 282. P. Meijer. 
30. J. S. C. Bal. " 297. K. F. Kielman. 
37. B. Musterd. 309. C. Meijer. 

J.48. W. L. Zalsman. 333. P. Engelenberg. 
50. T- F- V. Bijsterveld. 407. I. Weeda. 
72. S. A. Blok. 414. G. van Marion. 
91. Ot to Welsman. 438. J. H. v. d. Kroft. 
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110. P. van Dijk. 447. W. H. Erwich. 
128. J. F. Bangert Jr. 449. Dan. v. Vliet. 
144. W. B. Brocx. 488. F. J. Niemantsverdriet. 
227. jhr. dr. E. J. de Ranitz. 499. C. Ruiter. 
257. J. G. TVIillaard. 

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

in de bovenzaal van Café Rest. „Eden" Statenweg 199, aparte ingang 
Bentincklaan 2, op Zaterdagmiddag 21 December 1940. Aanvang 
2.30 uur precies. Zaal geopend 2 uur. 

Hierop zullen plaats vinden: 
2.30—3.30 uur : Groote veiling. 
3.30 uur. Vergadering. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage Can-

didaatleden. Verloting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1940. 
Aanwezig zijn 22 leden; voor de eerste middagvergadering een 

behoorlijk aantal. 
Nadat de notulen zijn gelezen volgt bespreking der ingekomen 

stukken. Hierbij bevindt zich o.m. een exemplaar van „Het vervoer 
te land, te water en door de lucht op postzegels" van mevrouw M. 
J. van Heerdt-Kolff. 

De heer de Bruijn, leider van de jeugdgroep heeft een voorstel 
ingediend van de volgende strekking: enkele leden koopen voor 
gezamenlijke rekening zegels op de halfjaarlijksche veiling van de 
Posterijen, verkoopen deze zegels in boekjes tegen lage prijzen en 
stellen eventueele baten ter beschikking van de jeugdgroep. Hoewel 
de voorzitter het in principe met dit voorstel eens is, raadt hij aan, 
het nog even in beraad te houden, aangezien er een technische 
moeilijkheid, nl. met betrekking tot de verdeeling der zegels, aan 
vast zit. Het bestuur zal deze kwestie nog nader bezien. 

Vervolgens vertelt de voorzitter nog enkele interessante bijzon
derheden omtrent de huidige prijzen, zulks naar aanleiding van 
zijn artikel in het November-nummer van het Maandblad. 

Nadat de beeren Calkoen en Delmonte met algemeene stemmen 
als lid zijn toegelaten en een verloting met een elftal prijzen is ge
houden wordt deze bijeenkomst gesloten. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
14. L. Calkoen, Hommelscheweg 405, Arnhem. 
42. F. Delmonte, Huize „Helvetia", Brummen. 

Candidaat-lid. 
J. Mogendorff, Flatgebouw, Stationsplein, Arnhem. (Voorgesteld 

door G. J. V. d. Sandt). 
V. H. Haag, arts. Boulevard 4, Velp. (Eigen aangifte). 

Verzoek. 
Het hoofd van de Rondzendingen, de heer C. Raadsveld, Velper-

buitensingel 13, Arnhem, verzoekt de toezending van boekjes, ook 
van Nederland en Koloniën. 

Ruilavond. 
Ruilavond op Woensdag 8 Januari 1941, des avonds 7 uur, 'm 

„National", Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 December 1940, des namiddags 
te 3 uur in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 9 November 1940. 
Aanwezig 16 leden. De voorzitter opent de vergadering, heet de 

aanwezigen welkom en doet dan -mededeling van een schenking 
van enige foto's door den Eere-voorzitter, die betrekking hadden 
op ons 25-jarig jubileum. 

Dan krijgt de heer Jorissen het woord, die namens den heer van 

Smaalen een tweetal boekwerken voor de bibliotheek aanbiedt en 
wel het bekende boek van Vellinga en de Ned.-Indische post-
waarden compleet. Ook de heer Frenkel stelt een eerste deel hier
van beschikbaar. 

Den secretaris wordt opgedragen een hartelijk woord van dank 
tot den heer van Smaalen te richten. Als dan de te bezichtigen 
collectie nog niet is gearriveerd, worden enkele Z',gels vc-rloot en de 
gewone verlotingen gehouden. Bij de rondvraag zou een dar leden 
gaarne zien, dat door de leden wat boekjes met Ls^ch wjrJen 
gemaakt, ten einde diegenen, die hun collecties nog niet compleet 
hebben, wat tegemoet te komen. De secretaris neemt dan op, wat er 
zoal verlangd wordt. Het bezichtigen der collectie wordt dan tot 
een volgende vergadering uitgesteld. Verder doet een der leden 
nog een mededeling, hoe hij teleurstelling heeft gehad met een 
restant kavel, op een veiling gekocht. Als er verder niets meer aan 
de orde is, sluit ^e voorzitter deze vergadering. In December zal de 
jaarv(jrgadering worden gehouden. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 30 November 1940. 
Wegens verhindermg van den voorzitter treedt de commissaris 

van toezicht op als zoodanig en opent te ruim 15 uur deze samen
komst. De notulen der vorige bijeenkomst worden, na voorlezing 
door den secretaris, vastgesteld. Eenige ingekomen stukken circu-
leeren onder de 39 aanwezigen De secretaris vestigt er de aandacht 
op, dat ook bij hem nog enkele z.g. jubileumboeken verkrijgbaar 
zijn; voorts meldt hij, dat — hoewel het bestuur nog steeds in 
twijfel verkeert of eene philatelistische vereeniging tot de soort 
behoort, welke zich ingevolge verordening moet melden, daar nog 
geen bevredigende inlichtingen tot nu toe dienaangaande werden 
ontvangen — het bestuur zekerheidshalve deed alsof zij tot be
doelde soort gerekend wordt. De commissaris van toezicht verzoekt 
om sneller doorzenden der rondzendingen en nauwkeuriger bereke
ning der eventueele aankoopen, mede in verband met het gewijzigde 
verrekensysteem. 

In de standvitrine werden geëxposeerd vellen met zegels van o.a 
Belgische Congo, modern-Frankrijk, oud-Duitsche Staten en Portu
gal. 

Meerdere leden maken gebruik van de Rondvraag. Een twintigtal 
kavels gaat met de veiling voor pl.m. ƒ 20.— op eenen nieuwen 
eigenaar over. Eenige zegels worden onder de aanwezigen verloot, 
waarna sluiting om pl.m. 17 uur 30; van de gelegenheid tot onder
ling ruilen wordt geen gebruik gemaakt. H. W. 

Nieuwe leden. 
169. M. W. van der Koog, Leidschevaartweg 129, Heemstede, post 

Haarlem. 
159. J. Brinkman, Prof. v. d. Waalsstraat 36, Haarlem. 
114. H. G. J. Ras, Deurloostraat 101 II, Amsterdam-Z. 
162. J. H. B. van der Groen, Uranusstraat 31, Haarlem. 

Candidaat-leden. 
J. H. van Hoboken, „Nieuw Rhodenrijs", Delftweg 166, Overschie. 
D. J. Muller, Paulus Potterlaan 17, Heemstede. (Voorgesteld door 

M. G. de Boer). 
J. H. Krelage, Stolbergstraat 6, Haarlem. 
A. A. Tholen, Hortensialaan 4, Heemstede P.b. Haarlem. (Voor

gesteld door J. C. Tol). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 28 December 
1940, 15 uur in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, Haarlem. 

De agenda vermeldt o.m.: Veiling, waarvoor kavels uiterlijk 
Dinsdag 24-12-1940 kunnen worden ingezonden aan den heer M. 
Rumpf f, Duinoordstraat 13 te Haarlem. 

(Volledigheidshalve zij er ook te dezer plaatse eens op gewezen, 
dat op last van hoogerhand uitsluitend leden der vereeniging slechts 
op vertoon van op naam gestelde convocatie tot de ledenvergade
ring mogen worden toegelaten). 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Philatelisten-Vereeniging. „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van Maandag 18 November 1940. 
Aanwezig 32 leden. De voorzitter, de heer K. F. Kielman, opent 

te ruim 8 uur deze vergadering. De notulen van de vorige verga
dering worden door den secretaris gelezen en vervolgens onveran
derd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrij
ven van oen heer E. de Weerd, waarin deze kennis geeft van de 
opening van een postzegelzaak in Groningen. De voorzitter wenst 
den heer De Weerd geluk en spreekt zijn beste wensen uit. 

Twee onder ballotage staande candidaat-leden worden met alge
mene stemmen als lid toegelaten. 

Medegedeeld wordt, dat door den Procureur-Generaal niet werd 
toegestaan, dat op deze avond de gewone maandelijkse veiJoting 
wordt gehouden, zodat deze moet overgaan. 

Bij de rondvraag worden nog enige vragen gesteld, welke door 
den voorzitter worden beantwoord. Hierop volgt sluiting van het 
officieele gedeelte en wordt overgegaan tot de ruilavond. 

A. C. S. 
Nieuwe leden. 

41. R. G. C. Oldeman, Heerestraat 109, Groningen. 
42. B. J. Geertsema, Parkweg 80, Groningen. 

Candidaat-lid. 
H. J. Bakker, Oostersingel 192, Groningen. 

Bedankt (per 31 December 1940). 
P. C. W. Jongebreur, Pijnacker. C. v. Nes, Groningen. 
T. Bakker, Groningen. 'W. A. J. Lucas, Groningen. 
S. Bottinga, Groningen. C. Blok, den Haag. 
H. K. Ronner, Groningen. C. W. Coolsma Jr. Groningen. 
H. Boers, Stadskanaal. P. J. de Klerk, Nijkerk. 
J. H. Rossi, Amsterdam. S. Woldring, Groningen. 

Overleden. 
D. H. C. Fockens, Oude Pekela. 
Th. Keizer, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 16 December 1940, des avonds 

te 7,30 uur in het restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 17 November 1940. 
Aanwezig 29 leden. De voorzitter opent de vergadering. De no

tulen werden goedgekeurd, waarna ingekomen drukwerken circu-
leeren. 

Van de „Prinet" catalogus van België en de Congo zullen, voor 
de leden, die zich ter vergadering hiervoor opgegeven hebben, de 
noodige exemplaren worden besteld. 

Er worden twee candidaat-leden voorgedragen, waarvan de namen 
achter het slot van dit verslag zijn vermeld. 

Voor de verlotingscommissie van de jaarverloting worden aange
wezen de beeren Dumoulin en Theunissen en voor de kascommissie 
de beeren Batta en du Saar. 

De heer Dückers vraagt wie bij oorlogsgevaar de risico draagt 
van de bij hem in bezit zijnde rondzendingen. De voorzitter verwijst 
naar art. 48 van ons Huishoudelijk Reglement, waarin vermeld staat, 
dat het betreffende lid bij wie zich de rondzending bevindt voor 
alles aansprakelijk is, onverschillig of dit al of niet aan zijn schuld 
te wijten is. 

De heer de Beer, Jozef Hollmanstraat 18B, alhier zou gaarne zien, 
dat de leden hem wat zegels toezenden, bestemd voor prijzen voor 
de jeugdafdeeling, welke binnenkort een tentoonstelling wil houden. 
Met de gratis-verloting en het kienspel wordt de vergadering ge
sloten. J- H. 

Candidaat-leden. 
M. C. van Wunnik, Statensingel 191, Maastricht. (Voorgedragen 

door A. de Beer). 
J. Sikkens, Bergerstraat 143, Heer. (Voorgedragen door J. Hermans). 

Adresveranderingen. 
F. Rutten, thans Mergelweg 75, Maastricht. 
P. H. Jacobs, thans Brusselscheweg 40b, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 6 Januari 1941, beurs om 7.30 uur, in de bovenzaal van 

Hotel de I'Univers, Kleine Staat 12, Maastricht. 
Voor de jaarvergadering zullen bijzondere convocaties worden 

verzonden. 
Zegels voor prijzen voor de jaarverloting kunnen gezonden wor

den aan Mej. Maussen, Nieuwstraat 22, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1940. 
De vergadering, de eerste welke op een Zondag wordt gehouden, 

is zeer goed bezocht, waaruit besloten mag worden, dat deze wijzi
ging bij de leden instemming heeft. 

De voorzitter heet de aanwezigen, waarbij 2 candidaat-leden, wel
kom, waarna de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. 
Enkele ingekomen stukken worden afgedaan. 

Bij de rondvraag stelt mevr. Stump voor 's Zondagsmiddags te 
vergaderen. Zij meent, dat de tijd van 11 uur voor meerderen, vooral 
de huisvrouwen, bezwaren heeft. Daar niemand dit voorstel onder
steunt, wordt zulks in twijfel getrokken, en na afloop als de bij
eenkomst officieel gesloten is, blijven enkelen nog langen tijd 
gezellig bij elkaar, pratende over postzegels en nog iets, zonder acht 
te slaan op de rustig voorttikkende klok, en niet te denken aan de 
bezwaren van de thuis wachtende echtgenoote. Gelukkige verza
melaars, die zoo'n goede vrouw hebben ! 

Ter vergadering ontbrak iets: er was te weinig ruilmateriaal. De 
leden worden derhalve dringend verzocht, hun doubletten eens na 
te gaan en mee te brengen. Het ruilen zal het vergaderbezoek zeer 
zeker nög bevorderen. Mogen wij op U rekenen ? 

Candidaat-leden. 
I. Bloemen, Heerlenerweg 18, Schaesberg. 
G. Rijvers, Galerijstraat 7, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 22 December 1940, des morgens 11 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 14 November 1940. 
Na opening der vergadering wordt allereerst door den voorzit

ter met gevoelvolle woorden het overlijden herdacht van ons 
oudste lid, den heer Th. Keyzer. Hij bereikte den ouderdom van 
88 jaar. 

Na voorlezing der notulen worden diverse boekjes met zegels ge
circuleerd. 

De heer Schut heeft zich van de opdracht gekweten de rond
zendingen onzer vereeniging te verzekeren bij de N. V. Nask. Het 
zal den inzenders aangenaam zijn te weten, dat de waarde van 
hun eigendom aldus zelfs in gevaarlijke oogenblikken veilig is. Elke 
rondzending is tegen schade of verlies inclusief molest verzekerd 
tot een maximum van ƒ 500.—. Het is te hopen, dat vele verza
melaars en handelaren hun boekjes ter circulatie inzenden aan den 
Commissaris van het Rondzendingsverkeer, C. Meyer, mr. Modder
manlaan 11, Groningen; na 3 maanden terugzending en afrekening. 

Na een mooie verloting sluiting der vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 23 November 1940. 
Aanwezig 12 leden. Te 3 uur opent de voorzitter, de heer Jos. 

Engelen, de vergadering en wenscht alle leden hartelijk welkom. 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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De voorzitter bespreekt eenige nieuwe uitgiften en geeft een 
overzicht van de verkoopprijzen van diverse gezochte zegels. 

Ontvangen van de firma van Bierbeek te Brussel een prijscourant 
van de zegels van België en Belgisch-Congo. Verder ter circulatie 
Bulletin Mensuel van Th. Champion te Parijs over de maanden 
Mei/Augustus 1940. Tenslotte een schrijven van A. DubruUe te 
Gent over de eerstdaags te verschijnen zegels in België ten behoeve 
van het Muziekfonds, welke niet voor frankeering worden toege
laten. 

De heer D. van den Berg te Axel bespreekt de nieuwe kinderze
gels van Nederland. De bestellingen worden genoteerd en voor de 
verdere afwikkeling zal onze penningmeester zorgen. Vervolgens 
komt de verloting aan de beurt. Eerst 'n verloting voor alle aan
wezige leden zonder nieten, daarna 'n tweede verloting met eenige 
nieten. Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering om 
5,30 uur. H . A. L. 

Nieuw lid per 1 Januari 1941. 
96. J. Smeekens, Gentschestraat, C. 5, Hulst. 

Adresverandering. 
H. B. van Dooren, thans Wilhslminastraat 18, Asten. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 21 December 1940, des namiddags 3 uui 

in Hotel de Arend, Terneuzen. 

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

Vergadering van 17 November 1940. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom, speciaal den heer Ottevanger, die wederom een lezing 
voor ons wil houden. Hij geeft hierna het woord aan den heer 
Ottevanger voor zijn lezing over de Nederlandsche afstempelin
gen. 

De als gewoonlijk buitengewoon boeiende en leerzame voor
dracht wordt door de talrijke aanwezigen met groote aandacht 
gevolgd. Een warm applaus bedankt den spreker na afloop. Hierna 
neemt de gewone vergadering een aanvang. 

De notulen worden voorgelezen, de mgekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. Daar er ditmaal geen bestuursmededee-
lingen zijn, volgt de gewone verloting. Ook voor de rondvraag 
was dezen middag geen animo, zoodat de vergadering niet al te laat 
gesloten kon worden en er nog voldoende tijd overbleef voor het 
bezichtigen van de door den heer Ottevanger meegebrachte voor
beelden. - J. M. K. 

Candidaat-Ieden. 
H. P. V. d. Bosch, Verwerstraat 100, den Bosch. 
F. Reys, Parallelweg 1, den Bosch. 
J. H. van Rooy, gemeente-secretaris. Peterhof, Vught. 
A. V. d. Plaats, Zuid-Willem;vaart 22E, den Bosch. 
H. Bernsen, Peperstraat 10, den Bosch. 

Bedankt (per 1 December 1940). 
H. J. M. Burgering, Best. 
mevr. H. v. d. Dries, den Bosoh. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1940. 
In aanwezigheid van een 12-tal leden opent de voorzitter deze 

vergadering. De functie van. secretaris wordt, wegens afwezigheid 
van den secretaris, waargenomen door den heer Meijs. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden afgehandeld. Bij de ingekomen stukken is een gratis exem
plaar van de Catalogus „Prinet" van de firma Bierbeek uit Brussel. 

Besloten wordt om een 15-tal stuks van dit zeer handig werkje 
te bestellen. • 

Tijdens de vergadering komen de beeren Daenen, Swartz, Derren 
en Bastiaans nog ter vergadering. 

De heer Swartz zal informeeren over de nieuwe Belgische Roode 
Kruis zegels. 

De heer Oudens informeert, of hij de zegels „Muziekfonds Ko
ningin Elisabeth" uit België nog via de vereeniging kan bekomen. 

Jammer genoeg wordt weer ter sprake gebracht de laksheid van 
sommige leden, die niet, of niet veel ter vergadering verschijnen 
en tevens hun verplichtingen ten opzichte van de vereeniging met 
nakomen. Deze leden worden persoonlijk aangeschreven alsnog voor 
1 December 1940 hun verplichtingen na te komen. 

Nieuwtjes zijn binnengekomen en worden via den heer Bastiaan 
besteld. 

Tegen half een werd deze geanimeerde vergadering door den 
voorzitter gesloten. 

Adresverandering. 
J. Coumans, thans Prins Mauritslaan 5, Beek L. 

Geroyeerd als lid. 
H. Kisters, Napoleonbaan 59 N, Geleen. 
K. V. Ijzerdoorn, Seringenlaan, Geleen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 29 December 

1940 des voormiddags 10,30 uur. Zorgt ervoor allen op tijd aanwezig 
te zijn ! ! 

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

Verslag der vergadering van 15 November 1940. 
Om 8.10 uur opent de voorzitter de vergadering, die door 17 

leden was bezocht. In de eerste plaats memoreert hij het aantal 
nieuwe leden (10), die wij sinds de aanvang van het winterseizoen 
erbij hebben gekregen. Voorts zal de beloofde causerie van hemzelf, 
die nog steeds op het programma stond, binnenkort gehouden 
worden. Voor andere causeriën van personen, die van buiten de ge
meente moeten komen zal deze winter wel geen sprake zijn. Over 
de verpakking van de rondzendingen spreekt vervolgens de voor
zitter. Vragende naar Be meening van de leden komt uiteindelijk 
de heer Bakker met het voorstel de rondzendingen in het vervolg 
in linnen geldzakjes te verzendingen. Hiermede zal een proef wor
den genomen, nadat deze geldzakjes eerst van ritssluiting zijn voor
zien. 

In verband met de portverhooging bespreekt de heer Doevendans 
de hooge portokosten, die aan elke rondzending verbonden is. Om 
deze te bestrijden worden er verschillende voorstellen gedaan, die 
alle echter zonder resultaat blijken. Het slot is dan ook, dat voor-
loopig alles bij het oude zal blijven. Ieder lid, die een rondzending 
gehad heeft en daaruit al of niet gekocht heeft, zal zijn kaart aan 
de Dir. van Rondzending moeten blijven inzenden. Ten slotte volgt 
de rondvraag, waarvoor zich de beeren Stol, Hoorns, Luttik en 
Bakker zich opgeven. Zij worden allen door den voorzitter beant
woord. Na een goed geslaagde verloting blijven de leden nog langen 
tijd bijeen voor ruilen en verkoopen. 

Nieuwe leden (met ingang van October 1940). 
H. W. Stol, Willebrordstraat 75, IJmuiden-Oost. 
J. Schilp, Corverslaan 106, Velsen-Noord. 
?. J. Heynis, Ratelstraat 60, IJmuiden-Oost. 
Ys. Luttik, Smidt van Gelderstraat 52, Velsen-Noord. 
J. Hoorns, Cederstraat 47, IJmuiden-Oost. 
G. Korpershoek, Sparrenstraat 15, IJmuiden-Oost. 
A. K. J. Muller, Kennemerlaan 120, IJmuiden. 

Nieuwe leden. 
J. Broersen, Oosterduinweg 56, IJmuiden. 
H. van der Groen, Alkmaarscheweg 236, Beverwijk. 
D. Wuys, Bloemstraat 77, IJmuiden. 

Bedankt. 
J. Muusse, P. C. Hooftlaan 22, Driebuis. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 27 December 

1940. De eerste vergadering in het nieuwe jaar zal een officiëele 
zijn en wordt gehouden op Vrijdag 10 Januari 1941. Onze voorzitter 
zal dan een interessante causerie houden met als onderwerp: ,^Tech 
nieken, toegepast bij het drukken van postzegels". Laten alle leden 
nu eens door hun aanwezigheid van hun belangstelling in deze cau
serie blijk geven. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Vereen, van Postzegelverzamelaars „Gouda", te Gouda. 
Secretaris:. D. PALSGRAAF JR., Vossenburchkade 117, Gouda, 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 December 1940 in de bovenzaal van 

„Het Schaakbord", aan den Kleiweg, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 20 November 1940. 
Deze bijeenkomst kenmerkte zich weer door de goede opkomst 

van 19 leden en een prettige stemming. 
In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter zijn voorgan

ger, den heer Langeveld, die zich door de duisternis niet had laten 
weerhouden om zijn oude vereeniging te bezoeken. 

Met belangstelling ontvingen de leden het boekje van den heer 
Zilver, dat hun bij de aanvang van de vergadering werd uitgereikt. 
De jaarverloting zal in plaats van in Januari in December gehouden 
worden. De daarvoor aangekochte prijzen werden tijdens de pauze 
tentoongesteld. 

Ook werd er tijdens de pauze gehandeld met den heer Houbaer, 
die door het bestuur met dat doel op de vergadering was genoodigd. 

De veiling aan het einde van de vergadering had tot resultaat, 
dat alle koopers de gekochte zegels ter beschikking stelden van een 
der leden, die verzocht had hem materiaal te verschaffen om daar
mee patiënten van Julianaoord te Laren wat afleiding te bezorgen. 

C. S 
Adreswijziging. 

P. Staal, Legrasweg 6, Laren (N.-H.). 
Vergadering. 

Vergadering op Woensdag 18 December 1940, om half acht in 
hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 26 November 1940. 
Aanwezig 20 leden. De secretaris opent, bij afwezigheid van den 

voorzitter, om 7.45 uur de vergadering. Spreker deelt vervolgens 
mede, dat ons trouwe lid, de heer de Rochemont, een operatie 
heeft ondergaan en nog in het ziekenhuis vertoeft. Namens de 
vereeniging is deze heer, mèt de wenschen voor een spoedige beter
schap een fruitmandje toegezonden. De heer Snitjer krijgt hierna 
het woord voor het doen van eenige mededeelingen. Allereerst gaat 
deze heer over tot uitreiking van de z.g. combinatie-zegels van de 
courseerende zegels van Nederland; het was de heer S. gelukt een 
gedeelte van een rol te bemachtigen. Vervolgens geeft de heer S. nog 
een kort verslag van zijn bezoek aan een veiling te Amsterdam; 
buitensporige hooge prijzen zijn daar weer voor de betere zegels 
betaald. Vooral voor de „groote" en „kleine" ƒ 10.— van Neder
land worden fantastische prijzen betaald. De vliegzegel van Ned. 
Indië 50 cent op 150 ent, oranje, met kopsta?nde opdruk bracht 
maar liefst ƒ 610— op ! In de toch al niet laaggeprijsde speciaal
catalogus staat dit zegel voor ƒ 300.— aangegeven. Als attractie 
wordt hieraan een kleine prijsvraag verbonden; de aanwezigen moe
ten nl. raden, hoeveel dit zegel opgebracht heeft. De 2 uitgeloofde 
prijzen worden gewonnen door de beeren Van Munster en v. d. 
Kaaij. De heer Enschedé wijst zeer terecht nog op het artikel van 
den heer Valkema Blouw in het „Maandblad" van November 1940. 
Ook de heer Merten juicht dit artikel ten zeerste toe; volgens deze 
spreker kunnen vele handelaren de wijze woorden van den schrijver 
ter harte nemen. Velen van ons hebben met ongeduld op zoo'n 
artikel zitten wachten. 

Den heer Valkema Blouw hartelijk dank ! 
Na deze „verhitte" gesprekken volgt dan weer de gebruikelijke 

onderlinge ruil en handel met tot slot een partij kien, waarna om 
10.15 uur huiswaa.-ts wordt gegaan. W .M 

Nieuwe leden. 
Mej. J. V. d. Bosch, p.a. dr. J. Snoep, Vinkenbaan 12, Santpoort, St. 
J. E. Verhaagen, Hofdijklaan 27, Driebuis-Velsen. 

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

Nieuw lid. 
mr. H. A. Zeven, Storm van 's Gravesandeweg 45, Wassenaar. 

Candidaat-lid. 
mevr. M. W. Heersma, Storm van 's-Gravesandeweg 39, Wassenaar, 

(voorgesteld door mr. H. A. Zeven). 

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

Verslag der vergadering van 1 December 1940. 
Aanwezig 71 leden. Na de opening der vergadering wordt eerst 

overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de 7 candidaat-
leden worden allen als lid aangenomen, waarna mededeeling volgt 
van de aanmelding van 7 nieuwe candidaat-leden. Hierna volgt 
de behandeling van de ingekomen stukken, waarbij speciaal wordt 
vermeld, dat van mevr. bar. M. J. Heerdt-Kolff voor de bibliotheek 
is ontvangen het werkje: „Het vervoerwezen te land, te water en 
door de lucht op postzegels". De voorzitter deelt verder mede, 
dat een rondzending verloren is gegaan en dat de Verzekering-
Maatschappij slechts een bedrag van ƒ 35.— wenscht te vergoeden. 
Hij stelt voor dit bedrag te accepteeren, doch de inzenders geen 
schade te laten lijden en aan dezen toch 100 pet. van het bedrag 
hunner inzending uit te keeren. Dit voorstel ontlokt nogal eenig 
debat. Tenslotte wordt besloten het voorstel terug te nemen en 
een en ander eerst nader in een bestuursvergadering te bespreken 
en het resultaat dier bespreking dan aan de vergadering voor te 
leggen. Na diverse philatelistische besprekingen wordt de vergade
ring toestemming verzocht om rechtsmaatregelen te nemen tegen 
een vroeger lid, dat zijn verplichtingen niet geheel is nagekomen. 
Nadat de heer Potter aan de vergadering een en ander heeft uit
eengezet wordt met algemeene stemmen besloten de strengste 
maatregelen te nemen en dezen debiteur in rechte aan te spreken. 
De rondzendingskwestie brengt ook nog vele monden in beroe
ring. Een oplossing te vinden waardoor zekerheid wordt verkre
gen, dat de rondzendingen op tijd en ter juiste plaatse zijn afge
leverd blijkt moeilijk te vinden. Diverse voorstellen worden gedaan 
en besproken, waarna wordt besloten deze kwestie in een be
stuursvergadering te zamen met de Sectie-hoofden nader te be
spreken en een dan uitgewerkt voorstel nader aan de vergadering 
voor te leggen. Ook zal dan tevens kunnen worden behandeld een 
overwogen voorstel tot vorming van een „eigen-reserve" tot dek
king van eventueele schade door verlies van rondzendingen. Ten 
slotte komt nog ter sprake de vraag van onze jaarlijksche „ge 
zellige avo.nd". Een gezellige „avond" zal bezwaarlijk gaan, doch 
wordt in principe besloten hiervoor te reserveeren de 3e Zondag 
(ochtend of middag) in Januari (19/1/41), waarover t.z.t. wordt 
mededeelingen zullen volgen. Nadat de veiling is gehouden wordt 
de vergad. 'ng gesloten. 

Nieuwe leden. 
207. J. Wolbers, Amstelveenscheweg 290III, Amsterdam Z. 
218. J. J. Albers, Fahrenheitsingel 39, Amsterdam O. 
223. J. J. van de Vegte, Zeeburgerstraat 11 II, Amsterdam C. 
229. P. van de Vegte, Zeeburgerstraat 11 II, Amsterdam C. 
232. J. G. Peereboom, Kerkstraat 51, -Amsterdam C. 
234. C. Engelkamp, Spui 13, Amsterdam C. 
235. H. Jaspers, Albert Cuypstraat 50, Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
J. van Gelderen, Laborant, Tcrricellistraat 5, Amsterdam O. (Vojr-

gesteld door C. Latdorp). 
J. F. G. Meyer, handelaar in koffie, Olympiaplein 67, Amsterdam 

Z. (Voorgesteld door N. A. Zilver). 
L. Prast, kantoorbediende, Paramaribostraat 116II, Amsterdam 

W. (Voorgesteld door A. de Vries). 

VOOR MANCOXIJSTEN — VAN DIËTEN 
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D. Rennes, Beambte Ned. Spoorwegen, Haarlemmerweg 83 IUI, 
Amsterdam W. (Voorgesteld door A M. Vogelij). 

M. van Gelderen, Ambtenaar P T.T., Rijnstraat 56hs. Amsterdam 
Z. (Voorgesteld door I. Cohen) 

mej. M Wessel, Swammerdamstraat 5 h s , Amsterdam O. (Voor
gesteld door mej'. J. E. Cats). 

J. J. te Riet, teekenaar, Elegaststraat 7 III, Amsterdam W. (Voor
gesteld door A. ter Riet). 

Adreswijzigingen 
130 B E. M. "Wientjes, thans Joh Verhulststraat 192 hs., Am

sterdam Z. 
196. W. F. Regenbogen, thans Copernicusstraat 67 bv., Amster

dam O. 
252. L. Ponse, thans Banstraat 18, Amsterdam Z. 
. . . M. Moletzky, thans Groenmarkt 25rd., Dordrecht. 

Afgevoerd. 
78. Louis Juliard, Brussel. 

Van aspirant-üd tot gewoon lid. 
36. F. W. V. d. War t Jr. 

Bedankt per 31 December 1940. 
43. J M. Kafsen. 209. E. van Pelt. 
59. K. A. Weeda. 221. E. J. J Hartman. 

179. A. van der Willigen. 226 H . G. Pieper. 
Rondzendingsverkeer. 

Ruilboekj'es i 4 cent per stuk zijn in den vervolge ook bij de 
Sectiehoofden verkrijgbaar. 

Beleefd, doch dringend wordt verzocht de rondzendings-bnef 
kaarten voldoende te frankeeren, zulks in verband met de hooge 
Strafport. 

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. 

Eerstvolgende vergadering. 
Zondagochtend 5 Januari 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak, 

Amsterdam. Aanvang 10.30 uur precies. 
Ruilochtend. 

Ruilochtend in den vervolge iederen derden Zondag der maand. 
Eerstvolgende ruilochtend dus Zondagochtend 19 Januari 1941 

in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. Aanvang 10.3Q uur. 
Gevonden. 

Gevonden na afloop vergadering van 1 December 1940 Froede 
Katalog Deutschland 1941. Terug te bekomen bij den Secretaris. 

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

Verslag der vergadeiing van 6 November 1940. 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering bestaande uit 40 

leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. De voorzitter stelt de vergadering voor wederom een 
kleine veiling te houden in de Januarivergadering waartoe wordt be
sloten. H I J verzoekt de veihngcommissie de leiding te willen nemen, 
welke dit aanneemt. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat een 
voorstel is binnengekomen om een tentoonstelling te houden van 
kleine coUectie's als postzegels met vogels, enz. De vergadering be
tuigt hieraan hare adhaesie, waarna wordt besloten deze tentoon
stelling te houden in de a.s. Maartvergadering. 

De voorzit ter herinnert verder de leden aan het schrijven van 
de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en verzoekt hun post
zegels hiervoor beschikbaar te stellen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Daarna volgt 
de gewone verloting, waarbij voor ƒ 15.— aan prijzen wordt verloot, 
waarna sluiting volgt. 

Nieuwe leden. 
Ch Boucher, Pauwlaan 14, Eindhoven 
"W. H. Roon, Kloosterdreef 90, Eindhoven. 
J. de Rijke, Ranonkelstraat 23, Eindhoven. 

Candidaat-lid. 
P. J. Krüger, Staringstraat 13, Eindhoven. 

Bedankt. 
Mevr. C. Snoek-Verdonk, Madoerastraat 17, Amersfoort. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN D O O R N , Fahrenheiistraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 7 November 1940. 
Aanwezig 65 leden. De voorzitter opent de vergadering met een 

woord van welkom. Enthousiast is hij over de groote opkomst van 
deze vergadering, en evenzeer over de toename van het ledental, 
hetwelk in de maand October met 12 is gestegen. 

Een bijzonder welkomstwoord richt hij dan ook tot de dames 
en beeren candidaat-leden. Dank wordt gebracht aan de beeren 
Grimmelt en De Ruig, voor de zegels, welke zij aan de vereeniging 
schonken. Eveneens den heer Boonen, postzegelhandelaar te Bussum, 
die weer gratis een aantal catalogi van Nederland en Kol. had uit
gereikt. 

Daarna worden door den Secretaris de notulen van de vorige 
ftiaand voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Dan volgt een kleine pauze waar gebruik van wordt gemaakt 
door de leden het nieuwe Reglement en een brochure van den heer 
N. A. Zilver, betreffende „Mogelijkheden" bij het postzegel-verza
melen uit te reiken. 

Dit laatste als bijdrage voor de steunactie ten behoeve van de 
door den oorlog getroffen Rotterdamsche philatelisten. 

Daarna wordt de maandelijksche verloting gehouden en direct 
daarop de veiling. Deze is zeer geanimeerd en mooie kavels 
komen aan bod. Sommigen geven echter hun misnoegen te kennen 
over het ontbreken aan tijd om te kunnen zien wat er geveild wordt 
en van welke kwaliteit de zegels zijn. Herhaaldelijk heeft het Bestuur 
hierop gewezen en medewerking verzocht aan de beeren inzenders, 
doch nu allen een nieuw Reglement hebben ontvangen, waar tevens 
het Veiling Reglement in opgenomen is, kan aangenomen worden, 
dat deze quaestie van de baan is. Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter het officieele gedeelte van dezen avond, waarna de 
leden nog geruimen tijd bijeen blijven en nog menig zegeltje van 
eigerfaar verwisselt. P. F. v. D. 

Mededeeling. 
Het formulier, welke achter in het nieuwe Reglement door mid

del van perforatie vast zit, moet wanneer men geregeld rondzen-
dingen ontvangen wil, onderteekend aan onzen Commissaris, den 
heer Harms worden toegezonden. Het tweede formulier is voor een 
van Uw kennissen bestemt, wanneer U het den Secretaris ingevuld 
laat toekomen, zal deze er U dankbaar voor zijn. 

Bestuursverkiezing. 
Volgens Art. 9 van het Huishoudelijk Reglement treedt af als 

Voorzitter de heer J. J. Quartel, Sr. 
Eventueele candidaten kunnen zich aan den Secretaris voor 9 Jan. 

1941 opgeven. 
Nieuwe leden. 

60. A. W. H. de Kok, Hector Treubstraat 20, Bussum. (Eigen 
aangifte), (reeds opgenomen Nov. '40. A d m ) . 

16. A. de Greef, Prinsegracht 25, Amsterdam-Centr. (Voorgest. 
door M. J. H. Breebaart). 

82. S. Talma, Henegouwschelaan 83, Randwijk-Amsterdam-Z. 
(voorgesteld door M. J. H. Breebaart). 

89. H. V. d. Tak, Amstellaan 18, Amsterdam-Zuid. (voorgesteld 
door M. J. H. Breebaart). 

86. G. A. Flore, Jac. van Ruisdaelstraat 15, Naarden. (Voorgest. 
door H . E. N . K. v. d. Beek). 

100. F. Breijer, H . van Eijckenstraat 53, Naarden. (Voorgest. door 
G. J. Breijer). 

126. P. A. Callenbach, Veenestraat 50. Nijkerk. (Voorgest. door L 
W. V. d. Krol). 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Bedankt (per 31 December 1940). 
71. J A Zander. 

Vergadering. 
I>e eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Donderdag 9 

Januari 1941, in „De Rozenboom", Brinklaan 86, Bussum. Aanvang 
7.15 uur. 

Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Mededeeling. 
Tot nadere aankondiging zullen er geen vergaderingen worde« 

gehouden. 
Nieuw lid. 

H van Emmerik, Langeberglaan 42, Rumpen (oud-lid). 
Bedankt. 

G Robbers, Apeldoorn. 
Adresverandering. 

G. V. Mameren, thans- Hoofdstraat 200, Hoensbroek. 

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

Hilversum. 

Verslag der vergadering van 21 November 1940. 
De vergadering, die, ondanks het slechte weer en de duisternis, 

door 59 leden wordt bijgewoond, wordt door den voorzitter na een 
welkomstwoord en na den aanwezigen dank te hebben gebracht 
voor de zeer goede opkomst, om 8 15 uur geopend. Vervolgens 
brengt de voorzitter namens den heer A. Klarenbeek, die in een 
der ziekemnrichtmgen alhier is opgenomen, dank voor de attentie, 
die deze ontving van de leden ter beurze van Zaterdag jongstleden. 
Met voldoening kon de voorzitter mededeelen, dat de patient voor
uitgaande IS en spoedig weer in ons midden hoopt te zijn. De 
notulen van de vorige ledenvergadering worden na voorlezing on
gewijzigd goedgekeurd en volgt behandeling van een ingekomen 
stuk De heer van den Bogaard deelt mede, dat de termijn vooi 
inschrijving op zegels muziekfonds België reeds is gesloten en deze 
zegels niet voor frankeering gebruikt kunnen worden. Aan mej. C-
de Jong en den heer J. de Ronde, die in het afgeloopen half jaSr de 
meeste nieuwe leden hebben aangebracht, wordt ieder een prijs 
toegezegd. Voor de rondvraag geven een tweetal leden zich op 
en wordt o a. door den heer C. B. Brouwer een voorstel gedaan om 
de vergaderingen in verband met de duisternis in den vervolge 
vroeger te laten beginnen, welk voorstel door het bestuur wordt 
ondersteund en waarmede de vergadering zich kan vereenigen; 
het tijdstip van aanvang wordt vastgesteld op 7.30 uur. Hiermede 
wordt het huishoudelijk gedeelte der vergadering besloten en volgen 
een tweetal door den voorzitter samengestelde prijsvragen over 
zegels van Nederland en Kolomen. Het blijkt, ondanks dat deze me 
dedeelt, dat de genoemde vragen met zoo moedijk zijn, dat slechts 
enkele leden de goede oplossing weten te vinden. De hoofdprijs da
mesprijsvraag wordt gewonnen door mevr. ten Kate. Uitslag prijs
vraag beeren na loting als volgt: W. F. V. Hendricks Ie prijs; J. M. 
van den Bogaard Jr 2e prijs en C. J. Maas 3e prijs De vice voorzit
ter brengt namens de vergadering den voorzitter dank voor het 
uitloven der prijzen Hierna worden plus minus 80 kavels geveild 
en IS veel vraag naar zegels van Nederland en Kolomen, waarvoor 
goede prijzen worden gemaakt. Na de pauze wordt een groote gratis 
verloting gehouden o a. van door de beeren Gosse en Wiersma ter 
beschikking gestelde prijzen, waarvoor dezen onder applaus dank 
worden gebracht De sluiting van dezen zeer geslaagden avond vindt 
op de gebruikelijke wijze plaats en wordt nog een collecte gehouden 
voor een fruitmand voor den heer A Klarenbeek met den wensch 
voor een spoedig herstel Om 10.45 uur wordt huiswaarts gegaan. 

Nieuwe leden. 
C P. Tieleman, Orchideestraat 1, Hilversum. 
P. Comello, Stachouwersweg 13, Blaricum. 

C M Govers, Stationsweg 9, Laren (N - H ). 
H. Winkelman, Gijsbrecht van Amstelstraat 321, Hilversum. 
mr. J. J. Romein, Jac. Pennweg 13, Hilversum. 
E A P . Asselbergs, Potgieter^traat 20 I, Amsterdam W. 

Candidaat-Ieden. 
W. E. J. van Beek, Hilversum J. Schagen, Hilversum. 
P.Wallman, Hilversum J. van der Klei, Hilversum. 
Joh. J. Schagen, Hilversum. C Hufen, Hilversum. 

Vergaderingen. 
De volgende ledenvergadering wordt gehouden op Donderdag 19 

December 1940. Aanvang 7.30 uur. 
De Jaarvergadering wordt gehouden op Donderdag 16 Januari 

1941. Êventueele voorstellen in te dienen bij den secretaris uiterlijk 
Dinsdag 31 December 1940. 

Vergeet U niet Uwe convocatie ter vergadering mede te brengen. 

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

Falsificaten album. 
Diverse falsificaten in dank ontvangen van den heer K. N. Kor

teweg. 
Aanmeldingen. 

Candidaat-leden, die zich thans aanmelden, zijn vrijgesteld van 
contributie 1940. 

Contributie 1941. 
Voor zoover de contributie 1941 nog niet voldaan is, worden de 

leden verzocht uiterlijk 1 Januari 1941 de contributie 1941 ad ƒ 4 . -
te willen voldoen op postrekening 49270, ten name van P. C 
Korteweg, Bennebroek met omschrijving „contributie 1941". 

Geroyeerd als lid. 
A P. J. Geels, Rotterdam 

Afgevoerd, wegens wanbetaling contributie 1940. 
mej. Biegelaar, den Haag, A. F. Dinger, Heemstede, L J. Liezen-

berg, Amersfoort, W. Pruijs, Apeldoorn, mej J M Zwaan, Hoorn 
Bedankt (per 31 December 1940). 

W. Auping, mr G. A Bontekoe, dr. W. H . Borel, dr. G. ten 
Brink, mej A M Buwalda, K A Cleij, mr . W. A C van Dam, J 
M. Gosse, J. A. J. V. d. Horst, Haagsche Postzegel Handel, P. H. 
Huijnen, F. W. G Jager, ir. J. Klaarenbeek, J. S. G. Loncke, K. P. 
Manus, J. C. J. Romswinckel, J. D. Rijken, H . N . Schouten, dr. E. J. 
Verzijl, A. v. d. Vuurst de Vries, J. J Quartel. 

Nieuwe leden. 
ds. H. Ch. Hoogendijk, Roersingel 4, Roermond, 
dr. B. Hoyng, Kapellerpoort 16, Roermond, 
not. M. C. Samson, Heemraadsingel 54, Rot terdam. 
K. W. J. Schorteldoek, Vrijenbansche kade 3, Delft. 
F. M. De Valk, W. Buijtewechstraat 156A, Rotterdam. 

Adreswijzigingen. 
F. J. Bingen, thans te Sleen (Dr) . 
S. Cool, thans Oranjelaan 2, Ede (Gld). 
A. Goudswaard, thans St. Agathastraat 15B, Rotterdam N. 
K A Heijmans Jr., thans Schieweg 77A, Rot terdam C. 
H. M Hoitmgh, thans van Vredenburchweg 85, Rijswijk (Z H.). 
J. J C. van Houten, thans Beursstraat 11, Hengelo (Ov) 
mevr. G. W. Koning-van Egmond, thans Prins Hendriklaan 9, 

Amsterdam Z. 
mevr E Korver-Moritz, thans Petrus Dondersstraat 55, Eindhoven. 
mevr. G D Lindberg-v. d. Poel, thans Beeklaan 456A, den Haag. 
mevr W. M. van Steeden-Korteweg, thans Botticellistraat 3, Am

sterdam Z. 
mevr. M. M Vos de Waal-Van Sonsbeeck, thans St. Annastraat 17, 

Nijmegen. 

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

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. BALLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 23 N o v e m b ^ 1940. 
De eerste in verband met de tijdsomstandigheden op Zaterdag

middag gehouden vergadering mocht zich in een recordbelangstel-
ling verheugen. In geen jaren werd een bijeenkomst door zooveel 
leden bezocht! 

Nadat de voorzitter, de heer Dieho, de vergadering had geopend 
en enkele ingekomen stukken waren behandeld, werd gestemd over 
een drietal nieuwe leden. Hierna circuleerden de boekjes „Het ver
voer te land, te water en door de lucht" van mevr. van Heerdt 
Kolff en „Mogelijkheden, etc." van den heer N. A. Zilver. De bestel
lingen werden door den secretaris opgenomen. 

De voorzitter deelde vervolgens mede, dat via het Comité Zo-
merzegels 1940 nog 196 series waren ontvangen, waarin zich echter 
ook de lYi cent bevond. Deze series kostten 18 cent, dus 2 cent 
meer dan den toeslagprijs, hetgeen verband houdt met het feit, dar 
een postzegelhandelaar dezen prijs aan het comité heeft geboden. 
Het comité wenscht vanzelfsprekend zooveel mogelijk af te dragen 
en beoogt dus geen commercieele winst. Daarom werd besloten, de 
zegels tegen dien prijs te koopen. Besloten werd de zegels van 7 Vi 
cent over de leden te verdeelen naar verhouding der bestelde aan
vankelijke series. In totaal waren 231 zegels beschikbaar. 

Vervolgens werd de verzameling „Zegels uitgegeven ter gelegen
heid van postzegeltentoonstellingen" van den heer Hegerhorst be
zichtigd, waarbij de secretaris een korte toelichting gaf. Spr. wees 
erop, dat men zelden een zoo volledige collectie van deze zegels 
bijeen ziet, dat deze thans kostbare verzameling in den loop der 
jaren met geringe kosten werd bijeengebracht, dat de verzameling 
uitstekend van toelichtende teksten is voorzien en dat ook de artis
tieke waarde van deze zegels en blokken niet gering is. Spr. ves
tigde voorts de aandacht op twee merkwaardige Poolsche edities. 
De eerste dateert van 3 Mei 1919, dus nog geen half jaar na den 
wereldoorlog. Het waren de eerste zegels, die ter wereld het licht 
zagen ter gelegenheid van een postzegeltentoonstelling. Of er dus in 
Polen ook enthousiaste philatelisten zaten ! De tweede editie da
teert van 1934 en werd uitgegeven ter gelegenheid van de Al Sla
vische Postzegeltehtoonstelling. Zij herinnert eraan, hoe snel wij 
leven en vergeten ! Wie maakt zich thans nog druk orn de Slavische 
kwestie ! En toch heeft die tientallen jaren in Europa in het brand
punt der belangstelling gestaan. Ten slotte wees spr. op vele zeldza
me of fraaie edities en sprak de hoop uit, dat deze goed verzorgde 
collectie voor vele leden een prikkel zou zijn om ook aan hun ver
zameling weer extra zorg te besteden. 

De voorzitter dankte den heer Hegerhorst voor de expositie en 
den heer BaUintijn voor zijn toelichting. Hierna volgde de maan-
delijksche verloting, waarvoor door een der bestuursleden e .n 
fraaie extraprijs beschikbaar was gesteld. 

De beeren Coorengel en Hart de Ruyter bepleitten versterking 
van het ruilverkeer. onder de leden. De voorzitter drong er in dit 
verband op aan, dat de leden lijsten maken van hun verzamelgebied 
en manco's, de vereeniging zal dan, als er voldoende belangsteUing 
IS, voor vermenigvuldiging zorg dragen. Dezelfde beeren, alsmede 
dr. Jonkmans en de heer Kaptein drongen aan op meer uitgebreide 
rondzendingen, liefst met waardevoller zegels. 

De heer Hart de Ruyter wees op de Postzegelbeurs, die lederen 
Zaterdagmiddag in Hotel de Ster te Hengelo wordt gehouden onder 
auspiciën van de Hengelosche Philatelisten Vereeniging. In dit ver
band werd de mogelijkheid overwogen om zelf een beurs te orga-
niseeren. Om eens te zien, hoe het met de animo staat, werd beslo
ten, dat de leden op de volgende vergadering geprijsde doubletten 
zullen medebrengen, zoodat er geruild en gekocht kan worden. Dat 
wordt dus de ,eerste proefbeurs. 

De voorzitter herinnerde eraan, dat enkele jaren geleden nauwer 
contact met de H. P. V. gezocht werd, o.m. door het houden van 
een gecombineerde vergadering. Enkele leden, die ook lid van 
Hengelo zijn, zegden toe dit punt daar nog eens in bespreking te 
brengen. 

Besloten werd in verband met de drukke opkomst ook in Decem
ber weer op Zaterdagmiddag te vergaderen. 

De voorzitter deelde mede, dat een handelaar den directeur der 
rondzendingen een nieuwtjesdienst heeft aangeboden, welke ook 
voor de vereeniging een klein kasvoordeel biedt. Op eigen initiatief 

en als proef was de heer Hegerhorst daarop ingegaan. Uit de eerste 
zending werd flink gekocht. De leden blijven echter vrij te koopen 
waar zij willen. Een bij den secretaris juist voor de vergadering 
ingekomen aanbieding van een anderen handelaar werd in verband 
met het bovenstaande voorloopig ter zijde gelegd. 

Ten slotte dient nog vermeld, dat het beroep van den penning
meester op die leden, die hun contributie nog niet betaalden, op 
één na volledig succes heeft opgeleverd. 

Nieuwe leden (per 1 Januari 1941). 
E. P. Ebeling, Boddenkampsingel 149, Enschede. 
E. G. Haverkate, B. W. ter Kuilestraat 3, Enschede. 
J. Ross, Oldenzaalsche straat 10, Enschede. 

Adresverandering. 
P. J- F. Dieho, thans Boswinkelweg 50, Enschede. 

Bedankt (per 1 Januari 1941). 
B. H. Brinks, van Diemenstraat 74, Enschede. 
J. Traast, Oldenzaalsche straat 148, Enschede. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Zaterdag 

21 December 1940, in Hotel Avion, Enschede. Aanvang 4 uur. 
Op deze bijeenkomst zal de heer C. 'Kayser zijn verzameling 

Hongarije exposeeren. 

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

In memoriam 
P. J. PROMPER, Helmond. 

Verslag der vergadering van 25 September 1940. 
Aanwezig zijn 11 leden, alsmede de beeren Schouten en J. Mul

der als belangstellenden, die door den voorzitter speciaal welkom 
worden geheeten. Daarna herdenkt deze met eenige gevoelvolle 
woorden het overlijden van den heer P. J. Promper, die steeds eer 
zeer trouw lid was. Besloten wordt aan zijn echtgenoote oprechte 
deelneming in dit smartelijk verlies te betuigen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Het 
hoofd van den nieuwtjesdienst doet vervolgens eenige mededeelin-
gen, waarna een verloting zonder nieten onder de aanwezige leden 
plaats vindt. Besloten wordt gezamenlijk gebruikte kinderzegels bij 
het Comité te Amsterdam te bestellen, alsmede om de rolzegels met 
opdruk 7yi en 214 c. aan te vragen. In de December-vergadering zal 
een veiling worden gehouden; kavels kunnen tot 10 December a.s 
worden ingezonden. Op verzoek zal de eerstvolgende vergaderin\; 
op 23 December a.s. worden gehouden. 

Overleden. 
P. J. Promper, Markt, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op Maandag 2» 

December 1940, des avonds 8 uur in café „Drouen", Helmond. 

TE K O O P GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 

♦
J . G. MILLAARD(Fa.J.VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beësdigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n i e p s w e g 18 - T IEL . 
Telefoon 2951. Giro 2 2 9 2 0 9 . 
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POSTZEGEL ENGROSHANDEL 

J. C. BOLKENBAAS & ZOON 
M E S S O H E R T S T R A A T 3 2 a 

ROTTERDA W. 

HET ADRES 
voor H.H. Handelaren en Wederverkoopers. 

VRAAGT GRATIS PRIJSLIJST. 

Te koop gevraagd: 
elk kwantum Nederland Weid. en 

Gelegenheidsseries 
tegen zeer hoogen prijs. 

(242) 

NU 
is het de beste tijd 

om Uw verzameling te verkopen. 
Vraagt gratis taxatie aan. 

Vrijblijvend bezoek door geheel Nederland. 
Steeds interesse voor 
alle Engros partijen. 

Th. J. MONTIJN 
Huis te Hoórnkade 47, Rijswijk. 
Telefoon 119955. Giro 224846. 

UNIEKE GELEGENHEID 
EUROPAZEGELS 

tegen 1 cent per Frank Yvert 
of 472 cent per Mark Michel 

"Wij bieden aan zoolang de voorraad strekt een Lot 
van + 275 alle verschillende Europazegels, uitsluitend 
prima kwaliteit, met ongeveer 40 complete series. 

Cataloguswaarde volgens: 
Yvert 1940 Franks 575,— 
of Michel 1941 Mark 135,— 

voor den prijs van f 6,— + 0,25 voor porto. 
A t t e n t i e ! Daar beperkte voorraad, geen geld vooruit 
zenden, U krijgt de collectie onder rembours toegezonden. 
Het Lot bevat g e e n zwendelzegels of te hoog ge-
catologiseerde evemplaren. 
Zeer geschikt voor ruil of wederverkoop. 

X. DAUDT Postzegelhandei 
Zeugestraat 62 GOUDA Giro 277730. 
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Eerst toen Haït i op 1 Juli 1881 tot de Postunie toetrad, werden 
in dit land postzegels ingevoerd; voordien hadden verschillende 
andere staten postbureaux in diverse plaatsen, o.a. Engeland in 
Jacmel (afstempeling: C.59), Port au Prince (E.53). Deze eerste 
zegels vertoonen een Vrijheidskop in een cirkel, naar een teekening 
van den inlandschen beeldhouwer Laforesterie; zij werden gedrukt 
bij M. G. Richard te Parijs. Kohl deelt mede, dat eigenlijk het por
tret van President Lysius Salomon op deze zegels had moeten prij
ken; deze sloeg echter het aanbod af en stelde voor, l!et wapen des 
lands te nemen. In 1887 gaf hij eindelijk toe (Yvert 16—19) daar 
de Vrijheidskop op de eerste uitgiften een opvallende gelijkenis 
met zijn gemalin vertoonde. 

De zegels met dezen Vrijheidskop verschenen, zooals bekend, 
eerst ongetand, daarna getand, (1882—4) en vervolgens weer getand 
met afwijkingen in waardecijfers en arceeringen (1886—7). 

HxxütC. ^88i8^. c ^ è t ^ '7lo:i:l^■J^.
Ot^, 'onouccc. ^At^er^ouMOóe. dui^e o e i ^ . 

^ 
IQUE D'HAITI 
t 

jpLCJMld 

cliché uit F. Serrane's „VadeMecum du SpécialisteExpert en 
TimbresPoste hors d'Europe." 

Van de eerste, ongetande uitgifte deelt alleen Serrane mede, dat 
er valsche van bestaan. In zijn Vademecum du Specialiste — Expert 
en Timbres — Poste hors d'Europe geeft hij een beschrijving van 2 
verschillende vervalschingen dezer editie. Indien zijn beschrijvingen 
en afbeeldingen juist zijn, dan zijn de hoofdkenmerken van de eerste 
vervalsching: de buitenste cirkel met den landsnaam is onderbroken 
tusschen de I en de Q van REPUBLIQUE; de binnenste cirkel 
met de landsnaam is gebroken onder de D, tusschen de D en de 
H en onder de A van HAITI ; bovendien bevinden zich achter de 
horizontale schaduwlijnen achter de neus en de mond een reeks ver
tikale schaduwstippels; deze laatste trof ik echter verschillende 
malen aan op zegels, waarbij de gemelde onderbrekingen van de 
cirkels niet voorkwamen. 

Als kenmerken der tweede vervalsching geeft Serrane aan: R en 
E zijn onderaan verbonden, de Q raakt onder en boven de cirkels, 
terwijl de cirkel onder de L gebroken is; in het vakje met het 
waardecijfer loopt evenwijdig aan de basis een vrij dikke lijn, in het 
midden onderbroken; deze lijn moet niet verward worden met de 

haarlijnen, die bij het drukken ontstaan, afkomstig van de randen 
der cliché's der waardecijfers. 

De volgende uitgifte is in 1882 en 1886 nagemaakt, een verval
sching, welke geheel ten nadeele van de post in omloop is gebracht. 
Waar de echte, officieele zegels 13J^ waren getand, was de tanding 
bij de valsche 16 of 14. Niet alleen echter verschilt de tanding, 
maar ook in de teekening zelf wijken de valsche van de echte af, 
zoo is bijv. de kop van de S van het rechtsche POSTE veel breeder 
bij de valsche dan bij de echte. Kohl vermeldt echter eigenschappen 
van de diverse waardecijfers op de valsche zegels, bijv. de 2 is te 
breed; de 3 heeft een veel te dunne schaduw; bij de 5 en 7 zijn de 
kopstrepen te lang, terwijl de 2 bij 20 een zeer typische fout ver
toont. Hierbij is volgens de afbeelding, die men van deze waarde 
vindt in de Phil. Zeit, van Glasewald 1907 biz. 120, het linker
onder gedeelte geheel afgebroken. Ik maak er echter uitdrukkelijk 
op attent, dat ik dezelfde fout ook heb aangetroffen op een echt 
zegel; hierbij moeten dus de andere kenmerken (S en tanding) de'i 
doorslag geven. Bijna alle valsche zegels zijn afgestempeld met Gap 
Haïtien, maar zijn tegenwoordig vrij duur en lastig te verkrijgen. 

De Regeering van Haïti zat vrij geregeld in geldverlegenheid. 
Dit was dan ook de reden, dat zij meerdere malen er toe overging, 
zoogenaamde restanten van uitgiften aan handelaren te verkoopen, 
waarschijnlijk onder de nominale waarde, ook al waren de zegels 
nog in gebruik. Anderzijds leverde het buiten koers stellen van 
bepaalde uitgiften ook weer moeilijkheden, daar de Regeering de 
gewoonte had haar ambtenaren, bij de post betrokken, van den 
hoogsten (den Minister der Posterijen) tot den laagsten hun salaris 
in zegels te voldoen. 

Alleen Serrane geeft een volgens hem gemakkelijk te herkennen 
vervalsching aan der Palmboomzegels met hangende takken, 1892— 
1896, nr. 27  38; het papier is veel dunner dan bij de echte, de 
eindstreep van de Q van REPUBLIQUE gaat over in de onderligt 
gende lijn; ook loopen de arceerlijnen, onmiddellijk boven en onder 
het rechter waardecijfer, tot vrijwel volgekleurde vakken ineen. 

" Deze en de vervalschingen der eerste uitgifte schijnen tegenwoor
dig weinig meer voor te komen; ik kon ze althans tot heden niet 
bemachtigen. 

Echt. 
(Gliche uit den YvertGatalogus). 

Anders wordt het echter met de uitgifte van 1902. De voorloopige 
Regeering, welke zich na den val van President Simon Sam had 
gevormd, beval in Mei 1902, dat alle in omloop zijnde zegels van 
een bijzonderen opdruk moesten worden voorzien, tot tijd en wijle 
een nieuwe President zou zijn gekozen; dit geschiedde in December 
1902, toen President Nord Alexis werd benoemd. 

De opdruk bestond uit een vierhoek met ronde hoeken, waarin 
M A I / G t Pre /1902 . De voornaamste kenmerken van dezen opdruk 
zijn; de rechter helft van de M in MAI is wat mislukt, waardoor 
het rechter been meer naar het midden van den letter staat, dan de 
linker; bovendien staat dit been juist boven de vertikalen streep 
van P; ,het vertikale streepje rechts onderaan de G wijst op de 1 
van 1902; de horizontale streepjes onder t en re liggen in één lijn; 
het streepje onder re begint iets voor de r en eindigt midden onder 
de e; de 1 in 1902 is iets grooter dan de 9 en heeft geen ophaal
lijntje; de O is kleiner dan de 9 en de 2 staat iets te hoog. 

Toen het aantal aanvragen van handelaren naar deze zegels nog 
aanhield, liet de postdirecteur van Port au Prince een nieuwen 
opdrukstempel vervaardigen en drukte dien, ook nog na 1902, op 
de zegels af. De afwijkingen van den echten, eersten opdruk zijn 
de volgende: Het rechter deel van den kop van de G mist vrijwel 
het vertikale stuk; het rechter onderste streepje van deze letter 
wijst naar rechts; de kop van de r is anders gevormd; de 9 is grooter 
dan de 1, die een klein ophaalstreepje heeft. 

Bezat het zoo juist beschreven opdruktype nog een klein 
officieel tintje door haar ontstaan in het postkantoor te Port au 
Prince, in plaats van in het officieele Magasin du Timbre, de 3de 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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opdruk is beslist valsch, doordat zij van particuliere zijde op de 
zegels is aangebracht. De afwijkingen zijn echter zoo opvallend, dat 
het bijna geen moeilijkheid oplevert, de vervalsching spoedig te 
herkennen. De M van MAI is nu normaal, daardoor breeder, waar
door het rechter been niet meer in het verlengde van het verticale 
been van P ligt, maar rechts daarvan. De A van MAI is ook bree
der, daardoor is de dwarsstreep lager en langer; het streepje rechts 
aan de G onderaan wijst op de 9; de 1 heeft een schuin begin-
streepje; de linkerzijde van het hokje is meestal op 2 plaatsen ge
broken. 

Ten einde te doen voorkomen, dat de zegels met dezen opdruk 
ook „goed" waren, hebben de vervaardigers verschillende malen 
kans gezien, ze naast zegels met echten opdruk vanuit Port au 
Prince te verzenden, in hoofdzaak aan een firma te Hamburg. 

De „American Philatelist" van Juli 1932 geeft naast de beschrij
ving en afbeelding van de opgemelde opdrukken ook die van nog 
15 andere valsche opdrukken, die ik met één uitzondering, nog 
niet heb aangetroffen. Hiernaast schijnen ook nog opdrukken met 
de maanden JUIN en JUILLET, in plaats van MAI voor te komen; 
commentaar overbodig. 

Op de poststukken van Haït i heb ik geen valsche opdrukken 
kunnen ontdekken; de kaarten nr. 7—12 ken ik alleen met het 
eerste, echte type. 

Ter eere van de feestviering der 100-jarige bevrijding van Haïti 
van de Fransche heerschappij werden in 1904, 2 series postzegels 
uitgegeven, een voor binnenlandsch gebruik (met het wapen en de 
portretten der vrijheidshelden Toussaint Louverture, Dessalines en 
Pétion), de ander voor het buitenland met de beeltenis van President 
Nord Alexis. De geschiedenis van het ontstaan dezer series is te 
kostelijk, om deze hier niet even aan te halen. 

Daar de Regeering geen goede kans azg de uitgifte zelf te be
kostigen, nam zij het aanbod van Senator Borno aan, om de uitgifte 
te financieren, mits hij een afgesproken deel der oplage mocht 
behouden. De Senator leisde naar Parijs en bestelde de beide series, 
bij den etser en drukker E. Cóte. Gedurende den druk werd steeds 
toezicht uitgeoefend door een vertegenwoordiger der Regeering en 
een Franschen politie-commissaris. Bij de laatste zending van zegels 
naar Haït i werden de drukplaten gevoegd, die onmiddellijk bij 
aankomst te Port au Prince onbruikbaar werden gemaakt. De 
Regeering was blijkbaar bevreesd, dat door de bijzondere wijze van 
bestellen, nog meerdere zegels zouden zijn achtergebleven of dat 
zij door de groote hoeveelheden van den Senator in den verkoop 
zou worden benadeeld. In ieder geval besloot zij, dat de door de 
posterijen uit te geven zegels van beide uitgiften, van het begin af 
aan, van een biizonderen-stempel zouden worden voorzien; onge
stempelde zegels zouden geen frankeerwaarde bezitten. Deze 
opdrukstempel was zoo tijdig in Haïti , dat de aldus bewerkte zegels 

ft* ^ i "S^Äiä*- * i 

» ^ \ " K i ? * ! 

Valsch, type I. 

juist op 1 Januari 1904 aan de kantoren konden worden verkocht. 
Men begrijpt de teleurstelling van den edelen Senator ! Al zijn 
niet-overdrukte zegels waren minderwaardig, zoo niet geheel waar
deloos. Na zijn protest besloot de Regeering ongeveer Mei 1904, 
dat ook nitt-opgedrukte zegels voor frankeering konden worden 
gebruikt. Voor den postzegelhandel schijnen later de restanten der 
niet-overdrukte zegels van dezen opdrukstempel te zijn voorzien. 

In 1907 wer,den in hoofdzaak van uit Parijs vele zegels met den 
kop van President Nord Alexis aangeboden, zoowel gebruikt als 
ongebruikt, afgestempeld met diverse data van 1905 en 1906. Bij 
nauwkeurige beschouwing bleken deze echter valsch te zijn en het 
is vooral aan de beeren Th. Haas en Glasewald te danken, dat de 
kenmerken ervan bekend werden. He t papier bij de echte is steeds 
ietwat getint, bij de valsche wit. De vrees, indertijd geuit, dat dit 
witte papier spoedig zou verkleuren en daardoor op het echte zou 
gaan gelijken, is naar mijn meening, niet geheel gerechtvaardigd 
gebleken; men kan nog zeer goed in heel veel gevallen valsche 
zegels daaraan herkennen. Bij de echte zegels bereiken de schaduw-
lijntjes achter het hoofd en de hals n i e t deze lichaamsdeelen, 
behalve bij de 1 cent en 50 cent, waar dit w e 1 het geval is. Bij a l l e 
valsche bereiken deze lijntjes het hoofd en de hals ook n i e t . De 
linker 1 bij de 1 cent is bij de valsche dunner dan bij de echte. 

Bij de valsche 50 cent zijn, behalve de het hoofd niet rakende 
schaduwlijntjes, bovendien als kenmerken te noemen: de kleur is 
roodachtig; de trompet, die op den grond ligt, raakt den letter A 
van FAIT niet; de arceerlijntjes in de hokjes met de waardecijfers 
zijn zeer dikwijls moeilijk te zien; de vlaggen van de 5 zijn dikker; 
de ronding in de vlag van de rechter 5 is aan de bovenzijde veel 
vlakker dan bij de echte; het Nederlandsch Tijdschrift geeft nog 
aan, dat bij de echte 1 en 50 cent het rechter vlaggetje bij den 
wapenbundel wit is, bij de valsche zijn er plooien zichtbaar. 

De overige valsche waarden van 2, 5, 10 en 20 cent zijn veel las
tiger te herkennen: de kleur van de 2 cent is lichter; („der Druck 
— mit der Luppe besehen — sehr unrein", zegt Phil Zeitung); de 
5 cent is helderder, iets te donker (der Punkt der 5 ist zu tief ge
schnitten); de 10 cent is wat donkerder (die Ziffer 1 berührt fast 
den Rand des Quadrats) (naar mijn meening ook bij de echte); bij 
de 20 cent is de kleur te sterk oranje (die 2 ist gedrückter; der 
innere Bogen etwas höher, spitzer). 

Merkwaardig is nu echter, dat er nog een 1 cent zegel be
staat met te dunne 1 en plooien in de vlag, waarbij echter de 
schaduwlijntjes tot aan het hoofd doorloopen; dit is blijkbaar 
een tweede vervalsching. Kohl geeft niet de beschrijving van een 
dergelijke vervalsching, als de laatst gemelde, van de 50 cent, 
welke ik in mijn collectie bezit; dit zegel heeft ook schaduwlijn
tjes tot aan het hoofd (kenmerk der echte zegels dezer waarde). 

Valsch. 

Valsch. Valsch, type II. 
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maar bezit verder alle kenteekenen der valsche, dus trompet niet 
tot de A, vlakke ronding van de vlag der 5 en plooien in de 
vlag bij het wapen. 

Waren bij de Nord Alexis de valschheids-eigenschappen der 1 
en 50 cent het gemakkelijkst vast te stellen, bij de generaals-serie 
is het juist omgekeerd. Bij deze is het papier ook weer te wit, mis
schien iets te dun; de kleuren zijn wat levendiger. 

Bij de valsche 2 cent staan de beide 2's scheever, wat achter
over-vallend, terwijl de afstand van de voetboog tot de onderkant 
van het kwadraat kleiner is dan bij de echte. 

Bij de valsche 5 cent staat de rechter 5 te veel naar rechts; bij 
de echte vrijwel in het midden van het vakje. 

Bij de valsche 7 cent staat de linker te veel naar links. 
Bij de valsche 10 cent zijn de rechter 10 te groot en te slank, 

hetgeen niet altijd gemakkelijk te constateeren is. 
Bij de valsche 20 Cent staat de linker 20 te laag, waardoor de 

afstand tot de onderzijde van het vakje kleiner is dan bij de echte. 
Van de 1 en de 50 Cent worden geen valschheidskenmerken 

aangegeven; misschien in de Echo de la Timbrologie 1909, welke ik 
helaas niet kon bemachtigen. Wel vermeen ik verschil te hebben 
gezien in de rechter 5 van de 50, maar om zekerheid te hebben, 
zou ik een absoluut echt stuk, liefst op brief, met mijn vrij be
perkt materiaal moeten kunnen vergelijken. 

Serrane raadt, ter ontdekking van de valsche zegels, vooral de 
beide vrouwen, links en rechts van den kop, onder de loupe te 
nemen. De kleine details in de teekening zijn, volgens hem, saam-
gevloeid, de arceeringen ineengeloopen; de naam E. COTE onder 
het linker waardecijfer is niet compleet, terwijl de O in 1903 onder 
het rechter cijfer te klein is. Naar mijn meening zijn deze laatste 
kenmerken niet doeltreffend. 

Van beide series komen ongetande exemplaren voor; tot heden 
zag ik hiervan geen enkel echt stuk. 

Zou het onderzoek met de kwartslamp geen beslissende uit
komst kunnen brengen, wat betreft de onderscheiding der ge
bruikte papiersoorten en kleuren ? 

Type II. (Cliché uit den Yvert-Catalogus). 

Nu nog even iets over den opdruk, waarmede deze beide uit
giften zijn voorzien. Deze komt voor in 2 typen, welke zich van 
elkaar onderscheiden door de grootte der letters van POSTE 
PAYE; met de kleme letters gaat gepaard een kortere scheidings 
balk, die tot onder de T loopt; de langere balk gaat tot onder de 
E van POSTE; die met de langere balk acht ik zeldzamer dan 
de andere. 

Verschillende Nord Alexis-zegels werden in 1906/7 voorzien 
van opdrukken van 1 en 2 Cent, resp. in een zes- of zevenhoek. 
Alleen van de 1 Cent (zwart) op 20 Cent oranje en de 2 Cent 
(zwart) op 50 roodviolet zijn mij valsche zegels bekend, (geen 
valsche opdrukken). Wel bezit ik een valschen opdruk van 3 Cent 
rood op 10 Cent bruin. 

Serrane maakt zich na deze uitgiften gemakkelijk af v in de 
volgende edities. Hij zegt van de „Emissions suivantes avec sur
charges" alleen „Quelques fausses surchanges: Comparaison 
utile." Mij zijn geen andere valsche zegels bekend als de opge-
melde; evenmin trof ik in andere handboeken of tijdschriften 
daarvan een beschrijving aan. Wel zegt Yvert in zijn catalogus 
over de uitgifte 1906: se dëfier der fausses surcharges", maar ik 
vond nergens een beschrijving, hoe die er moet uitzien. Ik 
recommandeer mij voor eventueele opgaven en aanvullingen. 

Bronnen; Kohl's Briefmarken Handbuch 
Philatelisten Zeitung 1907 
Illustriertes Briefmarken Jorunal 1907 
Nederlandsch tijdschrift voor Postzegelkunde 1907 
American Philatelist 1932 
F. Serrane. Vademecum du Spécialiste-Expert en Timbres-

Poste hors d'Europe. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

VOOR POSTZEGELVE 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN P(,.ULIE. 

XII. 
Lnland nr. -IC/ t/m 43. 

Einde December 1919 verscheen een herinneringszaäJei in ver
band met de bevrijding van Koerland. Dit zegel ter wa,irdo v.m 
10 Kapeikas (bruin en rood) was wederom ontworpen doo'- Prof. 
R. Sarrinsch en werd in steendruk uitgevoerd door de Staatsdruk
kerij te Riga. In Januari 1920 verschenen de aanvullingswaarden, 
t.w. 25 Kap. (blauw en groen) en 35 Kap. (zwart en blauw), als
mede 1 Rbl. (groen en bruin). 

De zegels van deze z.g. „Drakendoodersuitgifte" verschenen in 
vele drukken, waardoor verschillende tinten resp. kleuren voor
komen, t.w. 

10 Kap. bruin en karmijn; bruin en rood; bruin en rose. 
25 Kap. donkerblauw en donkergroen; donkerblauw en groen; 

blauw en groen. 
35 Kap. zwart en blauw; zwart en lichtblauw. 
1 Rbl. donkergroen en bruin; donkergroen en lichtbruin. 
Bij de 10 en 25 Kap. is het papier glad en zonder watermerk. 

Bij de 35 Kap. en 1 Rbl. is het papier linnenachtig, doch ook zon
der watermerk. Deze linnenstructuur komt echter slechts aan een 
zijde voor. In verband hiermede vindt men bij deze twee waarden 
zegels met de linnenteekening aan de voorzijde of aan de achter
zijde. 

De velgrootte is bij deze twaalfde uitgifte verschillend. 
De 10 en 25 Kap. zijn gedrukt in vellen van 15 (breedte)x7 (hoog

te) = 105 zegels. 
De 35 Kap. en 1 Rbl. zijn gedrukt in vellen van 19 x 10 = 190 

zegels. Bij de 10 en 35 Kap. en 1 Rbl. is het aantal zegels dat op 
elk vel voorkomt, op de rand aangegeven. Deze aanduiding ont
breekt bij de 25 Kap. 

De oplage der betreffende zegels is; 
10 Kap. ca. 2.000.000, 25 Kap. ca. 1.500.000, 35 Kap. ca. 700.000 

en 1 Rbl. ca. 1.000.000 stuks. 
De zegels zijn getand 1134 en ongelijkmatig gegomd, met geel

achtige gom. Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat evenals bij 
de vorige uitgifte ook een tanding 11K kan worden gevonden. 
Van dit zeer geringe tandingverschil heb ik gemeend geen melding 
te moeten maken. Ik zal bij de later nog te beschrijven uitgiften, 
welke o.m. l l j ^ zijn getand, niet meer vermelden dat de tandin
gen l l K en zelfs W^-AlVi kunnen bestaan. 

Zegels met duidelijke spiegelafdruk („Abklatsch") van de omran
ding vindt men bij de 10 en 25 Kap. (afb. 76). Tevens komt voor 
een duidelijke spiegelafdruk („Abklatsch") van het middenstuk der 
10 en 25 Kap. (afb. 77). Voorts vindt men van dezen spiegelafdruk 
bij de 25 Kap. min of meer verschoven dubbeldrukken, alsmede een 
duidelijk verschoven spiegelafdruk. 

Tenslotte komt nog voor een sterk verschoven scheefstaande 
spiegelafdruk van de omranding bij de 10 en 25 Kap. (afb. 78). 

Bij de andere waarden komen deze spiegelafdrukken op de achter
zijde van het zegel niet voor. 

Bij het onderzoek naar voorkomende plaatfouten constateerde 
ik fouten bij het middenstuk van de 25 Kap. welke in het eene 
vel wel en in het andere vel niet voorkomen, terwijl de fouten 
van het andere vel niet bij het eerste vel te vinden waren. Hieruit 
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kan ik dus afleiden dat voor den druk van het middenstuk der 25 
Kap. twee verschillende platen werden gebruikt. De fouten van 
de omranding komen in beide gevallen overeen, zoodat hiervoor 
blijkbaar een en dezelfde plaat is gebruikt. Er is echter geen ver
schil te constateeren tusschen de zegels met een middenstuk van 
plaat I en de zegels met een middenstuk van plaat II. 

1 mm ^ ^ 

tMÊaêÊÊe I É « M M É « IfeÉAM 

Afb. 78. Afb. 79. 

De duidelijkste plaatfouten zijn: 
10 K a p . 
zegel 15: laatste a van Latwija zonder eindstreep, 
zegel 22: witte punt boven staart van den draak, 
zegel 99: witte vlek onder linkervoet. 
25 K a p . P l a a t L 
zegel 42: p van linker kap. bovenaan beschadigd. 
zegel 67: p van linker kap. onderaan beschadigd. 
zegel 74: witte streep van 6 mM. boven w van Latwija. 
zegel 77: groene vlek op het schild. 
zegel 92: laatste a van Latwija zonder eindstreep. 
25 K a p. P1 a a t II. 
zegel 42: p van linker kap. bovenaan beschadigd. 
zegel 44: wit vlekje rechts onder a van Latwija. 
zegel 67: p van linker kap. onderaan beschadigd. 
zegel 73: wit vlekje links van rechteronderarm. 
zegel 75: wit vlekje aan het einde van letter L onder Latwija. 
35 K a p . 
zegel 6: blauw vlekje in rechteronderarm. 
zegel 22: dakje inplaats van tweede punt op ij in Latwija. 
zegel 44: punt boven a van Latwija. 
zefel 71: eerste a van Latwija zit onderaan vast fan L. 
zegel 122: punt onder 3. 
zegel 133: oksel van rechterarm beschadigd. 
1 R b l . 
zegel 30: wit vlekje rechts onder a van Latwija. 

71: wit vlekje in rechterbovenhoek van het middenstuk. 
74: u van linker rub beschadigd. 

122: laatste a van Latwija zonder eindstreep. 

zegel 
zegel 
zege' 
zegel 174: voet van L van Latwija vertoont dwarsstreepje. 
Ook bij deze uitgifte komen vele druktoevalligheden voor. Bij 

Afb. 80. Afb. 81. 

de 10 en 25 Kap. vindt men zegels met versmeerden druk van het 
midden. Voorts vindt men bij alle waarden zegels met verschoven 
middenstuk (afb. 79). Papiervouwen komen dikwijls voor. 

Tenslotte bestaan van deze uitgiften nog twee typische afwij
kingen, t.w.: 

25 Kap. waarbij het middenstuk aan beide zijden is gedrukt 
(afb. 80). 

10 Kap. waarbij het middenstuk aan beide zijden is gedrukt 
(afb. 81). 

Deze afwijking is echter slechts gevonden bij zegels welke ge
lijktijdig een spiegelafdruk („Abklatsch") van de omranding vertoo-
nen. 

Deze twee laatstgenoemde afwijkingen zijn zeer zeldzaam en 
moeten niet worden verwisseld met de veelvuldig voorkomende 
zegels met „Abklatsch". Indien men de afbeeldingen 76, 77, 80 en 
81 met elkaar vergelijkt is het verschil duidelijk zichtbaar, trou
wens de „Abklatsch" is een spiegelbeeld en het aan beide zijden 
met een middenstuk bedrukt zegel vertoont een gewoon beeld. 

Bij deze „Drakendoodersuitgifte" vindt men vele tandingafwij-
kingen. In mijn bezit zijn: 

10 Kap., 25 Kap., 35 Kap. en 1 Rbl. linkervelrand ongetand. 
10 Kap., 25 Kap. en 35 Kap. bovenvelrand ongetand. 
10 Kap., 25 Kap. en 1 Rbl. rechterveirand ongetand. 
10 Kap., 25 Kap. en 35 Kap. ondervelrand ongetand. 
10 Kap., 25 Kap., 35 Kap. en 1 Rbl. verticaal ongetand in paar. 
10 Kap. en 1 Rbl. verticaal ongetand in strip van drie. 
10 Kap., 35 Kap. en 1 Rbl. verticaal ongetand in strip van vier. 
10 Kap., 25 Kap., 35 Kap. en 1 Rbl. horizontaal ongetand in 

paar. 
10 Kap., 25 Kap. 35 Kap. en 1 Rbl. verticaal dubbel getand. 
10 Kap., 35 Kap. en 1 Rbl. horizontaal dubbel getand. 
25 Kap. dubbele tanding bovenvelrand. 
25 Kap. horizontaal ongetand in paar en bovenvelrand onge

tand. 
25 Kap. horizontaal ongetand in strip van drie. 
25 Kap. gedeeltelijk verticaal ongetand in strij? van vier 
1 Rbl. gedeeltelijk verticaal ongetand in paar. 
1 Rbl. verticaal ongetand in strip van vijf. 
Voorts komen speciaal bij de 35 Kap. sterk verschoven tandin

gen voor (afb. 82). 
Ongetande zegels bestaan van deze „Drakendoodersuitgifte" " ' t. 

Eventueel aangeboden ongetande exemplaren of paren met zeer bree-
de randen zijn ontstaan doordat bij exemplaren met verschoven tan
ding een en ander zoodanig is beknipt, dat men den indruk krijgt 
dat de zegels echt ongetand bestaan. 

nEgëiJaS5:ai^-a?^aaag^=>aijn 

m 
J 
k^-?dü 

Afb. 83 Afb. 84. 
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Bij de 10 Kap. en 35 Kap. vindt men vele hoekstukken waarbij 
de tanding een grillige vorm aanneemt en het zegel hierdoor ten 
deele ongetand blijft (zie afb. 73 in vorig nummer). 

De 10 Kap. is gedurende een dag in Libau gehalveerd gebruikt 
en wel op 7 October 1920. M.i. is dit maakwerk. 

Vervalschingen zijn mij van deze twaalfde uitgifte niet bekend. 
De volgende proefdrukken zijn in mijn bezit: 

Ie. omranding 10 Kap. en 1 Rbl. samenhangend (afb. 83), gedrukt 
op grijsachtig papier. 

2e. omranding 35 Kap. en 25 Kap. samenhangend, gedrukt op 
geelachtig papier. 

3e. middenstuk (afb. 84) gedrukt op geelachtig papier. 
Deze proefdrukken zijn zeer zeldzaam. 
Veelal worden echter als origineele proefdrukken beschouwd 

resp. verkocht de z.g. zwartdrukken. Deze zijn bij vergelijking met 
de echte origineele proefdrukken direct te herkennen. Omdat dit 
echte vergelijkingsmateriaal bijna steeds ontbreekt zij nog het vol
gende vermeld: De origineele proefdrukken zijn zeer fijn uitgevoerd 
en komen voor samenhangend, d.w.z. 10 Kap. met 1 Rbl. (afb. 83) 
of 35 Kap. met 25 Kap. Het papier is dun doch stevig; grijsachtig bij 
de 10 Kap. en 1 Rbl. ; geelachtig bij de 35 Kap. en 25 Kap. 

Bij de z.g. zwartdrukken vindt men in tegenstelling met de echte 
proefdrukken steeds dezelfde waarde in paren, blokken of losse 
exemplaren, terwijl de druk veel grover is. 

Voorts is het papier bij deze zwartdrukken grof en poreus. De 
tint is geelachtig en soms met aan de achterzijde een oranje raster-
druk. Bij deze zwartdrukken vindt men ook nog een kopstaande 
dubbeldruk van de 10 Kap. en een verschoven dubbeldruk van de 
1 Rbl. 

Deze zwartdrukken zijn mij alleen van de omranding bekend en 
hebben m.i. geen groote waarde, hoewel het afdrukken in zwa.t 
van de origineele plaat zijn. 

Bij gebrek aan voldoende echte proefdrukken (waarde ca. ƒ 35.— 
per stuk) worden deze z.g. zwartdrukken (waarde ca. ƒ 1 . — per 
stuk) als echte proefdrukken aangeboden, temeer waar Michel de 
fout maakt deze afdrukken op licht, grof papier als proefdrukken te 
qualificeeren. 

Er is te catalogiseeren: 
nr. 40 10 Kap. (bruin en karmijn). 
nr. 40a 10 Kap. (bruin en rood). 
nr. 40b 10 Kap. (bruin en rose). 
nr. 41 25 Kap. (donkerblauw en donkergroen). 
nr. 41a 25 Kap. (donkerblauw en groen). 
nr. 41b 25 Kap. (blauw en groen). 
nr. 42 35 Kap. (zwart en blauw). 
nr. 42a 35 Kap. (zwart en lichtblauw). 
nr. 43 1 Rbl. (donkergroen en bruin). 
nr. 43a 1 Rbl. (donkergroen en lichtbruin). 

NOG EENS: DE OORSPRONG DER 
BRIEVENBUSSEN. 

In het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" van 16 Octo
ber 1940 heeft de heer H. Ch. J. Roelofsz een artikel geschreven 
over „De oorsprong der brievenbussen". Het is jammer, dat de 
schrijver het boek, waaruit hij citeert niet volledig noemt mer 
titel, plaats en jaar van uitgifte enz. Olcarius, of Olieslagers heeft 
in 1650 melding gemaakt van een steenen kast aan de Kaap de 
Goede Hoop, waarin brieven en mededeelingen werden gelegd. 

Dan noemt de heer Roelofsz verder de Kaap de Goede Hoop, 
een soort herstellingsoord en ontspanningsplaats voor de zee 
vaarders. Dit werkt verwarrend na de vorige mededeeling: immers 
eerst in 1652 kwam Jan van Riebeeck in de Tafelbaai aan en 
bouwde op de plaats, waar later Kaapstad verrijzen zou, een fort 
en daaromheen ontstond de nederzetting van Compagniesdienaren 
en later (1657) ook vrijboeren. De naam „Kaap de Goede Hoop" 
is slechts de naam voor de uiterste punt van de landtong van het 
Kaapsche schiereiland. Vanuit Kaapstad gaat men langs de zee 
tegenwoordig nog wel een uur of twee, drie per luxe-auto naar 
Kaap Punt, zooals ze ook wel genoemd wordt. 

„Deze brievenbussen zullen wel de oudste zijn, waarover mel
ding wordt gemaakt", aldus besluit de heer Roelofsz zijn artikel. 

Voor mij ligt de platen-atlas „Zuid-Afrika's geschiedenis in 
beeld", uitgegeven door dr. E. C. Godée Molsbergen en Joh. Vis-
scher (Amsterdam, S. L. van Looy, 1913). 

Op blz. 7 komt onder het opschrift „Tafelvallei als postkantoor" 
de volgende opmerking voor over „poststenen": Vóór de stichting 
van het Fort aan de Kaap lieten scheepsgezagvoerders, die Tafel
baai aandeden, brieven achter onder een klip (d.i. een groote steen 
of rots) op het strand, die dan door de bemanning van schepen, 
welke later kwamen, werden opgezocht en meegenomen". 

De twee afbeeldingen, op blz. 7 opgenomen van zulke poststee-
nen, worden op blz. 129 nog nader verklaard. Daar worden de 
opschriften van beide poststeenen duidelijk aangegeven. Wij lezen 
op de eene: 

HIER ONDER LEGGEN BRIEVEN 
VAN D COMAND D v LEE EN VICE 
COMDr P CROOCK MET DE SCHEPEN 
NASSAU FRE HENDRIK NIMMEGEN 
WESEL EN DE GALIAS ADELER D E N 
9 APRIL 1632 VAN BATTAVIA 
GEARIVEERT V. TROCKEN DEN 

15 DITTO. 
Op de andere steen lezen -nij: 

THE L O N D O N ARIVED T H E 10 OF M (onleesbaar) 
(dus of March of May) 

HERE FROM SURAT BOUND FOR 
ENGLAND AND DEPAR T H E 20 DICTO. 
RICHARD BLYTH — CAPTAINE — 1622 

HEARE VNDER LOOKE 
FOR LETTERS 

1629 
JAN REYns CLOCK 

GASP V. BERINGHEN 
7 

1 

Zouden wij nu afgaan op deze beide steenen alleen, dan zou 
blijken, dat dit géén HoUandsche uitvinding is. Immers de steen 
met Engelsch opschrift is ouder dan de HoUandsche. Beide stee
nen worden thans bewaard in het Zuid-Afrikaansch Museum te 
Kaapstad. 

In het populaire werk „Ons Suid-Afrika voorheen en thans" 
deur C. Graham Botha (verschenen in 1938 te Kaapstad) is op 
bladzijde 5 ook zulk een poststeen afgebeeld. De schrijver zegt 
daarover: 

„Besoekers aan die Kaap het in hierdie tyd die gewoonte gehad 
om berigte onder groot plat klippe naby die strand te begrawe 
waarop huUe dan besonderhede uitgebeitel het, soos die naam 
van die skip en die kaptein, waarvandaan huUe gekom het en 
waarheen hulle op pad was, en die datum van aankoms en vertrek 
HuUe het gehoop dat 'n vriendskaplik-gesinde skip op pad huis-
toe hierdie berigte na hul bestemming sou vervoer. Dit was die 
begin van die vr egere poskantoor in Suid-Afrika. 'n Hele aantal 
van hierdie poskantoor-khppe is gevind en is tans in die 
Suid-Afrikaanse museum in Kaapstad te sien." 

De daar afgebeelde steen bevat zelfs drie verschillende mededee 
lingen met namen van drie Engelsche zeekapiteins, alle drie uit het 
jaar 1622. Hoezeer wij ook aan de uitvinding van de brievenbui 
een Nederlandsch karakter zouden willen zien toegekend, toch 
lijkt het ons waarschijnlijker, dat de Engelsche zeevaarders eerdei 
op die gedachte zullen zijn gekomen. Uit het bovenstaande medege
deelde bewijsmateriaal alleen mag men dat echter niet besluiten. 

In ieder geval kan zooveel wel gezegd worden, dat de „steenen 
kast" tot de legende behooren moet. Immers nä de vestiging dooi 
Jan van Riebeeck en zijn Compagniesdienaren zullen de brieven 
voor patria en de Oost wel door den Kommandeur of een daartoe 
aangewezene bewaard zijn — Engelsche en Portugeesche schepen 
ververschten veelal op Sint-Helena — terwijl daarvóór de post 
onder platte steenen op het strand neergelegd werd, waarvan wij 
hierboven van twee van zulke steenen den tekst hebben gegeven. 

Mogelijk zullen deze „brievenbussen" wellicht de oudste 
zijn, waarvan melding is gemaakt. Maar men make zich geen 
voorstelling van een of andere „steenen kast". Men heeft zich 
beholpen met wat de natuur ter plaatse bood. 

J. H. BROEKMAN 
Stadionkade l/III 

Amsterdam Zuid-2 
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NOG EENS DE PUNTSTEMPELS. 
Met belangstelling las ik de bijdragen over bovengenoemd onder

werp in het Nov.-nummer. In mijn verzameling bevinden zich o.a.: 
1867 5 en 10 c. met bovenrij; 
1869 1 c. idem (doch geheel ander type stempel); 
1876 %, 1, 2, 2% c. zonder éénig spoor bovenrij; 
1872 5 tot en met 50 c. (zonder éénig spoor bovenrij) met deze 

laatste heb ik het dus al bijzonder slecht getroffen ! 
1891 5 en 10 c. met bovenrij; 
's Graveland 5 c. 1872 en 5 c. 1891, doch dit is veel fijner be

werkt. 
No. 26 1872 5 c. tot en met 50 c. zonder éénig spoor bovenrij. 
No. 29 1891 op verschillende waarden idem. 
Deze drie stempels zonder bovenrij zijn veel grover bewerkt en 

dus geheel verschillend van de volmaakte stempels. 
Ik meen dus te mogen blijven aannemen, dat er meerdere stem

pels in gebruik waren op deze kantoren of de onvolmaakte wer
den vervangen. En dat er onder de stempels zijn, die door een 
minder bekwamen of minder securen graveur zijn gemaakt, zoo
dat het ontbreken der bovenste rij h i e r a a n is toe te schrijven. 
Het zoude, zooals ik bereids meende, toch al h é é l t o e v a l l i g 
z ij n, dat juist bij d e z e d r i e o p v o l g e n d e No.'s e e n z e l f 
d e b e s c h a d i g i n g optrad. Ook 118 zonder benedenrij is van 
een ander type. 

Totdat men met deugdelijker bewijzen komt, blijf ik van mee
ning, dat men bij deze nummers zonder bovenrij, n i e t van b e-
s c h a d i g d e stempels kan spreken. 

De verder genoemde gebreken heb ik ook toegeschreven aan 
beschadiging of slijtage der stempels; dit blijkt ook wel daaruit, 
dat er enkele punten verdwenen zijn en deze nummers blijven 
dan ook buiten beschouwing. 

Niet alleen afgesleten punten (zie bladzijde 40 van „de Punt-
stempels") worden op ruiten gelijkende figuurtjes. 

Er zijn onberispelijke stempels, die uit gegraveerde blokken en 
ruiten van grooter en kleiner formaat bestaan en daarom niet aan 
slijtage kunnen worden toegeschreven. Daarvoor zijn ze véél te 
regelmatig gevormd. 

C. JANSEN Czn. 
Fred. Hendrikstraat 53 

Utrecht. 

HOE GESCHIEDT DE VERDEELING VAN DE 
OPBRENGST DER KINDERPOSTZEGELS ? 

Voor wie gaarne weten wil, wat er nu precies gebeurt met de 
opbrengst van de zegels en kaarten „Voor het Kind", moge het 
volgende een aanwijzing zijn. 

Het aandeel is voor elke instelling verschillend; het kan uiteen-
loopen van het minimum van ƒ 5 tot en met ƒ 12.000 toe ! 

Een eenvoudig voorbeeld moge dit duidelijk maken. 
Vereeniging A, een vacantiekoloniehuis, herbergt in een jaar 

honderd kinderen, ieder gedurende dertig dagen. Vereeniging B, 
een opvoedingsgesticht, herbergt in een jaar honderd kinderen, ieder 
gedurende driehonderd dagen. Dan krijgt B. tienmaal zooveel als A. 
Dit is de zeer eenvoudige grondslag. 

Aangezien echter de getallen voor kinderen en dagen nooit zoo 
mooi rond zijn en voor geen twee instellingen gelijk, komt aan het 
einde van de rekensom voor ieder een ander onregelmatig bedrag 
voor den dag. 

Het grootste voordeel is, dat verschillende instellingen met een 
zelfde doel ook precies dezelfde berekening ondergaan. Er wordt 
slechts een onderscheid gemaakt, nl. tusschen instellingen die een 
bijzonder kostbare verzorging moeten geven aan de haar toever
trouwde kinderen, en die, welke een normale verzorging verschaf
fen. 

Het spreekt vanzelf, dat aan honderd doofstornme of gebrekkige 
kinderen gedurende driehonderd dagen oneindig veel meer ten 
koste moet worden gelegd — aan medische hulp, aan leermiddelen, 
enz. — dan aan honderd verwaarloosde of zwakke kinderen. Daar
om krijgen al deze „kostbare" instellingen een iets hooger percen
tage uit de opbrengst. Ook hier echter geldt binnen dezelfde rubriek 
instellingen voor allen precies dezelfde maatstaf. 

De onderscheidene instellingen verschaffen zelf de gegevens voor 
de berekening van haar aandeel, zooveel mogelijk onder bevestiging 

door haar accountant. Ontbreekt deze bevestiging, dan wordt ten 
gerieve van de berekening van het aandeel hier en daar een accoun
tantsonderzoek uitgelokt. 

Eenvoudig in zijn grondslagen, s t r ikt rechtvaardig jegens allen 
en controleerbaar voor alle betrokkenen, aldus is het systeem van 
verdeeling van de opbrengst der Weldadigheidspostzegels en prent-
briefkaarten. 

(„De Telegraaf", Avondblad van Maandag, 
9 December 1940, blz. 3). 

OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

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

II. 
DE RUSSISCH-JAPANSCHE OORLOG. 

1904-1905. 
In 1905 verscheen in Rusland een serie van vier zegels, die 

met een toeslag van 3 k. verkocht werden ten bate van de 
weduwen en weezen van de in den oorlog tegen Japan gesneuvelde 
soldaten. De waarden zijn: 3 k. (monument van admiraal Kornilov 
te Sebastopol); 5 k. (monument van Minine en Pozharski te 
Moskou); 7 k. (ruiterstandbeeld van Peter den Groote); 10 k. 
(Kremlin te Moskou). 

De Japanners gaven in 1906 na de beëindiging van den oorlog 
tegen Rusland twee zegels uit met als afbeelding wapentropheeën 
in de waarden 1/^ en 3 s. De zegels werden uitsluitend verkocht 
op den dag van de groote militaire revue (6 April 1906), die 
gehouden werd ter eere van de op dé Russen behaalde overwinning. 

DE ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. 
1912. 

Na de overwinning op de Turken werd bij het vredesverdrag 
van Ouchy Italië in het bezit van Cyrenaica en Tripolis (die den 
gezamenlijken naam van Libië ontvingen) en de Dodekanesos 
gesteld. In Libië en op de eilanden der Dodekanesos werden 
Italiaansche zegels in omloop gebracht, die den opdruk van het 
desbetreffende gebied ontvingen. Wij noemen de zegels en pakket
zegels van Italië van 1901-1911: 1 c. - 10 1. en van 1915-'18. 
5 c. - 4 1. met opdruk LIBIA of Libia; van 1915-1916 (Roode 
kruis) 10 c. -I- 5 c. - 20 c. -I- 5 c. met opdruk LIBIA in 
twee typen en zegels van 1916-'17: 15 c , 20 + 15 c , 20 c. en 
60 c. met opdruk Libia. 

Na 1921 werden voor Tripolis eigen zegels uitgegeven. 
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De Dodekanesos bestaat uit twaalf eilanden in de Aegeische Zee 
en het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee, die Italië even
eens op de Turken veroverde. Italiaansche zegels, bestemd voor 
het gebruik op deze eilanden, ontvingen aanvankelijk den opdruk 

^EGEO (in 1912) en voor Rhodos den opdruk Rodi of RODI 
' (op uitgiften 1912-1923). In 1929 kreeg Rhodos eigen zegels. Sinds 

1912 tot op heden werden Italiaansche zegels resp. voor de eilanden 
Calino met Calimno (2 typen) en CALINO; voor Carchi met 
Karki (2 typen), CALCHI en CARCHI; voor Caso met Caso 
(2 typen) en CASO; voor Coo met COS (2 typen) en C O O ; voor 
Lero met Leros )2 typen) en LERO; voor Lipso met Lipso 
(2 typen), LISSO en LIPSO; voor Nisiro met Nisiros (2 typen) 
en NISIRO; voor Patmo met Patmos (2 typen) en PATMO; 
voor Piscopi met Piscopi (2 typen) en PISCOPI; voor Scarpanto 
met Scarpanto (2 typen) en SCARPANTO; voor Simi met Simi 
(2 typen) en SIMI; en voor Stampalia met Stampelia (2 typen) en 
STAMPALIA overdrukt. 

DE OORLOGEN OP DEN BALKAN. 
DE RUSSISCH-TURKSCHE OORLOG. 

1877—1878 
Oost Roemelië. 

De oorzaak van dezen oorlog was het toenemend panslavisme op 
den Balkan, welke een verbroedering der Slavische volkeren na
streefde en daarbij hoopte op de steun van Rusland. Dit rijk was er 
op uit zijn mvloed op den Balkan uit te breiden ten koste van 
Turkije, hetgeen in 1877 tot een oorlog leidde. Behalve Rusland, 
sloten zich ook Bulgarije, Montenegro, Servië en Roemenië, nood
gedwongen aaneen om tegen Turkije te vechten. De krijgsverrich-
tmgen speelden zich aanvankelijk af rond Plewna, dat door de 
Turken onder aanvoering van den Turkschen opperbevelhebber 
Osman Pacha heldhaftig verdedigd werd. Tenslotte moest de stad 
zich overgeven. De Russen zetten hun opmarsch voort tot in de 
vlakte van Adrianopel. De Turken wenschten den oorlog niet 
voort te zetten en vredesbesprekingen werden geopend. In Februari 
1878 werd de vrede van San Stefano gesloten, waarbij Turkije o.a. 
gebied in de Kaukasus aan Rusland, en Oost-Roemelië en een ge
deelte van Macedonië aan Bulgarije moest afstaan. Na het sluiten 
van den vrede verzetten Engeland en Oostenrijk, dat het toenemen 
van den Slavischen invloed met leede oogen aanzag, zich tegen dit 
gebiedsverlies van Turkije. Op hun aandringen werden dan ook de 
vredesbepalingen minder drastisch uitgevoerd, dan aanvankelijk 
was vastgesteld. Macedonië bleef Turksch gebied en Roemelië zou 
een eigen bestuur krijgen onder een gouverneur door de Turksche 
regeering te benoemen. Deze regeling bleef gedurende vijf jaren 
gehandhaafd, waarna een krachtige beweging onder de bevolking 
ontstond, om met de Bulgaarsche stamgenooten vereenigd te wor
den. Na een bloedelooze revolutie, die in 1885 uitbrak volgde de 
instelling van een voorloopige Bulgaarsche regeering te PhilippQpel. 
(Rusland en Turkije mengden zich niet gewapenderhand in deze 
kwestie). In overleg met Turkije werd Vorst Alexander (van Bul
garije) voor vijf jaren als gouverneur over Oost-Roemelië aange
steld. Vanaf dat moment kwam O. R. onder Bulgaarsch bestuur(, 
hoewel het in feite Turksch gebied bleef. Hieruit vloeiden later 
weer moeilijkheden voort. Tijdens den Russisch—Turkschen oorlog 
zijn geen oorlogszegels door een der betrokken landen uitgegeven. 
Herinneringen aan dezen oorlog op philateHstisch gebied zijn de 
zegeluitgiften van Turkije van 1876—1880 met blauwen opdruk 
„Roemélie Orientale" en/of R. O. (zie de afb.). Deze zegels werden 
in 1885 vervangen door die van Z.-Bulgarije (met opdruk leeuwtje, 
b. en c ) . 

In 1881 en in 1885 gaf Turkije resp. een speciale uitgifte voor 
Roemélie Orientale uit in de waarden 5, 10, 20 pa, 1 en 2 pi. Op 
latere zegeluitgiften herinneren de afbeeldingen aan voorvallen uit 

^OUMÉt/£ 

dezen oorlog. Wij noemen in dit verband de twee zegels, door 
Bulgarije in 1901 uitgegeven (5 en 15 et.) bij gelegenheid van den 
25en jaardag van dezen oorlog, voorstellende een kanon tegen een 
ondergaande zon en van de uitgifte 1902 (5, 10 en 15 et.) ter herin
nering aan denzelfden jaardag, voorstellende het gevecht op de 
Chipkapas. Sommige afbeeldingen der zegeluitgifte van Roemenië 
1906 (40-jarig regeeringsjubileum van Koning Carol I (1866—1906) 
hebben ook betrekking op den oorlog. 

TC^ 

<hi 

MMMMMMM^^Mid 
DE EERSTE E N DE TWEEDE BALKANOORLOG. 

1912—1913. 
De gelegenheid om den aartsvijand Turkije in een oorlog te be 

trekken, was voor de andere Balkanstaten in 1912 verleidelijk, 
temeer waar dit land den oorlog tegen Italië had verloren. Reeds 
op 8 October (1912) had Montenegro Turkije den oorlog verklaard, 
op 17 October volgden Servië, Bulgarije en Griekenland dit voor
beeld. Turkije had half October vrede gesloten met Italië (zie blz. 

). Reeds dadelijk leed het gevoelige nederlagen. Adrianopel werd 
door de vijanden ingesloten, de Serviërs bezetten Macedonië en 
drongen op naar Durazzo, de Grieken bezetten (reeds in 1912) 
Saloniki en de eilanden Thasos, Imbros, Tenedos, Lesbos, Mytilene, 
Chios en Samos en de streek Ikarië. Creta sloot zich direct bij 
Griekenland aan. Voor de bezette gebieden gaf Griekenland in 
1912 twee series uit. De zegels van 1901—1812 ontvingen in 1912 
een tweeregeligen loodrechten zwarten opdruk in Grieksche letters. 
ELLENIKE DIOIKESIS, hetgeen beteekent „Grieksch Bestuur; 
de overdrukte waarden zijn 1 1.—25 d. (21 zegels). Het zegel van 
25 d. heeft een horizontalen opdruk. Dezelfde serie met loodrechten 
rooden opdruk, ook in 1912 uitgegeven, omvat de waarden 1 L— 
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25 d. (19 zegels). Ter herinnering aan den vrede, die in 1913 gesloten 
werd tusschen Griekenland en Turkije verscheen een serie zegels 
in twee verschillende teekeningen; 1913, 1 1.—25 d. (16 zegels). 
Ter herinnering aan de annexatie van Kreta verscheen in 1913 een 
zegel, voorstellende het hijschen van de Grieksche vlag in de haven 
van Sude, ter waarde van 25 d. 
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Voor Cavalle (dat met een gedeelte van Macedonië aan Grieken
land werd toegekend na den tweeden Balkanoorlog) werden Bul
gaarsche zegels van 1911 van een rooden tweeregeiigen verticalen 
opdruk voorzien (die „Grieksch Bestuur" beteekent) en de waarde, 
5 1. op 1 et.— 1 d. op 50 et. (11 zegels); bij de bezetting van 
Dédèagh werden etiketten (afb. a b en c) in boekdruk als postzegels, 
met Inschrift „Turksch Bestuur" en waarde, uitgegeven. (1913). Zij 
kregen een rood controle stempel. Verder verschenen in 1913 zegels 
van Bulgarije 1911 met opdruk „Grieksch Bestuur Dédèagh" (afb. 
d) horizontaal en waarde; 5 1. op 1 et.  1 d. op 25 et. (5 zegels); 
1913 Etiketten in boekdruk op blauw papier met rood controle
stempel en tekst „Grieksch Bestuur Dédèagh" en de waarden 1, 5, 
10, 25, 30 en 50 1. Op wit papier verschenen 1, 2, 3, 5, 10, 25, 40 
en 50 1. Voor Ikarië verschenen in 1913 zegels van Griekenland 
1911—1912 met loodrechten tweeregeiigen opdruk „Grieksch Be
stuur". Voor Lemnos in 1912 zegels van Griekenland 1901—1912 
met opdruk LEMNOS (in Grieksche letters) 1 1.  25 d. (22 zegels) 
met horizontalen zwarten opdruk (1) met rooden horizontalen 
opdruk 1 1.  25 d. (16 zegels). Voor Mytilene verschenen in 1912 
de Turksche zegels van 1908—1909 met Griekschen loodrechten 
drieregeligen zwarten opdruk 2 pa.  10 pi. (13 zegels) (f) met 
blauwen opdruk 50 pa. en 10 pi.; met waardeopdruk in blauw 25 1. 
op 2 pa.; 50 1. op 20 pa.; 1 d.» op 20 p.; 2 d. op 1 pi.; en eenTurksch 
postzegel van 1908 met voornoemden opdruk 1 pi. Voor Samos 
verschenen in 1912 eigen zegels met een kaart van het eiland (g) en 
tekst Samos, wij noemen: 5, 10 en 2 51.; een serie (eveneens in 1912) 
met de Hermeskop in de waarden 1  50 1. (5 zegels) (h) dezelfde 
met opdruk HELLAS (in Grieksche letters) in twee lettertypen. In 
1913 verscheen nog een serie ter herinnering aan de overwinningen 
van de Grieksche vloot en verovering van het eiland resp. in 1824 
en 1912 in de waarden 1, 2, 5, 10 en 25 d. (i). 

M i * 

10 AERTA 

h. i. 

wij gaan nu verder met het bespreken van het verdere verloop 
van den oorlog. Op 3 Dec. 1912 werd op verzoek van de oorlog
voerende landen een wapenstilstand voor twee maanden gesloten 
om alle problemen, welke uit de verdeeling der veroverde gebieden 
zouden ontstaan, onder de oogen te zien. Hoewel Turkije reeds 
spoedig bij het uitbreken van den oorlog een beroep op de belang
hebbende Europeesche Staten, zooals Engeland, Frankrijk, Rusland, 
Oostenrijk en Italië had gedaan, verkozen deze afzijdig te blijven. 
Pas toen zij bij de verdeeling van de buit beducht werden voor hun 
eigen belangen, gingen zij zich met den gang van zaken bemoeien. 
O.m. liet zich Oostenrijk gelden (dat op de steun van Duitschland 
kon rekenen), het verzette er zich tegen dat Servië Durazzo als 
haven zou krijgen en wenschte evenals Italië een onafhankelijk 
Albanië. Rusland wenschte alles in der minne geschikt te hebben. 
Turkije zou van de vestingen Adrianopel, Janina en Skoetan 
afstand moeten doen. De Turksche regeering stond op het punt 
van toegeven, toen zij door een revolutie ten val werd gebracht. 
De nieuwe regeering weigerde de overgave van de drie vestingen 
en de oorlog werd voortgezet. Een maand later vielen Adrianopel 
en Janina. Bij een poging verder Zuidelijk door te dringen leden de 
Bulgaren zware verliezen. Eind April (1913) bezette Montenegro 
Skoetari tot groot ongenoegen van Oostenrijk. Later werd deze 
plaats weer ontruimd tegen een vergoeding in geld. De ruzie over 
de verdeeling steeg ten top; de Bulgaren wenschten Macedonië te 
bezitten en misgunden Griekenland Saloniki; de Serviërs eischten 
het Noordelijk deel van Albanië voor zich of een deel van Mace
donië. 

Op 16 April besloot Koning Ferdinand van Bulgarije met Turkije 
een wapenstilstand te sluiten. De zegels die Bulgarije op dat tijdstip 
uitgaf dragen in Kyrillisch schrift den opdruk: „Bevrijdingsoorlog 
1912—1913. De serie bestaat uit de waarden 1, 2, 3, 5, 10 en 25 et. 
Opnieuw traden de groote Europeesche mogendheden bemiddelend 
op en op 30 Mei werd te Londen een vrede in elkaar gezet. Turkije 
moest afstand doen van de gebieden, die door haar vijanden ver
overd werden. Het was te begrijpen dat de verdeeling van deze ge
bieden onderling weer tot moeilijkheden aanleiding moest geven. 
De Russische Czaar, die als arbiter zou optreden, wenschte dat 
Bulgarije de aanspraken van Roemenië en Servië welwillend tege
moet zou treden. Koning Ferdinand wilde hieraan niet voldoen en 

iftr' i l 
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stortte zich opnieuw eind Juli 1913 in een oorlog, (de tweede 
Balkanoorlog) door Servië aan te vallen. Ook Griekenland en 
Roemenië gingen weer vechten tugen Bulgarije; de Turken tracht
ten een deel van het verloren gebied te heroveren. Op 22 Juli 
heroverden zij Adrianopel. Ter herinnering hieraan gaf Turkije m 
datzelfde jaar een serie uit in de waarden 10, 20 en 40 pa., voor
stellende de moskee van Selim te AdrianopeL Het werd Bulgarije 
nu te angstig te moede; het riep de bemiddeling van Koning Carol I 

van Roemenië in tot het openen van vredesbesprekingen. De vrede 
werd op 10 Augustus 1913 te Boekarest gesloten. Servië en Grie
kenland verdeelden Macedonië, Griekenland kreeg nog een gedeelte 
van de kust aan de Egeische zee, o.a. de haven Cavalle (zie blz. ). 
Roemenië herkreeg de Dobroedja. Ter gelegenheid van de bezetting 
van deze streek gaf dit lartd in 1913 een serie in de waarden 1, 3, 5, 
10, 15, 25, 50 b., 1 en 2 1. uit en voor het comité van Dobroedja 
een roodbruin zegel zonder waardeaanduiding. (Yvert Timbre de 
franchise nr. 1). Bulgarije bleef doorvechten met Turkije, op 29 
September 1913 sloten ook deze beide landen vrede, (de vrede van 
Boekarest) in het voordeel van laatstgenoemde. Bulgarije liet aan
spraken op W. Thracië gelden en bezette dit gebied. De grooten
deels Turksche bevolking verzette zich hiertegen, verdreef de Bul
gaarsche troepen en verklaarde het gebied als onafhankelijk, in casu 
autonoom. Eind October 1913 drongen de Bulgaarsche troepen 
opnieuw het land binnen en maakten voorgoed een einde aan deze 
autonomie. Vijf series gaf de autonome regeering uit. Wij noemen 
1913, een speciale serie zegels ongetand. Het opschrift onder het 

jaartal 1913 beteekent „Provisorische regeering van WestThracie" 
(afb. a). Later werd het woord „provisorische" vervangen door 
„autonome". De waarden zijn 10, 20 pa., 1 pi.; iets grooter formaat 
1 en 2 pi. 1913, Zegels van Turkije 1909—1913 met overdruk
waarde in twee talen; nl. 1 pi. op 2 pa.  1 pi. op 25 pi. (6 zegels), 
1913, zegels van Griekenland van 1913 met blauwen Turkschen 
opdruk „autonome regeering van WestThracië" en waarde (afb. b), 
10 pa. op 1 1., 1 pi. op 1 1.; 1913. Zegels van Griekenland 1911 met 
denzelfden opdruk: 10 pa. op 1 1.  5 pi. op 40 1. (7 zegels); 1913 
zegels van Bulgarije van 1911 met denzelfden opdruk: 10 pa. op l 
et.  5 pi. op 15 et. (6 zegels). Albanië werd op aandringen van de 
groote Europeesche mogendheden een onafhankelijk gebied. Aan 
het verkrijgen van de onafhankelijkheid herinneren ons de zegels 
die in 1913 in Albanië verschenen nl. Turksche zegels van 1908— 
1910 met een tweekoppigen adelaar, waaronder SHQIPENIA 

(Albanië). De waarden zijn 2 pa.  25 pi (16 zegels), benevens het 
Turksche strafportzegel ter waarde van 1 pi. (van 1908) met den
zelfden opdruk. Om als heerscher over Albanië op te treden, werd 
Prins Wilhelm von Wied bereid gevonden. Hij kreeg den titel van 
Vorst van Albanië. 

ZEGELS NEDERLAND 1909/'22 
15 CT. BLAUW EN ROOD, TANDING 11:1 IK. 

In aansluiting op mijn ingezonden artikeltje betreffende de bo
vengenoemde zegels in het Maandblad van 16 November 1940 
deel ik mede van den heer Nieland, Referendaris ter Provinciale 
Griffie te Groningen, bericht te hebben ontvangen, dat ook hij in 
het bezit is van een meergenoemd zegel. 

Als plaats van herkomst geeft het stempel aan; OUDE
en kan — gezien het feit dat de binnenkomende post meerendeels 
uit de provincie Groningen afkomstig was — haast met stelligheid 
worden aangenomen, dat het volledige poststempel „OUDE
PEKELA" moet zijn geweest. 
■ Gaarne betuig ik mijn dank aan den heer Nieland voor zijn 
mededeeling en spreek de hoop uit t.z.t. ook van anderen even
tueele nieuwe vondsten te mogen vernemen. 

Scheveningen, Zwolschestraat 401. S. N O O R D H O F F . 

BENIGE OPMERKELIJKE RESULTATEN DER 103DE 
POSTZEGEL VEILING VAN DE C. V. HEKKER'S 

POSTZEGELHANDEL TE AMSTERDAM 23 t/m 27 
NOVEMBER 1940. 

Nederland, procfpaar van de loet 1852, nr. 5g, zeer 
mooi van qualiteit, proevenboek ƒ 120.— ƒ 155.— 

Ned. Indië, proef van nr. 1 in de gekozen kleur, blok 
van 4, ƒ 230.— 

Nederland 1852, prima paar van de 15 ct., st. Elburg ƒ 34,— 
Nederland 1905, 10 gulden, postfr. blok van 4 ƒ 205.— 
Ned. Indië, de beroemde kopstaande opdruk vliegpost 

50 et. op 1 gld. 50, postfrisch ƒ 610.— 
Ned. Indië, port 1882, 20 ct., getand 1 1 ^ x 1 2 , zonder 

gom, type I , ƒ 230.— 
type III 
type IV 

Suriname 1898, 10 op 25 et. - ultramarijn 
Albanië, Yvert nr. 2, frs. 375.— 

nr. 9, frs. 250.— 
nr. 12, frs. 600.— 

nr. 13 ongetand 
Beieren 1849, 1 kreuzer, postfrisch randstuk. 

frs. 1500.— 
idem, prachtstuk op brief 
prachtblok van 4 v. d. 18 kreuzer geel 
Denemarken 2 sk. blauw nr. 1 
16 sk. doorstoken nr. 7 
Frankrijk 1849, 15 centimes groen, buitengewoon 

prachtstuk 
weezenserie 1918 cplt. op brief 

Hongarije, 3 kr. nr. 2, prachtstuk 
Liechtenstein, Vaduzblok 1934 
Luxemburg 1923, velletje 10 frs. groen 
Oostenrijk, Wipablok 

ƒ 160.— 
ƒ 1 8 0 . -
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 
, / ■ 

/ ■ 

f 
f 
f 
ƒ 

30.— 
20.— 
11.50 
27.— 
25.— 

130 . -
155.— 
185.— 

34.— 
38.— 

51.— 
76.— 
52.— 

130.— 
165.— 
285.— • 
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Oostenrijk, Rose Merkuur, fraai ex. ƒ 
Tsjecho Slowakije Muziekblokken ƒ 

Oost Silezië 27a en b. ƒ 
Uruguay nr. 16, prachtstuk op brief ƒ 
Vereenigde Staten. New York nr. 1, prachtstuk op brief-
voorzijde ' ƒ 
185L 1 et. nr. 3, uitzonderlijk prachtstuk ƒ 

3 et. nr. 4, exceptioneel hoekstuk ƒ 
5 ets. nr. 6, uitzonderlijk prachtstuk ƒ 
10 et. nr. 7, uitzonderlijk prachtstuk ƒ 
12 ets. nr. 8, exceptioneel prachtstuk ƒ 
N.B. De qualiteit der USA zegels was zeer bijzonder, 

nochtans achten wij deze prijzen alleszins opmerkelijk 
Columbus $ 3 postfrisch ƒ 
Columbus I 5 postfrisch ƒ 
alsvoren, maar gering dun ƒ 
Zwitserland dienst 175—180 ƒ 

370.— 
200.— 

53.— 
3 0 . -

215.— 
52.— 
24.— 

370.— 
80.— 

105.— 
maar 

105.— 
155.— 
44.— 

1 1 0 . -
W. G. d. B. 

Tydsdiriften, 
Catalogi en$. 

DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND MET G R O O T E N 
MERCURIUSKOP 1861—1886 D O O R ADR. J. HOEK. 

De serie hoogst interessante artikelen 
over bovengenoemd onderwerp, die in ons 
Maandblad no. 4 e.v. dezes jaars vap de 
hand van den heer A d r . J. H o e k , tand
arts, Nw. Binnenweg 161 te Rotterdam 
werden afgedrukt, zijn nu — in hun geheel 
— in zeer smakelijken boekvorm ver
schenen. (N. V. Drukkerij Borghouts, Rot
terdam). We behoeven onze lezers dus 
over den inhoud niet nader in te lichten. 
De artikelen van den heer Hoek heb
ben zeer de aandacht in de Nederlandsche 
phihielistische wereld getrokken en heb

ben de verdienste, naast veel bronnenstudie ook veel oorspronke-
lijks te bevatten. Wij wenschen den heer Hoek geluk met de keu
rige uitgave van zijn arbeid, waarmede hij o.i. de philatelie in 
het algemeen en de Nederlandsche philatelie in het bijzonder een 
grooten dienst heeft bewezen. Wij bevelen de kennismaking met 
dit werkje zeer bij de Nederlandsche philatelisten aan. 

W. G. d. 3 . 

SCHULE DER PHILATELIE DOOR ALEXANDER 
H A R D T M U T . UITGA^'"!: VAN: HEERING-VERLAG IN 

HAR2BURG 1940. PRIJS RM. 9.80 = ƒ 6.50. 

Door Bastiaanse ''ie Boekema's Postzegelhandel N . V., Emmalaan 
25 te Hilïegersberg (zie haar advertentie in het Septembernum
mer van het Maandblad, waar abusievelijk als prijs ƒ 7.50 opgege
ven was) werd ons bovengenoemd werk ter recensie toegezonden. 
Wij voldoen gaarne aan dit verzoek, al is het voor den recensent 
niet gemakkelijk alle nieuwe uitgaven van de laatste jaren — veelal 
met dezelfde strekking, ik denk aan uitgaven als: Grundbegriffe 
der Philatelie - La Philatelie - Vraagbaak der Philatelie - Postzegel-
kunde en Postwezen. - Het Postzegelboek — naar de juiste waarde 
te schatten. 

Dit boek, een werk van 335 bladzijden, is verdeeld in 2 deelen 
en wel in een practisch gedeelte en een cultuur-historisch deel. 
Als derde deel zouden wij willen noemen: het illustratiedeel, want 
het is juist deze illustratie, die o.i. het waardevolste deel van he^ 
boek uitmaakt. 

In het Ie deel worden behandeld: waarom, hoe, wat en met 
welke hulpmiddelen men moet verzamelen. Storend voor al deze 
interessante gegevens werkt de zgn. „gezellige" verhaaltrant, die de 
schrijver juist met opzet gekozen heeft. Wij zijn daarvoor te 
nuchter. Bovendien lijkt het ons, dat Hans, Frits, Oom, vader, 
zuster, enz., wel een beetje gauw „volmaakte" philatelisten zijn 
geworden, terwijl ons zoo'n gelukkig philatelistisch gezin een 

„utopie" lijkt. Ik heb zoo'n stel tenminste nog niet meegemaakt. 
Schrijver had beter gedaan, de streng-wetenschappelijke stijl te 
volgen. Of is het boek voor de jeugd bedoeld? Dan lijkt mij echter 
de prijs van ƒ 6.50 nog al hoog. Had de schrijver de „gezellige" 
verhaaltrant niet toegepast, dan waren vele van zijn hoogst belang
wekkende onderwerpen in dit deel veel meer tot hun recht ge
komen. 

Het tweede deel, het cultuur-historisch gedeelte, hoe interessant 
het ook moge zijn, heeft — afgezien van enkele opmerkingen 
over en verwijzingen naar de postzegels — weinig met de wer
kelijke philatelie te maken. Vele dezer gegevens kan ieder verza
melaar, die lust en tijd er voor heeft en bovendien zijn verzameling 
in dien geest opzet, uit ieder schoolaardrijkskunde- en geschiedenis
boek opdiepen. De meeste landen der wereld worden in dit deel 
historisch-geografisch belicht en het doet ons goed, zooveel goeds 
over ons Nederland te hooren. Ik moge op enkele storende fouten 
wijzen: Nederland is slechts 34000 vierkante km. groot en niet 
350.000 (zie blz. 109). Mag ik er bovendien op wijzen, dat 40 Vo 
onzer bevolking van industrie leeft en slechts 20 Vo van land- en 
tuinbouw ? Industrie had dus bij de middelen van bestaan vóórop 
moeten staan. Met de bewuste „Gemächlichkeit" in Indië valt het 
nogal mee. Er wordt in Indië hard gewerkt. Dat de Europeaan in 
denzelfden tijd niet zoo veel werk als in Europa kan verrichten, 
is vanzelfsprekend. En om even naar West-Indië te stappen. 
Cura9ao bezit „helaas" geen petroleum ! Er bevindt zich wel een 
zeer groote petroleumraffinaderij (men zegt, dat het de grootste 
van de wereld is) waar de geweldige petroleumvoorraden van 
Venezuela worden gereinigd. Van de illustraties der Nederlandsche 
koloniën lijken mij de beide buitenste op blz. 200 misleidend. Dit 
zijn geen koloniale zegels, maar raszegels van het moederland zelve. 

De cijfers der Duitsche koloniën op blz. 104 kloppen, geloof ik, 
ook niet geheel. Duitsch Oost-Afrika had in 1914 ten hoogste 10 
millioen inwoners, Duitsch Zuidwest daarentegen toch minstens 
het dubbele van het getal van Hard tmut . Bovendien mis ik 
Kiautsehau, dat voor Duitschland ongetwijfeld van groot belang 
was. 

Op blz. 210, bij „Bosnië-Hercegovina", moet 'n plaacs van het 
jaartal 1912, 1906 gelezen worden. 

De weelderige illustratie maakt ech'.er veel goed. Niet minder 
dan 200 gekleurde cliché's, in zgn. vierkleuren-druk zijn een lust 
voor de oogen. Vele verzamelaars krijgen daardoor zeldzaamheden 
onder hun oogen, die ze anders misschien nooit zien. Ook de 
overige honderden niet gekleurde afbeeldingen zijn in alle opzich
ten voortreffelijk. Vooral daarom wensch ik dit boek aan verza
melaars en vereenigingsbiblictheken aan te bevelen. 

K. E. K. 

Ter besctieriniri^ 
Var Verzainelaars 

en Handelaren 
TS m 

Het laatste artikel dezer rubriek over vervalsching en oplichting 
was nog niet onder de oogen onzer lezers gekomen of weer hoor
den wij van een misdrijf, dat met postzegels werd bedreven. 

Daar de bedoeling dezer rubriek is om op misstanden te wijzen 
en daarmede opbouwende critiek te geven, moeten wij helaas weer 
('t begint vervelend te worden) over „misdaad in onze postzegel
gemeenschap" schrijven. 

In genoemd artikel schreven wij over slappe besturen, die door 
de goedheid huns harten niet preventief optraden, waardoor erger 
wordt voorkomen. 

De handelingen dezer besturen lijken bedenkelijk veel op afdrei
ging, het misdrijf omschreven in art. 318 W. v. Str., waarbij het 
geheim, met de openbaring waarvan hier werd gedreigd, bestaat 
in het nog niet bekend gemaakte gepleegde misdrijf. Misschien is 
het juister nog hier bedreiging met smaad aan te nemen. 

Waar hier echter niet met 100 pet. zekerheid gezegd kan wor
den, dat de besturen een misdrijf hebben gepleegd, moeten zij niet 
door dreigement doch door overreding to t rede worden gebracht 
en hun handelingen niet voortzetten, doch aangifte bij poHtie of 
justitie doen. TOM LUND. 

Tom Lund vergeet bij zijn aanval op besturen twee dingen: 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Ie. Wie zegt, dat de persoon in kwestie bij een postzegelorgani
satie is aangesloten ? 

2e. Er bestaat nog zoo iets als een Bondsinformatiebureau, dat 
— desgewenscht — op aanvraag inlichtingen verstrekt over met 
name genoemde personen. Dat men — dus ook bestuurderen — 
daarbij gfoote voorzichtigheid in acht moet nemen, heeft de Bond 
in 1939 ondervonden. De opbouwende kritiek van Tom Lund is 
gemakkelijker dan de daad. HOOFDREDACTIE. 

Naschrift. 
ad. lo . De ons bekende gevallen (van den laatsten tijd) zijn op 

één na bedreven door leden van een postzegelorganisatie. 
ad. 2o. Komen in een volgend artikel op deze kwestie terug. 

T. L. 

VERZAMELAARS LET OP U W ZAAK. 
De leiding van de Nieuwe Haagsche Postzegelbeurs in Amicitia 

te 's-Gravenhage schrijft aan de Hoofdredactie, dat zij eerst door 
het artikel van den heer M. J. H. T o o r e n s op blz. 220 van 
ons Maandblad in kennis werd gesteld van de poging tot fraude 
in afstempeling van de 21 en 27 J4 ets. sluierzegels Curayao. Wij 
kunnen natuurlijk niet de redenen bevroeden, waarom de heer T. 
geen termen heefr kunnen vinden, de leiding van de beurs on
middellijk van het gebeurde in kennis te stellen. Het deed ons 
echter zeer veel genoegen namens die leiding, van den heer G. W. 
M i c h o n, Bilderdijkstraat 31 te 's-Gravenhage te vernemen, dat 
zij aan den persoon in kwestie heeft doen weten, dat hem in den 
vervolge de toegang tot de beurs zal worden geweigerd, daar men 
op zijn verder bezoek aldaar niet meer is gesteld. 

Bravo ! Zoo moet het kaf van het koren in de philatelie worden 
gescheiden ! W. G. d. B-

TWEEEVE NATIONALE POSTZEGELRUILDAG. 
Op Tweede Kerstdag, Donderdag 26 December a.s., wordt van 

13—18 uur, door de Stichting „Amsterdamsche Postzegelbeurs" 
ditmaal in „De Brakke Grond" Nes 53-55 te Amsterdam, de 2e 
Nationale Postzegelruildag georganiseerd. Het Bestuur maakt in 
verband hiermede bekend: 

1. Het entree bedraagt ƒ0.25 per persoon, beneden 16 jaar 
ƒ0.10. Beurskaarten e.d. zijn n i e t geldig voor den Ruildag. Elk 
50e bezoeker ontvangt een insteekboekje. 

2. De handel is geheel vrij en ook voor handelaren toegelaten. 
3. Ri'wielstalling tegenover den ingang is geopend. Vestiaire 

aanwezig. 
4. Van 14—16 uur is, dank zij de medewerking van de zijde der 

P.T.T., een Philatelistenloket geopend, alsmede een stand van het 
Comité tot verkoop der kinderpostzegels. 

5. Ter bevordering van het onderling contact worden er op 
bepaalde tijden bepaalde landen of landengroepen afgeroepen en 
den belanghebbenden een bepaalde „hoek" aangewezen waar vraag 
en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Gelijktijdig zullen telkens 
drie „hoeken" worden afgeroepen en wel: 

Om 14 uur: a. Nederland en Koloniën; 
b. Oost-Azië en Australië; 
c. Zuid-Amerika. 

om 14 u. 30: a. Nederlaiid en Koloniën; 
b. Noord-Amerika; 
c. Groot-Duits-hland en Koloniën. 

Om 15 uur: a. Nederland en Koloniën; 
(speciaal: puntstempels, plaatfouten, speciale 
afstempelingen); 

b. Frankrijk, Spanje, Portugal en hunne Koloniën; 
c. België en Koloniën, Luxemburg. 

Om 15 u. 30: a. Nederland en Koloniën; 
b. Zuid-Europa, Midden-Europa en Balkan; 
c. Scandinavië, IJsland, Rusland en Randstaten. 

Om 16 uur: a. Nederland en Koloniën; 
b. Engeland en Koloniën, enz.; 
c. Zwitserland. 

HOLLAND'S EERSTE 

6. Op de gaanderij (waar ook het loket der P.T.T. is) zijn nog 
stands beschikbaar voor handelaren en grossiers ad ƒ 2.50 te vol
doen vóór 21 December a.s. door storting op Postrekening 13500 
bestemd voor Gem.-Giro A'dam rek. A 4200 t.n. „Amsterdamsche 
Postzegelsbeurs", met vermelding: „standhuur Nationale Ruildag". 
(De gaanderij ligt op de eerste etage rondom de zaal en wordt 
binnendoor, via de zaal, bereikt). 

7. Particulieren of handelaars kunnen een vaste plaats of tafeltje 
in de zaal bezetten tegen betaling van ƒ 1 . — te voldoen in de zaal. 

8. Tijdens den Ruildag is er gelegenheid tot het verkrijgen van 
een beurskaart 1941 voor de Amsterdamsche Postzegelbeurs. De 
kosten zijn belangrijk verlaagd en bedragen: 

A. voor volwassenen boven 18 jaar ƒ 4 . — ; 
B. voor junioren beneden 18 jaar ƒ 1.—; 
C. voor personen, buiten Amsterdam of grensgemeenten woon

achtig, ƒ2 .50 . 
Zij, die in het bezit zijn van een Beurskaart 1940 en onder 

categorie A vallen, kunnen deze, op den Ruildag, voor 1941 ver 
lengen tegen betaling van slechts ƒ 3.—. 

Het Bestuur noodigt alle verzamelaars uit tot een bezoek aan 
den Ruildag, opdat deze, evenals verleden jaar, t j en er een 500-tai 
bezoekers waren, wederom voor allen een succes wordt. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars heeft, op verzoek van den Voorzitter van het Bestuu' 
van de Amsterdamsche Postzegelbeurs, gaarne het patronaat over 
de Nationale Ruildagen aanvaard en beveelt een bezoek aan dezen 
in „De Brakke Grond", Nes 53—55, ten zeerste aan. 

De Bondssecretaris' 
W. G. DE BAS. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 
Op Woensdagmiddag 25 December, (Ie Kerstdag) géén Beurs. 
Afgetreden als Bestuurslid der Stichting, de heer Fr. v. Leer 

Benoemd als bestuurslid: de heer F. N. Scheephorst. 
Niet- of niet geheel gebruikte „tien-rittenkaarten" kunnen tegen 

bijbetaling worden ingewisseld tegen nieuwe knipkaarten geldig 
voor 1941. 

VERZEKERING VAN PHILATELISTISCHE WAARDEN 
TEGEN BRANDSCHADE, DIEFSTAL EN OORLOGSMOLEST. 

Een der bij ons Maandblad en bij den Bond aangesloten philate-
listen-vereenigingen schreef ons, dat zij haar rondzendboekjes tegen 
brand heeft verzekerd, doch dat dit alleen gold voor die boekjes, 
welke zich ten huize van haar commissaris voor de rondzending 
bevinden. Bij een harer leden was door bominslag schade aan 
diens verzameling ontstaan. De vraag werd nu gesteld, hoe he*; 
staat met de rondzendingen, die zich bij de leden bevinden en 
waaraan eventueel door brand, diefstal, verloren gaan of hoe ook 
schade wordt veroorzaakt ? 

Deze vraag, die van zeer actueel belang is, werd den rechtskun-
'digen raadsman van den Bond om advies voorgelegd. Deze ant
woordde daarop het volgende: Bij de verzekering moeten wij on
derscheiden schade door brand en diefstal eenerzijds en schade 
door oorlogsmolest anderzijds. Schade door oorlogsmolest kan, 
zoover hem bekend, alleen worden ondergebracht bij de onder
linge verzekeringsmaatschappijen, die op dat gebied bestonden of 
zijn opgericht. Of deze postzegels in rondzending verzekeren, 
betwijfelde hij ten zeerste. Een dergelijke schade is nooit op een 
gewone verzekering te verhalen. (Men heeft dezer dagen, o.a. in 
„De Telegraaf" van Woensdag, 4 December 1940, Tweede Avond 
blad, blz. 3, onder de vergoeding van Rijkswege voor de door 
oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan huisraad, kunnen lezen, 
dat p o s t z e g e l s , porcelein, munten, enz. daaronder n i e t wor
den begrepen). Naar zijn meening hebben de vereenigingen, die 
een verzekering hebben loopen (dus niet tegen oorlogsmolest) een 
zoodanige regeling getroffen, dat de zendingen alleen bij de sectie
hoofden in huis, eventueel bij de directeuren van verkoophandel 
verzekerd zijn, niet bij elk individueel lid. Dit laatste zal wel mo
gelijk zijn, maar de premie wordt dan zeer hoog. 

Tot zoover de rechtskundige raadsman van den Bond. 
Wat de — gewone — verzekering tegen brandschade en diefstal 

betreft van "ondzendingen bij de leden lijkt ons zulks voor de 
verzekeringsmaatschappijen zeer bezwaarlijk. Zij weten niet voor-

FIRMA — VAN DIE f EN 
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uit, onder welke omstandigheden de rondzendingen komen te 
verkeeren. Bij den één zijn die omstandigheden veel minder riskant 
dan bij den ander (ik denk hierbij aan bovenhuizen van garages 
en bakkerijen, aan afgelegen huizingen, e.d.). Toch is mij bekend, 
dat de postzegelvereeniging ,,Helder" een zeer voordeelige verze
kering voor haar rondzendingen heeft gesloten. Wie daaromtrent 
meer wil weten wende zich om inlichtingen ter zake tot den oud-

(Bïs^voorzitter dier vereeniging, den heer J. G. J. P o l l i n g , Waaier-
*' ' sluis 40d., Haastrecht, thans voorzitter van de Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars „Gouda" en Bondspenningmeester. 
De Vereeniging van Postzegelverzamelaars „H o 11 a n d i a" f 

Amsterdam heeft dit vraagstuk in dien zin opgelost, dat het Be
stuur een rondschrijven heeft toegezonden aan alle inzenders, 
waarin het mededeelde, dat de Vereeniging alleen het risico op zich 
nam voor een behoorlijke bewaarneming, doch dat elk ander risico, 
in het bijzonder oorlogsmolest, voor rekening van den inzender is. 

De U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g 
heeft — na den oorlog van 1914—'18 — tal van jaren een verze
kering tegen oorlogsmolest loopende gehad. Eenige jaren geleden 
heeft zij die opgezegd, o.a. omdat de bekende postzegelexpert, wij
len de heer C. De e n i k, die zelf in het verzekeringsbedrijf werk
zaam was, daaraan weinig practische waarde toekende. Ik zou wel 
eens willen weten van handelaars of verzamelaars, die tegen oor 
logsmolest verzekerd waren en die slachtoffers van de rampen te 
Rotterdam, Helder of in Zeeland werden, hoe hun ervaringen in 
deze zijn geweest ? De U. Ph. V. heeft in artikel 46 van haar 
Huishoudelijk Reglement eens en voor al vastgelegd: „De Vereeni
ging verleent h a a r b e m i d d e l i n g aan hen, die boekjes met 
zegels willen doen circuleer<-n onder hun medeleden. Z ij i s n i e t 
a a n s p r a k e l i j k v o o r e e n i g v e r l i e s o f s c h a d e 
d o o r d e in z e n d e r s g e l e d e n." Deze bepaling die — vet
gedrukt — op blz. 2 van den omslag van elk rondzendboekje, dus 
naast de eerste met postzegels beplakte pagina staat afgedrukt, 
moge op het eerste gezicht erg onheusch lijken, zij is een gevolg 
geweest van de nonchalante wijze, waarop verschillende leden de 
rondzendingen behandelden. Toen deze bepaling eenmaal bestond, 
is zij stipt gehandhaafd, zelfs in het volgende geval: De echtge-
noote- van een lid adresseerde een rondzending aan een verkeerd 
huisnummer (pension) van dezelfde, „gesitueerde" laan, waar h.;t 
juiste adres zich bevond en waar haar dienstmeisje — op verzoek 
van een der pensiongasten, die juist de deur uitging, toen zij aan
belde — de zending op het gaskastje deponeerde. Deze kwam zoo
doende in handen van den — oneerlijken — pensionhouder, die 
haar achteroverdrukte. Toen zij als verloren moest worden be
schouwd, stelde het Bestuur der U. Ph. V. het betrokken lid voor, 
met afwijking van het hierboven aangehaalde artikel van het H. 
R., ieder de helft der schade te betalen. De bewuste persoon wei
gerde en bedankte als l id! — Het Bestuur heeft toen art. 
46 H. R. onverkort toegepast, tot verontwaardiging van enkele ge 
dupeerde inzenders, waaarvan eenige sedert geen boekjes meer lieten 
circuleeren. Door een gesprek in den trein, dat door een der Be
stuursleden werd afgeluisterd, werd — zeer toevallig — de dief 
ontmaskerd; deze boette zijn vergrijp met vier maanden hechtenis 

Mij lijkt de voorzorg der U. Ph. V. — inzonderheid voor niet-
kapitaalkrachtige vereenigingen —• nog zoo onpractisch en onbillijk 
niet ! Zoodra de rondzendingen onder de leden circuleeren, weet 
men niet, onder welke omstandigheden zij komen te verkeeren en 
hoe zij worden verzorgd en behandeld. 

De kwestie blijft echter moeilijk en is, onder de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden, in geval van eventueele „overmacht", nieei-
actueel dan ooit. De vereenigingen zullen verstandig doen haar 
reglementen ter zake onder de loupe te nemen en in geval van 
schade door oorlogsgeweld geen enkel risico op zich te nemen. 

W. G. d. ?. 
ZUID-AFRIKA. 

Voor de philatelisten, die een of ander onderdeel van Zuid-
Afrika speciaal verzamelen — wij denken aan de Unie van Zuid-
Afrika, Kaapkolonie, Oranje Vrijstaat, Transvaal, Natal, Swazi
land, Zoeloeland, Beetsjoeanaland, Stellaland, Nieuwe Republiek, 
Zuid-West Afrika (voormalig Duitsch Zuid-West-Afrika), R i o -
desië, Lourenzo Marques of Mozambique — kan het misschien 
dienstig zijn te weten, dat in het jaar 1939/1940 de studie-gelegen-
heid over deze landen zeer vergemakkelijkt is. 

De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging (Keizersgracht 
141, Amsterdam-C.) richtte haar bibliotheek geheel nieuw in 
binnen een nieuwe studiezaal van haar gebouw. Een catalogus van 

haar boekenschat is in den boekhandel verkrijgbaar, of te raad
plegen in iedere groote openbare bibliotheek. Ook niet-leden 
kunnen boeken uit deze verzameling leenen via een andere biblio
theek of openbare leeszaal, die voor hen die boeken aanvraagt. 

De boekerij is geopend op eiken werkdag, behalve Zaterdag, 
van 9.45 tot 16.00 uur. 

In 1939 kwam het „Suid-Afrikaanse Instituut" tot stand, waar
aan huisvesting verleend werd in de Universiteitsbibliotheek te 
Amsterdam (Singel 421, Amsterdam-C.). Terwijl de eerstgenoemde 
boekerij zich hoofdzakelijk heeft gespecialiseerd op economie, 
maatschappelijke vraagstukken, rechts- staatswetenschap, land*-
bouw enz., omvat het S. A. Instituut voornamelijk geschiedenis, 
taal, letterkunde en cultuur. Ook deze verzameling, indertijd be
gonnen door Prof. Dr. G. Besselaar M. A. en uitgebreid onder 
leiding van wijlen mej. dr. E. J. M. Conradie, is reeds zeer de 
moeite waard. Het Instituut is geopend op werkdagen van 2 tot 
5 uur 's middags. 

In beide boekerijen is deskundige voorlichting steeds aanwezig. 
Mogen zij, die belangstelling voor Zuid-Afrika hebben, met het 

bovenstaande hun voordeel kunnen doen ! 
J. H. BROEKMAN 

Stadionkade l/III 
Amsterdam Z.-2 
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1 De Haagsche Postzegel Handel J 
1 Noordeinde 196, Den Haag, 1 

i wen seht alle lezers van dit blad f 
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GROOTE, GOED ONDERHOUDEN 

POSTZEflELVERZANELIlVfi 
TE KOOP GEVRAAGD VAN VERZAMELAAR. 
Brieven onder no. 238 aan het Bureau van dit blad. 

— 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 nieuwigheden-cliënten. Het ver
dient dus nu aanbeveling een 

Abonnement ep onze Nieuwigheden-Dienst 
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 Postzegelhandet, 
Hilversum, Surinamelaan 31, Giro 1700. Tel, 4323 
Fil. Amsterdam, Gravenstr. 17 a.d.N.Kerk, „ 47103 

NIEUWTJESLEVERING 
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Door Verzamelaar 
te koop gevraagd 

Engeland 5 Pond zegel (c.q. met opdruk speci

men). 
Gibraltar 5 Pond zegel. 
Liechtenstein en Monaco: alle uitgaven in losse 

exemplaren, paren en blokken. Van Monaco 
bovendien de Roode kruis serie 1940 in com

plete vellen. 
België: Roode Kruis 1939 en Orval 1939 in 

complete vellen. 
Duitsche koloniën: de zeldzame waarden (bo

ven fr. 500) alsmede een complete SCHAL

TER serie; 
POLEN: het blok 1928. 
Sachsen en Beieren: de nos. 1. 
Württemberg: 70 Kreuzer. 
Sarre op Bayern compleet. 
URUGAY: alle blokken. 
Alle uitgaven van JUGOSLAVIE in blokken 

van 4. 
Curasao en Suriname Brandkast, alsmede Suri

name DO.X. in blokken van vier. 
Offerten onder N o . 277 bureau van dit blad. 

Bestuur der Domeinen. 

PIISTZEeELVEILIIIG. 
■ ■ M | ^ ^ De Inspecteur der Domei

^ ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vriidag 20 Dec. 1940, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADÈ 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijving, veriioopen 

VEILING 
COMBINATIE 
M. J. H. Toorens & R. Kermes. 

POSTBUS 111, DEN HAAG. 
Tel. 117.133. 779.947. 

In onze zesde veiling werden recordprijzen 
bereikt. Wij noemen slechts: 
ƒ10 .— Nederland 1905 postfrisch ƒ 44.— 
Jubileum 1913 postfrisch compleet ƒ 50.— 
ƒ 10.— 1913 prima gebruikt ƒ 40.— 
1924 serie Tentoonstelling in blok pfr. ƒ 34.— 
Cour perm, in blok met plaatfout ƒ 34.— 
Curajao herdenking postfrisch compl. ƒ 50.— 
idem op 3 brieven ƒ 60.— 
Suriname 1900 50 elf 2.50 prima gebr. ƒ 34.— 
Do X op brief ƒ 54.— 
Idem losse exemplaren ƒ 51.— 
België Lorraine 377/83 pfr. ƒ 24.— 
Oostenrijk 1908 10 kr. prima ex. ƒ 19.— 
Oostenrijk 1910 2,5 en 10 Kr. postfr. ƒ205.— 
F.I.S. I piima exemplaren ƒ 51.— 
Vliegpost 1925 27/31 1—10 Sch. ƒ 28.— 
Souvenir 1/6 „Rotary" prima ex. ƒ 42.— 
België „Mercier" prima gebruikt ƒ 73.— 
Alles zonder berekening van opgeld. 
Dit zijn enkele nummers uit deze fraaie en 
goed verzorgde veiling. 
Zoowel inzenders als koopers waren tevreden 
en onzerzijds zullen aan volgende veilingen de 
beste zorgen worden besteed. 
Voor onze a.s. veiling kan uitsluitend prima 
materiaal worden ingezonden. 
Conditiën 10 "/o van het verkochte bedrag, zon
der berekening van verdere kosten. 
Wij verleenen aan onze relaties de uiterste 
coulance, zonder eenig voorbehoud. 

Stelt U dus zonder uitstel met ons in verbin
ding. 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (255) 

Mooie verzameling van plm. 60 Romeinsche bronzen en zilveren 
munten te koop Ook per stuk. Vraagt prijslijst. Inkoop van 
groote partijen munten. Harterink — Leeuwarden 

Aanbieding Harterink Leeuwarden. 
_ _ _̂  Zwitserland, vliegpost i ongebr. . 

Duitschland Polarf. i en 2 Mrk gebr, 
, yy 2 Mrk op br 
„ „ compl. Op 3 br. 

Indie, javaport gebr., Juweeltje 
Carolmen, j type II gebr 
Kiautschou 19 gebr. 
Togo 5 gebr. t 
D.Z.W. Afrika 25 gebr. (tandje) f 

„ „ 24 „ briefstukje f 
Zweden, Postcongres, (gebr en ong. door elkaar) f 

„ Jubileum (idem) f 
Bosnië 1910 Jubileum gebr. f 

„ Nos. 61, 62, 63 gebr. f 
België 1939 Torens ongebr. f 
Curasao, vliegp. 1-3 ongebr. f 

10,— 
f 3 0 -
f M . -
f 90,— 
f 7 J . -
f 120 — 
f I I ,— 
f 10,— 
f 1 0 , -

%— 
32,— 
32 — 
IS — 
7.J0 
6.— 

30-
Zichtzending Duitsche Kolomen tegen referenties. 

WEETÜ. . . 
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 
Giro 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 HILLEGERSBERQ 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGEI-S, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
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Onze eerstvolgende Postzegelveiling zal plaats 
hebben van MAANDAG 20 JAN. tot VRIJDAG 
24 JAN. '41, aanvangende des middags 2 uur in 
Café-Rest. „RICHE", Buitenhof, hoek Passage, 

Den Haag. 

Een buitengewoon fraaie verzameling, hoofdza
kelijk Europa komt onder den hamer. Vele exem
plaren in duplo, Luxemburg zelfs in triplo. 

De meest courante stellen, alsmede een zoo goed 
als complete verzameling herdenkingsblokken, be
nevens zeer uitgebreide en fraaie restanten, zullen 
worden geveild. 

Catalogus wordt gaarne op aanvraag toege
zonden. 

Voor volgende veilingen kan steeds ingezonden 
worden. 

Op verlangen wordt voorschot verstrekt. 

Aanbieding van eenige zeer gevraagde zegels. 
Nederland 1906. Tuberculose 3 et. ongebr. ƒ0.95 
Nederland 1924. Keerdruk 7^ et. ongebr. ƒ 0.55 
Nederland '24. Keerdruk 7K et. gebruikt ƒ 0.60 
Cura9ao 1934. Herdenking 15 et. ongebr. ƒ 1.35 

20 et. ongebr. ƒ2.— 
21 et. ongebr, ƒ 6.— 
25 et. ongebr. ƒ 3 . — 
30 et. ongebr. ƒ 4.— 
50 et. ongebr, ƒ 4.50 

Curajao 1930 gewijzigd Jubilé type 
nVi et. ongebr. ƒ 2.50 

Suriname. Brandkast serie eompl. id. ƒ 2.75 
Suriname 1930. Gewijzigd Jubilé type 

nVi et. ongebr. ƒ 2.5C 
Plus porto. Orders boven ƒ 10.— franco. 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwsiraaf 24 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bonkrekening R. MEES & ZOONEN, Rotterdam. 

Postzegels 
Postzegel-Albums 

Blanco-Albums 
Supplementen 

Catalogi 1941 
en Phil. Artikelen 

bij de 

a IF, aa. 
Noordeinde 1 96, DEN HAAG 

f Raadhuisstraat 18 
I Telefoon 43833, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiM 

BLANCO ALBUMS prima Nederl. fabrikaat % 
100 bladen f 3,25 
150 „ f 4,75 

Prachtig dik houtvrij papier in sierlijke klembanden. 
Losse bladen f 1,85 per 100. 

Formaat 25 X 32 cm. 

Postzegelhandel J. H. ROSSI, 
Amsterdam. 

Giro 279945. 
Illllllll Illllllllll IIIIIIIIIIIIMlIlllllllllli 

0^ 

2e Nationale Postzegel-Ruildag 
2e Kerstdag van 13-18 uur 

Amsterdam 
in „De Brakke Grond", Nes 53=55 

Neemt Uw doubletten en mancolijsten mee! 
Zie de aankondiging in dit blad. 
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BELGIË. 
Roode Kruis 
Helm serie 
Jubileum 
Orvai 
Kasteelen 
Elisabeth 
Mercier 
Soldaten 
Sanatorium 
Orvai 
Lorraine 
Chevalier 
Prins van Luik 
Rubens 
Vliegpost 

TE KOOP GEVRAAGD 

Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

150/63 
165/78 
221/33 
258/66 
308/14 
326/32 
342/50 
351/52 
356/62 
363/74 
377/83 
394/400 
488/95 

Yvert No. 1/7 

ƒ 90.— 
ƒ 5 0 . -
ƒ 3.75 
ƒ 5.50 
ƒ 3.25 
i ^■-
ƒ 5 5 . -

ƒ 5 0 . -
16.— 
13.— 
2.75 
3.— 
4.50 

SOUVENIRS. 
Orvai 
Orvai met kroon 

Yvert No. 
Yvert No. 

1/9 
10/18 

ƒ 9 . -
ƒ 5 5 . -

LUXEMBURG. 
Prms Charles 
Prmses Alix 
Comt. Erminde 
Henri 7 
Jqn. de Blinde 
Intellectueelen 
Prms Charles I 
Wenceslas I 
Wenceslas II 
WiUebrordus 
Sigismond 
Onafhankelijkheid 
Caritas 1939 

Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

226/30 
234/38 
239/43 
244/48 
252/57 
259/73 
276/81 
288/93 
294/99 
300/05 
306/11 
312/21 

5.50 
5.50 
6.50 
7.— 
7.50 I 

ƒ 37.50 
" 2.— 

1.50 
1.50 
4.— 
1.25 
4.50 
4.50 

/ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

NEDERLAND. 
Groote of kleine ƒ 10.— 
Opdruk ƒ 2.50 op beide ƒ 10.-
Tentoonstelling serie 
Brandkast 

NED. INDIE. 
Bandoeng 
Jubileum ongebruikt 
Brandkast ' 

CURACAO. 
Jubileum 
Herdenking '34 

SURINAME. 
D/O/X 
Jubileum 

ƒ 2 5 . -
ƒ7 .50 per stel. 

ƒ 5 . -
ƒ 37.50 

ƒ 1 0 . -
ƒ 12.50 
ƒ 17.50 

ƒ 4 5 . 
ƒ45. . 

ƒ 4 5 -
ƒ45. -

Verder alle kind- en gelegenheidseries van Nederland en Europa 
te koop gevraagd. Betalmg ä contant. Bij belangrijke aanbiedingen 
overname ten Uwen huize. 

J 
POSTZEGELHANDEL 

Bestevaerstraat 190, Am sterdam-West 
GEMEENTE GIRO S 6818 

HISDRUKKEN JUBILEUM SERIE 

BOD GEVRAAGD op bovenstaande drie, nog niet bekende, mis-
drukken (ook afzonderlijk) met authentiek certificaat van echtheid 
verstrekt door het Hoofdbestuur der P. T. T. — Aanbiedingen: 
P. T H . VAN DIJK, Nieuwe Hilversumscheweg 41, Bussum, 
TeL 4775. (271) 

I 
■ 
■ 
I 

^ V U betalen de hoogste prijzen voor: 
België, „Allemagne", Duitschland, Marienwerder, 
Saargebied, Sleeswijk, Memel. Oostenrijk. Duit

sehe Bureaux en Kol., Estland, Frankrijk, Joego

slavië, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Nederland, Polen, Slowakije, Tchechoslowakije, 
Turkije, alsmede de blokken van vrijwel alle 
Europeesche landen. 
Verder gezocht Engeland, Gibraltar, Portugal, 
Rusland, Zwitserland. 
Aanbiedingen met prijs te richten aan 

BASTIAANSE & BOEKEMA's Postzegelhandel N.V. 
R'dam/Hillegersberg, Emmalaan 25, Tel. 43985. 

I 
■ 
I 
I 

Postzegelhandel 
Kloek & Sellbiéer, 

AiVlSTERDAiVlC 
S p u i s t r a a t 301, bij h e t Spui . 

Telefoon 31306. Postrekening 365844. 
Bxtra aanhiediné 

Helgoland ƒ0.75 Bruine Band ƒ1.05 
Eupen-Malmedy ƒ 0.24 Blauwe Band ƒ 1.— 
Generaal Gouvernement 2. Uitgifte 13 stuks ƒ2.75 
Monaco Universiteitsspelen 5 stuks compleet ƒ 0.75 
Toezending na ontvangst van het bedrag op onze post

rekening 365844 (porto extra.) 

Te koop gevraagd alle betere Europa Series. (250) 
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Jlllll iiiiillllllllllllllllii illllllllllllllllii illlllllllllllliiilllllllllllliiiillllllllllllllmimillllllllllllllll IIIIIIJ 

I AL5 GELDBELEGGING | 
= ie k o o p a a n g e b o d e n , d e m e e r m a a l s b e k r o o n d e = 

I Postzegelverzaineling i 
g v a n wij len d e n h e e r A . J. L E E N A E R 5 ie p 
1 M a a s t r i c h t , b i j g e h o u d e n t o t o m s t r e e k s 1930, f 
i b e v a t t e n d e c a . 37 660 zegels v a n d e gehee l e 1 
g w e r e l d m e t e e n t o t a l e c a t a l o g u s w a a r d e , Y v e r t ^ 
1 1940, van ca. F r s . 1,405,000.—. f 
1 B r i e v e n ; I r . A . L E E N A E R 5 , S t . A n t o n i u s » g 
3 w e g 16, H e e r l e n - T e l e f o o n 4388. W 
^ B e z i c h t i g i n g a l l e e n n a v o o r a f g a a n d e a f s p r a a k (259) ^ 

fillllli "iiiiiilllllllllliiii"" iliiii|||iiliii"i"iiiiii||||iiiiiiiiiiniiiiiiiiiii"iiiiiii|||||iiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Postzegelhandel K. A. WEEDA. 
Zoutmanstraat 14a, DEN HAAG, 

TEL 394543 

I 

giro 27773 

Blanco albums - Nederlandsch fabrikaat 

Houtvnj papier - Prima klemband 

100 bladen ƒ 3,25 

150 bladen ƒ4,75 

WIJ betalen hooge prijzen voor betere zegels, series en 

verzamelingen (276) 

Kaufe gegen prompte Kasse und erbitte 
Angebot mit alierauszersten Preisen 

Altdeutsche Kleinstaaten alles bis zu den grossten 
Rantaten in Luxuserhaltung desgl von Deutsches 
Reich, Deutsche Kolonien incl Vorlaufer, Deut 
sehe Abstimmungs & Besetzte Gebiete sämtliche 
Bildermarken der Welt möglichst in gioszeren Post 
Von Niederland sämtliche Kinder incl Sommer-
zegels, sowie alle besseren Serien & Flugpostmarken 
Angebote von moghchts 100 Serien jeder Ausgabe 
Prima Referenzen KARL HENNIG, 

Briefmarkenhaus, Hamburg 39. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
IS met meer aan de N.V. Bastiaanse 6c 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 

's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

ROELF BOEKEiVlA. 

Z O O L A I V G D E V O O R R A A D S T R E K T 
Alle Kmderzegels 1923/1939 17 series, 67 waarden f i ï , j c 
Alle Kinderzegels in ro l t and ing 8 series 31 waarden f 1440 
Alle Zomerzegels 1935-1940 6 series, 28 waarden f 235 
Kind 1940 i serie 20 cent 10 series f i 90 
Alle overige zegels Nederland en Kolomen prijs op aanvraag. 
Postzegel voor antwoord bijsluiten 
Lovering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451 . Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Ams te rdam, C. 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

Gevraagd 
NEDERLAND, oud en nieuw, op geheele 
stukken (env en briefk) Voorts alle Ned 
afstempelingen (270) 

Zichtz aan Mr C V A N NIEVELT, 
V L Stirumlaan 5, Arnhem 

Voor ruildoeleinden te koop of te ruil 
gezocht 

NEDERLAND jub serie 1913 en 23 (ook de 
hooge waarden) f 2 50 opdr en Wilhelmina 
1940 gebruikte series 
SURINAME EN CURACAO luchtpost 
MIDDEN EUROPEESCHE LANDEN de 
betere series ENGELSCHE KOLONIËN 
hooge waarden en complete series vanaf 1920 
Voorts Luchtpostzegels en brieven 
Aanbiedingen of ruilvoorstellen aan 

Ir H L S ADAMA (262) 
Hugo de Grootlaan t - Dordrecht 

T E K O P Sluiersenes Cur en Sur f 29,— 
P stel Ned Koningin 1940 ong j et 0,07, 
7I/2 et OIO, 10 et 0,14, 12 1/2 et 
o 18 , 15 et o 22 , 20 et o 26, 22' 2 et O 36, 
25 et O 38 30 et 048 en 40 et o 80 Porto 
extra Toez na ontv bedr op giro 265579 
J L Klein Stationsstr 89 Apeldoorn (260) 

Te koop gevraagd OOSTENRIJK 
voor spcLiaal verzameling paartjes strips of 
blokken der oudere uitg Plaatf, sp egelafdr 
keerdr Andreaskruisen afwijkende tandingen 
en interess brieven Aanb event ziehtz aau 
F J van der Kolk V d Endelaanji HiUegom 
Lid , Op Hoop van Zegels -Haar lem (265) 

Aangeboden Groot quantum 
bijzondere uitgiften NEDERLAND 

en andere zegels in ruil voor zegels van 
EUROPA, uitgegeven v ó ó r 1 9 3 0 Basis Yvert 
1940 of Michel 1941 

T H A E TRIJSSENAAR (267) 
Cand Notaris - Eek en Wiel 

A A N G E B O D E X 
Curacao Herdenking 1934 ongebruikt 

G E V R A A G D 
Suriname Jubileum 1923 Beide compleet 

Liefst ruil Brieven aan A MEERING 
V Alphenstraat 35, Utrecht (26.) 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt inlichtingen Geen kosten 

Zichtzendingen ter inzage voor serieuze verza 
meiaars Aangeb Iposta blok f 27 — 
W PEETERS — O Weurtscheweg 5 
Nijmegen Giro 372941 (274) 

BUrrËN - EUROPA 
Zichtzendingen gevraagd met uiterste prijzen 

Uitsluitend prima gebruikte zegels 
E WESLY (243) 

Lid van , Zuid Limburg 
Bleekerij 56 - Maastricht 

Te koop aangeboden lokkenverza-
meling postfr w o de volg nummers Y T 
Saargeb 25 131 132 138, 141 147 148 154 
162 164, i 6 j 171, Souv 1/27 Lux 192/196, 
214/218 226/230 234/38 244/248 2J2 257enz 
Zoo ook postfr bl van Belg Oostenr en 
Duitschl R v d Weijer Meerssen (L) (253) 

Aangeboden 
Verzameling DUITSLAND tot 1939 
Bevat o a Vliegpost 1924 Sud Amerikafahrt, 
Polarfahrt Iposta, Wagner enz 

G H J V A N TONGEREN, (249) 
Stompekamperweg 9 - Ede 

Voor deze 
worden g 
nummers 

advertenties j 
e e n bewijs-
toegezonden. 

A A N G E B O D E N : verschillende postzegels, 
prima conditie Europa en Overzee Yvert 
1940 (1^/2^2 cent de franc) Na opgave van 
zegels waarvoor interesse doet onderget pnjs 
opgave van die zegels, welke hij contant uit 
zijne verzameling wil aistaan (2J2) 
E G de Haas, J v d Bergstraat 66 Heemstede 

5 0 cents kost mijn reclamepakket, 
inhoudende 50 versch postz (veel gelegenheid 
en groot formaat; In luxe verpakking 100, 150, 
200 verseh idem kosten resp f i —, f i 50 en 
f 2 50 Franco toez na stort op postr 368980 

E F H BRUENS, {268) 
Kettingstraat 6 ib , Rotterdam - Oost 

2de keus Nederland en Kol steeds 
te koop gevraagd. Speciaal de betere 
soorten Ook van andere landen 

J. C. PEEN, (273) 
Kerkepad 4, Nieuwendam. 
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Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop gevraagd : 
Phiiatelistische Literatuur. 

Offerten met prijsopgave aan: 

I.G.MIL[ililRD,Hoveniefswegl8. TIEL. 
Zichtzendingen g e v r a a g d : 
OOSTENRIJK Uitgaven 1850 «3 
CHILI Uitgaven 1853/65 
GRITEKENLAND Uitgaven i 86 i 82 

J. H. Gruno, Kraneweg 92, Groningen 
Lid Ned Ver No «47 (213) 

Verschenen speciale aanbieding 

Vereenigde ftaten en Europa. 
Uitsluitend betere zegels en series in onberis 
pelijKe kwaliteit Toezending op aanvraag 

M. D POSTMA (266) 
SpoorstraafISO — Leeuwarden 

GelegenheidsSeries 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd 
Aanbiedingen m opgave v kwantum, enz aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b Rotterdam 

Gevraagd: 
Ned uitgave 1934 '39 60 et oplaag K 70 et 
opl C, 80 et opl C met etsiagnummer of 
hoeken met velranden 

Ir H J. W R E U S , (248) 
Heerengracht 5  Maarssen 

Roltandingzegels met firmaperf.. (247) 
too verschill f 1,65 125 verschill f 2,4s 
150 ld f 3,25 200 ld f 4 75 
^ 7 ! »d f S,35 425 ld f 10,45 
C. W. Croes, Vught, Giro 63751. 

Te koop gevraagd: 
Alle jaargangen (liefst compleet) van 

„De Philatelist" 
Brieven onder letter no. 244 aan 

het bureau van dit blad. 

Opruiming. 
(Ook in gedeelten.) Wereldverza

meling. Veel ongebruikt. Inlichting: 
Bureau van dit blad onder No. 246. * 

R u i l ^ e v r a a é d . 
Duitschland en Kolomen, Finland, Estland, 
Tchecho SI, Polen en Rusland, tegen Balkan 
zegels en Overzee, ook tegen studieboeken 
o a op biolog gebied H . Ph Boissevain 

Holten D 50. {269) 

Te koop aang voor elk aann bod wegens zeer 
hooge leeftijd (80 ) ) Groote verz postz m 
114 nieuwe b. elk 200 z , gepr naar Y 1940 
tegen i, l^ 2 of 2 c de Fr. Bovendien 55 b. 
m allesoorr.stempelsjin der tijd met zilver bekr 
zoomede gr voorr pakjes v. 100 z T e zien 
na bericht J v d Horst Kwartelstr. 49, Utr 

X E K O O P G E V R A A G D 
door particulier, DOX  serie Suri
name, Chicago Fahrt Duitschland, 

Jubileum 1910 Oostenrijk 
Aanbod aan H Isbrucker, (272) 

Thorbeckelaan 90 — *sGravenhage 

Van SEVENTER's Postzegelhandel 
IS thans gevestigd. 

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

men, kunnen weder ingezonden worden 

V e r s c h e n e n in b o e k f o r m a a t als o v e r d r u k v a n d e a r t i k e l e n 
g e p u b l i c e e r d i n h e t N e d e r l . M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e : 

DE ZEGELS VAN GRIEKENLAND 
MET GROOTEN MERCURIUSKOP 

door Adr. J. Hoek, gedruk op kunstdruk. P n j s f 0 . 7 5 . 
■ 1 ^ Verkrijgbaar bij de bekende postzegelhandelaren. (240) 

KIND ZEGBLS 1940 
Koopt U het billijkst per lo en i co bij mij Concurrerende prijs op aan

vrage, daar bij hec inzenden dezer tekst geen pnjs nog bekend was 
Aanbieding in het Nov nummer nog steeds geldig 

zolang de voorraad strekt 
IK BETAAL CONTANT VOOR : 

Nederland gebr of ongebr alleen goede kwaliteit, ook in kwantums 
Olympiade f 1,70 Vreemdelingen verkeei f 1,10 Toorop t i 05 
Rembr f 0,40 Goudse glazen f 0,70 Spoor 1939 I2V2 et 9 et 

Willibrordus 7 et 
Kind 1931 8j et 

1932 50 „ 
1933 40 » 
1934 40 „ 

„ 1935 20 „ 
1936 IS „ 

" 1937 IJ > 
Tevens alle 12I/ et Kind en Zomerzegels der laatste jaren per 10 en 
100 gezocht tegen goede prijzen Eventuele zicht zendingen worden 
per omgaande afgehandeld Voor grotere kwintums speciale p r i j z e n ' ' ) 

N I E U W E A A N B I E D I I V C 
Duitse Winterhilfe compleet ongebr p 10 f 15,00 
Frankrijk Generalen „ „ p 10 f 6,00 
Frankrijk Rode kruis „ „ p 10 f 6,00 

Nederland Zomer 1938 3 et per 100 f i,6y, Zomer 1937 Vondel idem 
Zomer 1939 3 et f 2,00, K i n d ' 3 8 3 et f 1,75, 5 et idem, 3 et '39 f 1,35. 
Alles vrijblijvend in verband met voorraad Poi to extra Geld vooruit 

Kind 
„ 
„ 
„ 
M 

„ 
,. 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

25 et 
25 -
38 „ 
22 „ 
25 .. 
25 ., 
30 .. 

Kind 1938 15 et 
» 1939 17 » 

Zomer 1935 30 „ 
1936 20 „ 
1937 '15 

„ 1938 IS ,. 
„ 1939 '6 , 

H. FIORANI, Postzegelhandel 
A a l s m e e r w e g 5 8 , A m s t e r d a m W . G i r o 2 4 0 6 5 5 . 

Tevens bundelwaar te k o o p gezocht. 

NIEUWTJES!! 
D u i t s c h l a n d Winterhilfe per serie f 1 70 per 10 f 15.50 
F r a n k r i j k Chomeurs 1940 per serie f 0,45 per 10 f 3.40 

Invaliden per stuk . . . f O 27 per 10 f 2.10 
Fr. 50. Guynemer p. stuk f 3.50 per 10 f 30.— 

B e l é l ë Muziekfonds 1940 per serie . . f 2.50 per 10 f 20.— 
Verschijnt plm. 20 December (Nom. Fr. 20) 
Caritas 1940 per serie . . f 1.60 per 10 f 14.— 

Levering na vooruitbetaling. — Porto steeds extra. 

J . S O P A R , B e s t e v a e r s t r . 1 9 0 , A m s t . W., G e m . G i r o S 6 8 1 8 

Van onderstaande manco 's : Bulgarije 22430, 
231, 237, 252/57, 317, 318, Vhegpost s I I ' 
Taxe 2oa/30, Engeland 46, 156, Frankrijk 321' 
398, Vhegpost 3, 4, Dantzig j i , 36, 37, 
Luxemburg 140, 259/65, Finland Blok i—4, 
Monaco 10, Zweden l o i , 103, 57, Oostenrijk 
419, 460a 65 471/76, 484 Tchech SI Vliegp 
4/6, Blok I 2, zal ik gaarne prijs ontvangen, 
prima exemplaren (263) 

B. J. Stronkhorst — Bussum 

T e k o o p g e v r a a g d : (MichelNo) 
Oostenri jk N o 156, 161177 Wipabloek 
Dui t sch land N o 9, 22, 23, 24, 28, 37 af» 
66, 80, 81 (241) 
Saargebied No 16, 29, 30, 31 

FRITZ THEUER, 
V. Oldenbarneveldtstraat 22  Nijmegen 

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. 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ0 .85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

„THE GLOBE" Zaandam bied» U aan: 
16 verschillende comb, paren en strippen 
provisorien 7I/2 pi 2' 2 metplaatfouten f 6 — 
looverseh duidelijke puntst o p n o 19 f 1,50 
Idem 150 verschillende nummers f 4,50 
Ned 2 et no 17 Zoo ze zijn p 10 f 3,— 
10 X 70 en 80 cent 1931/33 i ^>5° 
Portz 50 et. en i Gld 1912/21 p 10 f o,''o 
Jubileum 1923, 30 versch tand f 2 50 
loversch kind en zomersenes f 2,50 
jo versch kmdzegels f 4i— 
25 versch zomerzegels f I J 5 0 
100 verschillende Weldadigheid- en gedenk-
zegels Nederl en kolonun f 5,— 
Idem 150 versch mooie collectie' f 10,— 
Jubileum Indie 20 et plaatf 20 et p lo f 1,50 
Indie Sp cat ni 145 A en i45Aa paar f 2,— 
Duitschland Postfrisch Laagste prijzen ' 
Nummers Michel catl 1941 Alles compleet 
691 f 0,60, 694 f o 20, 701 f o 20, 702/13 f 2 30 
716/27 f 1,75, 730/38 f 1,60 739/42 f 0,40 
743 f 1,20, 744 f0 ,40, 746 f I,—, 747 f 1,20 
748'49 f 0,30 Helgoland f 0,85 
Winterhilfe 1940 f 1^60 
Elzas-Lothnngen en Luxemburg 3 Ser f12,— 
Post Osten (Polen) f 2 5° 
General Gouvernement 6—80 Gr f i ,6c 
673 74, 684/85 69z 93 3 Paaren f o 80 
Zeitung N o i en 2 f 0,1? 
Zeldz aanb N O R T H BORNEO o n g « Y\ : 
N o 61 f 1,20, 62 f 1,80, 63 f2 25, 64 i j , 2 j 
In paren zelfde pnjs Gegarandeerd echt ' 
Br Somahland No 18 postfr per 10 f 6 50 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 

postrekening 11833O of postwissel 

Postzegelhandel „The Globe", 
CZARINASTRAAT 2 b — ZAANDAM 

Te koop gevraagd: 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Kolomen 
Aanbieding en omschrijving aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Binnenweg 127b, Rotterdam 

Op een veiling ogens in Neder
land bracht e< n niet officieele,dus 
niet origineele afdnik van Neer-
land» oud<ite swarte proef zonder 
opgeld f 95.00 op. Voor een her
druk van den heer J. A. Moesman 
ontegenzeggelijk een hooge prijs. 
In 1895 werd door den heer 
J. A. Moesman te Utiecht van 
de versleten oiigmeele plaat IV 
der 10 ets. waarde van 1852 een 
herdruk gedrukt, 
Er bestaan hiervan 9 kiemen, 
waarvan de karmipie of rose 
kleur seer gezocht is. 
GEHEEL VEL VAN lOO STUKS 
VAN DEZE HERDRUK f 600.— 

Nederland 1872. Proef in twee
kleurendruk van de f 2.50. Blok 
van 4 gekozen kleur rood en blauw 
Hochfeine Berhner Druck f 575.— 

Te koop oevraaod. 
Goed gecentreerde paren en strip
pen van 1864, zoowel Utrechtsche 
en Haai lemmer d') uk van de 5 et. 
blauw gebruikt. Aanbiedingen 
met prijs aan: 

Mevr. Wilb. Vos-Stuivenberg 
{The Butth Stamp Ttade) (26^) 

Obrechtstraat S30 — Den~Haag 
Telefoon 336674 - Oiro 133631 
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1940 Post^e^el  Uitgiften van Buropa 1940 
Aanvulling op de vorige lijst, voorkomende in het Novemb ernummer van het „Maandblad", benevens prijswijzigingen. 
Indien thans geen prijs is aangegeven, is het nummer (tijdelijk) uitverkocht, dan kan later weer worden opgeleverd. 
GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN ZIJN: F: Frankeerzegels G: Geiegenheidszegels W : Weldadigheidszegels (met toeslag); L: Luchtpost
zegels; K: Krantenzegels; E: Expressezegeis; 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. 

BELGIË. 
N U 1. F. Leopold III, 2.50 Fr. grijs 1 0.20 
NU 2. W. Muziekkapel 75 c.5 Fr. 6 3.25 

BULGARIJE. 
N U 1. L. Div. voorst. 1100 Lewa 12 9.50 
N U 4. G. Ann. Dobroedsja 17 L. 4 0.50 

DENEMARKEN. ■ 
N U 4a. W. Roode Kruis 4 x in boekje 16 1.60 

DUITSCHLAND. 
N U 3. W. Verjaardag Hitler 12 Pf. 1 0.50 
NU 4. W. Nationale Feestdag 6 Pf. 1 — 
N U 4°. W. Idem, met spec, stempel 1 
N U 12. W. Winterhulp 340 Pf. 9 
N U 13. W. Emil. V. Behring 2 

FRANKRIJK. 
N U 1. W. Onze Soldaten 40 c , 1 Fr. 2 
N U 4. W. Roode Kruis 80 c , 1 Fr. 2 
N U 7. W. Werkl. Intell. 80 c , 1 Fr. 2 
N U 8. F. Ceres, nieuwe w. 2.50 Fr. 1 
N U 11 W. Oorlogsslachtoffers 1 Fr. 1 
N U 12. G. Guynemer 50 Fr. 1 
N U 13. F. Noodh. 1/1.75, 1/2.15 2 

0.15 
1.85 
0.50 

0.30 
0.60 
0.20 
0.20 
0.30 
4.50 
0.30 

HONGARIJE. 
L. Horthy Vliegfonds 620 f. 3 
W. Hoogwater 10, 20, 20 f. 3 
G. Ze venburgen 10 f. 1 
W. Zevenburgen 20 f. (block) 1 
W. Idem, met spec, stempel 1 

JOEGOSLAVIË. 
W. P.T.T.Tehuis 50 p.4 D. 5 
L. Nieuwe 40, 50 D. 2 
G. 500j. Gutenberg 5.50 D. 1 
W. Toeslagz. nieuwe kl. 50 p. 1 

NEDERLAND. 
F. Nieuwe teek. 540 cent 10 
D. Cour Perman. 7%iO c. 4 
W. Zomeruitg. 134123^ c. 5 
W. Idem, gestempeld 5 
W. Idem, 7>^ op 5 cent 1 
W. Idem, gestempeld 1 

POLEN (GENERAL GOUVERNEMENT). 
N U 1. G. Opdr./Polen 2 g.3 Zty 26 15.— 
N U 2. D. Groot formaat 6 g.5 Zty 15 — 
NU 5. W. Roode Kruis 1280 g. 4 1.75 
NU 6. W. 1 jaar G.G. 1230 g. 3 1.— 

NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

1. 
3. 
6°. 
7. 
7°. 
1.' 
6. 
7. 

1. 
2°. 
3. 
3°. 
4. 
4^. 

0.50 
0.90 
0.04 
1.10 
1.20 

0.40 
0.06 

3.— 
4.25 
0.70 
0.30 

0.07 

NU 
NU 
NU 
N U 
NU 
NU 8. 
N U 9. 
NU 10. 

NU 1. 

NU 1. 

NU 1. 
NU 2. 
N U 3. 
NU 4. 

NU 1. 
NU 4. 

ROEMENIE. 
G. Balkan Entente 12, 16 Lei 2 
F. Carol II, nieuwe w. 224 L. 8 
"W. Luchtvaartfonds 114 Lei 8 
W. 10 j . Carol II, 132 Lei 6 
W. Jeugdorganisatie 116 Lei 8 
F. Koning Michael 125 Lei 7 
W. Idem met toeslag 114 Lei 7 
W. Codreanu 30 Lei 1 

SPANJE. 
W. Virgen del Pilar lOc.lOP. 15 

VATICAANSTAD. 
G. Jub. Pius XII, 5 C.2.75 L. 5 

ZWEDEN. 
G. Bellemans 5, 35 öre 2 
G. Idem, 5 öre 4z. getand 1 
G. Sergei 15, 50 öre 2 
G. Idem, 15 öre 3z. getand 

paar 2 0.25 
ZWITSERLAND. 

W. Bondsfeest 530 c. 4 — 
W. Idem, onget. in velletje 4 — 

0.65 

3.— 
2.50 
2.— 
1.40 
0.85 
0.80 

1.— 

0.35 
0.10 
0.50 

D i t r n a a l n o é e e n a a n b l e d i n é v a n I V G O E R I ^ A N D . Nummers volgens den Handelaarscatalogus. 
S. No. 

13 
14 
16 

20 
21 

Cat. No.(s) Jaar Omschrijving Aant. 
65b 1899 15 et. get. llV^xW'A 1 

67a 1899 17'A et get. U K x U 1 
67b 1899 1 7 ^ ct. get. l l K x U K 

70a 1899 22K. ct. get. l l K x l l 
22K ct. get. WAxWA 
25 ct. get. UAxU 
25 ct. get. l l H x U K 
Tuberculose 31 Jan. '07 3 

1907 De Ruyter 3 
1919 Opdr. 40/30, 60/30 ct. 2 
1921 Opdr. 4/4 â  cent 1 
1923 Weld. Toorop. X 2 
1924 Tentoonstelling X 3 

70b 1899 
71a 1899 
71b 1899 

84— 86W 1906 
87— 89 

102—103 
106 

134—135 
136—138 

X o 
—.— 0.10 

—.— 0,35 
—.— 0.20 
—.— 0.10 
—.— 0.15 
—.— 0.10 
—.— 0.10 
—.— 0.10 

0.30 —.— 
—.— 0.15 

0.08 —.— 
1.50 
9.— 8.50 

23 139—140 1924 Reddingswezen X 2 
24 141—143 1924 Weld.: Kind X 3 
26 163—165 1924 1, 2 ^ , 5 Gulden X 3 
27 166—168 1925 Weld.: Kind X 3 
28 199—202 1926 Weld.: Kind X 4 
29 199—202a 1926 Idem m. vertikaal wm. X 1 
30 203—207 1927 Weld.: Roode Kruis X 5 
31 203—207 1927 Id. m. speciaal stempel 5 
32 208—211 1927 Weld.: Kind X 4 
33 212—219 1928 Olympiade X 8 
35 220—223 1928 Weld.: Kind X 4 

222a 1928 Id., get. 123^x12^ 7K ct. 1 
223a 1928 Id., get. 1 2 x 1 2 ^ 1 2 ^ ct. 1 
224 1929 Opdi. 21/221^ cent 1 

0.25 
0.50 

15.— 
0.50 
0 91 

1.75 

0.75 
2.25 
0.70 

0.40 
0.35 
O.'.O 
0.^5 
6,s; 
1.75 
2.50 
0.40 
2.25 
0.40 
0.25 
0.75 
0.05 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en geiden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Bij bestelling is het voldoende op te geven het Land | bij Nieuwe Uitgiften het NUnummer. Bij Nederland geven men op het S(erie)nuni
nier, of, bij losse exemplaren, het catalogusnummer. 
Alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 10 ctnts in rekening wordt gebracht; het overige porto binnenland is voor 
mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland verzonden, tenzij alle risico door den besteller genomen wordt. VERZOEKE GEEN 
BESTELLINGEN ONDER ƒ 2.50. Prijzen en levering VRIJBLIJVEND. Daar mijn voorraad van enkele soorten gering is, verdient het aanbe
veling spoedig te bestellen. Zie voor levering van NIEUWE UITGIFTEN BIJ ABONNEMENT mijn advertentie in het OCTOBER-NUM-
M E R van het „Maandblad". 
TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen en partijen, doch het liefst losse zegels en series van de laatste 10 jaren van 
België, Bulgarije, Dantzig, Duitschland, Estland, Hongarije, Joegoslavië, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, 
Memel, Oostenrijk, Roemenie en Slowakije. Verzoeke zichtzendingen met uiterste prijzen. 
INKOOP NEDERLAND. De bovenstaande soorten, die met een X zijn aangegeven worden gaarne door mij ingekocht 
ongebruikt tegen ongeveer 2/3 van mijn verkoopprijzen. Zendingen worden gaarne tegemoetgezien. 

Postzegelhandel K. A. HEYMANS Jr., 
R O S T B U S 8 Q T ROXTTERDAiVi-C, T E I ^ E F O O I V 4 1 8 6 9 

P O S T G I R O 1 1 0 7 0 
LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 



Chih: 61, 234. 
China: 176. 
Columbia: 61, 90, 176, 234. 
CostaRica: 176, 234. 
Cuba: 3, 26, 43, 177. 
Dahomey: 3, 43. 
Denemarken: 62, 154, 172, P. 205, 229. 
Dominica: 91. 
Dommikaansche republiek: 43, 91, 177, 200. 
Duitsche Post in Polen: 3, 62. 
Duitschland: P. 7, 62, P. 68, 90, P. 96, 129, 

154, 172, 195, P. 205, 228, P. 240. 
Ecuador: 62, 177, 200. 
Egeesche eilanden: 177, 234. 
Egypte: 26. 
Egyptischen Soudan: 26. 
Elzas: P. 205. 
Estland: 26, 173, P. 181, P. 205, 230. 
Fidzjieilanden: 26, 200, 234. 
Finland: 43, 129, 173, P. 205. 
Frankrijk; 26, 43, P. 47, 62, 91, 173, P. 181, 

196, P. 205, 230. 
FranschGumea: 3, 43, 62, 91. 
FianschGuyana: 3, 62, 91. 
Fransche Koloniën: 3, 43. 
FranschMiddenAfrika: 3, 62, 91. 
Fransch Somali: 3, 62. 
FranschSoudan: 3, 43, 91. 
Gambia: 200. 
Generaal Gouvernement: P. 181, P. 205, 229. 
Goudkust; 91, 177. 
Grenada: P. 240. 
Griekenland: 26, 173. 
GrootBritannië: 129, 196, P. 205, 230. 
Guadeloupe: 3, 62, 91. 
Guatemala: 177, 
Haiti: 91. 
Hatay: 26. 
Honduras: P. 47, 200, 234. 
Hongarije: 26, 62, 155, 173, 196, 230. 
Ierland: 196, 230. 
Inini: 3, 62, 91. 
Italië: 3, 196, P. 240. 
Ivoorkust: 3, 43, 61, 94. 
Jamaica: P. 47. 
Japan: 3, 62, 112, 177, P. 181, 200, 235, 

P. 240. 
Jhind: 62. 
JoegoSlavië: 3, 26, 44, 62, 129, 174, 196, 199, 

230. 
Johore: 235. 
Kelantan: 91. 
Letland: P. 29, 44, 62, 91, 174, 196, 230. 
Libanon: 235. 
Liberia: 200, 235. 
Liechtenstein: 4, P. 47, P. 68, 174, 196, 231. 
Litauen: 63, 155, 174, 196, 231. 
Lundy eiland: 197. 
Luxemburg: 4, 44. 
Lybië: 177, 200. 
Madagascar: 3, 63, 91. 
Mandsjoekwo: 178, 201, 235. 
Marokko (Fransche kantoren): 91. 
Marokko (Spaansche kantoren): 91, 129, 178, 

201. 
Martinique: 3, 63, 91. 
Mauritanië: 3, 43, 63, 92. 
Mexico: 178, 201, 236. 
Monaco: 44, 63, P. 181, 197. 
Mozambique: 44, 92. 
NewFoundland: 26. 
Nicaragua: 63, 201. 
NieuwCaledonië: 3, 44, 63, 92. 
NieuwZeeland: 4, P. 29, 44, 63, 92, P. 182, 

201. 
Niger: 3, 43, 63, 92. 

Nigeria: 44. 
Noorwegen: 197, 231. 
Panama: P. 47, 236. 
Paraguay: 4, 27, 44, 63, 178. 
Patiala: 27. 
Perak: 4. 
Peru: 92. 
'Phihppijnen: 4, 63, 177 ,200. 
Pitcairneilanden: 44. 
Polen: P. 7, P. 29, P. 68, P. 96, P. 240. 
Portugal: 45, 130, 174, 197, 231. 
Reunion: 3, 63, 92. 
Rhodesië: 202. 
RuandaUrundi: 63. 
Rumenië: P. 7, P. 47, P. 68, 174, 197, 231. 
Rusland: 4, 64, 155, 175, P. 182, 198. 
Salvador: 92, 178. 

. San Marino: 92, 155, 198. 
Senegal: 3, 43, 64, 92. 
Slam (Thailand): 237. 
Slowakije: 4, P. 7, 27, 174, P. 182, 198, 232. 
Soedan: P. 48. 
Somalis: 92. 
Spaansch Guinea: 178, 201. 
Spanje: 5, 27, 45, 64, 92, 176, 198, 233. 
St. Helena: 237. 
St. Pierre et Miquelon: 3, 64, 92. 
Syrië: 45, 201, 237. 
Tanger 129. 
Togo: 43. 
Trinidad en Tobacco: 27. 
Tunis: 27, 64, 178. 
Turkije: 27, 44, 64, 130, 176, 198, 233. 
Uruguay: 45, 178. 
Vaticaanstad: 64. 
Venezuela: 45, 178. 
Ver. Staten van NoordAmerika: 5, 45, 64, 

92, 130, 178, 201, 237. 
Wallis en Futuna: 3, 64, 92. 
Ymen: 93. 
IJsland: 27, 199. 
Zweden: 5, 45, 93, 155, 176. 
Zwitserland: 5, P. 7, P. 29, P. 48, 64, 93, 176, 

199, 233. 

■'■ ~' ■' ^ ■ • ^|.^ïi f » S'^il ö i*i 
Oorlogspostzegels: 211. 
Oorlogszegels uitgegeven sinds het bestaan van 

den postzegel: 159, 214. 
Oorlogsvaria: 8, 30, 48, 69, 97, 133, 182, 206. 
Opdrukken op de zegels van Siam tot 1900: 56 
Opdrukken op de zegels van Siam na 1900: 

210. 
Palestina, de postzegels van: 14. 
Personen over wie men spreekt: 54. 
Philatelistisch allerlei: 18, 39, 59, 80, 105, 147. 

222, 253. 
Philatelistenloketten: Jan. I. 
Prijsvraag: 16, 164. 
Sluiertype, De zegels in — van Suriname en 

Curajao: 226. 
Spaansche postzegels en censuurstempels: 117. 
Sport en padvinders op postzegels: 11, 36. 
Tentoonstellingen en congressen: 

Amsterdam: 15, 79. 
Antwerpen: 19. 
Berlijn: 19. 
Postmuseum: 80. 
Zwolle: 80. 

Uit de geschiedenis van het postwezen: 51, 112, 
163, 187. 

Veldpostdienst, De: 145. 

Vereenigingen, 

„Amersfoort' 
Mrt. 
Dec. 

„Breda' 
Juni, 

Apr. 

verslagen, enz.*) 

' te Amersfoort: 
, Mei, Juni, Sept., 

Jan., 
Oct., 

' te Breda: Jan., Febr., Mrt. Apr 
Aug., Sept., Oct., 

„BrunssumHoensbroek" 
Febr , Mrt Apr., Mei, 

Nov., Dec. 
te Brunssum 
Aug., Dec. 

Contact schept Kracht" te Amsterdam 
Febr 
Dec. 

, Mrt 

„Curajaosche 
Juni. 

„Eindh 
Mei, 

oven" 
Juni, 

1 „Enschedesch 

, Apr., Mei, 

Postz.ver.' 

Juni, Oct., 

te Curasao: 

te Eindhoven: Jan 
Sept., Dec. 

., Mrt. 

Febr., 
Nov., 

., Mei, 

: Jan., 

: Jan., 
Nov., 

Febr., 

Apr., 

e PhilatelistenVereeniging" te 
1 Enschedé: Jan., Febr., }^ 

Aug. Sept 
„De Globe" 

Apr. 
Dec. 

„Goud 
Mei, 

Mei, 

i" te 
Juni, 

„Groningen" 
Apr. Juni 

, Oct., Nov 
te Arnhem 
Juni, Aug., 

Gouda: Jan. 
Aug., Sept., 

rt., Apr., Mei, Juni 
, Dec. 

Jan., 
Sept. 

, Febr 

Febr., 
Oct., 

, Mrt. 

Mrt., 
Nov., 

Apr., 
Oct., Nov., Dec. 

te Groningen. Tan 
Aug., Sept., Oct., 

„Haagsche Phil. Ver." te te 's 
Jan., 
Oct., 

„Heerl 
Mei, 

Febr 
Nov. 

;n" te 
Juni, 

1 „Helder" te 
Apr. Mei, 

1 „Helmond" 
Mei, Juni, 

, Mrt., Apr 
, Dec. 

., Mei 

Heerlen: Jan., Feb 
Sept., Oct., 
Den Helder 
Juni, Aug., 

ce Helmond 
Sept., Oct. 

„'sHertogenbossche Ver. 
'sHertogenbosch: Jan. 
Mei, Juni, 

„Hilversum 
Jan., 
Sept. 

Febr. 
Oct. 

1 „HoUandia" 
Apr. 
Dec. 

„IJmui 
Apr., 

Mei, 

Aug., Sept., 
en Omstrek 
, Mrt., Apr. 

Nov., Dec. 

Nov., 
: Jan. 
Sept., 

Febr 
Nov., 

, Febr. 
Nov., 

, Mrt., 
Dec. 

Gravenhage: 
, Juni, 

r., Mrt 
Dec. 
Febr. 

Sept. 

, Apr., 

Mrt., 
Oct., Nov. 
, Mrt. 
Dec. 

Apr., 

V. Postz.verz." te 
Febr 

Nov., 
, Mrt. 
Dec. 

Apr., 

en" te Hilversum 
Mei, 

te Amsterdam: Tan 
Juni, Aug. 

ien en Omstreken 
Mei, 

„Ned. Ver. v 
Juni, Aug., 

Sept. 

Juni , 

, Febr. 
Oct., 

" te Velsen: 
Oct., 

Postzegelverzame 
Nov., 

Aug., 

, Mrt., 
Nov.. 

Febr., 
Dec. 

aars" te Am
sterdam: Jan., Febr., Mrt., Apr., Mei 
Aug. Sept 

Nederlandsch 
delaren te 

, Oct., Nov ., Dec 
e Vereeniging v. 
Den Haag: Febr., 

„Nieuwe Phil. Ver." te 
Febr. 
Nov. 

, Mrt 
, Dec. 

„Op Hoop 
Febr. 
Nov. 

, Mrt 
Dec 

, Apr., Mei 

van Zegels" 
, Apr., Mei 

„Oostkust van Sumatra' 
Mei. 

„Philatehca" 
Mrt., 
Nov. 

Apr. 
Dec. 

, Juni, 

^ostzegelhan
uni, 212. 

Groningen: 
Aug. , Sept. 

te Haarlem 
Juni Sept., 

te Medan: 

te 'sGravenhage: 
Mei, Juni, Aug., 

„De Philatelist" te Amsterdam 
Mrt., 
Nov. 

Apr. 
Dec. 

Mei, Juni, Aug., 

„De Philatelist" te Geleen: Jan 
Mei, Juni, 

„Rotterdam" 
Juni, 

■■) De ve 
genomen 
e. V. van 
maanden. 

Aug., Sept., ^ov.. 
te Rotterdam: Feb 

Jan., 
Sept., 

Jan., 
Sept., 

, Mrt., 
Dec. 
r., Mrt 

Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

rslagen of verkorte notulen zi 
onder 
de ac 

het vereen gingsnieuws. 

Jan., 
Oct. 

Jan., 
Oct., 

Mrt., 

Febr., 
Oct., 

Febr., 
Oct., 

Apr., 

., Mei, 

n op

blz. I 
hter elke vereeniging vermelde 



„Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging" te 
Rotterdam: Jan., Febr., Mrt., Apr. 
Juni, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Santpoort" te Santpoort: Jan., Febr., 
Apr., Mei, Juni, Aug., Sept., Oct., 
Dec. 

„Semarang" te Semarang: Jan., Febr., 
Apr., Mei, Juni. 

„Shell" te Amsterdam: Jan., Febr., 
Apr., Mei, Juni, Oct. 

„Siantar" te Pematang Siantar: Jan., 
Mrt., Apr., Mei, Juni. 

„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: 
Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, Aug., 
Oct., Nov., Dec. 

, Mei, 

Mrt., 
Nov. 

Mrt., 

Mrt., 

Febr., 

Jan., 
Sept., 

„De Verzamelaar" te Bussum: 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Sept., 
Dec. 

„De Vliegende Hollander" te 
Febr., Juni. 

„Wassenaar" te Wassenaar: Jan. 
Apr., Mei, Juni, Aug , Sept. 
Dec. 

Jan., 
Oct., 

Febr., 
Nov.. 

Nijmegen: 

Febr. 
Oct., 

„Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen 
Febr., Mrt., Apr., Mei, Juni, 
Dec. 

„Zuid-Limburg" te Maastricht: 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Aug., 
Nov., Dec. 

Oct., 

Jan., 
Sept., 

Mrt., 
Nov. 

: Jan., 
Nov., 

Febr., 
Oct., 

Vervalschingen: 52. 
Vervoerwezen te lande, te water en door de 

lucht op postzegels: 55, 119, 140. 
Voor 40 jaar: 6, 29, 47, 67. 95, 131, 157, 181, 

204, 239. 
Voorafstempelingen, de Nederlandsche: 25, 123, 
Vragenbus: 17, 38, 58, 79, 105. 
Zegels Nederland 1909—1922: 187, 214. 
Zweden, iets over de driezijdig getande zegels 

van: 15, 75. 
Zwitsersche soldatenzegels: 76. 
Zwolle, W. G. In memoriam: 89, 109, 125. 

- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ ^\m\imté^ ^hl*MÜMIk# 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag, Tel. 113853, Giro 216240. 
Onze 4 de veiling zal plaats hebben in Jan. 1940 
in «en der bovenzalen van Cafe >Riche« aan het Buitenhof Den Haag-

I 

Op 
ZATERDAG 28 DECEMBER 1940 

Belangrijke RESTANTEN zitting 
Aanvang 2 uur precies. 

Woensdag 8 Januaii 1941. 
Donderdag 9 Januari 1941. 
Vrijdag 10 Januari 1941. 
Zaterdag 11 Januari 1941. 
Aanvang 2 uur precies. 

Ter tafel komen pl.m. 2100 kavelingen 
Omvattende een enorme Wereldverzameling 

Kijkdagen ten kantore 
16 17 18 19 20 21 23 24 27 30 31 December 1940 

2 3 4 6 en 7 Januari 1941. 

Op de verkoopdagen 
28 Dec. 1940. Alleen restanten van 10 uur—1.30 

uur in de veilingzaal. 
o 9 10 en 11 Jan. 1941 eveneens in de veilingzaal 
Café „Riche", Den Haag, van 10.30—13.30 uur. 

Voor nadere bijzonderheden vrage U veiling
catalogus aan. 

Voor onze eerstvolgende veiling zoeken wij 
een geschikt liefst BELANGRIJK OBJECT. 

Wij zijn KOOPERS tegen HOOGE PRIJZEN 
van goed onderhouden VERZAMELINGEN. 

WIJ ZOEKEN DUITSCHE KOLONIEN EN 
DUITSCHE GEBIEDEN. 

PRIMA VERZAMELING NEDERLAND EN 
KOLONIËN. 

Voor alle BETERE ZEGELS en PRIMA SERIES 
zien wij gaarne aanbiedingen tegemoet. 
Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

Th. B. IVI. Engellomp, Lange Poten 7, Den Haag. 
V E I H I V G E I V , A A N K O O P EIV V E R K O O P V A N P O S T ^ E G E I ^ S . 

^mwm ^ • ^ » ^ ^ F ^ » ^ ^ P ' ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P I P < » ^ ^ ^m^m^m' 



IK BETAAL VOOR 
Kind en Zomerseries thans zeer hooge prijzen. 

Men oordeele zelf: ik het^iß.*if^f^haa Kwaliteit: 
Kind 1924 
Kind 1925 
Kind 1926 
Kind 1927 
Kind 1928 
Kind 1929 
Kind 1930 
Kind 1931 
Kind 1932 
Kind 1933 
Kind 1934 
Kind 1935 
Kind 1936 
Kind 1937 
Kind 1938 
Kind 1939 

0,29 
0,29 
0,45 
0,24 
0,26 
0.25 
0,38 
0,85 
0,55 
0,42 
0,45 
0,24 
0,18 
0,18 
0,16 
0,18 

Toorop 
R. Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
G. Glazen 
A.N.V.V. 
Zeeman 
Crisis 
Emma 
Luchtvaartf. 
Zomer 1935 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
Zomer 1938 
Zomer 1939 
Zomer 1940 

1,25 
1.— 
1,50 
0,42 
0,80 
1,20 
0,60 
0,17 
0,03 
0,10 
C,33 
0,20 
0,18 
0,16 
0,18 
0,20 

enz., zie verder inkoopslijst, gratis op aanvrage. 
Ook groote posten tegen deze prijzen. — Betaling ä contant. 
Telefoon 93489. 

A. a. DE: WIX. 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

N.B. Mijn biedprijzen voor betere Europaseries, zie Maandblad 
d.d. 16 November 1940, kunnen in vele gevallen verhoogd worden. 
Gelieve niets te verkoopen alvorens mij aan te bieden; altijd om
gaand antwoord. 

Froede Catalogi 1941 

i ^ r ia tor fk i i^h ^bir f ik « t e r i i k ^ ^ 

Wereld . . 
Europa . . 
Duitschland . 
Supplementen 

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

— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

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

Ä. H. P i WDÏÏ, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

[INKOOPLUST. 
( 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. DE: W I T , 

Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 
Telefoon 93489. 

N.B. Degenen, die reeds vroeger een inkooplijst 
aangevraagd hebben, krijgen deze thans franco 
thuis gestuurd. 

mw 

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. 
Postzegelhondiei H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12 ' - Teief. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

WIJ VÜAGEN 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 H O O G E PRIJZEN. 

HAGA & H A R P E N A U , 
Gravenst raat 3 0 , AMSTERDAM-C. 

Telefoon 34104. 

f 
[ 
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J. K. Rietdijk 
Telefoon 117020 

A A N K O O P 
VEiLINGEN 
V E R K O O P 

Postrekening 117396 
Den Haag 

Lange Poten 15a 

133 e ROSXÄBCEI^VEILING 
2, 3, 4 en 6 Januari 1941 te 's-Gravenhage, Café Riche, Buitenhof. 

Deze zéér belangrijke veiling bevat o.a.: 
a. Een prachtige verzameling Nederland en Koloniën met vele begeerde 

zegels, series, blokken, tandingen. 
b. Verzameling Vliegpostzegels. 
c. Verzameling Europa, waarbij vrijwel compleet: Duitschland, Duitsche 

Kol., Danzig, Memel, Saargebied, Oostenrijk, enz., enz. 
d. Restanten. 

VRAAÓT PER OMGAANDE DEN VEIUNGCATALOGUS! ! ! 

Voor de 153e veiling kan nu reeds worden ingezonden. 
J. K. R I E T D I J K - L a n g e P o t e n 15a - D e n H a a g 

postzegetadei p. Hoogerdiik, 
MOLENSTRAAT 22, BEN MAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 
Aantal Prijs 

1869. BELGIË, 40 c. rood, gebr 1 ƒ0 .40 
1879. DENEMARKEN, 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.15 
1940. DUITSCHLAND, Leipz. Messe, ongebr. . . i^Ä*>?|^-2'^ 
1940. IDEM, Eupen en Malmedie, ongebr. . . 3 > ^ ^ * 0 . 3 0 
1880. ENGELAND, 2 p., gebr 1 '-0.6C 
1880. IDEM, 3/2 p., gebr 1 -0.20 
1883. IDEM, 2 p., gebr 1 -0.40 
1924. FRANKRIJK, 10 fr. groen en rood, gebr. 1 -0.25 
1877. FR. KOLONIEN, 4 c. groen, onget., gebr. 1 - 1.20 
1922. ITALIË, Mazzini, gebr 3 - 0.25 
1934. IDEM, Pancinotti, gebr 2. M ," °^^^, 
1934. IDEM, Radio Congres, gebr ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1918. HONGARIJE, Luchtpost, ongebr ' ■ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
1928. LITAUEN, Gedenkserie 1918/28, gebr. . . " ^ ^ ^ . 9 0 
1877. N O O R W E G E N , 20 öre bruin, gebr. . . T" 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. — 

a. 

c*. 

TE KOOP G E V R ' A A G D O. A. 
een complete of vrijwel complete collectie van 
NEDERLAND EN KOLONIEN; 
een uitgebreide EUROPAcollectie ter waarde 
van tenminste ƒ3000.—; 
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 tbans 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. _ - .* 7 
Offerten met korte omschrijving te richterT^rf? 

PHILATELIE MODERNE 
Zwolsches tpaa t 4 3 S - SCHEVBNINGEN. 
Telef. SSOaOI - DiP. mp. KASSE ZEGEL. 

§ ^ Verzoeke ons g; n manco-lijsten te zenden, aangezien 
wij niet en detail verkoOtj 'n 


