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Z O O JUIST VERSCHENEN: 

Onze nieuwe prijscourant 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
met de juiste prijzen van vandaag. Franco toezen
ding na ontvangst van 45 cent in postzegels of per 
giro. (Afgehaald 40 cent). 

TE KOOP GEVRAAGD: 
goed onderhouden verzamelingen, onverschillig 
van welk land of werelddeel; 

RARITEITEN op elk gebied. 
ENGROS PARTIJEN van 

NEDERLAND EN KOLONIËN 
Vooral voor gelegenheidszegels, zoowel gebruikt 
ais ongebr., betalen wij hooge prijzen. 

ONZE VEILING NR. 104 
zal omstreeks 1 Februari plaats hebben en bevat 
veel en prachtig materiaal van 

Nederland en Koloniën, Europa, 
Duitsche en Engelsche Koloniën, enz. 
Catalogus is voor serieuze gegadigden gratis ver
krijgbaar. 

Comm. Venn. 

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

Philatelistisch Makelaar en Expert. 

ROKIN 40 - AHSTERDAM-C 
Postgiro 21278. Telefoon 33324 

VBILrll^G 
N o . 2 9 3 

welke op 27, 28 en 29 Jan. gehouden zal worden, 
bevat een vrijwel complete verzameling 

NEDERLAND 
en 

KOLONIËN 
o.a. bijna 200 kavels uitg. 1852, waarbij paren, 
strippen, blokken, stempels, enz. enz. 
Voorts zeldzame foutdrukken 5 c.-port opdr. kop-
staand, ƒ 2.50 Java hoogstaand, kopst., Bezit 
Buiten, Javapost. Verder een Europa-collectie, w.o. 
1 kr. Beieren, België Roode Kruis 1918 in poster, 
blokken !, enz.. 
De catalogus van deze zeer belangrijke veiling, 
met 9 fotobladen, wordt aan gegadigden op aan
vraag toegezonden. 

a . Lr. V A N O I B T E N 
Kantoor: I V o o r d e l n d e 3 7 - D e n H a a g . 
T e l e f o o n 1 1 . 4 8 . 3 6 . G i r o 1 7 3 6 9 . 
W înkel: C o o l s i n ^ e l A 3 . R o t t e r d a m . 
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Voor de belangrijke 293e veiling kan goed 
materiaal, mits omgaand, nog ingezonden worden. 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23. Rotterdam 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
"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 Wcldadigheidsseries 
b.v. België, Luxemburg, Danzig, Saargebied, Oostenrijk, 
enz. Tevens alle soorten Duitsche Koloniën gebr. en ongebr. 

Te Roop ^evraaéd 
iedere hoeveelheid prima gestempelde zegels 
van Nederland laatste Koningin uitgifte 
en alle waarden der nieuwe overdrukken. 
Aanbiedingen uitsluitend met verlangde prijs 

eventueel zicht zendingen aan 
INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

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

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

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

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

POSTZEGELHANDEL 

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

LID DER NEDERLANDSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

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

Schrijft ons en wij komen bij Ui 

Amsterdamsche 
Postzegelhandel, 

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

V _ / 

HU 
niet langer wachten! 

Want behaalde winst is zekere winst 
en 

wie zegt U, dat de thans zeer hooge 
prijzen gehandhaafd, laat staan nog meer 

verhoogd zullen worden? 
DUS VERKOOP! 

Vrijblijvend bezoek door geheel Nederland. 

Steeds interesse voor 
alle Engros partijen. 

Th. J. MONTIJN 
Huis te Hoornkade 47, Rijswijk. 
Telefoon 119955. Giro 224846. 

(33) 
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)i) vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch MaandUad 
voor Philatelie. 

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

POSTBUS 1  UTRECHT 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 40 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIEN * 
(bij vooruitbetaling) ; 

1/1 pagioa f 30,— 
1/2 .  1730 
1/3 .  12,50 
1/4 .  10,— 
1 6 .  7,50 

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

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, ui 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 5, 10, 20 % reductie. 
De adminis t ra t ie behoudt zich het 
recht voor adver ten t icn ,zonder opgaaf 
van redeoea , ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoncelen aard, post
stukken van Nederland en Kolomen benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den 
hoofdredacteur W. G. de Bas, postbus i, Utrecht ; al wat Nederland en Koloniën 
betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieu
wenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, 
Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, Pijn
boomstraat 98, 'sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 25r, 
Haarlem; frankeermachmcs aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194, *sGravenhage; 
luchtpost aan ir. H . L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i , Dordrecht. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van af>onnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J Smeulders, Past. Oomenstraat 297e, Rijen (Gem. GilzeRijcn), teief Rijen 3*^4, 
postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
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NEDERLAND 1 

Moeilijkhed.'n zijn er om te worden overwonnen. 
T. G. M a s a r y k. 

Zet elk plan zóó door, alsof van het gelukken 
daarvan alles afhangt. 

R i c h e l i e u . 

INLEIDING. 
Het is juist zes jaar geleden, dat ik in dit Maandblad i'jn bcgi'' 

maakte met de „PortretG; lerij". De letter A werd voltooid; de 
onderbftking, welke volgde was niet een ontijdig slot; integendeel ! 
Het was een „reculer pour mieux sauter". Mij was gebleken, dat 
eenige aanvullingen, èn wat de namen, èn wat het geheele systeem 
betreft, noodig waren. Ondanks de groote moeilijkheden'heb ik 
het werk doorgezet en «maak thans het genoegen, wederom in het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" een groot opgezette 
„Philatelistische PortretGalerij" te publiceeren. Dat mij daartoe de 
jielegenheid gegeven is, stemt mij tot groote erkentelijkheid aai; 
de opeenvolgende hoofdredacteuren; met wijlen den Heer van 
Brink was twee jaar geleden reeds een afspraak geniaakt, welke 
met wijlen Kapitein Zwolle werd hernieuwd. Ik hoop van ganscher 
harte, dat de publicatie thans geheel zal kunnen plaatsvinden onder 
verantwoordelijkheid van onzen huldigen hoofdredacteur, den 
Heer Majoor de Bas, die mij, gelijk zijn voorgangers, de kolommen 
van het Maandblad ter beschikking wilde stellen. 

De eerste postzegels waren portretzegels; zij brachten ons de 
beeltenis van Koningin Victoria. Vele landen hebben het Britsche 
voorbeeld gevolgd; staatshoofden, belangrijke figuren uit de ge
schiedenis en uit het openbare leven werden door de postzegels 
vereeuwigd; juristen, militairen, medici, kunstenaars, dichters, 
musici, mannen der exacte wetenschappen. . . . in groote verschei
denheid kennen wij hun beeltenissen. 

Steeds meer verzamelaars zijn zich in de laatste jaren gaan toe
leggen op het historisch verzamelen; het gevolg daarvan was, dat 
de postzegelcatalogi talrijk; gegevens gingen publiceeren bij de 
postzegels. Ik geloof niet vèr van de juiste opvatting te zijn, wan
neer ik zeg: hadden de uitgevers zulks maar nagelaten ! Want het 

is werkelijk verontrustend, in hoe sterke mate de gegevens onjuist 
en onvolledig zijn. Hoe dieper men op de historische gegevens 
mging, hoe grooter het aantal verkeerde inlichtingen. In de gege
vens, welke hierna volgen, heb ik dan ook nimmer gebruik ge
maakt van de catalogi, doch steeds van de officieele gegevens, 
waarover meer. 

Het verzamelgebicd, waarmee deze publicatie zich bezighoudt, 
is vrijwel onuitputtelijk ! Om twee redenen. In de eerste plaats, 
omdat de meeste landen in toenemende mate portretpostzegels 
uitgeven; in de tweede plaats, omdat men steeds nieuwe vondsten 
doet op bestaande zegels. Ik meen met zekerheid te kunnen zeggen, 
dat alle postzegels, waarop, wat men in het dagelijksche leven een 
„portret" noemt, voorkomt, mij bekend zijn; wèl ontdek ik telkens 
nog zegels met standbeelden in een verscholen hoekje van het zegel
beeld. Toch meen ik het systeem van 1935 te kunnen handhaven 
en de namen te nummeren; later verschijnende zegels vermeld ik 
dan met „a", „b" enz. 

In één belangrijk opzicht zal ik van het vroeger gevolgde systeem 
afwijken; ik zal nl. ook personen, die alleen op zegels met „groeps
voorstellingen" duidelijk voorkomen, in de alfabetische volgorde 
opnemen. Laat ik een paar voorbeelden noemen: op de 15 en 35 c. 
van Litauen, 1938, ziet men zeer duidelijk een aantal menschen 
afgebeeld, evenals b.v. op de 20 c. „urgente" van Spanje, 1926. 
Hoewel vele der op deze zegels afgebeelde personen niet afzon
derlijk op postzegels voorkomen, worden zij in de „Galerij" wèl 
vermeld. Is het zegelbeeld te onduidelijk, om de personen te kunnen 
identificeeren, dan blijft vermelding achterwege. Helaas is het mij 
tot heden met mogen gelukken, alle groepsvoorstellingen nauw
keurig te identificeeren. Geleidelijk hoop ik daarin te slagen. 

Een groote verbetering geloof ik te hebben aangebracht, door 
telkens naar namen te verwijzen I Ik heb gemeend, de namen te 
moeten opnemen volgens de schrijfwijze van het land, welks natio
naliteit de afgebeelde personen bezitten. Zoo zal men den naam 
„Jan" vermeld vinden onder Jan, Jcan, Joäo, Johann, John en Juan; 
vorstelijke personen met den naam „Elisabeth" treft men bij 
Elisabeth, Elisaveta, Elizabeth, Elizaweta, Isabel en Isabella. Er zal 
niet sprake zijn van Lodewijk XIV, maar van Louis XIV; niet van 
Lodewijk den Groote van Hongarije, doch van Nagy Lajos. Groote 
moeilijkheden bezorgden mij in dit verband de namen van personen, 
behoorende tot volken, die niet het Latijnsche schrift gebruiken. 
Ten aanzien van de Vazallen van het Britsche Imperium (Indische 
Vorsten, Vorsten van Zanzibar en de Maleische Staten) volgde ik 
den eenigen juisten weg: de Engelsche transcriptie, die in de offi
cieele stukken van genoemde vorsten als equivalent wordt gebezigd 
van de Arabische of andere exotische schrijfwijze. Voor de eigen
namen van vorsten van Iran, Transjordanië en andere Arabische 
Staten werd mij de in ons land aanvaarde transcriptie welwillend 
meegedeeld door Prof. Dr. J. L. Palache. 

De welhaast honderd Ru'^sen, welke op de postzegels staan 
afgebeeld, leverden groote moeilijkheden op; eenerzijds is het 
nagenoeg onbekend, welke personen somtijds zijn bedoeld; ander
zijds is de transcriptie buitengewoon lastig zuiver weer te geven. 
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Dat het mij gelukt is, nagenoeg alle Russen systematisch te rang
schikken, dank ik aan de zeer uitvoerige medewerking van Prof. 
Dr. N. van Wijk. Deze hooggeleerde gaf mij ook inlichtingen over 
Polen, ZuidSlavië en de Ukraine. De gegevens over Griekenland 
werden mij welwillend ter beschikking gesteld door Prof. Dr. B. A. 
van Gronmgen; die over Bulgarije door Jhr. Mr. de Brauw, die 
zoo vriendelijk was te Sofia officieele gegevens te verzamelen. De 
voor ons Westerlingen vrijwel onontwarbare puzzle der Chineesche 
en Japansche namen werd voor mij opgelost door Prof. Dr. J. J. L. 
Duyvendak en door den Hoer J. B. Snellen. Een zeer interessante 
vraag betreffende Lord Byron werd beantwoord door Prof. Dr. R. 
W. Zandvoort. De schrijfwijze der Portugeesche namen levert meer 
moeilijkheden op, dan men op het eerste gezicht zou vermoeden; 
ik heb mij op het standpunt gesteld, de namen zooveel mogelijk 
te moeten schrijven op de wijze, als geschiedde in den tijd, waarin 
de cp de postzegels afgebeelde personen leefden. Hiertoe werd ik 
in staat gesteld door de uitvoerige gegevens, welke mij Dr. M. de 
Jong heeft verstrekt. 

Talrijke Heiligen der R. K. Kerk komen op de postzegels van 
vrijwel alle landen der wereld voor; zeer uitvoerige gegevens wer
den mij ter beschikking gesteld door Pater Mr. David de Kok 
O.F.M, en Pater Dr. Aquilinus Emmen O.F.M. Bij de bespreking 
der verschillende Heiligen zal blijken, dat de zegels herhaaldelijk 
\oorstcllingen geven, die in flagranten strijd zijn met de werkelijk
heid en met de tradities der R. K. Kerk. 

Wanneer eenmaal het portret van een persoon op de zegels voor
komt, vermeld ik ook de zegels, welke den naam zonder me;r 
noemen; zoo zal jnen citaten van personen op sommige zegels 
aantreffen, lang voordat de persoon werd afgebeeld. Herhaaldelijk 
werd mij door de Heeren Dr. A. A. W. M. Lievegoed en Dr. J. van 
IJzeren in dit opzicht hulp verleend, terwijl deze heeren mij ook 
assisteerden met gegevens over het oude Griekenland en Rome. 

Een vraagstuk, ten aanzien waarvan ik pas na langdurige over
Avegingen een beslissing heb genomen. Is het volgende: wanneer 
Iemand een pseudoniem voerde moet hij (zij) dan worden vermeld 
onder zijn (haar) eigen naam dan wel onder het pseudoniem ? Ik 
f.tloof, dat hierbij geen consekwente handelwijze mogelijk is. Wie 
kent de schrijvers Thibault en Viaud ? Vrijwel niemand. . . .■ hun 
pseudoniemen Anatole France en Pierre Loti zijn algemeen bekend; 
/ ibert Bitzius is nauwelijks bekend. . . . onder prseudoniem Jeremias 
Gotthelf geniet deze schrijver bekendheid. Waar echter de zegels 
\ an Amerika den naam Samuel Langhorne Clemens vermelden, 
nam ik dezen grooten auteur niet op onder zijn schuilnaam Mark 
Twain. „Hildebrand" is ook als Nicolaas Beets bekend en werd 
onder eigen naam opgenomen. 

Laatstgenoemde kwestie en ook het vraagstuk der „oorspronke
lijke" namen deden mij besluiten in mijn eigen kaartsysteem verivij
zigingskaarten op te nemen; daarvan zal in de artikelenreeks ook 
steeds melding worden gemaakt. Als eerste verwijzing zal men 
aantreffen „Achmed Bev Zogu", zie „Zog I". Deze handelwijze 
K ook toegepast bij de eigen namen van eenige Heiligen; noodzake
lijk was de invoering der verwijzingen evenzeer bij de namen van 
vele vorsten. Om één voorbeeld te noemen: op een zegel van New 
Foundland ziet men Prins Albert; bij „Albert" wordt echter ver
wezen naar ,,George VI". 

Zooais aan vele lezers bekend zal zijn, is het een gewoonte van 
de Spaanschsprekende volkea niet alleen den naam van den vader 
te voeren, doch daaraan dien van de moeder toe te voegen. Heeft 
men nu een veel voorkomende naam, b.v. Garcia, dan zal men 
steeds den moedernaam achter den familienaam gebruikt vinden. 
Een enkele maal gaat men er zelfs toe over den familienaam af 
K korten en den naam zijner moeder als „achternaam" te gebrül
lt en. Bij Spaansche namen, die eenigermate aanleiding tot vergissing 
kunnen geven (mede ten gevolge van de tallooze fouten in de post
zegclcatalogi !) heb ik ook verwijzingen opgenomen. Ten aanzien 
van vele gegevens over Latijnsch Amerika werd mij hulp geboden 
door Z. Exc. Mr. W. G. E. d'Artillac Brill, Dr. John de Pool, Dr. 
J M. Clemente en Dr. S. de Jongh Ricardo. 

_Bij de schrijfwijze der namen is steeds gestreefd naar zoo groot 
mogelijke volledigheid; de bekende staatsman Jaurès zal dus aan
getroffen worden, niet als Jean Jaurès (als hoedanig hij algemeen 
bekend is), doch als JeanLéon Jaurès; de Poolsche vrijheidsheld 
Kosciuszko blijkt niet alleen den algemeen bekenden voornaam 
Tadeusz genad te hebben; hij heette Tadeusz Andrzej Bonawentura. 
B'j vorstelijke personen heeft het vermelden van alle voornamen 
weinig zin; ik vermeldde alléén den naam, waaronder zij regeeren 

of geregeerd hebben, somtijds met een verwijzing bij"" 
ken naam. 

In alfabetische volgorde zullen dus thans besproken wc 
personen, wier beeltenissen op de postzegels voorkomen; 
tisch" volgens Nederlandsch alfabet, met toevoeging van 
letters, zooals de c (welke komt, nadat de geheele „C" is afgewerkt), 
de n (na de n), de s (na de s) en de z (na de z). Het gebruik van 
deze letterteekens is m.i. noodzakelijk, wil men niet tot zonderlinge 
verdraaiing van namen komen. Den grooten componist Cajkowsk'j 
vindt men dus onder de c, niet onder T s j . . . . of Tch. . . . of 
T s c h . . . . 

Men zal zich afvragen, hoeveel personen al op de postzegels 
voorkomen? In mijn kaartsysteem zijn thans 1828 namen opgeno
men; d.w.z. ALLE personen, wier afzonderlijke portretten op de 
zegels voorkomen en VELE personen uit groepsvoorstellingen. 
Alléén, wanneer zekerheid bestaat omtrent de identiteit; van de 
,.schildhouders" van de Zwitsersche Pro luventutezegels wordt 
alleen Wilhelm Teil vermeld; niet Louis XI, Karel de Stoute, enz., 
omdat dit berust op fantasie van buitenlandsche tijdschriften. Een 
merkwaardigheid, welke ik thans reeds (ietwat voorbarig !) wil 
vermelden, is, dat van de personen, die op de 1.25 L. van Italië, 
1926, voorkomen, alleen St. Franciscus van Assisi „historisch" vast
staat; de andere perso ■^•n ontsproten aan de fantasie van den ont
werper van het zegel. 

Niet alleen de fantasie van de postzegelcatalogi en artikelschrij
vers en de onvoldoende kennis van het onderwerp bij de ontwer
pers der zegels, doen „personen" voor onze verbeelding oprijzen 
door middel van de postzegels ! Ook de legende en de mythologie 
hebben ons heel wat afbeeldingen op de postzegels bezorgd. Legen
darische en mythologische personen zullen echter, evenals de 
Grieksche, Romeinsche, Indische, Oudgermaansche en andere goden, 
in de „Portretgalerij" ontbreken. Ook personen, welke als „type" 
werden afgebeeld; ik denk hierbij aan de Surinaamsche meisjes op 
de weldadigheidszegels van ons gewest Suriname; zij worden, ook 
al is de naam bekend, niet vermeld. Uitzondering dient wel te 
worden gemaakt voor de Hertogin van Alba, die niet alleen als 
model diende voor Goya, doch ook verder een rol speelde. RotAan
figuren (ik denk hierbij aan de personen op de zegels van Portugal 
van 1925 en aan Don Quijote de la Mancha) worden niet afzonder
lijk besproken; hun namen worden vermeld en dan wordt verwezen 
naar den schrijver, aan wiens fantasie zij zijn ontsproten. (In de 
genoemde gevallen naar Castelo Branco resp. Cervantes). 

Wij zeiden dus: . . . . 1828 namen! Daarbij komen nog 385 ver
wijzingen. Het is wellicht interessant het aantal afgebeelde personen 
even nader te bekijken. Van deze 1828 komen er 173 onder de letter 
M, terwijl ook de letters A. B. C. G. L. P. en S. meer dan 100 namen 
opleveren; minder dan 10 vinden wij o.a. bij de letters Q, X en Y. 
Ik vond het interessant ook eens een ander tijdstip te bekijken; als 
meest belangwekkenden datum koos ik 31 December 1900, den 
laatsten dag der vorige eeuw. Op dien dag. . . . toen de ifegels dus 
meer dan 60 jaar in omloop w a r e n . . . . kwamen er van de 1828 
mannen en vrouwen pas 229 op de zegels voor; veertig jaar later 
was d^t getal dus acht maal zoo groot geworden ! En hoe merk
waardig is de verdeeling over de verschillende letters ! Van de 67 
personen, die thans onder de letter „ D " worden vermeld, in 1900 
slech';> 4; de X. Y. Z. en z ontbraken geheel, zoodat Koning Willem 
III de rij sloot. Ook de verdeeling over de verschillende landen was 
heel anders dan nu het geval is ! Wij nemen een paar voorbeelden: 
m 1900 vertoonde Nederland slechts 2 portret ten, nl. van Koning 
Willem III en van Koningin Wilhelmina, thans welhaast 50; Frank
rijk bracht het in 1900 tot één portret ; thans meer dan 50, afgezien 
van een paar „groepen". Hawaii daarentegen stond in 1900 op de 
derde of vierde plaats met 15 portretten (dat is 6K''/o van het 
wereldtotaal), thans heeft het er nog steeds 15, of wel 0,8''/o van 
het wereldtotaal ! 

De Vereenigde Staten stonden destijds aan de spits en staan nóg 
steeds op de eerste plaats met omstreeks 120 verschillende personen; 
Argentinië was toenmaals tweede, thans Rusland. 

Vele beroemde mannen en vrouwen komen op de postzegels 
van de wereld voor; toch kan de „portretgalerij" nog allerminst 
beschouwd worden als representatief. Zoolang verschillende van de 
grootste figuren der wereldgeschiedenis ontbreken, wij denken hier 
aan onzen StadhouderKoning Willem III, aan Napoléon, aan Sha
kespeare, is men zich de onvolledigheid bewust. Gezien echter de 
„aanwinsten", juist van de laatste tien jaar (Willem van Oranje, 
Erasmus, Descartes, Rodin, Comenius, Handel, Vondel, Alexander 
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de Groote, keizer Augustu« Karel V, St Thomas van Aquino, 
Leonardo da Vinci, en vele, vele anderen ') mogen wij het vertrou
wen hebben, dat onze portret-galerij met alleen een steeds uitgebrei
der doch ook zuiverder geproportioneerd beeld van den ontwikke
lingsgang der menschheid, aan haar groote vertegenwoordigers 
gemeten, zal geven 

Hóe deze mannen en vrouwen op de zegels zijn afgebeeld het 
IS een wel zeer afwisselend schouwspel Sommigen als kind van 
eenige maanden, anderen als grijsaard van omstreeks 100 jaar, van 
sommigen een pover klein portretje, van anderen grafisch zeer goed 
uitgevoerde beeltenissen Bij sommigen kan men zelfs spreken van 
een min of meer volledig levensbeeld, waarbij wij dan in het bizon
der denken aan den grooten zeevaarder Columbus en den dapperen 
vnjheidsheld Bolfvar Wie op het grootste aantal verschillende zegels 
zijn afgebeeld ' Vanzelf sprekend Koningin Victoria en Koning 
George V \an Engeland, het betreft hier slechts weinig verschil
de portretten, zoodat van een levensbeeld geen sprake is, zooals bij 
een Columbus, een Bolfvar en een George Washington 

De groote staatsman Richelieu zeide eens: ,,zet elk plan zoó door, 
al<of van het gelukken daar\an alles afhangt" ik had mij veel jaren 
geleden voorgenomen een historisch-philatelistische collectie op te 
bouwen, waarbij met de waarde van de postzegels een rol speelt, 
maar slechts de voorstelling Spoedig bleken de groote moeilijk
heden Hoewel ik beschik over een tamelijk 'uitgebreide boeken-
\ erzameling en 's Rijks grootste bibliotheek op slechts weinige 
minuten van mij verwijderd is, bleek het onmogelijk omtrent alle 
op de postzegels afgebeelde personen inlichtingen hier te lande te 
vinden Reeds vermeldde ik met diepgevoelden dank de medewer 
king van veel deskundigen op het gebied van taal- en letterkunde, 
zoowel aan de Leidsche Universiteit als elders een dankbaarheid, 
die des te grooter genoemd moet worden, omdat nagenoeg geen 
van de bereidwillige geleerden zélf philatelist is ' Daarnaast moge 
ik mijn bijzondere erkentelijkheid uitspreken aan allen, die mij 
behulpzaam waren met het verstrekken van biographische gegevens 
Van Z Exc Mr d'Artillac Bnll ontving ik vele gegevens over 
Latijn'ch Amerika, vele andere leden van het Nederlandsche Corps 
Diplomatique waren mij daarbij eveneens behulpzaam Dat mij 
omtrent de zegels van Litauen alles bekend werd, wat er op 
geschiedkundig terrem verband mee houdt, is niet verwonderlijk, 
omdat de autoriteiten en mijn vele vrienden daar te lande (waarvan, 
o merkwaardige gewaarwording ', eenigen op de postzegels van 
Litauen staan afgebeeld) mij werkelijk met gegevens, in Nederland 
onbekend, hebben ovei laden Ook vanuit Praag ontving ik vele 
inlichtingen Vele Universiteiten, Gezanten en Consulaire Vertegen
woordigers van vreemde Mogendheden, met name van Frankrijk, 
de Vereenigde Staten van Amerika, vele deelen van het Britsche 
Rijk, Venezuela, Portugal, Zwitserland, Yougoslavie, Finland, 
Noorwegen, IJsland, Polen, Argentinië, Uruguay, Panama, 
Roemenie, Griekenland, Estland, Letland, Turkije, Hongarije en 
Bulgarije, hebben mij de noodige gegevens verschaft 

Je tiens a remercier sincèrement toutes les autorités de l'étranger 
du secours qu'elles ont bien voulu me prêter et par lequel elles ont 
créé la possibihté de donner aux philatélistes hollandais une image 
aussi claire que possible de la vie de figures importantes de l'his-
toire de tous les pays 

Een aantal gegevens werden mij verstrekt dooi Marine Director 
Fred Arsemus uit Stockholm, schrijver van een tweetal interessante 
geschriften over portretzegels en Ing Bernaxd Du Val, uit Luxem
burg, die eenige jaren geleden een uitvoerig werk publiceerde over 
de portretpostzcgels van Europa De uitwisseling van gegevens 
tusschen de beeren Arsemus en Du Val en den ondergeteekenJe 
begon veel jaren geleden, toen eerstgenoemde reeds den leeftijd der 
„zeer sterken" haa overschreden, de tweede stond in de kracht 
der jaren en ik, als student, de begeerte gevoelde, te trachten de 
liefde voor de geschiedenis, die mij op het Gymnasium van 's-Gra-
venhage was bijgebracht, in artikelen tot uiting te brengen 

Aan vele personen en instellingen heb ik mijn erkentelijkheid 
betuigd voor de informaties, die, naar ik van harte hoop, met 
alleen voor mijn persoonlijk genoegen werden gegeven, doch mede 
in het belang van vele Nederlandsche philatelisten Moge ik deze 
dankbetuigingen besluiten met een woord van dank aan de Pan 
American Union, die mij met alleen vele gegevens verschafte, doch 
ook raad gaf bij het aanschaffen van boeken over de geschiedenis 
van Amerika en zijn groote zonen 

I herewith express my cordial thanks to the management of the 
Pan Ameiican Union, Washington, D C , who helped me by p u t t n g 
at my disposal dat i and information which the Union (in 1940 it 
celebrated its fiftieth anniversary) collected in its library on Latin 
America But for the constant aid of the P A U the data on Latin 
America — with a view to historical philately' of such marked 
importance — could, notwithstanding a pretty extensive library 
of my own about these countries, never have reached a degree of 
completeness as they have now 

Het spreekt vanzelf, dat ik gegevens over personen, wier leven 
mij met bekend is, en eventueele aanvullingen, steeds gaarne tege
moet zie 

Deze lange inleiding vormt het begin van een zeer groote artike
lenreeks, verreweg de grootste reeks, die ooit op philatelistisch 
gebied in Nederland is verschenen Deze overweging ontneemt mij 
het gevoel van heiligschennis, wanneer ik op mijn onderneming 
de woorden van den Zwijger toepas „n'est besom d'espérer pour 
cntr^prcndre ni de réussir pour persévérer" Ik zal trachten de 
„Philatclistische Portret-Galerij" zoo volledig mogelijk te maken, 
ik zal streven naar een zoo groot mogehjke overzichtelijkheid 'n 
naar een objectief en zuiver oordeel over de personen, wier leven 
beschrijf 

Het IS niet waarschijnlijk, dat deze reeks artikelen ooit afzonder
lijk m druk zal uitkomen, gelijk vroeger het geval was met een 
aantal levensbeschrijvingen in de serie „Philatelie en Geschiedenis" 
in boekvorm zou het werk nooit „up to date" kunnen zijn, terwijl 
de omvang te groot zou worden Moge ik daarom mijn vroeger 
plan, de „Portret-Galerij" in boekvorm op te dragen aan mijn Vader 
en Moeder, die, m mijn jeugd, de liefde voor „philatelic en geschie
denis" aanwakkerden en later steeds op alle denkbare wijzen mijn 
liefhebberij steunden, in zooverre wijzigen, dat ik aan hen deze 
reeks van artikelen m dankbare erkentelijkheid opdraag ' 

30 December 1940 Mr J H VAN PEURSEM 

BELANGRIJKE MEDEDEELING. 
Het ontleenen van gegevens aan de „Philatelrstische Portret-

Galerij" is uitdrukkelijk voorbehouden, èn voor publicatie in andere 
tijdschriften èn voor tentoonstellingsobjecten Toestemming moet 
eerst worden aangevraagd en wordt alleen dan gegeven wanneer 
volledige bronvermelding plaatsvindt 

NOTE IMPORTANTE. 
Tous droits de reproduction de données empruntées ä la „Phrla-

telrstrsche Portret-Galerij", tant pour publication dans d'autres 
revues que pour servir ä des objets d'exposition, sont expressément 
réserves Le ccnsentement, qui devra être demandé au préalable, 
ne sera accordé que dans le cas oü mention complete de la source 
sera faite 

DANKBETUIGING. 

De hoofdredactie betuigt bij dezen allen, die haar ter gelegenheid 
der intrede van het nieuwe jaar gelukwenschen toezonden, haar 
weigemeenden, hartelijken dank 

Wederkeeng wenscht zij dien velen alle goeds toe in het jaar 
dat vóór ons ligt Zij blijft een dringend beroep doen op Uw aller 
stoere, trouwe medewerking en wa.me belangstelling 

Utrecht, 7 Januari 1941 De Hoofdredacteur, 
W G DE BAS 

c§cScK)SO§cK;gC§<S<tcSOr<:SOScv<:§OSa<§CScK§Qi^^ 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 
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WAAR - WAARHEEN - LANGS WELKEN WEG? 
door dr. H. C. VALKEMA BLOUW. 

Voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
• van Postzegelverzamelaars. 

Vragen, die ons allen in deze tijden bezighouden en dikwijls 
' eklemmen. 

Dit laatste ten onrechte. Het middel ertegen is: kop op en 
vooruitzien. 

Toch gelden deze vragen ook de philatelistische wereld. 
Allerwege zien we een zich ontwikkelenden gemeenschapszin, 

een naar voren treden van een gevoel van saamhoorigheid. 
Waar staat nu in dit opzicht de Nederlandsche philatelic ? 
Zeer veel verzamelaars hebben zich, al sedert jaren, aaneenge-

" l̂oten in grootere en kleinere vereenigingen. De lijst van bij het 
Maandblad aangesloten vereenigingen is reeds indrukwekkend. 
Maar daarnaast bestaan nog een aantal andere, die in het verbor
gen bloeien. 

Een paar vereenigingen strekken hun zorgen over het geheele 
Lmd uit en hebben plaatselijke afdeelingen gesticht. 

We mogen dus constateeren, dat een groot aantal verzamelaars 
in hun vereeniging steun en aanmoediging vindt in het volgen 
van hun liefhebberij. 

Het vercenigingsleven staat bij ons op een hoog peil. Er wordt 
veel zorg besteed aan de philatelistische ontwikkeling van de 
leden, zoowel door onderling contact als door mededeelingen, 
.czingen en demonstraties van verzamelingen. 

De beginneling kan op deze wijzen steeds op advies en hulp 
lekenen. 

Verscheidene vereenigingen hebben in haar jeugdafdeelingen de 
zorg voor onze nakomelingschap"op verzamelgebied op zich ge-
liomen. Onder onbaatzuchtige leiding, dikwijls met groote paedago-
^isch inzicht verbonden, komt de jeugd wekelijks of om de veer
tien dagen bijeen om niet alleen ingewijd te worden in de kennis 
van de philatelic, doch vooral ook om systeem in het verzamelen 
tl leeren brengen en zin voor orde en netheid op te doen. 

De rondzendingen vormen verder een lang niet te verwaarloozen 
nand tusschen de leden der vereenigingen. Ook hieraan wordt ten 
onzent veel zorg besteed, meest belangeloos verleend door de 
rondzendingscommissarissen. 

De „meergevorderden" staan mede gaarne hun vereenigings-
I.? meraden met raad en daad terzijde. 

Kortom, er heerscht in onze vereenigingen een gezonden geest 
^-an gemeenschapszin en kameraadschap, die bovendien, zelden 
j'czien verschijnsel in ons dierbaar vaderland, zich in het geheel 
niet bekommert om rang of stand, terwijl ook de geloofsverschillen 
geen invloed op onze postzegelwereld gekregen hebben. Een zeer 
verheugenswaardig feit, dat wel verdient om hier uitdrukkelijk 
n?ar voren gebracht te worden. 

De meeste vereenigingen in ons land hebben zich op hun beurt 
vereenigd tot „d e n" Bond. Gelukkig teeken van eenheid alweer, 
dat we van „d e n" Bond kunnen spreken. Op ons terrein is van 
^'kaar beconcurreerende Bonden geen sprake ! 

Hier in het Maandblad (op zichzelf alweer als e e n i g Neder-
'mdsch postzegelorgaan een symbool van eenheid !) behoef ik op 
het wezen van den Bond wel niet nader in te gaan. 

Momenteel vereenigt de Bond met zijn 16 aaneengesloten Ver
eenigingen en zijn ongeveer 3500 leden, nagenoeg alle groote 
\creenigingen onder zijn vaan; het laatste jaar traden er zelfs nog 
vier toe (de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging; de Am-
sterdamsche Vereeniging „De Philatelist"; de Haagsche Philatelis
ten-Vereeniging en de Postzegelvereeniging „Contact schept 
Kracht", waarbij zich a's kleiner zusje de Vereeniging van Post
zegelverzamelaars „Gouda" waardig aansloot, te zamen een kleine 
duizend leden tellend). 

We njogen dus langzamerhand van . „den" Bond spreken als 
, het" vertegenwoordigende lichaam voor de Nederlandsche 
philatelie. 

Ook dit is een verheugend verschijnsel. 
Bijna alle vereenigingen hebben op deze wijze getuigd van hun 

bereidheid tot "tamenwerking. 
De nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement van den 

Bond maken het iedere vereeniging mogelijk om zich aan te 
v'uiten. Natuurlijk, indien de gemeenschapszin voldoende ontwik

keld is om niet in de eerste plaats het enge eigenbelang en de 
zucht om het nu eens alleen voor het zeggen te hebben op den 
voorgrond te stellen. 

Voor de kleinere vereenigingen is bovendien een groot bezwaar 
legen de toetreding opgeheven, doordat de eisch van ƒ 50.—, 
noodig voor het verkrijgen van de vereischte officieele goedkeu
ring sedert kort vervallen is. De goedkeuring kan dus zonder 
groote kosten verkregen worden, waarmede ook voor deze ver-
ttnigingen met bescheiden geldmiddelen, het pad naar den Bond 
geëffend is. 

Weten we dus bij benadering waar we staan, het geldt nü te 
repalen: w a a r h e e n ? 

Het ligt voor de hand om hierbij aan den Bond te denken als 
leidsman, die den vereenigingen vóórgaat. 

Op den voorgrond moet staan een streven naar éénheid, doch 
met alleen in eigen kring, ook naar verbondenheid met heel ons 
volk. De Bond zal niet uitsluitend het oog «logen richten op het 
(I-enen van philatelistische belangen in engeren zin, maar tevens 
moeten zoeken naar wegen om de vreugde van het verzamelen 
van postzegels en poststukken te doen doordringen töt de groote 
massa van ons volk, tot de jeugd in de eerste plaats. 

Hierbij ga ik uit van de onderstelling, dat die vreugde werkelijk 
bestaat, dat onze liefhebberij ons voldoening en verpoozing 
M.henkt, wat ik in een orgaan als ons Maandblad wel niet behoef 
te onderstreepen. Hier ligt ook een taak voor de vereenigingen. 
Niet alleen zij, die in deze richting nog niet werkzaam wkaren, 
vinden hier een vruchtbaar arbeidsveld. 

En hiermede kom ik reeds tot beantwoording van de vraag: 
l a n g s w e l k e n w e g ? 

Langs welken weg is het zooeven geschetste doel te bereiken ? 
In de eerste plaats door te trachten om de jeugd te winnen. Op 

den voorgrond staan daarbij de jeugdafdeelingen van onze ver
eenigingen. 

Maar waarom daarnaast niet school-clubjes gevormd ? 
Een taak, dringend ter overweging gegeven aan de talrijke 

j. kilatelisten onder het onderwijzend personeel. Allicht, dat ook bij 
autoriteiten en schoolhoofden hiervoor belangstelling te wekken 
IS, waartoe de opwekking het best van den Bond als algemeen 
vertegenwoordigend lichaam kan uitgaan. De vereenigingen ter 
plaatse kunnen belangrijke steun ve"rleenen —• zoowel moreel als 
materieel — en daarbij het gewoonlijk opgeworpen bezwaar van 
landeldrijven tegen geld door de jeugd ontzenuwen. 

Ik denk dan hierbij aan het houden van plaatselijke tentoon-
Mellingen, waar de jeugd gedemonstreerd ziet, hoe men verzamelen 
kan, op 'welke meest uiteenloopende manieren men een verzame
ling op kan bouwen en hoe men den opzet van een verzameling 
tot in het oneindige varieeren kan, ook zonder in groote kosten 
te vervallen, dus uit een bescheiden beurs. 

De opzet dier tentoonstellingen moet zoo eenvoudig mogelijk 
7ijn, eenigszins in navolging van de idee, die reeds voorzat bij de 
^rnhemsche tentoonstelling van enkele jaren geleden. Met recht 
„leer"-tentoonstellingen, die op hun beurt tevens dienstbaar kun
nen worden gemaakt aan de lierdenking van gewichtige gebeur
tenissen op philatelistisch gebied (dag van den postzegel, philate-
hstendag, vereenigingsjubilea, enz.). 

Gemakkelijk kan men aan dergelijke gebeurtenissen voordrachten 
verbinden van meergevorderde verzamelaars of van anderen, die 
< p philatelistisch gebied iets wetenswaardigs kunnen mededeelen. 
Ook de radio kan als belangrijk hulpmiddel daarbij worden 
ingeschakeld. Dergelijke lezingen zullen ook de belangstelling van 
vele anderen kunnen trekken en daardoor het philatelistische 
gemeenschapsleven ten goede komen. 

Voor de jeugd kan men op den duur afzonderlijke eigen tentoon-
lellingen organiseer en, waarbij men hun een belangrijk aandeel, 

zoowel in den opbouw als bii het beheer, kan geven, op zichzelf 
een factor van groote waarde voor de zelfstandige vorming van 
het karakter. 

Dit geldt in het algemeen in het geheele "jeugdwerk. Men geve 
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een prikkel, daarbij — vooral in den eersten tijd — ook leiding, 
maar bepale zich verder tot een kameraadschappelijke hulp, 
ontwikkele bij de jeugd het eigen initiatief en de onderlinge huip
i l ardigheid. 

Vooral aan de vereenigingen valt hierbij de voornaamste taak 
te beurt. Meer dan tot nu toe moet hierop de aandacht worden 
gericht. Het zwaartepunt van de vereenigingen moge liggen in 
den onderlingen band, het sterkst tot uiting komende in de verga
ceringen, de bijeenkomsten: niet minder gewichtig is de taak, die 
' oor de vereenigingen in de maatschappij is weggelegd. 

De Bond heeft de plicht om dit streven te ontwikkelen, aan 
het geheel leiding te geven en — zoo noodig — het pad bij de 
autoriteiten te effenen. Tevens heeft de Bond de zorg voor het 
contact met parallel werkende jeugdorganisaties, die bijvoorbeeld 
de clubvorming ten deele van de school kunnen overnemen. 

Ik heb met opzet vooral de aandacht op het jeugdwerk geves
i'gd. Dit acht ik, met het oog op de toekomst, verreweg het 
I elangrijkste. Op die wijze maakt men de vreugde in het verza
melen op den duur voor velen bereikbaar. 

De oudere verzamelaars zijn als het ware reeds gevormd. 
Toch worden ook op ouderen leeftijd nog velen gewonnen (niet 

het minst zij, die onder de schoone leus, dat het „voor hun kin
deren" is, beginnen te verzamelen !). Voor dezen, ik spreek hier 
i it een ruime ervaring, beteekenen juist de vereenigingen heel veel. 

Hier vinden zij de voorlichting en de hulp, die zij behoeven; 
hier wordt hun hobby niet als „kinderachtig" ter zijde gesteld. 
\ 'oor deze leden kunnen de vereenigingen een heel nuttig werk 
coen, vooral door een kamera adschappelijk tegemoet komen. De 
ceest in de vereeniging wordt juist op deze wijze haast onmerkbaar 
op den proef gesteld. Is deze, zooals gelukkig in vrijwel al onze 
vereenigingen, kameraadschappelijk, vervuld van gemeenschapszin, 
dan wordt ook de weg tot deze „oudere jongeren" gemakkelijk 
gevonden. 

Een vraag blijft dan nog de overbrugging van de ruimte tusschen 
den schooUeeftijd en dien, vereischt om lid van een vereeniging 
:e kunnen worden (meestal 21 jaar, met het oog op de verant
woordelijkheid voor rondzendingen, enz.). Het invoeren van 
sospirantleden (bijv. van 16 tot 21 jaar)) heeft zijn bezwaren, o.a. 
'.n verband met de localiteiten waar vergaderd wordt. 

De oplossing zou ik willen zoeken in jeugdclubs, eventueel 
> nder de hoede van een bestaande vereeniging (doch een zooveel 
mogelijk zelfstandig bestaan voerend), of aangesloten bij de één 
of andere jeugdorganisatie. 

Doch met het jeugdwerk alleen is de taak der vereenigingen 
in i. nog niet afgeloopen. 

Wij, Philatelisten, moeten ons één voelen met, ons als onderdeel 
' eschouwen van ons geheele volk. 

Zooals ieder individu een sociale richting zoekt, moeten onze 
^ creenigingen zich ook sociaal oriënteeren. 

Dit kan o.a. tot uiting komen in de medewerking aan steun
acties, vooral daar, waar dergelijke acties in nauwer contact komen 
met de philatelie. 

Wij hebben dit reeds getoond door den steun, die in ruime 
mate door onze vereenigingen verleend is aan de zoo zwaar 
Sjetroffen Rotterdamsche verzamelaars en handelaars. 

Ook is door de philatelistische wereld op ruime schaal mede
werking verleend bij het verspreiden van kinder en zomerpost
zegels. Voor eenige jaren organiseerde de Amsterdamsche Postze
gelsocieteit een tentoonstelling in het Stedelijk Museum teneinde 
nog eens heel sterk de aandacht hierop te vestigen. 

In deze lijn ligt een taak voor de plaatselijke vereenigingen. 
Tentoonstellingen organiseeren kost veel voorbereiding —■ en geld, 
zal dus lang met altijd mogelijk zijn en niet eens altijd gewenscht; 
e veel van het goede kan ook schaden ! Doch allicht is er tijd te 

vinden voor het inrichten van een aardige stand, om een leeg 
etalageraam tot een aantrekkelijk geheel te maken. Een propa
ganda, niet alleen voor de betreffende weldadigheidszegels, doch 
rok voor de betrokken vereeniging en de philatelie in het alge
meen. 

Ik meen in het voorgaande een toekomstplan geschetst te hebben 
voor de Nederlandsche philatelie, dat uitgaat boven het uitsluitend 
tehartigen van de engere vereenigingsbelangen. 

Natuurlijk dienen Vereenigingen en Bond in de eerste plaats de 
zuiver philatelistische interessen, doch daartoe mogen hun zorgen 
niet beperkt blijven. 

Dit artikel is slechts bedoeld als wegwijzer. Het zijn losse gedach
ten, al schrijvende aan elkaar gereid. Moge ik u echter tot het 
inzicht gebracht hebben, dat er veel voor ons te doen is en er een 
vruchtbare taak te vervullen valt. 

Voor de vereenigingen is er werk in overvloed en voor den 
Bcnd niet minder. Aan den laatsten valt de verantwoordelijke 
taak te beurt om het initiatief te bevorderen en leiding te gevei. 

Mogen dan ook steeds meer vereenigingen het nut ervan me ;■! 
om zich in den Bond aaneentesluiten ter verhooging van de geza ■ 
mienlijke kracht. 

Het moge op een oratio pro domo gelijken, die ik hier houd. 
Doch het is niet een streven naar eigen macht, naar grooth 'Ai. van 
den Bond, die mij bovenstaande woorden in de pen gaven. Het is 
het waarachtig besef, dat wij, dienende en bevorderende de belan 
gen van de philatelie, tevens w e r k z a a m m o e t e n z n n i n 
h e t b e l a n g v a n h e e l o n s v o l k . 

I. EUROPA. 
BELGIË. 
De post„prentjes": „Muziekkapel van de Koningin Elisabeth", 

omschreven en becritiseerd op blz. 228/'40, werden in 2 motieven 
uitgegeven: de waarden van 75 (j 75) c.  grijs, 1 (f 1) fr. 
rood en 2 fr. 50 (j 2 fr. 50)  bruin toonen de muziekkapel; 
de 1 fr. 50 (f 1 fr. 50)  leiblauw, 1 fr. 75 {+ 1 fr. 75)  blauw en 
5 fr. (f 5 fp.)  purper het door koningin Elisabeth zelf geboet
seerde borstbeeld van haar kleinzoon Albert, prins van Luik. D
zegels zijn in heliogravure gedrukt. 

De Belgische winterhulpzegels (wapenserie), omschreven op blz. 
228/'40, zijn in typografie uitgevoerd. 

De tuberculosezegels 1938 (Prins Albert van Luik), de Roode 
Kruiszegels 1939, de Memling zegels 1939, de Rubenszegels 1939 
en de Orvalzegels 1939, alsmede de luchtpostzegels, zijn uit dc.i 
koers genomen, zoodat — binnen afzienbaren tijd — geen toeslag 
zegels meer in België in omloop zijn. 

BULGARIJE. 
Serie van zes postzegels met bijzondere voorstellingen, waarop 

wij nader hopen terug te komen: 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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1 lew  groen; 4 lewa  oranje; 
2 lewa  rood; 7 lewa  blauw; 
3 lewa  sepia; 10 lewa  chocoladebruin. 
Het Novembernummer van de Deutsche Briefmarken  und 

Fhegpost  Zeitung (Sieger Verlag, Lorch, Württemberg) noemt als 
oplaaggetallen van de Dobroedsjazegels (zie blz. 195 en 228/'40): 

1 lew  donkergroen: 2.000.000; 
2 l ewa rood : 2.000.000; 
4 lewasepia: 500.000; 
7 lewa  donker blauw: 200.000. 
De zegels met de beeltenis van Koning Boris III en profil naar 

links, met kroon (blz. 228/'40), zijn uitgevoerd in boekdruk, OD 
papier zonder watermerk; tanding 1 3 : 1 l ewgroen; 2 lewa 
rood. 

DENEMARKEN. 
K l e u r v e r a n d e r i n g : 20 öre (uitgifte 1937/'30  kogschip

motief; Yvert '40 no. 182) van grijs in oranjerood. 

y'WSI V W « W9 W H'V'WW 

R o o d e K r u i s z e g e l van 5 (| 3) öre  karmijnrood, met 
de beeltenis van Koningin Alexandrina. 

O p d r u k k e n : 

DANMARK 

: 0 R E ' ^ a r 0 R E ; 
' POSTFRIMKAKE 
hÉMÉÉAfkMÉÉ* 

6 op 7 öre (cijfermotief)  zwart/groen; 
6 op 8 öre (cijfermotief)  zwart/grijs; 

^ m i m m T H 

" ^ ■ " 
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15 op 40 öre (kogschipmotief)  zwart/groen (2 typen); 
40 op 30 öre (kogschipmotief)  zwart/blauw. 

DUITSCHLAND. 
A. R ij k. 

De Emil von Behringtoeslagpostzegels 
(zie blz. 229/'40 verschenen 26 November 
in twee waarden: 6 (| 4) Rpf.  donker
groen en 25 (f 10) Rpf.  ultramarijn; 
gelijk en gelijkvormig. Ontwerp der gra
fische afdeeling van de Weensche Lands
drukkerij, waar de zegels ook werden ge
drukt. De toeslag strekt ten bate van het 
cultuurfonds van den Fuhrer. 

Er bestaan veldpostkaarten, die, op de 
gewone plaats, voorzien zijn van zegels in 
driekleurendruk met karikaturen van 
Churchill en Chamberlain, het opschrift 
dragend: „Wert k e i n e n Pfennig" en die 

van een imitatie stempel voorzien zijn. 

B. G e n e r a a 1G o u v e r n e m e n t . 
Ten bate van de Duitsche oorlogswinterhulp zijn begin Decem

ber 4 toeslagzegels uitgegeven in het motief van het 30 groschen
zegel (boer in pels met pelsmuts, slede op den acht rgrond; 
EersteVerjaardagztgel ter herinnering aan den terugkeer der 
Duitsche boeren uit het Oosten m den winter van 1939; zie blzn. 
195 en 229/'40). Deze zegels zijn thans echter niet op Japansch 
papier in handkoperdruk uitgevoerd, maar (aan de Landsdrukkerij 
te Weenen) in rotatiediepdruk op een andere papiersoort, welke 
het wintersche karakter nóg meer doet uitkomen. 

12 (4 8) groschen  zwartgroen; 
■ karmijnrood; 
donker bruinlila; 
ultramarijn. 

24 ( + 16( groschen 
30 (1 30) groschen • 
50 1+ 50) groschen 

C. L u x e m b u r g . 
Hier werd een Duitsche „dienst"post ingevoerd, waarvoor 

„dienst"postzegels worden gebruikt. 
„De lelegraaf" van Zondag 15 December 1940 toont op de 

fotopagina twee vóóroorlogsche, Luxemburgsche postzegels met 
Duitsche opdrukken van 40 en 60 Rpf. 

D. P r o t e c t o r a a t . 
Op 20 November verschenen 3 nieuwe postzegels van 5, 6 en 

10 kronen. De waarde van 6 k. werd noodig wegens verhooging 
van het posttarief. 

5 k.  blauwachtiggroen; Lainsitzbrug met badplaats Beching 
(Bechyne) op den achtergrond; ontwerp: J. C. Vondrous; gravure: 
wijlen B. Heinz; 

6 k.  bruinachtiglila; Adolf Hitlerplein in Budweis (Ceske 
Budejovice); ontwerp: V. Silovsky; gravure: J. Goldschmid. 

10 k.  lichtblauw; Loggia Sala te Praag (Praha), zetel van Wal
lenstein in den dertigjarigen oorlog; ontwerp: V. Silovsky; 
giavure: wijlen B. Heinz. 

K l e u r v e r a n d e r i n g e n ten gevolge van het gebruik van 
nieuwe kleurstoffen: 

3 k. (schoenfabriek te Zhn), van donkerlila in lila (Michel '41, 
no. 33); 

4 k. (industriegebouw in Moravisch Ostrau) van zwartgrijs in 
grijs (Michel '41, no. 34). 

FINLAND. 

Nieuwe uitgiften in het „leeuw"motief: 
l/i markkaa  donkergrijs; 
1,75 markkaa  geel; 
2,75 markkaa  donkerviolet. 

FRANKRIJK. 
W a a r d e v e r a n d e r i n g e n van de postzegels der serie 

„Au profit des chómeurs intellectuels" (Voor de intellectueele 
behoeftigen)  1939: 

80 (1 10) c ; vroeger; 70 (| 10) c.  bruinachtig lila; Claude 
Debussy (Yvert '40, no. 433); 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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1 fr. ( + 10) c ; vroeger 90 
( + 10) c.  hlarose; H. de Balzac 
(Yvert '40, no. 434); 

2 fr. 50 ( + 25) c ; vroeger 2 fr. 
25 ( + 25) c.  ultramarijn; Clau
de Bernard (Yvert '40, no. 435). 
O p d r u k k e n ; 

Roode opdruk „ 1 F." op 2 fr. 
15  bruinlila, uitgifte ten bate 
van het gedenkteeken ter eere 
van de Fransche infanterie, uit
gifte 1938 (Yvert '40, no. 390); 

rmim^f^mmmmm 

MMMykMAA. 

R o o d e o p d r u k „1 F " o p 1 fr. 75  b l a u w ; C e r e s k o p ( Y v e r t 
'40, n o . 372). 

D a n k aan d e n h e e r J d e V r i e s , Leidschekade 6 te U t r e c h t 
voor de besch ikbaa r s t e l l i ng . 

N i e u w e u i t g i f t e n 

„ V o o r o n z e oor logss l ach to f fe r s " (Pour nos Vic t imes de la 
guer re) : 1 (| 2) fr.  z w a r t v i o l e t ; verpleegs ter m e t twee k i n 

dertjes. 
H u l p aan h e t V a d e r l a n d (Secours N a t i o n a l ) ; 4 zegels m e t toes lag : 

m i m m 

1*1 n m i n >■«>■■■■« 

80 c (\ 2 fr.)  gnjs; maaiers; 
1 fr. (| 2 f r )  bruin; zaaiers; 

^'^^fmmmmmrmmmmmmmm 9 
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i"EiouRs NATIONAIT. 

..^ i r r i 

1 fr 50 (f 2 fr)  lila; oog
sters. 

2 fr 50 ( + 2 fr.)  groen; 
veeteelt. 

Dank aan dr. P. H. va n C i t
t e r t en aan m e v r o u w dr. P. 
H v a n C i t t e r tdr. E y m e r s. 
Mengelberglaan 71 te Utrecht 
voor de beschikbaarstelling. 

GRIEKENLAND. 
Serie luchtpostzegels in 10 waarden, met voorstellingen van 

vliegtuigen boven Grieksche landschappen. Wij hopen nader op 
deze serie zegels terug te komen. 

l P^i'f H 
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2 lepta  zegelbeeld zwart, omranding oranje; 
4 lepta  zegelbeeld zwart, omranding groen, 
6 lepta  zegelbeeld zwart, omranding bruinrood. 

1 ^ 

1 H i j ^ ^ f 
H a f e ä ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . .j>.. 1 

f nBP^"*np'«imH> K' 
iiW^ »•'^ Wp«»i. 
lEi mmi' r .Ui 

8 lepta  zegelbeeld zwart, omranding blauw; 
16 lepta  zegelbeeld zwart, omranding violet; 

32 lepta  zegelbeeld zwart, omranding oranje; 
45 lepta  zegelbeeld zwart, omranding groen; 
55 lepta  zegelbeeld zwart, omranding bruinrood; 

SCHENKT AANDACHT AAN IN DIT BLAD 
OPGENOMEN ANNONCES EN BEGUNSTIGT 
ZOO MOGELIJK ONZE ADVERTEERDERS ! 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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65 lepta  zegelbeeld zwart; omranding blauw; 
100 lepta  zegelbeeld zwart, omranding violet. 
HONGARIJE. 

Hiernevens beelden wij (ditmaal 
naar het origineel) een betere re
productie af van het Kelet. Visszatér
zegel (blzn. 196 en 230/'40). 

Hiernevens een afbeelding van het gedenkblok van 20 filler + 
1 pengö, beschreven op blz. 230/'40. Eerste dag van uitgifte: 7 
November 1940. De toeslag is bestemd voor de beweging: „Voo." 
Zevenburgen" en voor de oprichting van een cultuurhuis in Zeven
burgen. Oplaag: 250.000 exemplaren op papier met watermerk. 
Het donkergroene zegel toont het ruiterstandbeeld van koning 
Matthias door den beeldhouwer Fadrus en Kolozsvar. De licht
groene omlijsting van het zegel toont, boven, het borstbeeld van 

koning Matthias; links het wapen der Hunyadi ; rechts de open
geslagen CorvinCodex en onder het slot VaydaHunyadi, met 
onderschrift: „Voor Zevenburgen". 

N i e u w e u i t g i f t e n : drie weldadigheidspostzegels: 

«WVVVffVff«*«««« 

10 (1 50) filler  groen; 
20 {+ 50) filler  bruinrood; 
32 (1 50) filler  geelbruin. 
Vier weldadigheidspostzegels (beeldfiguren) met toeslag ten bate 

van de kunstenaars. 

m ■wwwwrtfWfpyi 
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6 ( + 6) filler  groen; 
10 ( + 10) filler  bruin; 

n n w m n ; > n > ^ l 
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16 (4 16) filler  violet; 
20 (f 20) filler  roodbruin. 

JOEGOSLAVIË 

Twee waarden in het motief der uitgifte 1939—'40 met de 
beeltenis van den jongen koning Peter II (Michel '41, nos. 410— 
422): 

5 dinnar  donkerblauw; 5,50 dinnar  donkerlilabruin. 

LETLAND. 

In de wapenserie verschenen twee nieuwe waarden: 30 santimi 
 donkerbruin en 35 santimi  donkerultramarijn; rasterdiepdruk 
op papier met hakenkruiswatermerk; tanding 10. 

Uitgifte van de eerste postzegels der „Sovjetrepubliek" Letland. 
Het zegelbeeld stelt voor een opgaande zon, waarboven het sovjet
embleem van hamer en sikkel, omlijst door een krani van koren
aren; boekdruk op papier met watermerk: 

10 santimi  blauwgroen; 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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20 santimi  donkerwijnrood (en n i e t gnjsachtigblauw, zooals 
vermeld op blz. 230); 

40 santimi  dorkerbrain. 

Dank zij de beschikbaarstelling door den heer J a n P o u 1 i e. Jan 
Luykenstraat 30, te Amsterdam Z. beelden wij hierbij af een 
briefstuk, waarop (van hnks naar rechts) de Letsche sovjetpost
zegels van 50 santimi  donkergrijs; 3 santimirood en 30 santimi 
 lichtblauw. Het typische van dit poststuk is, dat het oude 
Letsche stempel Riga Latvija is gebruikt, terwijl naast de Sovjet
postzegels met oude Letsche wapenpostzegels is gefrankeerd. 

Mede dank zij de beschikbaarstelling door den heer J a n P o u l i e 
geven wij hiernevens de afbeelding der frankeering van een uit 
Riga ontvangen briefstuk, waaraan twee bijzonderheden: Hierop 
zijn nl. geplakt een SovjetL e t s c h en een SovjetR u s s i s c h 
zegel. Het SovjetL e t s c h e zegel is afgestempeld met een Le t s c h 

"■iBBf'Sff X « . . * ^ * J 

poststempel, het SovjetR u s s i s c h e zegel met een Ru s s i s c h; 
de d a t u m van b e i d e afstempelingen is d e z e l f d e ! Door deze 
flankeering wordt bewezen, dat SovjetRussische postzegels thans 
ook in SovjetLetländ mogen worden gebruikt. Voorts schijnt het 
porto te zijn verhoogd; immers: vóór de aansluiting van de Repu
bliek Letland bij SovjetRusland bedroeg het porto van een gewonen 
brief naar het buitenland 35 santimi, terwijl dit porto thans ver
hoogd schijnt te zijn met een Letsche geldswaarde, overeenkomende 
met 15 kopeken. 

De kleuren der zegels zijn: 
35 santimi  ultramarijn; 
15 kopeken  donkergroen. 
LIECHTENSTEIN. 

< i m m m i 
liiïrHTE'SSTBW 

I. 50 
K 
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Hiernevens een afbeelding van het motief 
der strafportzegels, omschreven op blz. 174/'40. 

NOORWEGEN. 

mmm 

MÉM 

De oplaaggetallen der Fridjof Nansen
zegels (blzn. 197 en 231/'40 zijn: 

10 (1 10 öre)  zwartgroen: 500.000. 
10 öre)  donker roodbruin: 15 ( + 

300.000; 
20 (f
30 (+ 

10 öre)  dieprood; 350.000; 
10 öre)  ultramarijn; 350.000. 

Deze zegels zijn uitgevoerd in raster
diepdruk, op papier zonder watermerk; 
tanding 13:13K. De oude Nansenzegels 
zijn ingetrokken en worden niet herdrukt. 

Tegelijk met de zegels der uitgifte 
1937/38, met de beeltenis van den uitgewe
ken koning Haakon VII (Michel '41 nos. 

176194) werden de rouwzegels der uitgifte 1939 met de beeltenis 
zijner overleden gemalin: wijlen koningin Maud (Michel 541, nos. 
200—206) ingetrokken. 

PORTUGAL. 
Het is werkelijk geen wonder, dat men door de vele nieuwe 

Portugeesche uitgiften de kluts kwijt raakt ! Een onzer lezers 
merkte op, dat de postzegels, vermeld en afgebeeld op blz. 231/'40, 
thuis hooren bij de serie postzegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van het dubbele nationale jubileum. De Deutsche Briefmarken 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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P0RTUE;AL GORSEIQ-
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und Fliegpost - Zeitung schrijft terecht, dat bedoelde twee zegels 
van 10 en 80 centavos (en niet van 10 en 80 escudos) zoowel thuis-
hooren bij de jubileumsene, uitgegeven ter gelegenheid van het 
dubbele nationale jubileum, als te beschouwen zijn als „tentoon-
stellingzegels" ter herinnering aan de groote Portugeesche wereld
tentoonstelling 1940 te Lissabon. 

Dank aan dr. A M. B e n d e r s, arts te Maurik (Geldl.) en aan 
B a s t i a a n s e & B o e k e m a ' s P o s t z e g e l h a n d e l , Em-
ma'aan 20 te Hillegersberg voor hun opmerkingen ter zake. 

k É * « A ^ ^ l É 

Twee a a n v u l l i n g s w a a r d e n 
der jubileumserie 1640—1940; 15 cen
tavos - blauwgroen en 35 centavos -
geelgroen; beiden met de beeltenis van 
Don Joäo te paard. 

ROEMENIE. 
Ons werden alsnog toegezonden de zegels met de beeltenis van 

ex-koning Carol II: 

DLUPOSTAI 

2 lei - groen (motief uitgifte 1935/'36 b, Michel '41, no. 492); 
3 lei - blauwachtig groen (motief uitgifte 1935/'36 a, Michel 

'41, no. 493); zie afbeelding 8 lei. 
5 lei - rood; motief uitgifte 1935/'36 e, Michel '41, no. 496); 

^nw^^m^ 
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8 lei - purper (zie 3 lei); 
9 lei - ultramarijn; 
12 lei - donkerblauw (motief uitgifte 1935-'36 c, Michel '41, no. 

495); zie afbeelding 24 lei; 

mmi^nmr^rrmmm mnetni. 
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15 lel - zwartbruin; 
24 lei - rood; zie 12 lei. 

^ROMflNIFfPOSTRt 
E"M.III.'III.IIII"IIII""I'I 
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il 
Twee zegels ter nagedachtenis aan Codreanu, den stichter en 

leider der Roemeensche legionnaire beweging. 
De p o s t z e g e l s van 7 lei -)- 30 lei - groen, uitgegeven op den 

verjaardag van de stichting der IJzeren Garde (8 November 1927), 
toont de beeltenis van Codreanu; links boven: het embleem der 
legionnaire beweging: een zwart-goud, getralied kruis; onder de 
beeltenis Codreanu's uitspraak: „Kapitein, maak ons land zoo 
zonnig, als de Hemel is". De toeslag strekt ten bate van de IJzeren 
Garde. Ontwerp van Serban Zainea; rasterdiepdruk van Fabrica 
de Timbre; oplaag 100.000 exemplaren. 

De l u c h t p o s t z e g e l van 20 lei + 5 lei is van dezelfde — 
l e g i o n n a i r e — kleur groen. Het randschrift rond de beeltenis 
van Codreanu is diens uitspraak: „48 uren na de overwinning zullen 
wij staan naast de as Rome—Berlijn". 

SAN MARINO. 

F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p i 
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In aansluiting met het gestelde op blzn. 155 en 198/'40 vindt 
men hiernevens de afbeeldingen der strafportzegels van 1 en 3 
lire. 

SLOWAKIJE. 

Twee k r a n t e n z e g e l s van 20 en 50 heller 
op papier met dubbelkruis-watermerk: 20 h. 
zwartgroen; 50 h. - chocoladebruin. 

Serie van 3 l u c h t p o s t z e g e l s : 5 ks. -
lila; 10 ks. - blauwzwart; 20 ks. - blauw
groen ( S t a p f B i l d e r d i e n s t , Nieuwe Kei
zersgracht 26, Amsterdam C ) . 

^ IFi^AI^IKËil^ IPKgBHAÏÏilLDSïïDSCIHI. 
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Ë^^M 
SOVJETRUSLAND 
Hiernevens de 17 afbeeldingen der Nationale L^ndbouwtentoon

stellingpostzegels, omschreven op blz 198/'40 In de opsomming is 
de vermelding van h"t 17e zegel 30 k — drie centrale provin
cies — uitgevallen 
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OngetanJe serie van 6 jubileum postzegels 1920—1940, waarop 
WIJ m Iti hopen terug te komen 
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10 k groen, 
15 k  rood, 
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30 k. - grijsbrum; 
50 k. - bruinviolet; 

60 k. - blauw; 
1 roebel - donkergrijs. 

TURKIJE. 
Zoowel de volkstellingzegels als de Balkan-Olympiadezegels 

(blz, 233/'40) zijn in boekdruk uitgevoerd. 

ZWEDEN. 

Hiernevens de afbeelding van het motief der 
Sergelzegels, omschreven op blz. 176.'40. 

ZWITSERLAND. 
De pro-juventute zegels (blzn. 199 en 233/'40) ( S t a p f B i l d e r-

d 1 e n s t. Nieuwe Keizersgracht 26, Amsterdam Z.) zijn in 1940 met 
op 1 December (Zondag), doch reeds daags te voren op 30 Novem
ber verkrijgbaar gesteld, o a. om de verzamelaars van eerste-
dag-afstempelingen te gerieven. Geldigheidsduur van 30 November 
1940 t.m. 31 Mei 1941; tanding \l%. Na afloop van den geldig
heidsduur worden de restanten vernietigd en de verkochte hoe-
vee'heden bekend gemaakt 

M M M M M M M * * * ! 
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Het zegel met de beeltenis van den dichter Gottfried Keller 
IS ontworpen doD' den kunstschilder Karl Bickel te Wallenstadt-
berg en in staal gegraveerd door Karl Stauffer te Bern. Het werd 
in de drukkerij van watrdepapieren der P.T.T. in rotatiediepdruk 
uitgevoerd op wit, glad-gegomd papier, zonder watermerk, niet 
vermengd met gekleurde vezels. 

mm^mm 

* 5 HELVETIA 

Gullig 
n 1. Dsi 1940 

31. M«i 1Q41 

De Junge-Mädel-zegels werden gedrukt in de drukkerij Cour-
voisier S. A. te La Chaux-de-Fonds in tweekleuren-etsdiepdruk 
op wit, licht gewalst postzegelpapier, zonder watermerk, ver
mengd met roede en blauwe vezels; zij zijn gladgegomd. Ontwerp 
van den kunstschilder Carl Liner te Appenzell. De toeslag strekt 
ten bate van de noodlijdende jeugd. 

De zegels en het blok omschreven op blzn. 
176, 199 en 234/'40, werden 30 November uit 
de koers genomen. 

Verschenen is een postzegel van 10 centimes 
- brum; landschapsmotief; wij hopen op dit 
zegel nader terug te komen. 

Ter gelegenheid van den Zwitserschen dag 
van den postzegel op 1 December 1940 te St. 
Gallen werd een bijzonder stempel gebruikt. 

«iiyfiiiiii 

. . . . . . . . . . . 

OVERZEE. 
AFGHANISTAN. 

Hiernevens de afbeelding van het op blz. 199/'40 
vermelde jubileumzegel van 50 pools - groen met 
de beeltenis van koning Mohammed Nadir Chan. 

ASCENSION. (Br.; Atlantische Oceaan; 8° Z.Br.; 14° 40' W.L.). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 234/'40 diene, dat de 

postzegels van 1 en 3 pence van kleur veranderden en dat een zegel 
van 4 pence in het Green-Mountain-motief verscheen: 

l d . - oranjegeel/zwart; 
3 d . - grijs/zwart; 
4 d. - ultramarijn/zwart. 

BIRMA. (Br.; tusschen de golf van Bengalen en China). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 234/'40 diene, dat het 

2a. 6 p -zegel der uitgifte 1938 - wijnrood, koninklijke bark met de 
beeltenis van koning George VI en profil; Yvert 25) voorzien werd 
van een zwarten opdruk met waarde-aanduiding „one anna" en 
„commemoration/ postage stamp/6 th. May 1840. 

BRAZILIË. 
Het zi gel vermeld op blz. 234/'40 toont een 

dubbele,! cirkel, waarin als randschrift „None 
Congresso Brasileiro De Geografia / Florianopolis 
1940". Binnen den cirkel de kaart van Brazilië 

__ op een achtergrond van stralen, die van het 
Ä middelpunt uitgaan. De kaart is overdrukt met 

het opschrift: „Pro Conjunctione/Inter Se / 
Brasiliens'um". (Voor onderlinge eendracht 
tusschen alle Brazilianen). Om den buitensten 
cirkelrand het randschrift Brasil-Correio-400 Rs. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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BRITSCH INDIE. 
C h a m b a (en niet G a m b i a , als abusievelijk vermeld op bl?. 

200/'40). 
Verschillende zegels der uitgifte van Britsch Indië 1937 werden, 

voorzien van een zwarten opdruk: „Chamba State Service", tot 
dienstpostzegels bestemd. 

2 Rs.  donkerbruin/violet; , 
5 Rs.  donkerblauw/groenolijf; 

10 Rs.  karmijnrose/grijsviolet. 
G w a l i o r . (26° 16' N. Br.; 78° 13' O.L.). 
Tweeregelige opdruk „Gwalior" in Latijnsch (boven) en Ara

bisch (onder) schrift op de postzegels van 3 as.  olijfgroen en 6 as. 
 groenachtig blauw. 

Jind. 
De dienstzegels Michel '41, no.s 57 t.m. 64 werden van een zwar

ten opdruk „Jind" voorzien. 

O 1 c h h a. 
Nieuwe serie postzegels van 12 waarden, nieuw motief met borst

beeld van den Maharadja in ovaal. Het 1 rupiezegel is van grooter 
formaat dan de 11 gelijkvormige annaswaarden en verschilt daar
van ook in vignetversiering. Boven het zegelbeeld leest men het 
opschrift: „Postage & Revenue"; steendruk; tanding 13K of 
13'A:14. 

Vt anna 
'A anna 

/i anna 
1 anna 
1 Vi anna 

i A anna 

( 
lilabruin; 
geelgroen; 
ultramarijn; 
rood; 
blauw; 
lila; 

2 
2A 
3 
4 
8 
1 

annas 
annas 
annas 
annas 
annas 
rupie 

rood; 
blauwgroen; 
grijsviolet; 

 grijsblauw; 
roodlila; 
grijsgroen. 

DOMINGO. 

P a t i a l . . . (30° 15' N.Br.; 75° 30' O.L.). 
Dienstpostzegels met zwarten opdruk „Patiala State": 9 pies 

donkergroen; 1 anna  karmijn. 

Travancore. 
De postzegels met de beeltenis van Maharadja Bala Rama Varma 

(Michel '41, no.s 37 t.m. 43) werden — voorzien van een zwarten 
opdruk: „Service" — tot dienstpostzegels bestemd. 

CHILI. 

merk, tanding 14. 
Het 40 c.zegei 

Twee aanvuUingswaarden van de koer
seerende serie der uitgifte 1938/'39 met in
heemsche afbeeldingen. Het 15 centavosze
gel  bruinoranje, toont een sterk riekenden 
boom (Boldo) uit NoordMiddenChili, 
welks bladeren een specerij en — met den 
wortel — een geneesmiddel opleveren. Het 
10 pesoszegel  donkerlila, toont een spoor
trein, rijdende door een Chileensch land
schap. Beide zegels zijn in staaldiepdruk uit
gevoerd bij de Talleres de Especies Valora

das te Santiago, op papier zonder water

donkergroen/lichtgroen, uitgegeven ter gele
genheid van het gouden jubileum der Pan Amerikaansche Unie 
(blz. 234/'40) toont een wereldbol met het westelijk halfrond; aan 
de onderzijde de waardeaanduiding en het onderschrift: „Cin
cuentenario/Union Panamericana". Staaldiepdruk der Talleres de 
Especies Valoradas te Santiago, op papier zonder watermerk, 
tanding 14; oplaag 100.000 exemplaren. 

COLUMBIA. 
In aansluiting met het vermelde op blz. 234/'40 diene, dat het 

Roode Kruistoeslagzegel voorstelt een jong meisje, dat — vluch
tend — bescherming zoekt onder het schild van een, het Roode 
Kruis voorstellende, vrouwengestalte. Daaronder leest men het 
woord „Proteccion" ( = bescherming) en de doelstelling: „Cru? 
Roja Nacional". 

Het zegw:l m o e s t — verplichtend ! — gedurende één week 
van Augustus, als toeslagzegel, bij elke brieffrankeering worden 
geplakt. Het is uitgevoerd in staaldiepdruk bij de American Bank 
Note Company. 

Hiernevens een afbeelding 
van het Moederdagzegel, ver
meld op blzn. 177 en 200/'40, 

ECUADOR. 

Hiernevens de afbeeldingen van de postzegels en van de lucht
postzegels, beschreven op blzn. 177 en 200/'40. Op de postzegels 
ziet men een in de wolken zwevenden wereldbol met de vlaggen 
der geünieerde Staten; boven de jaartallen 1890—1940, onder hec 
onderschrift „Quincuagesimc Aniversario De La Union Pan
americana." 

Het onderschrift der luchtpostzegels luidt: Quincuagesimo 
Aniversario De La Union Panamericana 1890—1940." 

JAPAN. 

j^mwt f i n ' i f iny i i » I P 
»ï B 1711 

AMMAM*«* 

Twee jubileumzegels ter gelegenheid van het 2600jarig be 
staan des Rijks: 4 Sen  groen en 20 Sen  blauw. Wij hopen op 
deze zegels nader terug te komen. 

JOH ORE (Br.; Schiereiland Malaki). 
In aansluiting met het vermelde op blz. 235/'40 diene, dat be

doeld zegel van 12 cents  ultramarijn uitgevoerd is in het motief 
der uitgifte 1921—'36 met de beeltenis van sultan Ibrahim. 

LIBANON. (Middellandschezeekust van Azië). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 235/'40 zij vermeld, 

dat de voorstellingen der p o s t z e g e l s gehouden zijn in het mo
tief der landschappenuitgifte 1930'31 en '37: de waarden 0,10, 0,20, 
0,25 en 0,75 P. met den ceder (Michel '41, no.s 204 en 205) naar 
het ontwerp van P. Mourani en het 5 P.zegel met het vignet 
van het 4 P.zegel 1930 met den NahrElKelb (Michel '41, no. 
173). De waarden van 12%, 20, 25, 50 en 100 P .toonen een 
Libanonlandschap in het motief van het 10 P. van 1937 (Michel 
'41, no. 209). 

De l u c h t p o s t z e g e l s zijn gehouden in de mot'even da uit 
gifte 1937/'38 Michel '41, no.s 57 en 58): de 1 P., 2 P., 3 P. en '•■ P. 
toon>.r het BeitEddinPaleis, de 10 P., 15 P., 25 P , 5." P. en HO 
P. de ruïnen van Baalbeck. Gravure onderscheidenlijk van A. 
Delzers en van Feltesse. 

Voorts werd uitgegeven een nieuw strafportzegel van 10 P. 
donkergroen, in geheel nieuw motief. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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LIBERIA. 
Ter verklaring van de zegels, afgebeeld op blz. 235/'40 re. 

kolom diene, dat deze zegels op 29 Juli in de hoofdstad Monrovia 
der republiek Liberia werden uitgegeven. 

Het 3 cent-zegel - blauw toont de kust van Liberia in den 
tijd der eerste nederzettingen. Twee schepen, die door de vier 
Amerikaansche kolonisatievereenigmgen voor bevrijde negerslaven 
uitgezonden werden, naderen de kust. Het onderschrift van dit 
zegel draagt de namen dier vereenigingen: „American Colonisat'on 
Society - New York Society - Pennsylvania Society - Mississippi 
Society." Alle drie de waarden dragen het opschrift: „100 th. 
Anniversary of the founding of the commonwealth of Liberia". 
Op het 3 cents-zegel wordt dit opschrift vastgehouden door eer. 
kolonist (links) en een inboorling (rechts). 

Het 5 cents-zegel toont het wapen der Republiek met de v'' '^-
gen der nederzettingen, die door de vier Amerikaansche vereeni
gingen werden gesticht en met Liberia tot één Republiek werden 
vereenigd. Boven elke vlag staat de naam van de betrekkelijke 
nederzetting: Monrovia, Nieuw Georgië, Caldwell, MiUsburg, 
Marshall, Bexley, Bassa Cove, Edina en Greenville. De achter
grond wordt gevormd door een prentvormige kaart van Monrovia 
aan de monding van de Mesurado. 

É 
'*?**•' 
-an r r -T 

*555 1 

m\ 

Het 10 cents-zegel toont in ovaal het portret van Thor-as 
Buchanan, die door de vereenigingen New York en Pennsylv .Ta 
als bestuurder over verschillende kleine nederzettingen n lar 
Liberia werd uitgezonden en in 1839 tot gouverneur der Republiek 
werd benoemd. Hij stierf in 1841. Twee nederzettingen: Boven- en 
Beneden Buchanan zijn naar hem genoemd. 

De zegels zijn gedrukt aan de American Bank Note Company, 
op papier zonder watermerk; tanding 12. 

MANDSJOEKWO. 

f 

l 
yfiii l^ll 

i i i n t i i i i i i i i i i 

Twee postzegels: 2 Een - donkerlila en 4 Fen - donkergroen 
met lichtgroene verticale omranding. Wij hopen op deze zegels 
nader terug te komen. 

MAROKKO. 

l l ^ M f S i 

Postzegel van 2 fr. 50 - blauw, waarop 
WIJ later nader hopen terug te komen. 

MEXICO. 
Hiernevens een afbeelding van den postzegel 

van 6 c . - groen, uitgegeven ter gelegenheid van 
de opening van den autoweg Mexico—Guadala
jara, (blz. 178/'40) voorstellende een gedenksteen. 

Ter aanvulling van het gestelde op blz. 236/'40 
diene, dat Campeche, de hoofdstad van den gelijk-
namigen staat, gelegen aan de gelijknamige golf, 
in 1540 door den Spanjaard Francisco de Monijo 
werd gesticht. ' 

De p o s t z e g e l van 10 c. - oker/rood, toont het wapen der 
stad Campeche. Het randschrift luidt: „IV Centenario da Ie Fun-
dacion de Campeche"; het onderschrift: „Escudo de la Ciudad de 
Campeche" (Wapen der Stad Campeche). 

mumm 
c. - chocoladebruin/lila toont 

ag in top, ter herinnering aan 
in de haven, eenige honderden 

De l u c h t p o s t z e g e l van 20 
een piraten galjoen met doodskopv 
het binnendringen van de piraten 
jaren geleden. 

De 40 c, l u c h t p o s t z e g e l (groen/zwart) toont een deel van 
den burcht San Miguel. 

j 

iOmOJïRCO MEXICO 

De 1 peso-1 u c h t p o s t z e g e l (grijszwart/purper) stelt de his
torische kerk van den Heiligen Franciscus voor. 

Over de drie zijden van de drie luchtpostzegels leest men het 
randschrift: „IV Centenario de la Fundacion de Campeche. 15 tO— 
1940." en boven den onderrand: „Correo Aereo Mexico". 

Druk der Talleres de Impresion de Estampillas y Valores, 
Mexico. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Ter aanvulling van het vei melde omtrent de Universiteits-zegels 
op blzn. 201 en 236/'40 zij het volgende medegedeeld: 

De jubileerende universiteit van San Nicholas de Hidalgo te 
Partzcuaro in den staat Michoacan (Mexico) is de oudste van 
Amerika ; zij vierde 15 Juli 1940 haar 4e eeuwfeest. De 3 post
zegels en 3 luchtpostzegels, ter gelegenheid van dit jubileum uit
gegeven, dragen het opschrift: „IV Centenario del primitivo y 
national Colegio de San Nicolas de Hidalgo, el mas antiguo de 
America" en de jaartallen 1540—1940. Zij zijn uitgevoerd in staal-
diepdruk op papier met watermerk: De oplagen van de postzegels 
bedragen: 2 c . - violet: 300.000; 5 c . - wijnrood: 2.000.000; 10 
c. - bruinolijf: 10.000.000. 

De 2 c.-p o s t z e g e 1 toont de beeltenis van den stichter der 
universiteit: Vasgo de Quiroga; de 5 c.-p o s t z e g e 1 die vanhaar 
hervoimer: Melchior Ocampo; de 10 c.-p o s t z e g e 1 het univer-
siteitswapen. 

ICORREC 
|.aE.REÖ 

tS4edfi 
i« fcWÄ 

C0RREÖ--liRiO:;MEMC( 

De 20 c.-l u c h t p o s t z e g e l toont het binnenplein van de 
oorspronkelijke universiteit te Patzcuaro; het opschrift luidt: 
„Casa en la que se es establecio primitivamente/en Patzcuaro el 
colegio". 

De 40 c.-l u c h t p o s t z e g e l stelt voor het door de universi
teit m de XVIIIe eeuw gebruikte gebouw te Morelia, de hoofd
stad van den staat Michoacan. Het onderschrift luidt: „Endificio 
ocupado en Morelia por / el colegio a fines del siglo XVIII". 

De 1 peso-1 u c h t p o s t z e g e l geeft een afbeelding van het 
binnenplein der tegenwoordige universiteit te Morelia. 

De oplaaggetallen der luchtpostzegels bedragen: 20 c. - blauw
achtig groen: 1.000.000; 40 c. - oranje: 150.000; 1 peso - violit/ 
bruin/oranje: 100.000. 

MOZAMBIQUE. (Portugeesch Oost-Afrika). 
Serie van 6 jubileumpostzegels ter gelegenheid van het detde 

eeuwfeest van het herstel des Rijks. Alle zegels toonen hetzelfde, 
nevenstaande beeld. 

40 ctvos. - zegelbeeld zwart; omranding groen; 
50 ctvos. - zegelbeeld groen; omranding donker violet; 
60 ctvos. - zegelbeeld blauw; omranding rood; 
70 ctvos. - zegelbeeld groen; omranding bruin; 
80 ctvos. - zegelbeeld groen; omranding rood; 
1 esc. - zegelbeeld zwart; omranding blauw. 

If m i i ^ ' ^ ^ ^ w ^ * ! 

^ M * i i * M 

Zegel van 1 esc. 75 - blauw, met de beeltenis van Don Alf siiso 
Hr nnques en het jaartal 1139, uitgegeven ter gelegenheid van het 
8e eeuwfeest van Portugal. 

Op al deze zegels hopen wij nader terug te komen. 
NICARAGUA. 

-VS 

Hierboven beelden wij den 1,25 cordoba-jubileum-luchtpost-
zegel - blauw/rood/groen af, omschreven op blz. 201/'40. Het 
landschap stelt voor een kustgezicht van Nicaragua; het portret 
in ovaal dat van Sr. L. S. Rowe, Directeur-Generaal der Pan-
Amerikaansche Unie. Het zegel is uitgevoerd in drie kleurendruk 
aan de Security Bank Note Company, op wit papier, zonder wa
termerk; tanding 123^. 

PANAMA. 
Ter verbetering van het gestelde op blz. 237/'40 zij vermeld, 

dat de opdruk 8 geschiedde op een 15 c. — en niet op een 13 c. -
zegel, dus 8/15 c. — blauw/zwart. 

PARAGUAY. 

Hiernevens een afbeelding van de jubileumzegels 
ter gelegenheid van het gouden feest der Pan Ame-
ricaansche Unie (zie blz. 178). 

PERAK. (Br.-Malaka) 
Aanvuüingswaarde van 1 dollar - donkerrood/zwart, op blauv 

papier, met de beeltenis van sultan Iskandar. 

ST. HELENA. (Br.; Atlai.tische Oceaan; 15° 30' Z.Br.; 5° ^0' 
W.L.). 

Ter aanvulling van het gestelde op blz. 237 zij vermeld, Hat 
de kleurveranderingen en nieuwe uitgiften ten gevolge van de 
verhooging van brief port omvatten: l d . - oranjegeel; 2 d . - grijs; 
3 d . - ultramarijn; 8 d. - olijf. 

Illllli"iilll|||||llii"ill||||i|||l|i>'iii|||||||| iiiiiiiiiiiii ||||||||iiiMiii||||i|||i iliiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiiimiiiiii 
i i i i l l l l l l l l i i i i i i i i l l l l l l l l i i i l l l l l l l l i i i i i iMlll l l l l l i i imii l l l i l l l l i i i i i i i i l l l l l l l l i i i i i i i i i l l l l l l i i i iMiii i l l l l l l i i i illllllii illllliiiiii 
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SIAM. (THAILAND). 
In Mei verscheen de eerste serie 

in 5 waarden met den nieuwen 
landsnaam Thailand, (blz. 237/40). 
De Thai vormden een volksgroep, 
die van ZuidChina uit naar het 
Zuiden trok en een deel van Achter
Indië tot Malaka bezetten. De zegels 
toonen het koninklijke ChakriPa
leis. Het onderschrift is in het Thai
landsch gesteld. Links onder de waar
deaanduiding in Siameesch, rechts 

onder in Arabisch cijferschrift. De zegels zijn uitgevoerd in staal
diepdruk, op papier zonder watermerk, aan het Royal Survey 
Departement. Op 13 Mei, den eersten dag van uitgifte, werd 
ontdekt, dat in de vellen van 3 santang  groen in de 7e rij \an 
boven en 6e rij van links een zegel van 5 in plaats van 3 santang 
voorkwam. Er waren toen 91 vellen verkocht. De verkoop werd 
eenige dagen stop gezet tot de fout was hersteld. 

SPAANSCH GUINEE. (Westkust Afrika, nabij den evenaar). 
Ter aanvulling van het gestelde op blz. 201/'40 

diene, dat bedoelde zegels een profilbeeltenis naar 
links van generaal Franco toonen, aan beide zij
den omgeven met loofwerk. Boven de beeltenis 
prijkt het opschrift: „Territorios Espanoles/Del 
Golfo De Guinea". Ontwerp van den Spaanschen 
kunstenaar Sanchez Toda. Steenkleurendruk op 
wit, wegens de vochtigheid in de tropen — o n

[äyBEUiaUlißlä g e g o m d — papier. 

SYRIË. (Middellandschezeekust van Azië). 
Series van tien postzegels en zeven luchtpostzegels. 
P o s t z e g e l s : 
O P. 10  karmijnrood; M u s e u m v a n D a m a s c u s ; dwars 

formaat; boekdruk. 
O P. 20  groenblauw; idem. 
O P. 25  lichtbruin idem. 
0 P. 50  donker ultramarijn; idem. 
1 P.  groenblauw; „H o t e l d e B l o u d a n " ; diepdruk. 
1 P. 50  bruin; idem. 
2 P. 50  donkergroen; idem. 
5 P.  violet; K a s rE 1H e i r; diepdruk. 
7 P. 50  oranjerood; idem. 
50 P.  bruinzwart; idem. 
Ontwerp door S. Namani; gravure 

Dufresne en Feltesse; tanding 13:133^. 
Het motief der l u c h t p o s t z e g e l s is voor alle gelijk: v l i e g 

t u i g b o v e n d e b r u g v a n D e i rE 1Z o r; ontwerp van S. 
Namani; gravure door Degorge. 

L u c h t p o s t z e g e l s : 
O P. 25  bruinzwart; 2 P.  donker bruin; 
0 P. 50  donker groenblauw; 5 P.  groen; 
1 P.  donker ultramarijn; 10 P.  donker karmijn; 

50 P.  zwartviolet. 

VEREENIGDE STATEN. 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 202/'40 zij het volgende 

medegedeeld. 
Componistenserie: 

door 'Hourriez; Ch. P. 

S t e p h a n C o l l i n s F o s t e r , geboren te Pittsburg, 4 Juli 
1826; gestorven 13 Januari 1864 te New York. Het zegel met zijn 
beeltenis werd voor het eerst 3 Mei 1940 te Bardstown in len 
staat Kentucky, ter herinnering aan de bekende melodie: „My Old 
Kentucky Home" uitgegeven. 

J o h n P h i l i p S o u s a, de Amerikaansche „Marschkoning", 
werd 6 November 1854 te Washington geboren en stierf tc 
Reading, 6 Maart 1932. Hij was oorspronkelijk cellist, doch werd 
reeds op jeugdigen leeftijd dirigent. Zijn orkest werd beroemd '>'jr 
de uitvoering van zijn eigen composities. Het zegel met zijn beel
tenis werd voor het eerst 3 Mei 1940 te Washington uitgeg^ ' (n . 

V i c t o r H e r b e r t , geboren 1 Februari 1859 te DuKm, 
overleden 26 Mei 1924. N i voltooiing van zijn muzikale studiën 
in Duitschland, kwam hij als cellist aan de Metropolitan Opera te 
New York De laatste twintig jaren van zijn leven dirigeerde hij 
zijn eigen orkest te New York City. Daarom werd het zegel met 
zijn beeltenis voor het eerst op 13 Mei 1940 aldaar uitgegeven. 

E d w a r d A l e x a n d e r M a c D o w e l 1, evenals Herbert \ an 
lersche afkomst, geboren te New York, 18 December 1861; aldaar 
overleden 24 Januari 1908. Hij maakte studiereizen door Duits;h
land en Frankrijk. Op zijn 35e jaar werd hij directeur van de 
muziekfaculteit aan de universiteit van Columbia. Hij was een 
uitstekend pianist en componeerde eenige sonaten en concerten, 
alsmede kleinere pianomuziek. Het zegel met zijn beeltenis werd 
voor het eerst 13 Mei 1940 te Petersborough, waar hij is begraven, 
in koers gebracht. 

E t h e l b e r t N e v i n , geboren in 1861 te Edge worth, in de 
buurt van Pittsburgh; gestorven op 39jarigen leeftijd op 17 
Februari 1901 te New Haven. Hij woonde te Edgeworth. Hij 
schreef korte composities voor piano en andere instrumenten. Het 
zegel met zijn beeltenis werd voor het eerst 10 Juni 1940 te Pitts
burgh verkocht. 

Al deze postzegels zijn uitgevoerd in kleurenstaaldiepdruk, op 
wit papier, zonder watermerk; tanding 10}^:11. 

Schildersserie: 
Deze bestaat uit zegels met de portret ten der schilders in een 

met lauweren bekroond ovaal; daaronder hun namen, geflankeerd 
door schildersattributen. Zij werden uitgevoerd in kleurenstaaldiep
druk, op papier zonder watermerk; tanding 10J4:11. 

• ■!■■• • WWPTV 
rasttfxi 

G i l b e r t C h a r l e s S t u a r t (1755—1828), bekend door zijn 
vele portretten van de presidenten der V. S., vooral van Washing
ton. Eerste dag van uitgifte van het zegel met zijn beeltenis 5 
September 1940 te Naragansett. 

J a m e s A b b o t M c N e i l l W h i s t l e r (1834—1903), den 
Philatelisten bekend door zijn Moederdagzegel 1934 met de „Beel

• •■■*■■*»■• ■■•■ 
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tenis van mijn Moeder" (Michel '41, no. 374). Het zegel met zijn 
beeltenis is voor het eerst in omloop gebracht in zijn geboortestad 
Lowell (Mass.) op 5 September 1940. 

A u g u s t u s S a i n t-G a u d e n s (1848—1907), de grootste 
beeldhouwer der V. S. Het zegel met zijn beeltenis werd 16 Sep
tember 1940 voor het eerst verkrijgbaar gesteld te New /o rk , 
waar Gaudens het grootste deel van zijn leven doorbracht. Op 
dien dag werd aan het kantoor van uitgifte e e n b ij z o n d e r 
s t e m p e l gebruikt. 

D a n i e l C h e s t e r F r e n c h (1850—1931), beeldhouwer,; 
schepper van het Lincoln-gedenkteeken te Washington en van 
veel andere monumenten en borstbeelden van beroemde personen. 
Het zegel met zijn beeltenis verscheen voor het eerst in zij.i zo
merresidentie te Stockbridge (Mass.) op 16 September 1940. 

F r e d e r i c R e m m i n g t o n (1861-^1909), beeldhouwer, 
schilder en schrijver. Het zegel met zijn beeltenis werd voor het 
eerst 30 September 1940 in zijn geboorteplaats Canton (N. Y.) 
verkrijgbaar gesteld. W. G. i. B. 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels. 
Van Ae 7% cent komt ork etsingnummer 1 voor. Wij danken 

de hecren Adama, J. L. van den Bergh, J. de Jongh, Overduin, ir. 
Reus en Uylen voor de melding. 

De andere waarden zijn on alleen nog maar met no. 1 bekend. 
Twee aardige en constant-voorkomende plaatfouten werden ons 

voorgelegd door Postz.handel H. Fiorani, Aalsmeerweg 58, Amster
dam-C. Bij de 2K cent vindt men een duidelijk verdikte bovenbalk 
aan de K van KIND op het tiende zegel van de 16e rij, dus met 
op den rechter velrand het telnummer 5. Bij de 7K cent is een ver
korte onderbalk van de eerste E van Nederland te vinden op het 
derde zegel van de 18e rij; deze fout komt voor zoowel op de vellen 
met etsingnummer 1 als op die met nummer 2. Wij danken den heer 
Fiorani voor de toezending. 

Nieuwe postzegelboekjes verschenen. 
Naar wij vernemen zijn in December de nieuwe postzegelboekies 

(met opdrukzegels) verschenen, en wel boekjes met 24 zegels van 
5 cent, met 24 zegels van 7K cent en gemengde boekjes met 6 
zegels van elk der waarden 1J4, 2 ^ , 5 en 7% cent. 

Mochten er lezers op de velranden in de boekjes etsingnummers 
aantreffen, dan gaarne bericht ! 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent B; 7H cent B; 20 cent B; 22'A cent B; 25 cent B; 30 

cent B. 
Nieuwe etsingnummers. 
7)4 cent B: rood no. 4 zwart opdrukno. 2. 

20 cent B: groen no. 2, zwart opdrukno. 2. 
223^ cent B: groen no. 3, zwart opdrukno. 2. 
25 cent B; groen no. 3, zwart opdruk no. 2. 
De 7% cent B 4/2 is gedrukt met dezelfde grondplaat als de 5 

cent B 4/2; de 20 cent B 2/2 is gedrukt met dezelfde grondplaat 
als de 30 cent B 2/1. 

De grondplaat 3 van de 25 cent B 3/2 is dezelfde als van de 22 J4 
cent B 3/2. 

De rolprovisoriën 1940. 
Over de samenhangende rolzegels van 7)4 op 3 cent en 2% op 

3 cent ontvingen wij in dank van den heer ir. H. J. W. Reus de 
volgende interessante bijdrage. 

De „rolprovisoriën", die sinds eind October in paartjes van 2% 
-\-7M of 7)4-\-2% et. betrokken kunnen worden uit de postzegel
automaten vormen een nieuwe phase in de ontwikkelingsgang van 
de lolzegels. Werden tot nu toe deze zegels in één kleur, dus in 
één drukgang gedrukt, de thans in gebruik zijnde, hebben een 
zwarte waarde opdruk op een roode ondergrond en zijn dus in 
twee drukgangen gedrukt. Bestond vroeger de mogelijkheid alleen 

in het gelijk verdeelen van 20 zegelbeelden om de drukcylinder 
heen, thans moeten bovendien de waardeopdrukken over een an
dere cylinder verdeeld worden. Daarna moeten de beide cylinders 
nog zoo op elkaar ingesteld worden, dat de opdruk gecentreerd 
op de zegels gedrukt wordt. 

Aannemende, dat het hier weer gaat om zegels, die in eindelooze 
rijen worden gedrukt, doen zich tal van mogelijkheden voor. 
Evenals bij de vorige uitgiften doet zich ook nu de mogelijkheid 
voor, dat de afstanden tusschen de zegelbeelden niet alle gelijk zijn. 
Ook kunnen de afstanden der waarde-opdrukken dezelfde soort 
verschillen vertoonen. Tenslotte bestaan er 20 mogelijkheden in de 
plaatsing ten opzichte van elkaar van afwijkende afstanden, van 
zegelbeelden en waardeopdrukken, terwijl, wanneer de afwijkende 
afstanden momenteel een bepaalde plaats ten opzichte van elkaar 
innemen, deze een andere kan worden b.v. bij het nazien der rotatie
pers als de cylinders niet meer in dezelfde positie t.o.v. elkaar 
worden ingesteld. 

Ik breng deze theoretische mogelijkheden naar voren om duide
lijk te maken, dat de hierna genoemde getallen niet exclusief behoe
ven te blijven. Hoewel er door mij nog niet speciaal de aandacht 
op gevestigd werd, geldt dit in principe ook voor alle andere rol
zegels. Bij de plaatzé^els worden deze door de etsingnummers ge
kenmerkt, bij de rolzegels is voor ons verzamelaars op geen enkele 
wijze te zien of een nieuwe drukcylinder werd gebruikt. Daar een 
nieuwe cylinder mogelijkheid geeft tot een andere verdeeling der 
zegelbeelden over de omtrek, bestaat natuurlijk de mogelijkheid van 
nog andere opstellingen, dan door mij gegeven zijn. Hoe langer de 
omlooptijd en hoe grooter het verbruik van een zegel is, hoe meer 
kans bestaat, dat meerdere drukcylinders zijn gebruikt. Uit dien 
hoofde is het niet waarschijnlijk, dat voor de 5 et. 1 April 1940 en 
voor b.v. de 123^ et. 1936—'39 meerdere cylinders gebruikt zijn. 
Wat de 12 Ĵ  et. daarentegen betreft is het lang niet onwaarschijn
lijk dat de cylinders van tijd tot tijd vernieuwd moeten worden, 
wat alleen door het telkens weer nameten geconstateerd zou kun
nen worden. 

Na dit intermezzo moge nu volgen wat ik bij enkele lange stroo-
ken van verschillende rollen heb kunnen vaststellen en waarmee de 
waarnemingen van den heer A. Dunnebier te den Haag in volkomen 
overeenstemming zijn. 

In de eerste plaats zijn ook deze zegels in eindelooze rijen ge
drukt, getuige de kleine drukfoutjes die zich om de 20 zegels her
halen. 

In de tweede plaats valt het op, dat de afstanden zoowel tus
schen zegelbeelden als tusschen waardeopdrukken, zoo nauwkeurig 
gelijk zijn. Met eenige moeite is echter nog wel een verschilletje 
vast te stellen. Deze keer is er een kleinere afstand dan normaal. 
Dit geldt zoowel voor zegelbeeld als voor waardeopdruk. 

In de derde plaats vallen beide kleine afstanden samen. 
rolzegel velzegel 

afstand in mm. zegel opdruk zegel opdruk 
normaal 2,80 3,80 2,80 3,80 
kleine 2,40 3,30 

Opvallend is tenslotte, dat de beide zegels naast de kleine afstand 
b.v. 15 en 16, wanneer de kleine afstand zich bevindt tusschen 14 
en 15 een helderder roode kleur hebben dan de overige, alsof de 
drukrol daar zwaarder op het papier gedrukt heeft. Ook dit feit 
heeft de heer Dunnebier bij zijn zegels geconstateerd. 

Verzending van post naar het buitenland. 
Volgens de laatste gegevens, ontleend aan P.T.T.-Nieuws van 

16 December, staat het er met het postvervoer naar het buiten
land als volgt voor: 
— Geen verzending, van welke stukken ook, is mogelijk naar: 
Belgisch-Congo, Frankrijk er Groot-Brittannië en gebieden, die 
als Fransch of Britsch kunnen worden aangemerkt, Ierland (de 
Staat), Liberia, Nederlandsch Oost- en West-Indië. 
— Naar Duitschland met inbegrip van het protectoraat Bohemen 
en Moravië, het land Oostenrijk, het vroegere gebied van de Vrije 
stad Danzig, het vroegere Poolsche gebied ingelijfd bij het Duitsche 
Rijk, Eupen, Malmédy en Moresnet is verzending mogelijk van 
(a) brieven, briefkaarten, drukwerken, akten, monsters, gemengde 
zendingen, pakjes. Aanteekening is toegelaten; expresse-bestelling 
alleen voor brieven en briefkaarten, (b) brieven en doosjes met 
aangegeven waarde, (c) gewone en dringende pakketten, postpak
ketten met expressebestelling en pakketten vrij van rechten, of met 
aangegeven waarde. Maximum-bedrag voor aangegeven waarde: 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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1600 RM (2000 goudfranken — 1000 gulden). Postpakketten met 
verrekening zijn niet toegeloten. 
— Naar de overige landen in en buiten Europa: Toegelaten zijn 
brieven, briefkaarten en drukwerken (met uitzondering van prent
briefkaarten), akten, monsters en gemengde zendingen. Deze stuk
ken kunnen ook aangeteektid verzonden worden. 
— Wat de verzending naar Amerika betreft is de stand van zaken 
aldus: 

Alle niet per luchtp.jst verzonden stukken, bestemd voor 
Noord, Midden of ZuidAmerika, worden via Siberië en Japan 
verstuurd. 

Voor de verzending al of niet aangeteekend van brieven, brief
kaarten (geen geïllustreerde briefkaarten en prentbriefkaarten), 
drukwerken (geen prentbriefknarten), akten, monsters en gemengde 
zendingen, kan gebruik worden gemaakt van den Clipperdienst 
Lissabon—New York of van den Italiaanschen luchtdienst Rome— 
Rio de Janeiro. 

De correspondentie voor den Italiaanschen luchtdienst wordt 
dagelijks via Duitschland uitgeleverd. Drukwerken (geen prent
briefkaarten), akten, monsters en gemengde zendingen, al dan niet 
aangeteekend, met bestemming naar Argentinië, Bolivia, Brazilië, 
Chili, Kaap Verdische Eilanden, Paraguay, Peru, Rio de Oro en 
Uruguay kunnen tegen verlaagd luchtrecht worden verzonden. Om
trent de dienstregeling van dezen luchtdienst is niets bekend. 

Met den Clipperdienst kan verzending plaats vinden naar de 
Vereenigde Staten, Mexico, de Azoren, Hawaï, Guam en de Phi
lippijnen, en naar bestemmingen in Zuid en MiddenAmerika. Met 
den Italiaanschen luchtdienst kan correspondentie worden ver
zonden naar de Kaap Verdische Eilanden, Rio de Oro en naar 
bestemmingen in Midden en ZuidAmerika. 

Wat in 1940 verschenen is. 
Onbekend met wat er in de Overzeesche Gewesten na Mei 1940 

is verschenen kunnen wij niet instaan voor de volledigheid van het 
onderstaande lijstje. 

N e d e r l a n d . 
■«»• 1. IV: nieuwe serie, 5, 7^^, 10, Uy^, 15, 20, 22>^, 25, 30, 40 
^^cent (10 waarden). 
^ ^ 1. IV: idem met „Cour"opdruk: 7%, 12%, 15, 30 cent. 
 11. V: Zomerzegels I K , 2%. 3, 5, 12K cent. 

7. IX: Zomerzegel 7K cent. 
1. X: Opdrukserie, 5, 7J^, 10, 12K, 17K, 20, 2 2 ^ , 25 cent 

(8 waarden). • ; 
10. X: Opdrukserie, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 250, 500 cent 

(9 waarden). ^ i 
S ^ 9. XI: Opdruk 2% cp 3 cent. ' 
, ^ 2. XII: Kinderzegels 1J4, 2%, 4, 5, 7% cent. _ _   ^ ^ 

~ N e d.I n d i ë. / b 
April: 1 Gld. port lichtblauw. 
Sept./Oct.: 40 en 50 cent koerseerende serie met watermerk. 
(December: Roode Kruiszegels???). 
C u r a 9 a o. 
Nihil. 
S u r i n a m e . 
8. I: Weld.serie Voor M.atschappelijke Zorg: 234, 3, 5, 7)4 cent. 
1939—1940: Serie 1936 (sluierserie), getand \2)4:\2%: 10, 12K, 

15, 20, 21, 25, 30, 35 cent. 
Samen, voor zoover ons bekend, zonder de nieuwe tandingen 

30 gewone zegels, 15 weldadi^jheids, 4 dienstzegels en 1 portzegel. 
In totaal 50 zegels (42 in 1939, 42 in 1938, 24 in 1937). Waarschijn
lijk zal het lijstje later nog aangevuld moeten worden. 

NEDERLANDSCHINDIE. 
Wij zijn in staat, hieronder het nieuws uit Indië van de laatste 

maanden op te nemen, ontleend aan het Orgaan van de N. I. 
Vereen, van Postzegelverzamelaars en het Postzegelblad voor Indië. 

RoodeKruispostzegels. 
In Mei of Juni werd het volgende telegram verzonden aan het 

Hoofd der P.T.T. te Bandoeng: „Namens de NederlandschIndi
sche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Batavia verzoeken 
ondergeteekenden UHoogEdelgestrenge beleefd Zijne Excellentie 
den GouverneurGeneraal van NederlandschIndië eerbiedig in 
overweging te geven over te gaan tot uitgifte van een of meer 

RoodtKruiszegel, waarvan de toeslag geheel ten goede komt 
aan het Nationale doel, overtuigd, dat deze zegels behalve hier te 
lande ook in groote getale naar het buitenland zullen worden 
verkocht." (geteekend door Voorzitter en Secretaris). 

September: Naar wij vernemen bestaan er plannen om binnen
kort hier te lande een RoodeKruiszegel uit te geven. Daartoe 
zal het zege! van 12K cent overgedrukt worden met 10 cent plus 
toeslag voor het Roode Kruis. 

October: Aan het Postz. blad voor Indië werd verzekerd, dat 
aan de uiteifte wordt gewerkt van een RoodeKruisserie, waaf
voor restai ten der vroegere scheeps en palmtypezegels van een 
opdruk zullen worden voorzien. 

Opraken van de frankeerzegels; Indië gaat zelf zegels drukken ! 
(Juli). Op de vraag van mr. C. C. van Helsdingen betreffende 

de mogelijkheid van aanmaak hier te lande van postzegelwaarden, 
heeft de Regeering als volgt geantwoord: „Nu het aan de firma 
Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem onmogelijk is om aan haar con
tractueele verplichtingen tegenover den NederlandschIndischen 
postdienst te voldoen, zal de aanmaak van Indische postwaarden 
hier te lande worden ter hand genomen. De voor 1940 benoodigde 
oplaag van Indische zegels is nog uit Nederland ontvangen; de 
aanvulling voor 1941 zal in Indië worden aangemaakt". 

(September). Daar er binnenkort een tekort aan zegels van 5 
cent zal zijn, is men van plan een zegel van 5 cent te drukken in 
het type van de oude 5 cent in ovaal. 

Daar ook de andere waarden langzamerhand uitverkocht zullen 
geraken, schijnt het in de bedoeling te liggen om een geheel 
nieuwe serie uit te geven, waarvoor, ook voor de laagste waarden, 
als type dat der nieuwste Nederlandsche zegels (d.w.z. het type 
•van 1 April 1940. — B. zal worden gebezigd. 

Weldadigheidszegels 1940. 
Hoewel de ontwerpen voor de jaarlijksche weldadigheidszegels, 

die in 1940 ten bate zouden komen van het Leger des Heils, gereed 
kwamen, zal van uitgifte van deze serie dit jaar niets komen. De 
serie is thans uitgesteld tot 1942, daar voor 1941 reeds aan een 
Inlandsche vereeniging toezegging gedaan is. 

Plaatfouten weldadigheidszegels Sociaal Bureau. 
De heer G. J. Scheepmaker meldt de volgende, constant voorko

mende fouten bij de weldadigheidsserie van 1939—'40. 2 cent 
paars geen fouten gevonden. — Ti'A cent groen  zegel no. 93 met 
„haarlok"; zegel no. 97 met „ophaal" aan de 1 van 1940. — 7% 
cent bruin  sommige zegels vertoonen enkele donkere vlekjes in ' t 
effen bruin, dikwijls in de nabijheid van de ster. — 10 cent rood. 
zegel no. 89 met stipje tusschen de woorden „tot" en „en". — 20 
cent blauw.  De blauwe stip op de rok van de verpleegster 
bevindt zich op alle zegels, uitgezonderd op die, welke zich be
vinden langs den rechter zijrand en den onderrand van het vel. 
In totaal op 81 zegels wel en op 19 niet.  Zegel 67 met blauwe 
stip op dij. — Zegel 99 met blauwe stip voor 30. — Alle overige 
donkere vlekken of extra stipjes komen niet regelmatig voor. 

Nieuwe luchtpostverbinding. 
Van 28 Juli 1940 af is de nieuwe luchtroute K.N.I.L.M. / 

TRANSTASMAN / P. A. A. opengesteld naar NoordAmerika, 
MiddenAmerika, Groote en Kleine Antillen, de Nederlandsche 
Eilanden, geheel ZuidAmerika, Suriname, Engeland, Spanje, Por
tugal, Zweden, Vaticaanstad en Zwitserland. 

Bericht van de Censuur: 
Verzoeke er nota van te nemen, dat in den vervolge de in de 

brieven gesloten postzegels n i e t zullen worden doorgezonden. 
SURINAME. 

De „sluierserie" 1936 in tanding UVn.Uy,. 
Dank zij veler medewerking kunnen wij alle waarden in het 

kleine formaat van het „sluiertype" van Suriname met de nieuwe 
lijntanding 12^:12^^ melden. 

In het vorig nummer worden in het artikel van den heer 
H. J. L. de Bie genoemd de 10, 12 K en 15 cent met deze tanding. 
Afgebeeld worden de 12>^ en de 15 cent, afgestempeld resp. Nov. 
1939_ en Jan. 1940. Een lezer bezit de 12 >̂  cent met de nieuwe 
tanding met afstempeling Paramaribo, reeds van 26.11.39, verder 
met scheepsstempel K.N.S.M. / S. S. Cottica van Jan. 1940; de 15 
cent met stempel Albina van 1940. 
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De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
geeft met oprecht en groot leedwezen kennis van het overlijden te Ginneken op 
22 December 1940 van zijn lid: 

Dr. Emielle Marie Gommers, 
afgevaardigde van de Postzegelvereeniging „Breda". 

Zijn nagedachtenis zal bij den Raad in hooge eere worden gehouden. 

Namens den Raad van Beheer, 
de secretaris, 

W. G. DE BAS. 

RAAD VAN BEHEER. 
Uitstel van de Voorjaarsvergadering. 

Daar — ten gevolge van de verplichte verduistering — verschil
lende buiten 's Gravenhage woonachtige Raadsleden hun woonsteden 
bij donker zouden moeten verlaten en daarin bij donker zouden 
terugkeeren om de voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer, 
die op den derden Zondag van Februari moet worden gehouden, 
bij te wonen, is deze dit jaar — bij uitzondering — tot den derden 
Zondag van Maart (Zondag 16 Maart) uitgesteld. 

De Secretaris van den Raad van Beheer, 
W. G. DE BAS. 

DE VEERTIGSTE VEREENIGING T O T ONS BLAD 
Tul -GETREDEN ! 

Het is ons zeer aangenaaiT» onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Vereenigin^ van Postzegelverzamelaars „Delft" te Dell: 
met 107 leden aan den Raad van Beheer van ons blad het verzoek 
heeft gericht om het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
waarin opgenomen De Philatelist" met aanvang van den jaargang 
1941 als haar officieel orgaan aan te nemen. 

TE LAAT VERSCHIJNEN VAN H E T MAANDBLAD. 
Van verschillende zijden -^.-erden klachten vernomen omtrent te 

laat uitkomen van het Maandblad. De kritiek is makkelijker dan de 
daad ! Wij leven, door de verduisteringsmaatregelen, in een abnor
malen tijd. De drukkerij kaa evenals andere bedrijven, 's ochtends 
pas later beginnen te arbeiden dan gewoonlijk en niet overwerken. 
De postdienst en het treinvtrvoer ondervinden vertraging, zoowel 
door de duisternis als doo"- de koude. Hoofdredactie, redacteuren 
en medewerkers worden door de verduisteringsmaatregelen en de 
kolenschaarschte evenzeer in hun -werk belemmerd als de lezers. 
Wanneer de kopijen voor :.rrikelen en vereenigingsverslagen tot Hen 
liifden mogen binnenkomen, hebben de hoofdredacteur, de cliché
fabriek en de drukker slechts ruim 10 dagen den tijd, om een num
mer kant en klaar te maken. Bedenk toch eens, lezers, dat veel druk
proeven door de schrijvers zelf moeten worden nagezien, en — met 
de illustraties — naar de redacteuren en medewerkers heen en te>-ug 

Kennisgeving 
aan Heeren Vereenigings-Secretarissen en 

Adverteerders. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij vóór den 
5en der ma.md aan de administratie toe te zenden en niet 
den uitersten termijn van inzending af te wachten. Al 
wat na den 5en ontvangen wordt, zal tot het volgend 
nummer moeten bi waard blijven. (In zeer bijzondere ge
vallen kan, na VOORAFGAANDE AFSPRAAK met de 
administratie, door adverteerders van dezen inzendingster
mijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
Heeren vereenigings-secretarissen worden verzocht in 

het belang van een juiste administratie hun ledenmutaties 
voortaan wederom VOLLEDIG op te geven. 

De Administratie 
Past. Oomenstraat 297 E, Rijen. 

dienen te worden gezonden. Hinderlijke fouten door onjuiste plaat-
smg van illustraties in het Decembernummer hebben bewezen, hoe 
overhaasting schaadt. Wa.incer het Maandblad op den 16en behoort 
uit te komen, dus op dier dag moet worden geëxpedieerd, maakt 
het een groot verschil, of deze datum op Zaterdag, Zondag, Maandag 
of in het midden der wec'i valt. Eenerzijds wenscht men de berich
ten over de nieuwe uitgiften en het uit den koers nemen van be
staande uitgiften zoo spoedig mogelijk, anderzijds klaagt men, als — 
juist door het opnemen vnn nog alle nieuwtjes, die vaak op het 
allerlaatste oogenblik binnen komen — eenige vertraging ontstaat. 
Heeft U ook wel eens gedscht aan de mogelijkheid, dat — tijdens 
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het drukken — een cliché onklaar kan raken of dat een zetmachine, 
welke hinderlijke stoornissen vertoont, uit elkaar genomen dient te 
worden ? Al die dingen zijn inderdaad tusschen September en het 
tinde des jaars voorgekomen. Met al die factoren heeft men tusschen 
den 5en en 15den der msand rekening te houden bij het werken 
onder de tegenwoordige zeer abnormale, storende omstandigheden. 
Heusch, lezers, ik kan U zeggen, dat de Hoofdredactie van het 
Maandblad een volle dagtaak beteekent en dat de hoofdredacteur 
nooit voor na middernacht naar bed gaat ! Hoofdredactie, drukker 
en clichéfabrikant doen wat ze kunnen, om U te gerieven, maar 
hopen dan ook, dat U niet direct klaagt, als U den 16en, per eerste 
postbestelling. Uw Maandblad niet in Uw brievenbus vindt. 

Utrecht, 6 Januari 1941. HOOFDREDACTIE. 

AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin opgenomen 

De Philatelist, is het OFFICIEEL ORGAAN van de volgende 
vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Bredi". Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia", Amsterdam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 's Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", 's-Gravenhage. 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam", Rotterdam. 
Nederlandsche Ph'Iatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" 

Haarlem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", Groningen. 
Philatelisten-Verecniging „2uid-Limburg", Maastricht . 
Postzegelvereeniging „Helder", Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", Heerlen. 
Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", Terneuzen: 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 's-Her-

togenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", Geleen (L.). 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", Velsen. 
Philatelistenvereeniging „Gouda", Gouda. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De Vlie

gende Hollander". 
Philatelistenvereeniging „Amersfoort", Amersfoort. 
Postzegelvereeniging „Santpoort", Santpoort. 
Postzegelclub „Wassenaar", Wassenaar. 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", Amsterdam. 
Philatelistenclub „Siantar", Pematang Siantar (S.O.K.). 
Postzegelvereeniging „Semarang" Semarang (Java). 
Philateiistenclub „Eindhoven"', Eindhoven. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „De Verzamelaar", 

Bussum. 
S.H.E.L.L. Philatelisten-Vereeniging, Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Cura^aosche Postzegelvereeniging, Curasao. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars Hilversum en Omstreken 

V.P.H.O., Hilversum. 
Postzegelvereeniging „Contact Schept Kracht", Amsterdam. 
Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, Enschede. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Oostkust van Sumatra", 

Medan. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond", Helmond. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft", Delft. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2cn Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaarsren Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2cn Zaterdag der maand 2'A 

Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2}^—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 u j r . 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hilversum: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der m.iand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Winterswijk: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Toetreding van de H . P. V. en van C. S. K. 
Behoudens verkrijging van de vereischte goedkeuring op de 

gewijzigde statuten, zijn — met ingang van 1 Januari 1941 — de 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging, als rechtspersoon erkend bij 
K. B. van 20 April 1903, no. 58, St. C. no. 110, gewijzigd bij 
K. B. van 13 April 197.6, no. 36, gevestigd te 's Gravenhage, 
(secietariaat: A. Starink Jr., Valeriusstraat 81a te 's Gravenhage) 
en de Postzegelvereeniging „Contact Schept Kracht", als rechts
persoon erkend bij K. B. van 28 October 1926, no. 47, St. C. no. 
240, gewijzigd bij K. B. van 15 Juli 1936, no. 49, gevestigd te 
Amsterdam (secretariaat: P. C. Korteweg, Van Doornincklaan 2, 
te Bennebroek) als leden tot den Bond toegetreden. 

Vereischte goedkeuring op de gewijzigde statuten. 
Het Bondsbestuur ontving van den Procureur-Generaal bij het 

Gerechtshof te Amsterdam diens beslissing van 23 December 1940, 
no. 06856, dat bij deze f.utoriteit geen bezwaar bestaat, dat de 
Bond overgaat tot het nimen van verdere maatregelen ten aan
zien van de door hem voorgenomen statutenwijziging, waartoe 
hij zich dient te wenden tot den Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Justitie te 's Gravenhage. 

De rechtskundige raadsman van den Bond heeft intusschen deze 
maatregelen getroffen. 

De nieuwe Omzetbelasting. 
De nieuwe omzetbelasting blijkt ook den verkoop van postzegels 

(op particuliere- en vereenigingsveilingen, bij rondzendingen, door 
handelaren en uit de hand), te bevatten. 

De Bond wint ter zake nadere inlichtingen in door tusschenkomst 
van zijn rechtskundigen raadsman en hoopt nog vóór 1 Februari 
a.s. de vereenigingen nadere gegevens omtrent deze zeer belangrijke 
aangelegenheid te kunnen verstrekken. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren dezerzijds van den 
rechtskundigen raadsman van den Bond en van particuliere zijde 
reeds inlichtingen ontvangen, die er op wijzen, dat de Vereenigingen 
weinig of geen last van de nieuwe regeling der O. B. zullen onder
vinden. We komen op dit onderwerp in een volgend nummer nader 
terug. 

De Bondssecretaris, 
—4 uur. W. G. DE BAS. 
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VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURSVERGADERING OP 
ZATERDAG, 14 DECEMBER 1940, OM 14,00 UUR, IN 

HOTEL-CAFE-RESTAURANT „TERMINUS" 
TE U T R E C H T . 

Afwezig — met kennisgeving — de heer J C Cramerus. 
Aanwezig, behalve de o%trige bondsbestuursleden — op uitnoo-

diging — de rechtskundige raadsman van den Bond: mr W. S. W. 
de Beer en de oud-voorzitter van den Bond. de heer "W. P. 
Costerus. 

Opening omstreeks 14 uur 15. De voorzitter, dr H . C. Valkema 
Blouw, deelt mede, dat hij in correspondentie is getreden met de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Friesland" te Leeuwarden, 
omtrent aansluiting van deze Vereeniging bij den Bond To t dus
verre IS nog geen tastbaar resultaat verkregen De onderhandelingen 
worden voortgezet. 

De voorzitter heeft van den secretaris der Postzegelvereeniging 
„Contact Schept Kracht" een bemoedigenden brief ontvangen, 
welke de hoop wettigt, dat deze vereeniging wellicht binnen 
afzienbaren tijd tot den Bond zal toetreden. 

Op uitnoodiging van den Bond heeft de Haagsche Philatelisten-
Vereeniging er iii toei^estemd, met ingang van 1 Januari 1941 
wederom tot den B^nd t jc te treden Dit besluit van de H . P. V. 
werd door het geheele Bondsbestuur met zeer veel vreugde be
groet. 

De Nederlandsche Ph'latelistische Vereeniging „Op Hoop van 
Zegels" en de Postzegelvereeniging „Helder" hebben zich tot den 
Bond gericht met de vraig of een philatelistische vereeniging te 
beschouwen is als een vereeniging zonder economisch doel en of 
ZIJ al dan niet, eigener beweging, de opgaven, welke de Duitsche 
Overheid van zulke vereeniging verlangt, moet indienen ? De 
rechtskundige raadsman van den Bond antwoordt, dat er geen 
twijfel bestaat amtrent de vraag, tot welke categorie van vereeni-
gingen philalelistische veretnigingen behooren Artikel 2 van de 
„Verordening op Vereenigingen zonder Economisch Doel" luidt: 
„Een vereeniging van personen wordt geacht geen economisch 
doel als bedoeld in het eerste lid van artikel 1 na te streven, 
wanneei haar doel niet in de eerste plaats gericht is op het ver
krijgen van op geld waardeerbare voordeelen ten behoeve van de 
vereeniging of van hare LJen". Deze redactie laat aan duidelijkheid 
niets te wenschen over „Op Hoop van Zegels" had verwacht, dat 
van Bondswege richtlijnen ter zake zouden zijn aangegeven voor 
de aangesloten vereenigin;»en De rechtskundige raadsman van den 
Bond oordeelt zulks, gelet op den duidelijken tekst der betrekke
lijke verordening, overbodig Ook de Bond heeft op 18 October 
een vragenlijst no 1 voor vereenigingen van personen zonder 
economisch doel aan den Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
te Amsterdam toegezonden De formulieren van deze vragenlijst 
werden niet — ongevraagd — ontvangen, maar eerst op aanvraag 
door den rechtskundigen raadsman van den Bond aan dezen toe
gezonden De invulling geschiedde door den bondssecretaris en 
den bondspenningmeester in onderling overleg. 

De Nederlandsche Vertiniging van Postzegelverzamelaars heeft 
zich tot den Bond gericht n et het verzoek, pogingen aan te wen
den om ce komen tot een meer juiste en uniforme terminologie 
der kwaliteitsindeeling vai postzegels in catalogi voor veilingen, 
welke thans zeer eigen-i idig — om met te zeggen „voor den 
leek misleidend" — is ce noemen De terminologie van vroeger 
(5 ä 6 jaar geleden) was beter dan die van thans, welke niet 
onwaarschijnlijk van het buitenland is overgenomen Deskundigen 
weten, dat een „pracht" exemplaar niet altijd „prachtig" is en 
een „mooi"-exemplaar ni«t altijd „mooi", een „fraai"-exemplaar 
IS met zelden leelijk en een „goed"-exemplaar deugt dikwijls heele-
maal niet Het bondsbes'uur besluit terzake in overleg te treden 
met de Nederlandsche V^rteniging van Postzegelhandelaren, even
tueel met de veilinghouders zelf. 

De bondssecretaris doet mededeeling van de stappen, welke 
gedaan zijn om de „vereischte" goedkeuring op de gewijzigde 
bondsstatuten te krijgen Een verzoek daartoe is door den rechts
kundigen raadsman van den Bond tot den Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof te Amsterdam gericht; een antwoord op dit 
veizoek is nog niet ontvangen 

Namens de Utrechts oe Philatelisten-Vereeniging vestigt de 
bondssecretaris de a a n d i J ' t van het bondsbestuur op de medc-
deehng m het Novembernummer van het Maandblad (blz. 204) 
omtrent den verkoop van de 40 en 50 cents-postzegels N.O.I. met 
watermerk aan het phil i eii<^tenlokct te Amsterdam. Een i ; han

delaren aldaar hebben d e'i \ o o r r a i J zegels grootendeels ODjekocht 
en verkoopen deze zegels ihans voj r den prijs van ƒ 17,50 Tlaatstc 
lijk voor ƒ 3 0 — ) per stel • De U. Ph V. verzoekt den Boid 
te trachten, om den Directeur-Generaal te bewegen, alsnog e s i 
zekere hoeveelheid der ingeleverde zegels, door tusschenkomst van 
den Bond, ter beschikking van de Nederlandsche verzamelaars te 
doen stellen, alsmede om den Directeur-Generaal te verzoeken 
maatregelen te nemen, dat beperkte voorraden zegels niet voor het 
grootste deel door kapitaalkrachtige handelaars met speculatieve 
bedoelingen kunnen worden opgekocht, waardoor niet kapitaal
krachtige verzamelaars achter het net visschen De philatelisten-
lokeetten zijn h i geschapen voor de philatelisten in het algemeen 
en niet voor de handelaars in het bijzonder. Mr. de Beer deelt 
mede, dat gebruikte exemplaren van bedoelde zegels hier te lande 
uit Indie zijn ontvangen; dat zou er dus op wijzen, dat deze 
zegels met watermerk in N O I koerseeren of in koers zijn ge
weest, waardoor de koopers van deze zegels tegen fancy-prijzen 
leelijk zouden zijn gedupeerd. Mr. de Beer deelt voorts mede, dat 
de hoeveelheden dezer zegels, welke de firma Hekker heeft 
gekregen, deels aan het toeval zijn te wijten; onder de vellen, 
welke deze firma aan het Amsterdamsche philatehstenloket kocht, 
zouden zich „toevallig" „eenige" vellen met watermerk hebben 
bevonden. De enorme prijsstijging van deze zegels is te wijten aan 
de koopers zelf; groote vraag bij beperkten voorraad joeg den prijs 
enorm in de hoogte. Hoe het zij: het Bondsbestuur zal zich ter 
zake wenden tot den Directeur-Generaal der P.T.T., zoowel om te 
wijzen op ongewenschte toestanden, welke bij verkoop aan som
mige philatehstenioketten bestaan, als om inlichtingen, of be
doelde postzegels al dan met in N . O. I. hebben gekoerseerd. 

De bondssecretaris verzocht namens de U. Ph. V. den rechts
kundigen raadsman van den Bond advies, of het — onder de 
tegenwoordige omstandigheden, aan de hand der voorschriften van 
de Duitsche Overheid — een vereeniging veroorloofd is een deel 
van haar kapitaal te beleggen in postzegels, b v. in den vorm van 
een vereenigingsverzameling, om de kans van schade bij eventueele 
waardevermindering van het geld te ontgaan. De rechtskundige 
raadsman ontraadt een dergelijke belegging met nadruk. In de 
eerste plaats mogen vereenigingen zonder economisch doel, vol
gens de uitgegeven verordeningen, slechts op „normale" wijze 
over haar kapitaal beschikken en bedoelde belegging is z i. abnor
maal; bovendien blijkt daaruit wantrouwen tegenover het beleid 
der Overheid Ten slotte acht hij een dergelijke aankoop in dezen 
tijd dermate speculatief, dat hij deze niet zou aandurven, nog 
minder aanraden. 

De Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" deelde het bonds
bestuur mede, dat zij haar rondzendboekjes tegen brand heeft 
verzekerd, doch dat die verzekering alleen geldt voor boekjes, 
welke zich ten huize van den commissaris van rondzending bevin
den BIJ een der leden van genoemde vereeniging is — door bom-
inslag — schade aan zijn verzameling ontstaan. De vraag is thans 
gesteld, hoe het staat met rondzendingen, die zich onder berusting 
van de leden bevinden en waaraan eventueel door brand, diefstal, 
verloren gaan of hoe ook, schade wordt berokkend ? 

De rechtskundige raadsman van den Bond wijst er op, dat men 
moet onderscheiden schade door brand en diefstal eenerzijds en 
schade door oorlogsmolest anderzijds. 

Schade door oorlogsmolest kan — voor zoover hem bekend — 
alleen worden ondergebracht bij de onderlinge verzekeringsmaat
schappijen, die op dat gebied bestonden of zijn opgericht. Een 
dergelijke schade is nooit op een gewone verzekering te verhalen. 
De Rijksregeling der Duitsche Overheid voor het bezette Neder
landsche gebied begrijpt schade aan of verhes van postzegels met 
onder de vergoeding van Rijkswege voor de door oorlogsgeweld 
veroorzaakte schaden aan huisraad. 

De vereenigingen, die een verzekering (niet tegen oorlogsmolest) 
hebben loopen, hebben — naar zijn weten — slechts een zoodanige 
regeling getroffen, dat de zendingen alleen bij de sectiehoofden in 
huis, eventueel bij de directeuren van verkoophandel, verzekerd 
zijn, niet bij elk individueel lid Dit laatste zij wellicht mogelijk, 
maar dan wordt de premie zeer hoog. Hij raadt den vereenigingen, 
een rondschrijven te richten aan al haar inzenders, dat zij alleen het 
risico op zich nemen voor een behoorlijke bewaarneming, doch dat 
elk ander risico, in het bijzonder oorlogsmolest, voor rekening van 
de inzenders is. 

De heer Costerus — eerelid zijnde van den Duitschen Rijksbond 
— doet mededeeling van de belangstelling, welke deze koestert 
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voor de philatelie in Nederland, welke o.a. blijkt uit een rede, 
welke de voorzitter van dezen Bond in het begin dezes jaars heeft 
gehouden. In Duitschland wordt, zooals uit de honds en vereeni
gingsverslagen blijkt, de philatelie dienstbaar gemaakt aan de volk.s
ontwikkeling en wordt zij zooveel mogelijk populair gemaakt, 
wat inzonderheid kan geschieden door te trachten de jeugd te 
bereiken. Wat in Duitschland geschiedt, kan hier evenzeer. De 
heer Costerus doet mededeeling van zijn orienteerende briefwisse
ling ter zake met Oberregierungsrat Kurt Wohlfarth, Reichsbundes
führer. 

De voorzitter dankt den heer Costerus voor diens mededeelin
gen; het bondsbestuur blijft ter zake diligent. 

De heer De Bas merkt in dit verband op, hoe teleurstellend het 
is te ervaren, dat jeugdafdeelingen van vereenigingen moeten wor
den opgeheven uit gebrek aan personen, die zich als leiders van 
zulke afdeelingen twee maal per maand twee uren op Zaterdag
middag vrijwillig ter beschikking wenschen te stellen voor de 
philatelistische opvoeding van een twintigtal jeugdige postzegel
enthousiasten, terwijl zich toch onder de vereenigingen verschil
lende gepensionneerde onderwijskrachten bevinden. 

De heer Costerus wijst nog op de wenschelijkheid te trachten, 
om de vestigingswet uit te breiden tot den postzegelhandel. 

Mr. de Beer deelt mede, dat binnen afzienbaren tijd den verkoop 
van de Yvert 1941 hier te lande zou kunnen worden tegemoet ge
zien. 

Sluiting omstreeks 17.00 uur. 
Utrecht, 31 December 1940 . W. G. DE BAS 

Postbus 1, Utrecht. 
Bondsinformatiebureau. 

Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 
verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam. 
dr. B . H. van Limburg, Si ouwer, Rochester (U. S. A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam: 

thans vertrokken naar Benvheim (Duitschland). 
J S. G. Loncke, Coperni .usstraat 52, Den Haag. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 8, Rijswijk (Z.H.) 

De beheerdir, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

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

Nieuwe leden. 
604. A. de Klerck, Soerenscheweg 89, Apeldoorn (V.). 
612. A. Bernhard, jhr. mr. G. "W. Molleruslaan, Apeldoorn (V. 

en L.). 
■ 619. F. Th. Holsboer, Noordsingel 92, Leeuwarden (V. en L.). 

620. C. J. Bormet, Jul. van Stolberglaan 22, Alkmaar (V.). 
631. P. A. Hasselaar, Tankhoofd I, Vondelingenplaat, Pernis

Rotterdam. (V. en L.). 
633. C. van der Weijden, Groen van Prinsterenstraat 49, Vlaar

dingen, Postbus 34. (V. en L.). 
635. C. Hoogvorst, Populierenlaan 56, Beverwijk (V. en L.). 
638. H. R. Overbeek, Hengeloschestraat 181, Enschedé. (V.). 
649. K. van Trigt, Jachtlaan 37, Apeldoorn (V.). 
652. "W. Prins, Regentesselaan 40, Apeldoorn. (V.). 
656. R. de Jonge, Sumatralaan 44, Apeldoorn (V.). 
660. H. Borkent, Koppellaan 6, Apeldoorn. (V.). 

Verbetering. 
742. J. H. Reeskamp jr., van Rhemenslaan 1, Apeldoorn. 

Aanmeldingen. 
C. A. Fremouw, Kruisbroekweg 1, Naaldwijk (V.). 
J. Klerk, van Lenneplaan 12, Amersfoort. (V. Ned. en Kol.). 
Klaas van Nienes, Spuistraat 9, Edam. (V. Ned. en Kol.). 
E. M. M. Lemberger, Jr. de Laraissestraat 129, Amsterdam Z. 

(V. en L.). 
Adreswijzigingen. 

564. J. A. Meijs, adres onbekend. 
624.P. H. Mooij, 50 Rue Africaine, BrusselSt. Gilles. 

145. mr. 'W. J. Oosterhoff, Burmaniahuis, Nieuwstad 9, Leeu
warden. 

308. A. L. J. de Pauw, Burg. "Weertstraat 6, Arnhem. 
232. Jac. P. Smit, Stationsstraat 4, Alphen a. d. Rijn. 

Bedankt (ingaande 31 Dec. 1940). 
22. D. Oenstra jr. 388. mevr. M. HogerlandMaarschalk. 

836. W. Luif. 
Overleden. 

572. R. J. Hulskamp. 
Mededeeling van het Secretariaat. 

I. De pressepapier, welke ingevolge besluit van de alg. verg. 
van 22 October 1839 aan de leden, die 25 jaren lid der Ned. Ver. 
zijn, als herinneringe zal worden toegekend, is aan de onderstaande 
leden toegezonden: 
a. voor het jaar 1940: A. D. Brandts, D. Heineken, Mr. C. van 
Nievelt, '•''A. van der Voet, W. J. WijsmuUer. 
b. voor het jaar 1941: A. P. Heijnis, Joh. Koning, H. N. Tette
rode, P. H. van de Weg. 

* Wegens verblijf in het buitenland, nog niet verzonden. 
II. In verband met voornemen, de alg. verg. in 1941 zoo vroeg

tijdig mogelijk te houden, verzoekt de secretaris het jaarverslag 
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 priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1941 (ƒ 5.—)avant Ie Ier février. Au de la 
de cette data on disposera a leurs frais. 

Membres are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1941 (ƒ5.—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
tor their account. 

Die Migtlieder werden, den Bestimmungen des Reglements ein
sprechend, höflichst ersuchte ihren Jahresbeitrag für 1941 (ƒ 5.—) 
vor dem 1 Februar an den Kassenwart zu entrichen. Nach diesem 
Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER JR., 

Gironummer 33805. Graaf Florislaan 58, Bussum. 

Amsterdam. 
Verslag van de gewone vergadering op 18 December 1940. 
De laatste vergadering in het jaar kenmerkte zich door een 

goede opkomst der leden. Nadat de Voorzitter de vergadering had 
geopend en de uitgifte der Kinderzegels 1940 had besproken en 
eenige plaatfouten vermeldde, moest hij tot zijn spijt mededeelen, 
dat punt 6 der agenda kwam te vervallen. De heer Dekker be
loofde echter ons in Januari 1941 niet teleur te stellen. Nadat de 
notulen waren voorgelezen ging men over tot het bezichtigen van 
de collectie België van den heer C. R. Jurrjens. De heer Jurrjens 
begon met tal van belangwekkende mededeelingen te doen 
omtrent de groei van het postwezen in België en het ontstaan der 
eerste postzegels. Na deze interessante inleiding toonde hij ons 
zijn collectie, welke tot een machtig werk is uitgegroeid. Vele 
interessante proeven werden ons getoond, alsmede tal van afwij
kingen op tandingen en plaatfouten. De bezichtiging nam ruim 
een uur in beslag en hield de aanwezigen aandachtig bezig. Na 
afloop toonde een hartelijk applaus hoezeer de vergadering deze 
collectie had op prijs gesteld. Na de verloting, waarbij het bestuur 
bijzonder gelukkig bleek te zijn, sloot de voorzitter de vergade
ring, doch niet nadat hij ons allen prettige Kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar had gewenscht. G. 

Gooi en Eemland. 
Kort verslag van de vergadering gehouden Zondag 8 December 

te 14.30 in Hotel „De Rozenboom" te Bussum. 
In verband met de tijdsomstandigheden werd voor het eerst de 
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vergadering op Zondagmiddag gehoud»n, inplaats van zoo als 
gewoonlijk op den 2den Dinsdagavond der maand. 

De zeer druk bezochte vergadering had een vlot verloop. Na 
afhandeling van de agendapunten, w.o. de maandelijksche verloting 
onder aanwezigen, waarvoor als steeds fraaie prijzen beschikbaar 
waren, werd de vergadering een philatelistische puzzle voorgelegd. 
Voor de goede oplossing ei van had de heer Maier een zeer fraaie 
prijs ter beschikking gesteld. 

Nog werd een veiling gehouden waarvoor enkele leden een 
aantal zegels ingezonden had. 

Na rondvraag en onderlinge ruil sloot ongeveer 5 uur de voor
zitter deze zeer geanimeerde vergadering. B. 

In Memoriam 
HENRICH DANIEL DADE. 

Penningmeester van de Afd. West-Friesland der Ned. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Op Zondag 15 December overleed te 
Castricum de penningmeester onzer af-
deeling, onze vriend H. D. Dade. Fe
bruari a.s. zou het juist zijn zilveren 
jubileum zijn geworden van het beheer 
onzer geldmiddelen. 

Wij, Philatelisten, zouden dien pret-
tigen, jovialen man zeker te kort doen, 
als wij zijn heengaan niet ook in ons 
Maandblad herdachten. 

Dade weid 9 Febr. 1878 te Nieuwer-
Amstel geboren en ging reeds 16 Nov. 
1897 in dienst van de P.T.T. te Rot-
teidam, waarna hij werkzaam was te 
Amsterdam en Neder-Hardinxveld, om 
in 1913 te Enkhuizen te worden ge

plaatst waar hij tot zijn dood gevestigd bleef, na op 1 Mrt. 
1938, na een ruim 40-jarige dienstvervulling gepensioneera 
te zijn. Reeds op 26 Maart 1914 werd hij lid der Neder-
landsche Vereeniging, zoodat met hem een meer dan 25-
jarig lid onzer afdeeling aan de philatelic is ontvalljn. 
Men kan gerust zeggen „is ontvallen", want wie hem 
gekend heeft, zooals ik, bijna 18 jaar, weet hoe het 
postzegelverzamelen met hem vergroeid was; het was 
een stuk van zijn ziel geworden. Dade was op dit gebied 
de vraagbaak voor velen en als er een tentoonstelling 
moest worden georganiseerd had dit steeds zijn volle 
sympathie en medewerking. Zijn inzendingen behoorden wel 
tot de merkwaardigste en belangrijkste. Maar niet minder 
blijft hij in onze herinnering als mensch. Hij droeg steeds 
het zonnetje in zijn hart, was een mensch vol levenslust, 
levensblijheid en optimisme en leefde voor hulp aan zijn 
medemensch. Gaarne hadden wij hem, toen hij op den regen-
achtigen 19 December ten grave werd gedragen, het zonnetje 
medegegeven, dat zoo paste bij zijn geheele persoon ec 
levensopvatting. 

Vele vrienden waren op Zorgvliet te Amsterdam tegen
woordig, want ook op ander maatschappelijk gebied was hij 
werkzaam geweest en had er veel vrienden verworven. 

Vriend Dade: gij zijt van ons weggegaan, maar wees ver
zekerd, dat Uw nagedachtenis voor altijd aan onze afdee
ling is verbonden en wij U nooit zullen vergeten ! 

Moge deze wetenschap een steun zijn voor zijn nog jonge, 
tweede vrouw, die, toen wij hem met droefheid in het hart 
grafwaarts brachten, helaas door ziekte, niet tegenwoordig 
kon zijn. "Wij wenschen haar, die hem in zijn later leven en 
in zijn liefhebberij zoo krachtig bijstond en met wie hij zoo 
buitengewoon harmonieerde, een spoedig en blijvend herstp' 
toe. 

Vriend Dade, rust zacht; als er één is, dan hebt gij Uw 
rust verdiend en voor ons blijft de diepe herinnering aan 
Uw persoon en leven. 

Dr. J. C. DE RUIJTER DE WILDT, 
Voorzitter der Afd. West-Friesland. 

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

In memoriam 
E. M. GOMMERS 

t 22 December 1940. 

Verslag der vergadering van 30 December 1940. 
Aanwezig zijn 37 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering opent. Allereerst memoreert hij het heengaan van dr. 
Gommers, die ere-lid onzer vereniging was, alsmede voorzitter 
van de jeugd-afdeling. In hem verliest de vereniging een harer 
oudste leden, die in den loop der jaren zeer veel voor de ver
eniging heeft gepresteerd. De woorden van den voorzitter worden 
staande door de vergadering aangehoord. Vervolgens begroet de 
voorzitter den heer van Vriesland, die voor de eerste maal aan
wezig is en mej. en den heer van Wermeskerken, die als nieuwe 
adspirant-leden voor de eerste maal de vergadering bezoeken. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en den 
heer Schreuder dank gezegd voor door hem geschonken zegels 
^ oor de jeugdafdeling. Candidaat-leden worden als lid aangenomen 
en een schrijven van den heer Molenaar uit Lissabon voorgelezen. 
Daarna wordt de begroting voor 1941 in behandeling genomen 
en in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van ƒ 2600.— aan
genomen. In de commissie tot het nazien van de rekening en ver
antwoording van den penningmeester werden benoemd de heren 
Leeuwenberg en Sporenberg en als plaatsvervanger de heer Vries. 
Voor de in Januari aftredende en herkiesbare bestuursleden wor
den de volgende candidaten gesteld: voor Ie secretaris de heren 
van den Berg en Sporenberg, voor bibliothecaris de heren t' Sas en 
Soutendam en voor hoofd sectie NK de heren Hekking en Stein-
bach. Als leden voor de Raad van Beheer van het Maandblad wor
den benoemd de heren Cramerus en Wiggers met als plaatsvervan
ger de heer van den Berg. Medegedeeld wordt, dat de Januari
vergadering — in verband met de te houden verloting — zal aan
vangen om half acht. Als jeugdleiders stellen zich beschikbaar de 
heren Sporenberg en van Wermeskerken, terwijl als voorzitter van 
de jeugdafdeling wordt benoemd de heer ir. Hagedoorn. Na verlo
ting wordt de vergadering daarop door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

46. (E.) J. van As, Heemraadsingel 168, Rotterdam, giro 50861. 
351. (S.E.Z.NK.) H. J. Hermans, Stationstraat 93, Schinnen L., giro 

48517. 
369. (S.N.K.) G. J. M. Ingen-Housz, Zandberglaan 52, Breda, giro 

124259. 
350. (S.E.Z.NK.) J. H. Keijzer, Marken binnen 59, Uitgeest, Post 

Wormerveer. 
366. (S.E.Z.NK.) D. C. Mis, Stationsweg 48, Oude Tonge, giro 

187318. 

Overleden. 
10. E. M. Gommers, Ginneken. 

136. H. V. d. Meulen, Assen. 
Bedankt. 

127. H. Anholt, Enkhuizen. 359. B. Reuijl, Kampen. 
263. L. Frenkel, Rotterdam. 174. J. Roest Crollius, Tilburg. 
155. W. W. Dirven, Dongen 414 J. P. M. Smit, Helmond. 
139. mevrouw E. Ruygers-Beekers, Breda. 

Nieuwe jeugdleden. 
6 mej. P. B. van Wermeskerken, Minister Nelissenstraat 21, 

Breda. 
10. R. J. van Wermeskerken, Minister Nelissenstraat 21, Breda. 

Bedankt als jeugdlid. 
6 J. de Groot, Breda. 

Adreswijzigingen. 
250. W. Reinhold, thans Keizerstraat 3a, Breda. 

60. W. K. M. Schimmelmann, thans Duinweg 14, Wassenaar. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Begroting postzegelvereniging „Breda" 1941. 

Ontvangsten. 
1. Con..ributie 
2 Conti ibutic en entree nieuwe leden 
3. lO'/o van het verkochte rondzendingen 
4. Onvoorzien 

ƒ 1600.-
ƒ 100.-
ƒ 750.-
ƒ 150.-

ƒ 2600.— 

Uitgaven. 
1. Kosten verenigingsorgaan na aftrek opbrengst abon-

9. 
10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

ntmenten en advertentiën 
Lidmaatschap Nederl. Bond van Verenigingen 
Postzegelverzamelaars (445x35 et.) 
Vrijwillige bijdrage aan idem (445x5 et.) 
Drukwerken, portefeuilles e.d. 
Portokosten en bureaubehoeften Secretaris 
Idem administrateur 
Idem penningmeester 
Idem sectiehoofden 
Zaalhuur 
Jeugdafdeling 
Afgevaardigden Bondsraadvergadering 
Kosten Bondsraadvergadering 
Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
Kosten jaarlijkse algem. verloting 
Assurantiepremie 
Bijdrage reservefonds 
Propaganda 
Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
Fonds viering 50-jarig jubileum 
Onvoorzien 

ƒ 
van 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

650.— 

155.75 
22,25 

150 — 
75.— 
5 0 , -
15.— 

200.— 
35.— 
50.— 
60.— 
15.— 
82.50 

bOO.— 
20.— 
75.— 
50.— 
50.— 

250.— 
94.50 

ƒ 2600.-

Bekendmakingen. 
Aan degenen, die zich voor de vergadering van Maandag 27 

Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt ken
nis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote algemene verlo
ting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ƒ 500.— is uitgetrok
ken. 

Aan de leden, die zulks nog n'et mochten hebben gedaan, wordt 
verzocht hun contributie voor 1941 k f 4.— aan den penningmees
ter, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, Breda, over 
te maken vóór 1 Februari a.s. door storting of overschrijving op 
zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan 
zal over de contributie, verhoogd met 25 cents incassokosten, per 
kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van de contributie zal het 
bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de verloting, wor
den toegezonden. 

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

In memoriam 
H. D. DADE 

Amsterdam. 

Verslag der vergadering van 28 December 1940. 
Aanwezig 70 leden. Onder voorzitterschap van den heer Rooden-

bur" wordt deze vergadering geopend en heet hij alle leden en can-
didaatleden van harte welkom, terwijl vervolgens eenige waardee-
rende woorden worden gewijd aan ons overleden lid, den heer 
H. D. Dade, waarna de aanwezigep zich gedurende enkele momen
ten van hun zetels verheffen om den overledene te herdenken. 

De notulen der vori>;e vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. 

Verder brengt de voorzitter ter kennis, dat hij op d; laat.'tge-
houoen bestuursvergadering zijn toezegging had gegeven, om voor
loop-g voor één jaar het voorzitterschap der vereenigin'; op zich 'e 
nemen, vertrouwende, dat deze aanvaarding eveneens de goedkeuring 
van de leden zal wegdragen, zoodat een stemming overbodig is. 
Een levendig applaus bevestigde dit vertrouwen. 

Om tot een meer intensieve studie der philatelic te geraken, gaf 
de voorzitter een uiteenzetting langs welke wegen deze kon worden 
verkregen, en uit de daarbij aangehaalde voorbeelden bleek duide
lijk, dat kennis der philatelie nog iets geheel anders is dan enkel het 
waardeeren der zegels naar hun handelswaarde. Deze uiteenzetting 

is zeer zeker in dea smaak gevallen van alle aanwezigen. Waar het 
mon enteel zeer lastig gaat om de buitenlandsche philatelistische 
bladen te vei krijgen, wil het bestuur gaarne uit aanwezige oudere 
jaargangen de leesportefeuille bijvullen, zoodat de leeskring weder
om regelmatig lectuur zal kunnen ontvangen. Daarna werden de 
meest voorkomende plaatfouten van de in December verschenen 
Kinaer-serie bekend gegeven, terwijl de heer Beuth de bemerking 
maakt, dat daarnaast nog verschillende andere bekend zijn. 

De zeven candidaat-leden worden met nagenoeg algemeene stem
men tot lid aangenomen en door den voorzitter welkom geheeten. 

De gestelde prijsvraag bracht nog een „gezond afloopende" critiek 
van één der aanwezige leden, welke in dank werd geaccepteerd en 
is het een feit, dat een pas aanvangend hoornblazer nog veel heeft 
te Wirken om een plaatsje te vinden in een bekende verzameling van 
musici. Tegelijk bracht hetzelfde lid dank aan den voorzitter voor 
diens onderhoudende en leerzame causerie. 

De volgende vergadering is bepaald op Zaterdag 18 Januari a.s., 
des middags 3.15 uur. De veiling bracht 38 kavels. Rondvraag 
bracht niets belangrijks en wordt deze vergadering besloten met de 
gebiuikelijke verloting onder de aanwezigen. B. P. 

Aangenomen als lid. 
ir J. Teszler, Valeriusstraat 292, Amsterdam Z. 
H. J. Koeman, Westeinde 19, Amsterdam C 
C. L. Hofstee Deelman, Zuid-Amstellaan 111 ' , Amsterdam Z. 

• L. J. Bisterbosch, St. Luciënsteeg 22, Amsterdam C. 
A. L. G. van Dongen, Vechtstraat 181 I, Amsterdam Z. 
J. J. Blauw, Lijnbaansgracht 289 II, Amsterdam C. 
F. Roelofsen, Frans v. Mierisstraat 76hs, Amsterdam Z. 

Bedantt . 
A. Roos, Amsterdam. Mevr. A. Wolffram, Arnhem. 
H . D. Dade, Castricum (overleden). 

Adreswijzigingen. 
B. Blankwater, thans Kleverparkweg 130, Haarlem. 
J. Verrijn Stuart, thans Emmastraat 32, Amsterdam Z. 
E. Kaufman, thans van Ostadelaan 39, Naarden, 
mr. W. Kok, thans Van Baerlestraat 63 III, p.a. Hanrath, Amster

dam Z. 
E. van Praag, thans Trompenburgerstr. 109b, Amsterdam Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Januari 1941, des middags te 

kwart vóór 3 in Hotel Krasnapolsky. 
Ledenvergadering op Zaterdag 18 Januari 1941, des middags te 

3.15 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. G. VAN DE WESTERINGH, Willem de Zwijger

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 28 December 1940. 
Op deze laatste vergadering in 1940 heet de voorzitter een der

tigtal leden, eenige candidaat-leden en een introducée welkom. 
Afwezig met kennisgeving de beeren Waes en Miltenburg. 

Na voorlezing der aanvullingsnotulen, een interne vereenigings-
zaak betreffende, geeft de voorzitter hierover een nadere explicatie. 

De beeren Bon, Van Gittert en "Wigman hebben de benoemingen 
m diverse commissies aanvaard. Over het in de vorige vergadering 
ter sprake gebrachte geval van verkoop te Amsterdam van Nederl. 
Indische zegels met watermerk, waarbij geconstateerd werd, dat de 
(nagenoeg) geheele oplage, welke bestemd was te worden verkocht 
aan het Philatelistenloket, in handen was gekomen van een hande
laar te Amsterdam, die thans voor deze zegels hooge prijzen vraagt, 
wordt medegedeeld, dat deze zaak ter kennis is gebracht van de 
hoofddirectie der P.T.T. BoTf̂ endien bleek, dat deze zegels reeds 
voor den oorlog naar Nederl. Indië waren verzonden, zoodat de 
zeldzaamheid zeer te betwijfelen is. 

Er worden vijf candidaat-leden geballoteerd, en met algemeene 
stemmen aangenomen als lid. In de pauze is gelegenheid de landen-
wedstrijd te beoordeelen nl.: Luxemburg vóór 1914. De beeren 
Tholen en Reintjes hebben hunne collecties uitgestald, en deze 
worden in deze volgorde ook getaxeerd. 

Bij de rondvraa.; deel; de directeur-verkoop mede, dat bij hem 
nog steeds de vereenigings-boekjes verkrijgbaar zijn, bestemd om te 
worden gebruikt voor de rondzendingen. Op een vraag van den 
heer van Straten over de Bibliotheek wordt geantwoord, dat het 
boek van van Brink aanwezig is, terwijl over het stempelwerk van 
Vellinga nader beslist zal worden. 

Na een interessante veiling en de gebruikelijke verloting, sluit 
de voorzitter, na de aanwezigen een goed uiteinde en een hoopvol 
1941 gewenscht te hebben, deze vergadering. v. d. W. 

Nieuwe leden. 
H. F. A. Miltenburg, Minstraat 19bis, Utrecht. 
L. A. J. E. Pinkers, St. Jacobsstraat Ibis A, Utrecht (E.). 
J. Riet, Minrebroederstraat 2, Utrecht. 
J. F. Semeyn Esser, Vleutenscheweg 277, Utrecht. 
H. A. WoUeswinkel, Willem de Zwijgerplantsoen 17, Utrecht (E.). 

Verbeterde opgave (zie November nr.). 
J. C. Bonting, Homeruslaan 69, Utrecht (E.). 

Nagekomen opgave (behoorde opgenomen te zijn in Juni nr.) 
A. W. Sander, Bijleveldstraat 20, Utrecht (E.). 

Candidaat-leden. 
W. A. L. Wreesmann, Utrecht. 
J. B. Agerbeek, Utrecht. 
A. M. van Alphen, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
mr. G. A. F. Baron van Lynden', thans Burgemeester, Elburg. 
J. J. A. Harbrink Numan, thans Eindhovenscheweg 67, Aalst (Gem, 

Waalre). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadciing op Donderdag 16 Januari 1941, des nam. 8 
uur in Rest. Cortcnbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 Januari 1941, des nam. 2.30 uur 
in Hotel „Het Kasteel van Antwerpen", Oude Gracht, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; 4. 
Ballotage; 5. Lezing met lichtbeelden door dr. G. C. Hirsch over 
het onderwerp: „Een Philatelistische reis door Midden-Europa" 
(2e deel); 6. Rondvraag; 7. Veiling; 8. Verloting; 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdagen 18 Januari en 1 Februari 
1941 van 2.30 tot 4 uur in Gebouw C.S.B., Kromme Nieuwe Gracht. 
Utrecht. 

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

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

Verslag der vergadering van 28 December 1940. 
Daar de voorzitter, tot zijn spijt, afwezig moet zijn, neemt de 

heer van 't Haaff zijn zetel in, deze opent met een woord van 
welkom deze laatste vergadering van het jaar. De notulen worden 
onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

De voorzitter deelt dan mede, dat er ook ditmaal weer sprake is 
geweest, dat wij onze vergaderzaal niet zouden kunnen krijgen. 
Door voorzitter en secretaris is werk gemaakt van Hotel Da» 
Kroon, wat is gelukt op de oude voorwaarden. Hij hoopt, dat de 
vergadering daaraan zijn zegel hechten zal, wat, blijkens een flink 
applaus, het geval is, zoodat wij de volgende maal weer in De 
Kroon zullen bijeenkomen. 

Dan heeft de voorzitter een mededeeling, welke den leden 
stellig niet aangenaam in de ooren zal klinken, n.1. dat de heer 
Deggeller bij nader beraad toch heeft gemeend als voorzitter af 
te moeten treden, daar zijn overstelpende drukke bezigheden hem 
al te vaak zullen noodzaken de vergaderingen te verzuimen en hij 
dit in geen geval goed acht. Herhaalde malen heeft ons reeds dit 
verlies gedreigd, want dat het een verlies is, zal wel elk lid toe 
moeten geven. Momenteel wil spreker er niet méér van zeggen; 
hij weet, dat er nog gelegenheid zal zijn op de groote verdiensten 
van den heer Deggeller voor onze vereeniging terug te komen en 
stelt voor op de agenda der volgende vergadering als punt van 
behandeling te plaatsen verkiezing van een voorzitter. De verga
dering gaat daarmede accoord. 

Dan deelt de secretaris mede, dat hij van het Amsterdamsche 
Comité ter bevordering der verkoop van de Kinderzegels bericht 
heeft ontvangen, dat_ wij slechts 1/4 hebben toegewezen gekregen 
van de door ons, zuiver voor onze leden, bestelde 700 series. Hij 
verklaart daarvan niets te begrijpen, daar de plaatsing der zegels 
toch nog lang niet is afgeloopen; er schijnt niets meer aan te 
doen te zijn, daar hij het te veel gegireerde reeds heeft terug
ontvangen. 

Besloten wordt aan te sluiten bij het protest van den Bond tegen 
de hoogst eigenaardige handeling van het Philatelisten loket te 
Amsterdam, dat zegels van Nederlandsch Indië, zonder watermerk, 
slechts één dag verkrijgbaar stelt en alles verkoopt aan handelaren, 
die er thans exorbitante prijzen voor vragen. Het blijkt zelfs, dat 
een lid onzer vereeniging voor de twee exemplaren (40 en 50 cent) 
de kleinigheid heeft betaald van ƒ30 .— !!!! 

De secretaris zegt, dat hem is opgevallen dat zoowel de nog 
gebruikt wordende zegels van het laatste Koningin type, als de 
z.g.n. traliezegels, vooral in de hoogere en daardoor zeldzamer 
waarden, te_ Amsterdam onnoodig zwaar worden afgestempeld, 
waai door zij voor de verzamelaars alle waarden verliezen. Ook 
een lid van Holla idia, met wien hij dit besprak, gaf daarover zijn 
afkeuring te kennen en was het met hem eens, dat dit vooral in 
Amsterdam geschiedde. 

Spreker toont een enveloppe met afgestempelde zegels uit den 
Haag, met een prachtig fijn puntstempel, dat beeldenaar en zegel 
absoluut fraai laat en stelt voor, dat wij ons deswege zullen 
wenden tot den Directeur-Generaal. Daartoe wordt besloten echter 
rnet dit beding, dat*_wii_ ook daarin den Bond zullen kennen al 
zijn we nog niet definitief aangesloten. 

De voorgehangen candidaten worden dan. met algemeene stem
men, als lid aangenomen, waarna een geanimeerde veiling plaats 
h^eft. 

Na de verloting spreekt de voorzitter een woord van afscheid 
van het bijna voorbijgegane jaar, een jaar, dat ons heugen zal. 
Hii spreekt den wensch uit. dat het ons allen hn de vereeniging 
in het aanstaande jaar in alle opzichten naar wensch moge gaan. 

Nieuwe leden. 
A. J. H. Boertee-de Fraiture, Nassau Ouwerkerkstraat 2, den Haag. 
C. Donker, Paoagaaienlaan 19, Wassenaar. 
G. A. Elema, Johan van Oldenbarneveldlaan 22, den Haag. 
P. van Waasbergen, Da Costalaan 115, Rüswijk Z.H. 
L. Waisisz, Regentesselaan 7, Rijswijk Z.H. 

Candidaat-leden. 
R. Costing, Laan van Meerdervoort 412, den Haag. 
C. Veldhuizen, Mariastraat 20, den Haag. 
A. L. Volten-Schrok, Statenlaan 50, den Haag. 
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Adreswijzigingen. 
G. Muys, thans Meezenlaan 12, den Haag. 

Bedankt per 31 December 1940. 
G. van Dalen Gilhuys. W. ]. van Duysberg. J. A. Ramondt. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 25 Januari 1941, des middags ten 

lialf drie in Hotel De Kroon, Frederik Hendriklaan, den Haag. 
Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Verkiezing van 

een Voorzitter en eventueeele aanvulling van het bestuur. Ver
kiezing van een lid voor de Verificatie-commissie. Ballotage nieu-

«we leden. Eventueele onderlinge veiling. Rondvraag. Siui'.ing. 

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

Verslag der algemeene vergadering op 28 December 1940. 
Aanwezig 105 leden. De voorzitter opent te 2.30 uur en begroet 

de talrijke aanwezigen, in 't bijzonder onzen Eerevoorzitter, den 
heer F. v. Leyden en den Voorzitter van de afdeeling Dordrecht, 
den heer F. v. d. Mark. Her is heel moeilijk om op 't oogenblik in 
Den Haag op deze uren een geschikte zaal te krijgen. Deze zaal 
blijkt ook te klein te zijn. Plaats voor uitstalling van de brieven 
met stempels en zegels voor de lezing is zoo gering, dat niet meer 
dan de helft uitgestald kan worden. De heer Friedrich kan dit in 
zijn geprepareerde lezing niet verwerken en besluit tot ernstige 
teleurstelling der vergadering zijn lezing niet te houden en uit 
te stellen. Waar wij de volgende maal vergaderen is nog niet 
bekend en zal eenige aandacht van onze leden vragen. 

Falsificaten zijn geschonken door de beeren A. v. d. Moer en 
dr. Speijer; zegels voor de verloting door de beeren Melsert en 
Verhoeff. 

Ter rondgang zijn o.a. aan? ezig een exemplaar Frankrijk 262 b 
valsch getand, en een opdruk België D. Bezetting no. 36 met stem
pel 15.3.09. 

Voor de verlotingscommiisic worden aangewezen de beeren 
C. J. Reyerse, M. Dolleman, J. Lorang en W. Olthoff. 

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd. Bij de 
ledenverkiezing wordt de vereeniging „De Schelde" aangenomen 
als nieuwe afdeeling: Terneuzen. Alle in 't Maandblad gepubli
ceerde candidaat-leden worden aangenomen en verder onder 
voorbehoud van reclame, die ter vergadering voorgesteld werden 
en nu in het Maandblad worden gepubliceerd. 

De voorzitter wijst er op, dat wij nog steeds verreweg de 
grootste vereeniging in den lande vormen met een aantal van pl.m. 
1560 leden. De heer Kirchner wil er de aandacht op vestigen, dat 
de toetreding van de afd. Terneuzen te danken is aan de beeren 
' t Gilde en van Rest. Bij de verloting krijgt de heer Mesritz den 
Isten prijs. 

De voorzitter zegt omtrent de aanbevolen gomstrookjes voor 
ongebruikte zegels, dat verschillende proeven aantoonden, dat de 
plakkertjes wel duur zijn, maar ideaal. Hoe lang zal de tijd moeten 
leeren. Na de veiling vernemen wij bij de rondvraag, dat de com-
binatie's van 7l4-\-2% enz. weer verkrijgbaar worden gesteld aan 
het Philatelisten loket na 15 Januari a.s. 

De heer van Leyden, Eerevoorzitter, dankt voor de vriendelijke 
woorden van den voorzitter in ' t begin der vergadering. Zoo hij 
eenigszins in de gelegenheid is, zal hij onze vergaderingen bezoe
ken. Hij brengt warme hulde aan het geheele bestuur voor de 
groote prestatie's door hen allen verricht om van de vereeniging, 
onder zijn leiding nog klein, te maken K)t een met 1560 leden. 

De voorzitter zegt, dat wij per 1 Januari 1941 dertig jaar be
staan. Van de omstandigheden zal afhangen, wat wij kunnen 
doen. Momenteel niets feestelijks, misschien een interessante ten
toonstelling of verloting. Hij dankt allen in de vereeniging voor 
de vele medewerking en wenscht allen voor hen en hun gezin 
een goed uiteinde en een felukkig nieuwjaar met zoo mogelijk 
vrede. J. H. N. v. R. 

Mededeelingen. 
Alle correspondenten, besturen en medehelpers, een gelukkig 

jaar. J. N. H. v. REST. 
Van een paar afdeelingen zie ik nog de ledenlijst per 1 Januari 

1941 tegemoet. v. REST. 

Nieuwe leden. 
Zie candidaatleden December nummer. 

Nieuwe leden (onder voorbehoud). 
996. M. de Wilde, 1ste Sweelinckstraat 72, Den Haag, (voorge

steld door R. Boekema). 
1084. W. N. Koppers, rijksontvanger. Kon. Emmalaan 4, Leerdam, 

(voorgesteld door W. Proper). 
1069. J. Reselman, H. 103, Hem. (Gem. Venhuizen) (voorgesteld 

door R. J. Deken). 
1095. J. G. A. Robert, Louise de Colignyplein 27, Zeist, (voorge

steld door P. J. Mol!). 
1110. Ph. Plaatsman, Thorbeckestraat 17, Delft, (voorgesteld door 

H. L. Huyser). 
1112. W. L. Vols, Merkusstraat 49, Den Haag, (voorgesteld door 

E. Eykelboom). 
1119. A. D. H. Broeksma, Breestraat 35, Middelburg (voorgesteld 

door J. C. Bosschaart). 
1126. P. F. V. d. Vloodt, Btatrijsstraat 77, Rotterdam C. 
1154. J. F. Bijsterveld, 1ste Pijnackerstraat 119, Rotterdam N. 
1180. A. Groeneveld, Crooswijkscheweg 114, Rotterdam N. (allen 

voorgesteld door A. Goudswaard). 
1184. R. Lewis, Soestdijkschekade 531, Den Haag, (eigen aangifte). 
1177. Th. de Jong, Koninginnegracht 90, Den Haag (eigen aangifte). 
1186. J. J. H. Tjaarda, Prins Frederiklaan 15, Amersfoort. 
1255. P. Evers, Hoofdstraat 137, Driebergen (beiden voorgesteld 

door J. J. W. Jansen). 
1557. C. van Leeuwen, Lokhorststraat 27, Leiden, (eigen aangifte). 
1256. B. A. J. Arens, Wagenweg 6, Haarlem (voorgesteld door L. C. 

Mooy jr.). 
1268. H. Vermeulen, Groesbeeksche weg 316, Nijmegen, (afd. Nij

megen). 
1274. Van Betuw, Thymstraat 103, (afd. Nijmegen). 
1294. A. van Campen, Berg en Dalsche weg 72, Nijmegen, (afd. Nij

megen). 
1352. mr. F. van Raalte, Wittenburgerweg 64, Wassenaar, (voorge

steld door E. Kurt Fabian). 
1356. ir. W. F. Buysman, Gr. Hertoginnelaan 42b, Den Haag, (voor

gesteld door J. H. Scholtens). 
1381. J. Bromet, Fredr. Hendriklaan 79 B, Den Haag, (voorgesteld 

door V. Woerkum en Seligman). 
1421. J. H. Reiziger, Groenestraat 232, Nijmegen, (voorgesteld door 

D. Sängers). 
635. S. C. Smit, Hoofdweg 1', Amsterdam W. (eigen aangifte). 

1029. P. Rupke, Houten, (Utr.), (eigen aangifte). 
377. drs. J. de Lavieter, accountant, Paul Gabrielstraat 128, Den 

Haag, (voorgesteld door L. Terwen). 
701. (blijft lid) F. K. Kwint, Hoofdstraat 144, Driebergen. 
920. J. Freeke, Korendijkstraat 38, Scheveningen (voorgesteld door 

Ch. Huart en D. O. Kirchner). 
1558. H. Linse, Duitsche straat 95, Rotterdam W. 
1553. C. J. Hage, Julianastraat 7, Terneuzen. 
1554. H. J. Ruyterman, Wilhelminalaan 14, Sas van Gent. 
1555. H. B. van Dooren, Wilhelminastraat 18, Asten (N.B.). 
1556. J. M. Felius, AUard Piersonlaan 132, Den Haag (voorgesteld 

door M. A. Marijs en C. van Zijl). 
811. H. J. B. Cley, hoofdonderwijzer, Vogelkersstr. 18, Den Haag. 

1009. J. A. Koster, Mercusstraat 156, Den Haag, (voorgesteld door 
V. Kosteren). ' 

1475. L. F. V. d. Velde, Imhoffstraat 25, den Haag, (voorgesteld 
door J. H. V. Eykern). 

1324. N. Edward, Haarlemmerstraat 192A, Leiden. 
Candidaat-leden. 

L. J. Goorse, Nunspeetlaan 123, Den Haag, (voorgesteld door W. 
J. Goorse). 

G. Schouwenaar, Leliestraat 1 P, (afd. Goes). 
M. P. Kokje, van Nagellstraat 21, Zwolle, (afd. Zwolle). 
M. Haarst, Veerallee 51, Zwolle, (afd. Zwolle). 
P. J. M. Pijpers, Retraitelaan 23, Venlo. 
L. E. Cornelisse, Roermondschestraat 31, Venlo, (beiden afd. Venlo). 
W. van der Worp, Hoflaan 4, Wassenaar, (voorgesteld door H. v. 

Dorsser). 
ir. H. Rother, Oude Zeeweg 98a, Noordwijk. (Voorgesteld door 

mevr. Urlus-Roozen). 
P. J. W. C. L. van Waasbergen, da Costalaan 115, te Rijswijk. Voor

gesteld door H. Plantenga). 
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mr. F. Kool, Paulus Buyslaai 15, Amersfoort. (Voorgesteld door 
P. Alberda). 

C. J. Libosan, Waalsdorperweg 49, Den Haag. 
mevr. M. v. den Bogaert-Bosma, Laan van N. O. Indie 60, Den 

Haag. (Voorgesteld door J. J. A. de Ruysscher). 
W. J. Rakhorst, Hooglandsche Kerkgracht 29, Leiden. 
M. v. d. Velde, Koningin Wilhelminalaan 316, Voorburg. (Voor

gesteld door v. der Poll). 
Annie Kaayk, Groote straat 144, Ulft, Gld. (Voorgesteld door 

O. H. v. Buuren). 
P. Manger W.H.zn., Regentesselaan 276, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
Verbeteringen. 

713. R. Deken te Hem, niet H. J. 
1552. J. Dhaeze, Geillstraat 3, Terneuzen. 
971. mevr. I. v. d. Loo-Ingen Housz. Nieuw nummer in verband 

met lid blijven van no. 701. 
272. C. J. van Prooyen (niet van Rooyen), Ligusterstraat 12, 

Den Haag. 
635. mevr. H . Frankvorst-Diphorn vervalt, zie Dec. no. 
585. M. Feddema wordt 535, zie Dec. no. 
975. Chr. Molhuyzen woidt 1559, zie Dec. no. 

2527. J. de Jongh moet zijii 3 527, zie Dec. no. 
1536. M. Schoof is M. Scboorf, zie Dec. no. 
923. P. C. Baas, Dordrecht, wordt 925, zie Dec. no. 

Ad eswijzigingen. 
1441. F. J. Bingen, thans St. Jozefstraat 61, Tilburg. 
794. mej. G. Henseier, thans Oude Vest 27a, Leiden. 
967. H . van Leeuwen, ':n ;is Cromvlietplein 38, Den Haag. 

1102. C. P. van Gemerdeii, ihans Huis te Hoornkade 43, Rijswijk 
118. J. F. Bangert, thans Regentesselaan 347, Den Haag. 
147. mr. J. v. Gelein Vitringa, van Nijenrodestraat 113, Den Haag. 
764. A. Giethoorn, thans Oude Vischmarkt 27, Zwolle. 

'022. S. J. Hollander, thans Schuytstraat 194, Den Haag. 
114. J. C. Bosschaart, Beenh.singel 59, Middelburg. 
354. S. A. Blok, Laan v. Leeuwensteijn 32, Voorburg Z.-H. 

. . . . H. Plantenga, thans Notenplein 36, Den Haag. 
333. T. Bleeker, thans Oranje Park 41, Dordrecht. 

Afvoeren. 
996 A. P. Schaffels, Geni^fp. 811. C. de Groot, Delft. 
920. C. Postema, Rotterdam. 25. P. Spiekhout, Leeuwarden. 
377. J. Rouwendal, Den Haag. 142. J. D. Pots, Middelburg. 

1029. J. C. Nieuwveld, Oen Haag. 
Overleden. 

1184. A. H. Schreuder, Deventer. 1177. A. Jansen, Deventer. 
1009. N. Luykenaar, Den Haag. 775. H. Schuurhuis, 2w>\\e 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 26 November 1940 in Hotel „de bonte Os" te 

Nijmegen. De vergadering werd te ruim acht uur geopend door äen 
secretaris als waarnemend voorzitter. Aanwezig waren 14 leden, 
benevens 2 introducé's de beeren van Betuw en A. v. Campen 
die zich later op den avond beiden als candidaat-lid opgaven. Blij
kens schrijven van den heer J. F. J. Janssen zal de nieuwtjesdienst, 
zulks in overleg met den heer v. d. Sloot, door laatstgenoemde 
verzorgd blijven met (voor zoover gewenscht) de stille medewerkmg 
van den heer Janssen. Voor de van het hoofdbestuur ontvangen 
Doekjes van den heer Z i l v r , bestaat wel animo, zoodat deze goed
deels aftrek vinden. Een ontvangstbevestiging der R. Ph. V. van 
een nagezonden gift, wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna volgen de berichten betreffende den nieuwtjesdienst. 
Bij de algemeene rondvraag wordt door den heer van Arcken 

een nieuw gewonnen lid aangemeld, t.w. de heer H. Vermeulen, 
alhier. De heer van Geme-;; stelt voor, in verband met de verduis
tering, de vergadering voorloopig te doen aanvangen om 7.30 uur. 
Besloten wordt, dat voortaan van 7.30 uur af kan worden afgere
kend met den Penningmeester en de vergadering precies om 8 uur 
zal aanvangen. Verder wordt besloten, dat, in verband met het 
Kerstfeest, de eerstvolgend.; vergadering zal worden gehouden op 
Dinsdag 17 December. 

Bij de verloting van den maandelijkschen prijs blijkt deze te zijn 
gewonnen door den heer Tap, waarna sluiting van het officietle 
gedeelte der vergadering vcigr. 

De hierna gehouden veiimg van aangeboden kavels had mat i j 

A'dtcling Deventer. 
De ledenvergaderingen worden gedurende de verduistering voor-

loopig steeds gehouden op den Vrijdag welke het dichtst bij volle 
maan valt. (10 Jan. etc). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 25 Januari 1941 te 14.30 uur 

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

5. Lezing door den heer F. K. Friederich, 3e gedeelte: tijdvak 
1811—1814, De post ondir ' t Fransche Keizerrijk. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag, sluiting, ruiluur. 

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

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

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), 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: 7M uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

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

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

Verslag der vergadering van 21 December 1940. 
Vermoedelijk door het laat verschijnen van het Maandblad en 

daardoor laat bekend worden van de plaats der te houden vergade
ring, en wellicht ook de koude, werd deze vergadering, die te 3 uur 
n.m. door den tweeden voorzitter, den heer H. Zwijnenburg werd 
geopend, slechts door 43 leden bijgewoond. 

Onder de afwezigen behoorde ditmaal de voorzitter J. C. Noren
burg, die door ambtsbezigheden was verhinderd. 

De veiling, welke werd gehouden, bestond uit eenige kavels, 
welke nog ten bate van getroffen leden waren geschonken en kavels, 
welke ter gewone veiling waren ingezonden, welke allen zeer bevre
digende prijzen opbrachten. 

De notulen der vorige vergadering werden zonder voorlezing 
goedgekeurd. 
, Ingekomen was een schrijven van een negental „getroffen" leden, 
welke hun dank betuigden voor den ondervonden steun, in het 
bijzonder de beeren C. v. d. Lecq, H. Zwijnenburg en V. H . W. 
Borstlap, die zich hiertoe veel moeite hadden gegeven. 

Voorts was ingekomen van ons lid Adr. J. Hoek, als geschenk 
voor de nieuwe bibliotheek, het door hem geschreven werkje: „De 
Postzegels van Griekenland met grooten Mercurius Kop", dat 
gaarne werd aanvaard en zeer werd geroemd. 

Bij de ballotage werden alle candidaten als leden aangenomen. 
De verloting bracht den eersten prijs in het bezit van den heer 

J. D. de Graaf. 
Voorts deed de voorzitter mededeeling, dat het bestuur besloten 

had de gelegenheid open te stellen voor „getroffen" leden om, zoo 
zij door de omstandigheden niet bij machte zijn hun contributie te 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 



16 JANUARI 1941. NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. X 

betalen, op aanvrage en na discreet enderzeek, deze vee r 1941 uit 
het fonds voor de getroffen leden te voldoen. Aanvragen daartoe 
kunnen bij den secretaris worden ingediend. 

Hierna volgde eenige discussie ever de vergader- en bijeenkomsten 
gelegenheid, welke niet is zoeals gaarne wordt gewenscht. De voor
zitter licht deze kwestie toe. 

Bij de rondvraag snijdt de heer P. Worseling opnieuw het thema 
aan van gewenschte spoediger bekendmaking van nieuwe uitgiften 
of intrekking van koerseerende uitgiften. Hij heeft bij zijn post
stukkenverzameling hiervan veel nadeel ondervonden. De heer K. 
A. Heijmans Jr. herhaalt hierop hetgeen hij reeds op de vorige 
vergadering hieromtrent heeft gezegd. 

De heer J. C. Saehls vraagt ef er iets bekend is omtrent de uit
gifte van een nieuwe Yvert-catalegus. De heer R. Kermes zegt 
vernomen te hebben, dat deze catalogus 18 December zou verschij
nen, doch blijkt verder hieromtrent niets bekend. 

De heer J. Jaarsveld klaagt over het late verschijnen van het 
jongste Maandblad, waarop de secretaris mededeelt, dat hem bij 
informatie bij den drukker werd medegedeeld, dat de „verduiste-
ringsmaatregelen" het werk hadden gestagneerd. 

Te omstreeks 5 uur sloot de voorzitter de vergadering. 

Candidaat-leden. 
37. J. Geerlofs, Aleide v. Spangesingel 33, Hillegersberg. (Voor

gesteld door H. 2wijnenburg). 
72. W. Kloot, Palmweg 8, Schiebroek. (Voorgesteld door G. 

Helbers). 
108. G. A. Koot, Cathr. Beermansstraat 26B, Rotterdam P. (Voor

gesteld door P. V. d. Werke). 
144. Th. J. B. Kuypers, Mathenesserstraat 21B, Rotterdam W. 

(Voorgesteld door C. Meerman). 
J207. W. Verwoerd, Buitendams B.263, Giessendam. (Eigen aan

gifte). 
168. J. Gorissen, p.a. W. E. Dieters, Kl. Coolstraat 23 A, Rotter

dam C. (Eigen aangifte). 
309. J. Nederveen, Schoolstraat 8, Schiebroek. (Eigen aangifte). 
447. C. Noort , Lange Geer 269, Rotterdam 2. (Voorgesteld door 

H . Buizert). 

Adreswijzigingen. 
130. G. J. W. Hofman, thans Statenlaan 23, Hillegersberg. 
166. A. V. d. Plaats, thans Zuid Willemsvaart 22E, 's Hertogenbosch. 
181. G. J. Scholten, thans Pleinweg 36B, Rotterdam 2 . 
248. J. J. Gleichmann JGzn., thans Rochussenstraat 57, Rotter

dam C. 
249. F. W. de Loeze, thans Mathenesserweg 177, Rotterdam W. 
359. G. A. van Dee, thans Randweg 53, Rotterdam 2 . 
370. M. L. Pansier, thans Lischstraat 22, Rotterdam N . 
386. A. Goudswaard, thans Agathastraat 15B, Rotterdam N . 

36. dr. F. Ekstein, thans p.a F. Vermeer, Willebrordusstraat 92 A, 
Rotterdam N. 

2. M. Gaanderse. 
84. J. de Baar. 
92. J. D. Sparnaay. 

108. A. V. d. Grinten. 
442. G. Dalen Gilhuys. 

Bedankt. 
131. M. de Waard. 
132. J. Th. M. Gerhards. 
283. C. 2oeteman. 
J317. S. A. Isaacs. 

Afgevoerd (adres onbekend). 
39. Jean Angfe, Nice. 

457. B. W. Th. Kleijn, Rotterdam. 
458. mevr. E. Nauta, Schiedam. 

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

in de bovenzaal van Café Rest. „Belvédère" (Becüde), Noordsingel 
39, Rotterdam, op 2aterdaginiddag 25 Januari 1941, aanvang 2,30 
uur precies. 2aal geopend 2 uur. 

Hierop zullen plaats vinden: 2,30 uur—3,30 uur: veiling. Bezich
tiging der kavels op 2aterdag 18 Januari a.s. (clubmiddag) en op 
2aterdag 25 Jan. 2—2,30 uur in het vergaderlokaal. 

3,30 uur: Vergadering. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen 
stukken. Ballotage candidaatleden. Verloting. Bestuursmededeelin-
gen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 28 December 1940. 
Aanwezig zijn 25 leden. Na lezing der notulen en bespreking 

van de ingekomen stukken wordt besloten één lid wegens niet-
betaling van contributie te royeeren en twee candidaat-leden als 
lid toe te laten. 

Vervolgens beantwoordt de voorzitter verschillende vragen, o.m, 
betreffende het voor verzamelaars beschikbaar stellen van uit den 
omloop genomen zegels, te hooge prijzen voor zegels van minder 
kwaliteit en het afstaan van ze[jels ten bate van de jeugdgroep. 

Nadat 'de voorzitter den leden een gelukkig Nieuwjaar heeft ge
wenscht, wordt deze korte vergadering gesloten. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
105. V. H. Haag, Boulevard 4, Velp. 
107. J. Mogendorff, Flatgebouw, Stationsplein, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
D. Ederzeel Sr., N. Z. Voorburgwal 172, Amsterdam Z. (voorge

steld door A. Katz). 
J. G. Rosenberg, Markt, 2evenaar (voorgesteld door A. Katz). 
B. E. van der Sloot jr., Hermelijnstraat 62, Nijmegen, (voorgesteld 

door A. Katz). 
Geroyeerd. 

73. J."E. M. Giesen. 
Adreswijziging. 

92. J. A. M. J. de Hoog, thans Taaistraat 7, Vught. 
Jeugdgroep. 

De bijeenkomsten van de Jeugdgroep worden voortaan éénmaal 
per maand gehouden en wel op den eersten Zaterdagmiddag in het 
gebouw der Volks-Universlteit, Rijnstraat, Arnhem. 

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

buitensingei 13, Arnhem, verzoekt toezending van boekjes ook vun 
Nederland en Koloniën. 

Ruilavond. 
Ruilavond op Woensdag 12 Februari 1941, des avonds te 7 uur, in 

,.National", Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 Januari 1941, des namiddags 
3 uur, in „National" te Arnhem. 

In deze vergadering /al de heer C. Hagen wederom een lezing 
houden over zegels van Rusland ! Gezien het succes van de vorige 
lezing van den heer Hagen, meent het Bestuur niet te mogen 
nalaten, de leden tot een druk bezoek aan de vergadering uit te 
noodigen. 

Na afloop der vergadering zal een veiling worden gehouden. Men 
wordt verzocht, ervoor zorg te dragen, dat inzendingen uiterlijk 
op 24 Januari 1941 in het bezit zijn van den heer C. Raadsveld, 
Velperbuitensingel 13, Arnhem. 

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

Verslag der Jaarvergadering van 14 December 1940. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
geeft een beschouwing over het afgeloopen jaar, over de philatelic 
m Nederland, het verdwijnen van onze vorige zegels, waarvoor 
onze cijferzegels in de plaats traden. 

Verheugend noemde hij het feit, dat de Bond een uitbreiding 
heeft ondergaan. De samensmelting „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" en „De Philatelist" was gelukt en voor artikelen 
uit de Philatelie werd ruimte beschikbaar gesteld. Het mooie 
boekje van ons medelid, den heer Adr. Hoek over de zegels van 
Griekenland met groten Mercuriuskop is thans verschenen en zal 
zowel in buiten- als binnenland op prijs werden gesteld. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Een schrijven van den heer Jorissen, die onze vergadering niet 
kan bijwonen, woidt voorgelezen, alsmede, dat een onzer leden 
een nieuw falsificaten album beschikbaar stelt. Reeds worden 
exemplaren daarvoor toegezegd ter vergadering, terwijl men dan 
weer verder kan opbouwen, om een geheel te krijgen. Dan leest 
de secretaris zijn notulen, die worden goedgekeurd. Het jaarver
slag werpt een blik op het afgelopen jaar, voor de club zo bijzon
der, door het verliezen van de gehele kast en inventaris, vele 
herinneringen, het falsificatenalbum, voorzittershamer, boekwer
ken enz. Dank wordt gebracht aan de leden, die bijdroegen, onze 
bijeenkomsten tot bijzondere te maken. In vriendelijke woorden 
dankt de voorzitter namens de club voor het keurige verslag, 
waarna resp. Verkoopcommissaris, Penningmeester en de Keu
ringscommissie hun jaarverslagen uitbrengen. Ook hen wordt 
dank gebracht voor het vele, wat zij voor de club hebben ge
presteerd. 

De bestuursverkiezing werd niet gehouden, daar een der leden 
verzocht, de zittende leden bij acclamatie te herbenoemen. Zulks 
geschiedde, verloting van de xtra zegels bracht drie gelukkigen, 
terwijl een tombola voor allen wat bracht. De heer den Outer 
bracht voor een volgend m^'al nog een nieuw lid aan, waarna de 
voorzitter, na de gebruikelijke rondvraag deze jaarvergadering 
sloot onder dank voor de aanwezigheid van allen, die hij een goed 
uiteinde en begin van 1941 toewenschte. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 28 December 1940. 
Na behandeling van eenige gebruikelijke huishoudelijke agenda

punten geeft de voorzitter de 44 aanwezigen gelegenheid de in de 
standvitrine tentoongestelde vellen met zegels te bezichtigen; er 
blijken zegels opgesteld te zijn van Oranje Vrijstaat, D. W. Indië, 
Ruanda, Hannover, Hamburg, Zwitserland en Griekenland. Na 
dank gebracht te hebben aan de e'xposanten, stelt hij Rondvraag aan 
de orde, waarvan eenige lede i gebruik maken; maakte ir. Graaf 
Bentinck ter vorige vergadering ons reeds attent op de haal van de 2 
in K bij de 7>< c. (uit automaat) in tralietype, welke in lengte afwijkt 
van de haal in dat cijfers bij de overige waarden met een ^A, thans 
zette deze heer de philatelistische opmerkingen — welke hij schier 
op elke veigadering te berde brengt — voort; hij attendeerde nu 
op het volgende: Van het 7% c.-zegel (tralietype) zijn twee typen, 
a) heel dikke ringen om waarde-aanduiding; dit zegel wordt aan de 
loketten verstrekt; b) heel dunne ringen eromheen; dit betreft de 
zegels uit de automaten. Ook merkt Z.Ed. op gehoord te hebben, 
dat van de kinderzegels ad 7*^ c. doorzichtige en niet-doorzichtige 
exemplaren zouden bestaan, doch zekerheid hieromtrent bestaat bij 
geen der aanwezigen. 

Vernomen wordt ook, dat één dezer dagen de nieuwe Yvert-
catalogus hier te lande verkrijgbaar is. Onder de hamer komen 40 
kavels, waarvan 33 voor tezamen ruim ƒ 35.— plus tafelgeld 
worden toegewezen. Met verloting onder de aanwezigen van eenige 
zegels wordt deze samenkomst besloten. H . W. 

Ingeschreven als lid. 
131. J. H. van Hoboken, „Nieuw Rhodenrijs", Delftweg 166, 

Overschie. 
137. D. J. Muller, Paulus Potterlaan 17, Heemstede. 
141. J. H, Krelage, Stolbergstriat 6, Haarlem. 
170. A. A. Thoolen, Hortensialaan 4, Heemstede, post Haarlem. 

Candidaat-lid. 
J H. ter Haar, Ter Hofstedeweg 4, Overveen. 

Bedankt als lid per 1 Maart 1941. 
168. P. S. Hana. 115. L. Calkoen. 
132. B. Paanakker. 145. J. A. Bode. 
187. H. Rutgers. 209. ]. Geerling. 
130. J .-v. d. Veldt. 241. L. G. Janssen. 
149. A. J. F. Vis. 39. D. de Vries. 

19. C. W. Wachtels. 

Adresverandering. 
229. H . Gabriels, thans Prins Hendriklaan 22, Rijswijk Z.H. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 25 Januari 

1941 in Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, Haarlem; aanvang 15 
uur. 

De agenda vermeldt o.a.: Bezichtiging Collectie Ontwikkeling 
Nederlandsche Postwezen op de stempels van den heer Traan-
berg; zoo mogelijk: kleine veiling, waarvoor kavels ingezonden 
kunnen worden tot Dinsdag 21-1-'41 aan den heer M. Rumpff, 
Duinoordstraat 13, te Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 16 December 1940. 
Aanwezig 30 leden. De voorzitter, de heer K. F. Kielman, opent 

te 7.45 u. deze vergadering. Medegedeeld wordt, dat het lid, de 
heer Fockens te Oude Pekela is overleden. Enige bedankjes zijn 
ingekomen, terwijl zich wederom een tweetal candidaten voor het 
lidmaatschap hebben aangemeld. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en vervolgens onveranderd vastgesteld 
Enige ingekomen stukken worden behandeld. Voorgesteld wordt 
om in verband met de verduistering de volgende vergadering te 
houden op 13 Januari. Om aan gerezen bezwaren tegemoet te 
komen zal een half uur later en dus om 8 uur worden begonnen. 
Na rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Candidaat-Ieden. 
dr. H. Dassel, Kraneweg 42a, Groningen. (Voorgesteld door J. rf. 

Walles). 
G. Huizinga, Stoeldraaic rstraat 11—13, Groningen. (Voorgesteld 

door G. F. Schut), 
Bedankt als lid (per 31 Dec. 1940). 

G. J. Wiegertjes, Hoogezand. 
Bedanken ingetrokken. 

C. van Nes, Oude Boteringestraat 28, Groningen. 
Verzoek. 

De penningmeester verzoekt overmaking of storting van de 
contributie voor 1941 op zijn girorekening no. 128363, ten name 
van S. S. Ongering 

Vergadering. 
De Februari vergadering wordt nader per convocatie bekend 

gemaakt. 

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

Verslag der vergadering van 15 December 1940. 
Aanwezig 39 leden. De voorzitter opent de druk bezochte 

vergadering, waarna goedkeuring der notulen. De beeren van 
Wunnik en Sikkens worden tot lid aangenomen. Door den heer 
van de Ven wordt als candidaat-lid voorgedragen mevr. M. Knols-
Helmer, terwijl zich als lid opgeeft, de heer M. G. Kuijpers. 

De jaarvergadering zal, met goedvinden der aanwezigen, wor
den gehouden op Zondag 26 Januari a.s. 

De voorzitter deelt mee, dat het bestuur ter oore is gekomen, 
dat leden van onze vereeniging met onze rondzendboekjes naar-
een handelaar zouden zijn gegaan om deze daaruit zegels te laten 
nemen. Dit wordt door het bestuur ten zeerste afgekeurd; wan
neer dit nog eens mocht voorkomen, wordt het betreffende lid 
van het rondzendverkeer uitgesloten. 

De heer du Saar heeft een rondzending ontvangen, waarvan 
het hangslotje van de portefeuille beschadigd was; hij heeft mej. 
Maussen direct gewaarschuwd. Wanneer zich zoo iets mocht her
halen, moet degene, die dit constateert, zijn ^^oorganger, eventueel 
het bestuur, aanstonds daarvan in kennis stellen, om te kunnen 
nagaan of er soms verkeerde bedoelingen in het spel zijn. 

De heer van de Ven deelt de prijzen uit, welke hem besteld zijn 
en door hem zijn aangekocht voor het bedrag op de kienkaarten 
gewonnen. De voorzitter dankt den heer van de Ven voor de 
moeite en zorgen hieraan besteed. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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De gratis-verloting en het gezelschapsspel sluiten deze prettige 
bijeenkomst. J. H . 

Nieuwe leden. 
31. M. C. van Wunnik, Statensingel 191, Maastricht. 
70. J. Sikkens, Bergerstraat 143, Heer bij Maastricht. 

. . . H. Smeets, Villa Nerum, Valkenburg (Oud lid). 
Candidaat-leden. 

mevr. M. Knols-Helmer, Kleine Gracht 11, Maastricht (voorge
dragen door J. van de Ven). 

M. G. Kuypers, adj. commies der dir. bel., Wimmerstraat 2, 
Eygelshoven. (eigen aangifte). 

Overleden. 
28. D. Dade H. D.zn., Buyskesweg 5, Enkhuizen. 

Bedankt. 
67. J. J. A. Harbrink Numan, Aalst (Gem. Waalre). 

110. dr. Chr. J. C. Ketller, Valkenburg. 
134. H. Strijkers, Treebeek. 

Volgende bijeenkomsten. 
2ondag 26 Januari 1941, jaarvergadering, om 3.30 uur n.m. 
Maandag, 3 Februari, beurs, om 7.30 uur n.m., telkens in de 

bovenzaal van Hotel de l'Univers, Kleine Staat 12, Maastricht. 
N.B. Den leden wordt opmerkzaam gemaakt om de contributie 

1941 voor de jaarvergadering te storten op de postrekening van 
onze vereeniging No. 30447, wil men in aanmerking komen voor 
een prijs bij de gratis-jaarverloting. 

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

JAARVERSLAG 1940. 
Het jaarverslag over 1939 eindigde zeer hoopvol, wat onze ver

eeniging betrof. Op 1 Januari 1940 was de stand van ons ledental 
96 en we spraken dan toen ook de wens uit, dat we spoedig de 
zo vurig verlangde 100 mochten bereiken. Onze wens werd ook ver
vuld, want op 1 Februari 1940 bereikten we de 99, op 1 Maart de 
100 en op 1 Mei hadden we zelfs 103 leden, te weten 75 binnen- en 
28 buitenleden. Zelfs op 1 Juni nog 101. Maar de Junimaand 
bracht ons de 24 ste en vele bedankjes, zodat naar schatting 
(nauwkeurig opgeven is onmogelijk) ons ledental op het ogenblik 
ongeveer 85 bedraagt Laten we hopen, dat het aantal in 1941 
we r stijgt. We zijn op ' t ogenblik een vereniging met verspreide 
leden, daar velen tijdelijk de stad hebben verlaten, sommigen zelfs 
zonder hun nieuw adres op te geven. Dit is jammer, want het 
bemoeilijkt de bij-houding van de leden-administratie. In ' t afj^e-
lopen jaar zijn 6 ledenvergaderingen gehouden, die alle door onge
veer 25''/o van ons ledenaantal werden bezocht. 

Na de beëindiging van de oorlog in ons land, hadden we ook 
op 10 Juni weer onze ledenvergadering. Echter kwam in deze 
maand de bombardementsnacht van 24 op 25 Juni en werd daar
door ons verenigingsleven stop gezet. Echter begon onze stad in 
September weer op te leven en durfden we het aan om in October 
een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven. Deze werd op 6 
October gehouden en nog door een 17-tal leden bezocht. Ook in 
deze maand werd onze stad vele malen door vijandelijke vliegtui
gen bezocht en wederom verdwenen vele van onze leden. Nu 
besloot het Bestuur om voorlopig maar geen vergaderingen meer 
te beleggen en rustig de loop der dingen af te wachten. 

In 1940 werden twee verlotingen gehouden, in Maart en N o 
vember. 

Vooral de Novemberverloting getuigde van de wil van het 
bestuur om zoveel mogelijk normaal door te gaan. 

Het rondzendverkeer werd na Mei stopgezet en in November 
in kleine kring weer ingesteld. 

In 1940 hadden de volgende bestuurswijzigingen plaats: admi
nistrateur werd de heer Muts, die tevens in November voorlopig 
het penningmeesterschap op zich nam; een woord van dank aan 
hem op deze plaats, voor zijn bereidwilligheid dit — onder de 
bestaande omstandigheden — op zich te nemen. 

Eén lid, de heer [. M. U/ tenhoudt , ontviel ons, bij de vervulling 
van zijn plicht voor het vaderland. 

Ik wil clit verslag beëindigen met aan al onze leden, natiens 
het bestuur een voorspoedig 1941 toe te wensen en met de lOop, 
dat we elkaar weer spoedig in onze gezellige vergaderingen kun
nen weerzien. Wij blijven paraat voor aller belangen en hopen, dat 
allen ons ook in 't nieuwe jaar trouw zullen blijven om, wanneer 
de tijd daar is, weer gezamenlijk aan de slag te gaan en weer de 
100 te bereiken. Leve de Postzegelvereeniging Helder ! 

De Secretaris 
J. M. F. RUDER. 

Javastraat 139, den Hilder. 
Bedankt per 1 Januari 1941. 

C. Schot, Oosterweg 34, Purmer. 
G. F. Kloprogge, Narcisstraat 67, Den Helder. 

Adresverandering. 
G. P. Liefheid, thans Voorstraat 45, Heukelum (Z.H.). 

Stort Uw contributie op giro 335511 ten name van den pen
ningmeester van P. V. H. Dit vereenvoudigt de administratie. 

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

Verslag der vergadering van 22 December 1940. 
De vice-voorzitter opent de vergadering, en deelt mede, dat de 

voorzitter en secretaris verhinderd zijn de vergadering bij te 
wonen. Hij heet allen hartelijk welkom, speciaal een candidaat-lid, 
waarna de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De can
didaat-leden worden met algemeene stemmen aangenomen als lid 
en geïnstalleerd. 

De heer Frieschnigg deelt mede, dat de heer Rennotte, wegens 
vertrek naar België, als lid bedankt. Hij verzocht hem de groeten 
aan de leden over te brengen, daar hij niet in de gelegenheid is 
persoonlijk afscheid te komen nemen. 

Voor de verlotingscommissie van de jaarverloting worden aan
gewezen de beeren Closset, de Rouw en Schoenmakers. 

Na de gewone verloting sluit de voorzitter de goed bezochte 
vergadering. 

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

Candidaat-lid. 
T. L. Houdret, Kerkrader«rraat 27, Eijgelshoven. 

Bïd tnkt . 
ir. E. Rennotte, Eijgelshoven. 
J. Moonen, Nuth. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 26 Januari 1941, des morgens 11 uur, in 

Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 
Mededeeling. 

De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1941 (ƒ 4.—), 
vóór 1 Februari te voldoen op postrekening 144344 t.n. van den 
penningmeester, P. Schoenmakers, te Heerlen. Na dien datun. zal 
op hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

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

Verslag der vergadering van 12 December 1940. 
De vergadering wordt door den voorzitter geopend met een 

woord van welkom aan de leden in ons nieuw vereenigingslokaal, 
dat er keurig verzorgd uitziet. 

Het doet de leden verder een genoegen mej. Feenstra weder in 
hun midden te zien en hopen, dat zij voortaan onze vergaderingen 
weder trouw zal kunnen bezoeken. 

De notulen worden goedgekeurd. De aanstaande jaarverloting 
wordt daarna besproken en de beeren Meijer en Beukema worden 
wederom bereid gevonden voor de samenstelling zorg te dragen. 

Veel zegels komen ter tafel en na een mooie verloting volgt 
sluiting. J. H. F. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

23 Januari 1941, des avonds 7.30 uur in café Restaurant „de 
Faun", Heerestraat, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 21 November 1940. 
Aanwezig 11 leden. Te 3 uur opent de Eere-Voorzitter, de heer 

D. E. Wolfert, de vergadeiing- en wenscht alle leden welkom. De 
notulen van de vorige vergadermg worden voorgelezen en onge
wijzigd goedgekeurd. 

Daarna volgt bespreking van eenige nieuwe uitgiften, de inge
komen stukken en tijdschriften. De bestellingen van de nieuwe 
anti-tering van België worden genoteerd. 

Vervolgens komt de bezid.tigmg van de verzameling Roemenië 
van den heer D. E. Wolfen aan de beurt. 

Na de rondvraag sluit d . voorzitter de vergadering om 5,30 uur. 
H. A. L. 

Bedankt per 31 December 1940. 
J. W. Kalhorn, Axel. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag ?5 Januari 1941, des namiddags 3 uur 

in Hotel „de Arend", Terneuzen. 

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

Vergadering van 15 December 1940. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat er deze 

maand 5 candidaatleden zijn. Hij heet de aanwezige candidaatleden 
en den introducé hartelijk welkom, en hoopt, dat de groei van 
onze Vereeniging in hetzelfde tempo door mag blijven gaan. De 
notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor kennisge
ving aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat hij van den heer 
Cappel een prachtcollectie falsificaten voor het album heeft ontvan
gen. Hierna volgt de gebruikelijke verloting. 

De voorzitter deelt dan mede, dat zich nog een zesde candidaatlid 
heeft aangemeld, inderdaad een record voor één vergadering. Ook 
maakt hij bekend, dat de heer Engelkamp via de vereeniging de 
nieuwe Mebus-catalogus kan leveren, waarvoor men zich na afloop 
der vergadering kan aanmelden. 

Bij de rondvraag deelt de heer Rosenbaum mede, dat de Belgische 
zegels voor de muziekkapel van Koningin Elisabeth verkrijgbaar zijn 
op blad via de clearing via onze vereeniging voor pl.m. ƒ 2.50 
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij het bestuur. Hiervan werd 
druk gebruik gemaakt. Daar er verder niets meer aan de orde is, 
sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. J. M. K. 

Candidaat-leden. 
E. E. Haagens, Markt 13, Waalwijk. 
B. M. P. van Griethuysen, Bosscheweg 19, Vught. 
B. de Geus, Merheimstraat 23, Boxtel. 

Bedankt. 
W. Rupf, den Bosch. • 
L. Kentgens, Hengelo. 

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

Verslag der vergadering van 29 December 1940. 
In tegenwoordigheid van een ruim aantal leden werd deze verga

dering door onzen voorzitter op de gebruikelijke wijze geopend. 
De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. 
Onder de ingekomen ftukken was een mededeeling, dat in België 

uitgegeven werd een vel met postzegels „Muziekkapel Koningin 
Elisabeth", afgestempeld op den eersten dag der uitgifte. Over het 

blad met deze zegels werd van gedachten gewisseld. Eveneens werd 
de kerkenserie besproken. De ingekomen catalogussen van de Firma 
van Bierbeek werden verdeeld. 

Het bestuur werd met een lid uitgebreid. Met algemeene stemmen 
werd de heer Bosch gekozen. 

Twe? adspirant-leden werden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Bij de rondvraag stelt het lid Bakker de vraag of andere landen 
buiten Nederland en België ook verzameld werden. 

De heer Oudens reikte daarna manco-lijsten uit. 
De voorzitter was van meening, dat de leden meer er toe moeten 

over gaan, om dergelijke manco-lijsten in te dienen. De heer v. d. 
Boom besprak de mogelijkheid om een verzameling van een over
leden lid in haar geheel over te nemen. De kwestie rondzendingen 
kwam daarna aan de orde. 

Nadat de voorzitter op de gestelde vragen toelichtingen had gege
ven, besprak de heer Oudens enkele plaatfouten van de laatst 
verschenen kinderzegels. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter met de beste 
wenschen voor het nieuwe jaar deze zeer prettige en leerzame ver
gadering in de hoop, dat er meer zulke vergaderingen in de toe
komst gehouden zullen worden. 

Nieuwe leden. 
S. Bayer, Winteraak 223, Pos- Sittard. 
M. J. A. Bakker, Seringenlaan 41, Geleen. 

Adreswijzigingen. 
L. Konings, Rijksweg 46 N, Sittard. 

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

Nieuwe leden. 
Adr. J. Gjertsen, Oosterduinweg 48, IJmuiden (wegens foutieve 

opgave Nov. nr. als bedankt opgegeven). 
Ph. Bakker, Strick van Linschotenstraat 25, Beverwijk. 
H. R. E. Huygens, Meeuwenlaan 57, IJmuiden-Oost. 
A. P. R. Obermann Jr., Hofdijklaan 7, Driebuis gem. Velsen. 
Joh. Katers, Alberc Cuypstraat 19, IJmuiden-Oost. 
A. G. van Oostveen, IJmuiderstraatweg 25, IJmuiden-Oost. 

Bedankt. 
H. Dade, tijd. Dorpstraat 21, Castricum (wegens overlijden). 
P. H. Moeys, Tuinderstraaf 42, IJmuiden-Oost (vertr. zonder 

nader adres). 

Vergaderingen. 
De vergaderingen voor het verder gedeelte van de maand 

Januari en de geheele maand Februari worden gehouden op 24 
Januari, 7 en 21 Februari des avonds te half acht in het Patro
naatsgebouw, Engelmundusweg hoek Zeeweg. 

G. de H. 

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

Verslag der vergadering van 23 December 1940. 
Bij ontstentenis van den heer Polling, opent de heer Kroger 

de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De vergadering 
is matig bezet, doch er heerscht een gezellige sfeer. De agenda is 
kort en wordt vlug afgewerkt. Ingekomen stukken zijn er niet, 
zoodat na voorlezing der notulen reeds tot de rondvraag wordt 
overgegaan. Voorgesteld wordt door den heer Hageman om te 
vergaderen op een avond, wanneer het opkomende maan is, het 
is dan gemakkelijk zich op straat te bewegen en indien er andere 
leden zijn, die er ook zoo over denften, zullen wellicht meer be
zoekers ter vergadering komen. Na eenige discussie wordt dit 
voorstel aangenomen. Voorloopig wordt op den 2en Maandag van 
elke maand vergaderd, terwijl convocaties aan de leden zullen 
worden gezonden, daar het maandblad eerst later in het bezit 
van de leden is. Met de zaalhouder zal hierover worden gesproken. 
Voorgesteld wordt door den secretaris om ééns per maand op 
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Zaterdagmiddag een z.g.n. beurs en ruilmiddag te organiseeren. 
Eenige reclame is hiertoe noodig, terwijl op zoo'n middag voor 
de vereeniging propaganda kan worden gemaakt om zoodoende 
het ledenaantal te vergrooten. Dit voorstel zal op de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden onderzocht en op de vergadering zal 
hierover verslag worden uitgebracht. 

Hierna wordt het officieele gedeelte der vergadering gesloten, 
en volgt de gebruikelijke verloting voor de aanwezigen. 

Door den heer Birnbaum worden een aantal prijzen gratis 
beschikbaar gesteld, welke door den heer Kroger onder dankzeg
ging worden aanvaard. 

Nadat de heer Kroger alle aanwezigen een goed utieinde van 
1941 heeft toegewenscht, gaat de vergadering om 10.30 uur 
uiteen. D. P. J. 

Nieuw lid. 
F. G. Riesz, Nieuwe Park 8, Gouda. 

Candidaat-lid. 
H. N. Spruyt, Joubertstraac 60, Gouda. 

Bedankt als lid. 
D. M. van Hoorn, Doelestraat 12, Gouda. 

Rectificatie, 
mej. T. Verhoek, F. "W. Reittzstraat 14, Gouda, moet zijn: 
mej. T. Verkaaik, F. W. Reitzstraat -4, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 18 December 1940. 
Ook in deze vergadering was de opkomst bevredigend, nl. 19 

leden en 2 candidaat-leden. 
Voor de gewone huishoudelijke zaken was weinig tijd nodig. De 

beide candidaat-leden werden met algemene stemmen toegelaten. 
Voor de rondzendingen is weer een behoorlijke voorraad boekjes 
met zegels aanwezig. 

Bij de aanwezigen bleek wel animo te bestaan voor de vervan
ging van de gewone maandelijkse verlotingen door het kienspel. 
Het bestuur zal deze zaak verder bekijken. 

Het grootste deel van de tijd kon verder besteed worden aan 
veiling en verlotingen. Bij de jaarverloting ontving ieder een zeer 
behoorlijke prijs, terwijl ook de nieuwe leden, die aan de verloting 
nog niet konden deelnemen, niet met lege handen naar huis keer
den. C. S. 

Nieuwe leden (per 1 Januari 1941). 
J. H. van Haaren, Langestraat 123, Amersfoort. 
J. W. P. van den Berg, Soesterweg 364, Amersfoort. 

Bedankt als lid (per 31 December 1940). 
P. Staal, Le Grasweg 6, Laren (N.-H.). 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 22 Januari 1941, des avond half acht 

in Hotel „Monopole", Amersfoort. 
Tot Woensdag 22 Januari ^.s. bestaat gelegenheid tot afdracht 

van de contributie over 1941 ad ƒ 3.— bij den Penningmeester, den 
heer Artz, Ternatestraat 6, Amersfoort, gironummer 300094. Na 
die datum wordt over de contributie beschikt met verhoging van de 
incassokosten. 

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

Verslag der Jaarvergadering van 24 December 1940. 
Aanwezig zijn 22 leden. Nadat de voorzitter om 7.45 uur op de 

gebruikelijke wijze heeft geopend, krijgt de secretaris gelegenheid 
het jaarverslag voor te lezen. De resultaten over het afgeloopen 
jaar blijken uit dit verslag alleszins bevredigend. ' 

Tegen een verlies van 4 leden zijn weer 11 nieuwe leden geboekt; 
het ledental bedraagt momenteel 35. ■ 

Een ver doorgevoerde propaganda stelde ons in staat, verza

melaars van buiten Santpoort met onze vereeniging kennnis te 
laten maken. Dit kostte onze toch al niet groote kas véél meer 
uitgaven dan het vorige jaar; ook heeft dit eenige bestuursleden 
veel tijd gekost. Het resultaat was echter merkbaar en maakte 
alles goed. Het rondzendverkeer heeft, mede door de spannende 
Meidagen, een knak gekregen in het afgeloopen jaar; het heeft 
maanden geduurd, vóór het vertrouwen in de leden terug was 
rm weer boekjes in te sturen. Een verrassend herstel is echter 
reeds lang ingetreden; uit één der laatste rondzendingen werd 
voor meer dan 50 pet. verkocht. Tevens zijn weer diverse 
attracties gehouden. De heer Snitjer introduceerde een geheel 
nieuw gezelschapsspel, wat veel succes oogstte. Ook de traditio
neele prijsvraag van dezen heer bleef niet uit en was zeer origineel. 
Naast eenige kleinere verlotingen zijn een drietal gehouden met 
voor alle leden een prijs. Dank zij ons eerelid, den heer Traanberg, 
hebben wij deze ■verlotingen kunnen organiseeren. Genoemde heer 
heeft ons veel zegels geschonken, waarvoor wij den heer T. zeer 
dankbaar zijn. Ons gezelschapsspel verheugt zich in een groote 
populariteit; dikwijls zijn zeer mooie prijzen te winnen. En weer 
is het de heer Snitjer, die veelal onder zeer moeilijke omstandig
heden zegels voor het kienspel „te pakken" krijgt; welke het 
bezitten zeker wai rd zijn. Nadat nog meerdere onderwerpen zijn 
aangehaald besluit de secretaris zijn verslag met de wenschen van 
een voorspoedig 1941 voor onze vereeniging. De penningmeester 
komt hierna aan het woord en geeft den aanwezigen een overzicht 
van het financieele gedeelte. 

Ook dit verslag is, ondanks eenige hoogere uitgaven, zeer 
gunstig te noemen en het saldo van de jaarrekening is bevredigend. 

Na dit officieele gedeelte volgt een avond van louter attracties. 
De hoofdschotel is wel een groote gratis verloting voor alle leden 
en donateurs. De hoofdprijs blijft er to t het laatste moment in en 
dit verhoogt dus de spanning. Een jaarvergadering zonder bloemen 
is bij ons ondenkbaar; de heer Pietersen heeft weer voor prachtige 
cyclamaplanten gezorgd, welke één voor één van tafel verdwijnen 
in de handen van gelukkige winnaars. Door een prachtige geste 
van den heer Overduin wordt onze kas gestijfd. Een dissonant van 
dezen avond waren de gesprekken over de veelbesproken prijsver
hoogingen. Het is te hopen, dat de prijzen zich spoedig zullen 
stabiiiseeren. In het „Maandblad" van December jl. komt, via de 
advertentiën, meer vraag dan aanbod voor. Zwakkelingen onder 
onze broeders zullen t.z.t. bezwijken voor de verlokkende prijzen, 
welke door de handelaren geboden worden. Een bliksemslag bij 
heldere hemel veroorzaakte de „speciale aanbieding" op pagina 1 
(omslag) van genoemd „Maandblad". Houd t het hoofd daar maai 
eens koel bij ! Staat de ohilatelie op een ongunstig keerpunt ? 
Niemand weet dit nog zeker, doch er zijn voor teekenen . . . . 

V . M. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: W. M. LANKHORST, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 

Tel. 3278. 

Vergadering van 8 December 1940. 
Aanwezig bij opening om 2.30 uur 14 leden. Notulen en jaar

verslag worden voorgelezen en goedgekeurd. Ledental bedraagt 27. 
In dit jaar werden 25 rondzendingen afgewikkeld, waaruit voor 
een bedrag van ƒ 1008,17 werd verkocht. De winst en verliesreke
ning wijst een batig saldo van. ƒ59,81 aan. Als lid wordt aange-
romen mevr. M. W. Heeroma. » 

De secretaris deelt mede, dat hij na rijp beraad besloten heeft 
zijn functie neer te leggen. De heer Lankhorst, welke bij oprich
ting der club deze functie vervulde, stelde zich wederom beschik
baar en werd zonder hoofdelijke stemming als zoodanig benoemd. 

Hierna volgt sluiting te pl.m. 4 uur. 

Nieuw lid. 
mevr. M. W. Heeroma, Storm van 's Gravensandeweg 39, Wasse

naar. 
Candidaat-lid. 

W. van der Worp, Hoflaan 4, Wassenaar. 

Adresverandering. 
M. Feddema, Kiplaan 19, Den Haag. • 
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Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam Z. 

Aangezien mededeelingen voor het Maandblad vóór den 5den 
der maand moeten worden ingezonden kon het verslag der ver
gadering gehouden op 5 Januari 1941 niet worden opgenomen. 

Nieuwe leden. 
179. J. J. te Riet, Elegaststraat 7 III, Amsterdam W. 
195. mej. M. Wessel, Swammerdamstraat 5 hs. Amsterdam O. 
242. J. van Gelderen, Torricellistraat 5, Amsterdam O. 
247. J. F. G. Meyer, Olympiaplein 67, Amsterdam Z. 
251. L. Prast, Paramaribostraat 11611, Amsterdam W. 
257. D. Rennes, Haarlemmerweg 83 IV, Amsterdam W. 
288. M. van Gelderen, Rijnstraat 56 hs. Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
H. Verbeet, Gem. ambtenaar, Geuzenkade 43III, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door H . Th. Neyenhuys). 
J. W. La Rondelle, Postzegelhandelaar, Sarphatipaik 107, Amster

dam O. (Voorgesteld door Th. v. Riet). 
H. Brouwer, procuratiehouder, Surinameplein 50 II, Amsterdam 

W. (Voorgesteld door F. Koch). 
L. Asscher, Bureauchef, Merwedeplein 57 I, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door W. D. Maliniak. 
Bedankt per 31 December 1940 . 

39. J. Strasser. 122. E. H. J. Tammeryn Jr. 
49. D. Buikema. 208. K. Hamming. 

107. N. C. Strijder. 125. H. F. de Miranda. 
283. A. Th. C. Siebbeles. 

Adresveranderingen. 
173. A, van der Nat, thans bij La Tas, Singel 306, Amsterdam C. 
271. M. Maletzky, thans Groenmarkt 25rood, Dordrecht. 
287. J. J. Walker, thans Bosch en Lommerweg 335II, Amster

dam W. 
104. A. C. Waker, thans Moersbergenlaan 6, Doorn. 

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

sten voorloopig niet worden gehouden. 
Vergaderingen. 

Vergaderingen in den vervolge iederen eersten Zondagochtend 
der maand. 

Ruilochtend. 
Ruilochtend in den vervolge iederen derden Zondagochtend der 

maand. 
Jaarvergadering. 

Zondagochtend 2 Februari 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak, 
Amsterdam. Aanvang 10.30 uur precies. 

Bestuursverkiezing. 
Deze vindt plaats in de vergadering van 2 Februari a.s. Dit 

jaar treden reglementair af de beeren K. E. König (voorzitter), 
W. W. Helmholt (vice-voorzitter), A. Tybout (2e secretaris-
bibliothecaris), en J. A. Mik (veilingmeester), die zich allen her
kiesbaar stellen. Beleefd wordt verzocht eventueele candidaten 
omgaand aan den secretaris te willen opgeven. 

Ruilochtend. 
Zondagochtend 16 Februari 1940, in „De Roode Leeuw", 

Damrak, Amsterdam. Aanvang 10.30 uur. 
Mededeeling. 

Er wordt aan herinnerd dat de ruilochtend op 19 Januari 1941, 
zulks in verband met den op dien dag te houden gezelligen middag 
niet doorgaat. 

b. Onze vergaderingen en bijeenkomsten mogen alleen worden 
bezocht door leden. Introducees mogen niet worden toegelaten. 
Toegang aan de leden mag alleen worden verleend op vertoon van 
een uitnoodigingskaart, welke ieder lid éénmaal per maand zal 
worden toegezonden. De uitnoodigingskaarten zijn strikt per
soonlijk. 

Vergeet dus niet Uw uitnoodigingskaart ! ! ! ! 

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

ƒ 3.50, te willen overmaken op de Gemeente-Girorekening der 
Vereeniging P. 3017 (Penningmeester den heer C. Latdorp, 
Fahrenheitsingel 32, Amsterdam O.) Na 15 Februari 1941 zal 
anders over genoemd bedrag, verhoogd met 15 cent incasso-kosten 
moeten worden gedisponeerd. 

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

Verslag der vergadering van 4 December 1940. 
Om 8.10 uur opent de vice-voorzitter wegens ongesteldheid van 

den voorzitter de vergadering bestaande uit 39 leden. De notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Aangaande de te houden tentoonstelling in de vergadering van de 
maand Maart zullen aan de leden nadere bijzonderheden worden 
medegedeeld. 

Ingekomen was een aanbieding van. de catalogus „Prinet" van 
België en Koloniën, 17 leden wenschen deze catalogus te ontvangen. 

De veilingscommissie deelt mede, dat kavels voor de te houden 
veiling in de Januarivergadering tot 27 December kunnen worden 
ingezonden. Voor deze veiling gelden de gewone voorwaarden. 

Daarna volgde de gewone maandelijksche verloting, waarbij voor 
ƒ 15.— aan prijzen werd verloot, waarna sluiting. 

Nieuw lid. 
P. J. Krüger, Staringstraat 13, Eindhoven. 

Candidaatleden. 
V. V. Lyf, Helmerslaan 14, Eindhoven. 
J. Naninck, Korenbloemstraat 68, Eindhoven. 

Adreswijzigingen. 
J. F. van Abbe, thans Bilderdijklaan 3, Eindhoven. 
B. Kerssemakers, thans Broerelaan 7, Eindhoven. 
H. Stegeman, thans Wattstraat 34, Eindhoven. 

Bedankt. 
K. A. Heymans Jr., Schieweg 77a, Rotterdam. 
G. Jaminé, Ursulinenklooster Hamont (België). 
W. Loomans, v. Panhuisstraat 17a, Groningen. 
L. J. V. d. Pol, Directeur Sanatorium Son. 
Jr. D. J. H. N . de Beer Portugael, Vught. 

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

Verslag der vergadering van 12 December 1940. 
Aanwezig 62 leden. Om 7.30 uur opende de voorzitter de ver

gadering met een woord van welkom, in het bijzonder aan een 
aantal nieuwe leden, die voor het eerst onze vergadering bijwoon
den. Ook aan mej. Schermer, die reeds lang lid is, doch nimmer 
een vergadering bezocht. Verder gaande wenschte de voorzitter, 
dat mevr. Cornelissen-Goedkoop, die voor het goede doel Kinder
zegels aan de leden verkocht, het zoo druk zou krijgen, dat zij 
met voldoening en met zoo weinig mogelijk zegels bij het einde 
der vergadering naar huis zou keeren. 

Hierna kwamen eenige punten van huishoudelijken aard aan de 
orde. Het Bestuur meende, dat door de tijdsomstandigheden het 
niet gemotiveerd zou zijn om het jaarfeest te houden, zooals wij 
dat gewoon waren. Dit vond dan ook bijval door de vergadering, 
besloten werd een gratis verloting te houden zonder nieten. 

Deze verloting zal plaats hebben in de eerste vergadering te 
houden in Februari 1941. Tevens werd besloten om twee vergade
ringen per maand te houden en wel den eersten en derden Don
derdag van elke maand. 

Na nog eenige oogenblikken gesproken te hebben over een op 
te richten bibliotheek, gaf de voorzitter het woord aan den secre
taris. • 

De notulen werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Bij de ingekomen brieven was een schrijven van dr. Bosch, waarin 
deze informeerde, of er onder de leden verzamelaars of handelaren 
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zijn van Maximum kaarten Mochten deze onder de leden zijn, 
dan kunnen zij zich met den bovengenoemden heer in verbinding 
stellen Het adres is dr M H J Bosch J r , Plein 5, Nijkerk 
Hierna werd een brief van den heer B de Jong uit Brussel voor
gelezen, waaruit vernomen werd, dat zijn gezin en hijzelf in goede 
gezondheid verkeerden, dank werd gebracht voor zijn benoeming 
tot correspondeerend lid 

Daarna werd het officieele gedeelte der vergadering gesloten en 
overgegaan tot de maandelijksche verloting 

De veiling was weer zeer geanimeerd en de veilingmeester kan 
dan ook weer terugzien op een goed geslaagden avond Hierna 
werd de vergadering gesloten en ging men over tot ruil en koop 
van postzegels P F v D 

Mededeehng. 
Volgens Art 3 van het Huishoudelijk Reglement is de heer B 

de Jong benoemd tot Correspondeerend lid der Vereeniging in 
België 

Nieuwe leden. 
127 mr J C H Niegeman, Laan v Suchtelen v d Haere 3, 

Bussum (Voorgesteld door A Schootemeijer J r ) 
128 H H van Laer, Boschlaan 37, Bussum (Voorgesteld door 

P J Buil) 
129 A F K Paree, van der Helstlaan 39, Naarden (Voorgesteld 

door W J Smit) 
130 J F Nordemann, Mi iderbinnenweg 15, Weesp (Eigen aan

gifte) 
131 G S van Voorst, Brediusweg 22a, Bussum (Voorgesteld door 

G Hooghwinkel) 
132 A R v d Graaf, Spoorstraat 19, Nijkerk (Voorgesteld door 

J W V d Krol) 
133 J Beitsma, Bankastra i 6, Amersfoort (Voorgesteld door P 

F van Doorn) 
134 S V d Laan, Reestraat 42, Hilversum (Eigen aangifte) 
135 J P Th Rittershau , Rembrandtlaan 31, Naarden (Eigen 

aangifte) 
Vergaderingen. 

Vergaderingen m den ■> ci volge lederen eersten en derden Don 
derdag der maand. 

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

Hilversum 

Verslag der vergadering van 19 December 1940. 
Aanwezig 57 leden De voorzitter is wegens lichte ongesteldheid 

met kennisgeving afwezig De vicevoorzitter, de heer J M H 
ten Kate, opent om 7 5s uui de vergadering, na een woord van 
welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder aan de inmiddels 
ingeschreven nieuwe leden en voorts den heer A Klarenbeek, die 
na zijn ziekte zich voor het eerst weer in ons midden bevindt 
De heer Klarenbeek brengt de vergadering dank voor de tijdens 
zijne ziekte betoonde belangstelling De notulen van de vorige 
ledenvergadering worden, na voorlezing, ongewijzigd goedgekeurd 
Vervolgens behandeling van een viertal ingekomen stukken Be
treffende de op 16 Januau as te houden jaarvergadering deelt 
de voorzitter mede, dat e\entueele voorstellen schriftelijk bij den 
secretaris moeten worden ingediend uiterlijk 31 December a s De 
kascommissie wordt verzocht zich in verbinding te stellen met den 
penningmeester Vervolgens wordt het voorstel aangenomen om 
2en Kerstdag, des middags van 1 30 uur tot 5 uur in de grootste 
zaal van de Openbare Leeszaal alhier een extrabeurs te houden, 
welke voor een ieder vrij toegankelijk zal zijn Genoemd voorstel ' 
vindt instemming, doordat gebleken is, dat de alom bekende Zater f 
dagmiddagbeurs in een dringende behoefte voor de philatelisten 
voorziet en vele verzamelaars en handelaren van elders deze beurs 
komen bezoeken Dikwijls is de daarvoor gebruikelijke zaal te 
klein, waarom het bestuur gemeend heeft voor de extra beurs de 
grootste zaal van het gebouw der Openbare Leeszaal alhier te 
huren Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en wordt 
overgegaan tot het veilen van diverse kavels Na de pauze vmdt 
een Amerikaansche en een gratisverloting plaats Voor de Ameri
kaansche verloting waren zeer goede prijzen beschikbaar gesteld 

en er wordt met veel genoegen aan deze verloting deel genomen 
Ook de gratis verloting bracht een keur van prijzen De vergade
ring wordt door den vicevoorzitter op de gebruikelijke wijze en 
na een prettig Kerstfeest en een wederzien in 1941 te hebben ge
wenscht om 10 uur gesloten, waarna de leden nog gezellig bijeen 
blijven voor onderlingen ruil en koop 

Nieuwe leden. 
W E J van Beek, Neuweg 236, Hilversum 
P Wallmann, Vaartweg 149, Hilversum 
G Verdoner, Trompenbergerweg 45, Hilversum 
C Hufen, Coehoornstraat 38, Hilversum 
J van der Klei, Koekoekstraat 47, Hilversum 
Joh J Schagen, Rigelstraat 79, Hilversum 
P H van Roon, Elzenlaan 38, Hilversum 
J Schagen, Kamerlingh Onnesweg 157, Hilversum 
W van den Berg, Hortensiastraat 17, Hilversum 
E Brinkman, Witte Kruislaan 33, Hilversum 
T Hiensch, 's Gravelandscheweg 62, Hilversum 

Candidaatiid. 
H J Nobels, Hilversum 

Bedankt als lid. 
G "W Tollenaar, Hilversum 
K C Fehres, Hilversum 
W S Bitter, Hilversum 
F Hayer, Laren (N H ) 

Rondzending. 
De leider der rondzending verzoekt om toezending van boekjes 

voor de rondzending 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Donderdag 20 Februari 1941. Aanvang 
7.30 uur. 

Attentie. 
Vergeet U met Uwe convocatie ter vergadering mede te bren

gen ? 

Postzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam 
Secre ans P. C. KORTEWEG, Bennebroek 

Onze nieuwe voorzitter. 
In de 15 December j 1 gehouden Bestuursvergadering werd met 

algemeene stemmen tot voorzitter gekozen de heer J W F Bunge 
te Nijmegen Moge onze vereeniging zich onder leiding van den heer 
Bunge krachtig blijven ontwikkelen ' 

Afdeehng stempels Nederland. 
Het aantal deelnemers aan deze afdeehng wordt steeds grooter, 

wat onder de huidige omstandigheden geen verwondering behoeft 
te wekken het verzamelei van afstempelingen is belangwekkende 
postgeschiedenis en de prijzen ondergingen nog geen wijziging van 
belang 

In circulatie werden thans gebracht een zending Puntstempels op 
brief, een dubbele zending Kiemrond op geheel stuk en een 3vou
dige zending Grootrond op idem 

ZIJ, die aan deZe rondzendmgen alsnog wenschen deel te nemen 
worden uitgenoodigd zich ten spoedigste aan te melden 

Contributie 1941. 
Voor zoover nog niet gegireerd worden de leden verzocht hun 

contributie 1941 ad ƒ 4 — te willen overschrijven op postrekening 
49270 van den heer P C Korteweg te Bennebroek 

Vraag: 
Ongebruikt Oostenrijk 
Oud Frankrijk 
Boekjes Ned en Kol , idem Europa 

Overleden. 
H D Dade 
H Marsé * 
Th H Klinkhamer 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Nieuwe leden. 
G De Croes, Bisschop Drehmannstraat 15, Roermond 
J F Borghouts, Burg Hoffmanstraat 23, Rotterdam 
F van den Hoonaard, 'Wilhelminaplem 8, Roermond 
dr F G M van Kimmenade, Geldrop 

Adreswijziging. 
F J Bingen, thans St Josefstraat 61,Tilburg 

Ledental. 
Het aantal leden bedroeg per 1 Januari 1941 308 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1940. 
De opkomst van deze vergadering was — vermoedelijk in ver

band met de strenge koude — iets geringer, dan in November 
Wederom werd het aantal leden met een uitgebreid de heer C 
Schouwink had zich aangemeld en door den voorzitter, den heer 
P J F Dieho, na ballota:;e met een enkel woord welkom geheeten 

Naar aanleiding van een vraag van den heer E G Haverkate 
had de secretaris zich tot den hoofdredacteur van het Maandblad 
gewend met een verzoek om inlichtingen betreffende de internatio
nale ruilmogelijkh.den Voorlezing werd gedaan van het antwoord 
van den heer de Bas, waarvan ook in het Januarinummer van het 
Maandblad melding zal worden gemaakt Omtrent het contact met 
de Hengelosche Philatelisten Vereeniging deelden de beeren Buddeke 
en Kayser mede, dat de beurs voortaan alleen op den derden Zater
dag van de maand gehouden wordt De mogelijkheid van een ge
meenschappelijke vergadering was nog niet nader onder oogen ge
zien 

Voorts was ingekomen een mededeeling van den heer Haverkate, 
dat hij in het bezit was van een rol automaatzegels van 2 ^ en 7% 
cent en zich bereid verklaarde, voor zoover zijn voorraad strekte, 
ook andere leden hiermede te gerieven, omdat de zegels hier met 
aan het philatelistcnloket verkrijgbaar zijn De voorzitter dankte 
den heer H voor dit aanbud en vele leden maakten er een gretig 
gebruik van om stellen stripjes aan te schaffen 

Van de Kinderzegels 1940 waren tot dusver, dank zij ook de me
dewerking van den heer G A Th Coorengel, bij het bestuur 113 
series binnengekomen, terwijl de beeren J H Kranenborg en F W 
Bolderink nog series toezegden Opgemerkt werd, dat de leden, dic 
bij het Comité te Amsterdam besteld hadden, niet volledig het be 
stelde hadden ontvangen De leden gaven hun bestellingen bij het 
bestuur op 

Hierna werd de verzameling Hongarije van den heer C Kayser 
bezichtigd en dooi dezen met een enkel woord toegelicht Opzet en 
indeeling werden algemeen bewonderd, terwijl de keurige speciali-
seering der watermerken, voorzien van vele malen vergroote 
afbeeldingen, zeer de aandacht trok De voorzitter dankte den heer 
Kayser, opmerkende, dat deze collectie een toonbeeld is van zorg, 
toewijding en philatelistische kennis De beer Kayser mag in onze 
vereeniging als expert Hongarije worden beschouwd 

Na de maandelukscbe verloting werd de volgende vergadering 
vastgesteld op Zaterdag 25 Jan , des middags 3 30 uur De heer H 
Hulshof verklaarde zich bereid dan zijn verzameling Estland 
Letland en Litauen te exposeeren, welk aanbod in dank werd geno
teerd 

De nieuwtjesdienst kwam te vervallen, omdat van den handelaar 
geen zegels waren ontvangen De leden kunnen echter desgewenscht 
bestellen bij den directeur der rondzendingen 

BIJ de rondvraag betreurde de heer G C M Ballintijn het, dat 
de zegels der postwissels en postpakketten in handen blijven van de 
P T T en niet van de geadresseerden Spr noemde het onbillijk, 
dat deze zegels nadtrhand zoodanig geveild worden, dat alleen han
delaars ze in hun bezit krijgen Dit treft des te meer, nu pas weer 
een groote serie opdrukzegels is uitgegeven, die grootendeels niet 
voor bneffrankeering gebruikt worden en dus slechts via den handel 
of postfrisch te krijgen zijn De heer Buddeke merkte op, dat tegen 
dit feit reeds sedert 1912 actie wordt gevoerd zonder resultaat Er 
zal dus wel niet veel aan te doen zijn Andere leden drongen aan 
op veiling in kleinere, ongesorteerde kwantums De voorzitter 
verzocht den secretaris zich over deze kwestie in verbinding te 
stellen met den hoofdredacteur van bet Maandblad, mede om te 

vernemen, of wellicht ook andere vereenigingen iets voelen voor 
een gemeenschappelijke actie 

De beer J Fischer merkte op, dat de E P V in 1941 tien jaar 
bestaat en vroeg, op welke wijze dit feit herdacht zal worden De 
heer Buddeke opperde het denkbeeld een tentoonstelling te houden 
en de voor de jaarlijksche verloting bestemde gelden ter financie
ring aan te wenden De beer Hulshof wilde deze expositie dan 
gaarne een gewestelijk, of provinciaal karakter geven De voorzitter 
merkte op, dat bet bestuur zich ook reeds met deze kwestie beeft 
bezig gehouden De heer Buddeke maakte van zijn denkbeeld een 
voorstel, dat met eventueele bestuursvoorstellen op de volgende 
vergadering behandeld zal worden 

De „proefbeurs" (zie verslag Novembervergadering) kon niet 
doorgaan, daar geen der leden iets medegebracht had Ook had 
slechts een lid een mancohjst medegebracht ter vermenigvuldiging 

De voorzitter sloot de vergadering met den leden een prettige 
jaarwisseling toe te wenschen 

Nieuw lid. 
G Schouwink, van Diemenstraat 85, Enschede 

*-. 
Contributie. 

De penningmeester verzoekt storting op giro 86410 ten name van 
W Hegerhorst, Enschede 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Zaterdag, 25 Januari 

1941, m Avion Enschede. Aanvang 3.30 uur. 
Voornaamste agendapunt Bespreking viering tweede lustrum 
Expositie Verzameling Randstaten van den beer H Hulshof 

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

Verslag der vergadering van 23 December 1940. 
Aanwezig 12 leden De voorzitter heet allen welkom en deelt 

mede, dat zijn zoon J Mulder jr zich heeft aangemeld als lid Met 
algemeene stemmen wordt deze als lid toegelaten De notulen der 
vorige vergadering worden daarna goedgekeurd 

Zooals gebruikelijk doet bet hoofd van den nieuwtjesdienst eenige 
mededeelingen en worden de voor gezamenlijke rekening aange
kochte samenbangenden opdrukzegels van 7yi en 23^ c verdeeld 

Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat de beer Prinssen 
in bet vervolg als secretaris zal fungeeren, zulks in verband met het 
bedanken als lid van den heer Kop Aanvulling van de daardoor 
ontstane vacature wordt tot de volgende vergadering aangehouden 

Tot slot van deze bijeenkomst wordt onder leiding van den heer 
van Lieshout een veiling gehouden Na een terughoudend begin 
komt er reeds spoedig meer animo en worden verschillende behoor
lijke opbrengsten verkregen Na sluiting volgt de gebruikelijke ruil 
van zegels J P 

Nieuw hd. 
J Mulder Jr , Mierlosche weg 7 A, Helmond 

Bedankt. 
A A F Kop, Warandelaan 5f, Helmond 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag, 27 Januari 1941, des avonds om 8 

uur in cafe Drouen, Steenweg, Helmond. 

ADVERTENTIEN. 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Eng en Kolomen, betere nrs liefst postfris 
Zweden gebr 25 t 13, S6 95, 177, 183/190 P fr 39, 50, 55/61, 

154/162, 193, 194, 223 Luchtp gebr 5 pfr 3 Colis post 
gebr 1, ongebr 2 Pon 7 pfr en ongebr 

Denemarken gebr 1, 4a, 6, 17, 86 Pfr 14, 86, 235/240 Serv 1 
en la gebr , retourz pfr 1/6 

Dantzig gebr 235/237 Pfr 193, 197, 201/203 Vliegz pfr 24 
Souv 1/11 pfr 

Ook ruil, ev tegen 5-40 et pfr Koningin '40 
Aanb.- A. NIEUWPOORT, Sliedrecht. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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postzeBelhandei p . Hoogerdjjk, 
MOIENSTRUT 22, DEN UAG. 

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. . . 4 - 0.3C 
1940. IDEM, Eupen en Malmedie, ongebr. . . 2 - 0.30 
1880. ENGELAND, 2 p., gebr 1 -0.60 
1880. IDEM, 3/2 p., gebr 1 -0.20 
1883. IDEM, 2 p., gebr 1 -0.40 
1924. FRANKRIJK, 10 fr. groen en rood, gebr. 1 -0.25 
1877. FR. KOLONIEN, 4 c. groen, onget., gebr. 1 - 1.20 
1922. ITALIË, Mazzini, gebr 3 - 0.25 
1934. IDEM, Pancinotti, gebr 2 -0.12 
1934. IDEM, Radio Congres, gebr 2 -0.12 
1918. HONGARIJE, Luchtpost, ongebr 2 -1.50 
1928. LITAUEN, Gedenkserie 1918/28, g e b r . . . . 7 -0.90 
1877. N O O R W E G E N , 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.12 

De aanvulling 1941 voor SCHAUBEK, SCHWANEBERG en KA-
BE albums zijn verschenen, nieuwe Prijslijst verkrijgbaar. 
MEBUS catalogus 1941, Nederland en Koloniën 35 et. en porto 5 et. 

— P O R T O EXTRA. — 

TE KOOP GEVRAAGD O. A. 
a. een complete of vrijwel complete collectie van 

NEDERLAND EN KOLONIEN; 
b. een uitgebreide EUROP A-collectie ter waarde 

van tenminste ƒ3000.—; 
c. gespecialiseerde collecties van de navolgende 

landen: Oostenrijk, Danzig, Duitschland, Memel, 
Vereenigde Staten, België, Monaco, Polen en 
Tchechoslowakije. 

Aangezien wij talrijke kooporders hebben, kunnen wij voor 
Uw collectie de thans geldende t o p p r i j z e n betalen ! 
Ter besparing van nuttelooze correspondentie gelieve men 
bij offerte terstond op te geven waar en op welke uren de 
collectie te bezichtigen is. Wij bezoeken U vrijblijvend 
door geheel Nederland. Betaling steeds contant. Aan 
serieuze tusschenpersonen wordt commissie verstrekt. 

Verder zijn wij steeds koopers van collecties partijen, goede 
nummers en series in elke hoeveelheid. 
Offerten met korte omschrijving te richten aan: 

PHILATELIE MODERNE 
Z w o l s c h e s t p a a t 4 3 5 - S C H E V E N I N C E N . 
Telef . S 5 0 2 0 1 - Dip. M r . KASSE ZEGEL. 

^ i ^ Verzoeke ons geen manco-lijsten te zenden, aangezien 
wij niet en detail verkoopen. ■ 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Een greep uit mijn groot i 

BULGARIJE. 
Olympiade Yvert 224/30 
Olympiade Yvert 231/37 
Schipka Yvert 238/43 
Schipka Yvert 244/49 
Voetbal Yvert 252/57 
Lichte Athletiek Yvert 258/63 
Hrdschi Dimitri Yvert 273/77 
DANZIG. 
Gulden Prov. 
1 en 2 gld. Yvert no. 191 en 193 
10 jaren herdenking 
Luposta 
Winterhulp Yvert 201/203 
DUITSCHLAND. 
5 Mark Reichspost 
Wagner 
Iposta Blok 
10 Jaar Nothilf e 
Vlitgpost '24 
Zuid Amerika 
Polarfahrt 
Chicago 
OOSTENRIJK. 
Jubileum 1910 • 
Rotary 
Katholieken 
K. U. K. Feldpost 
TSJECHOSLOWAKIJE. 
Olympiade Yvert no. 
Sokol 
ITALIË. 
Vliepost No. 7 
Balbo Vliegpost 1933 
LUXEMBURG. 
Intellectueelen 
Caritas 1939 
NEDERLAND. 
&. Gl. ƒ0 .85 , Olymp, ƒ 2 . — , R. 
J930 ƒ0.35, Kind 1931 ƒ 0.85, Kin 

nkooplijst. 
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Kr. ƒ1.20, 

17.50 
60.— 

2.25 
2.25 

32 50 
20.— 

2.50 

17.50 
35.— 
45.— 
11.— 
20.— 

27.50 
15.— 
15.— 
35.— 
17.50 
25.— 
70.— 
12.50 

175.— 
32.50 
32.50 
65.— 

20.— 
22.50 

12.50 
40.— 

37 50 
4.50 

Kind 
d 1932 ƒ0.50 enz. 

Mijn uitgebreide inkooplijst is tegen einde der maand 
op aanvraag verkrijgbaar. Zie Phil 
iOAf\ 

Maandblad 15/12 

Bij belangriike aanbieding overname ten Uwent. 

H. SOPÄß, 
POSTZEGELHANDEL 

Bestevaerstraat 190, 
AMSTERDAM W. 

GEMEENTE GIRO S 6818 

cn 
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J. C. BOLKENBAAS & ZOON 
P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 
MESSCHERTSTRAAT 32 a, ROTTERDAM (W.) 

Slet admA. WU^K 3fl.3fi. fumddwien en wiede^caefcke4^e^.. 
Vraagt gratis Prijslijst. 

lüi^ ßettden IMUM,: 
Neaerlana Tentoonstelling flO.— 

10 gld. 1913 . f 5 0 . -
,. kleine 10 gld. f 5 5 . -
„ 2 /̂4 en 5 gld . '23 f 2 0 . -

Deze prijzen alleen voor superbe exemplaren. enz. 

Verkoopt aan ons Uw zegels. - Wij oetalen de koogste prijzen. - Tevens vragen 

wij te koop elk KUiUntutn Nederland Weldadigkeidszegels, tegen koogen prijs. 

Wij koopen ook! 
&t tegen äete^e p/upzen 
Eenige voorbeelden: 
Wij betalen voor Luxemburg: 
Caritas 1930, 1931, 1932 f 7,50 per serie 
Caritas 1933 en 1934 f 10,— per serie 
Nederland : beide 10 Guldens f 30.— p. stuk 
Tentoonstellingsserie f 7,50 
Opdrukken 2^4 Gld. op 10 Gld. f 9,50 p. stel 

enz., enz. 
Ook voor verzamelingen, afzonderlijke landen 

en partijen steeds interesse. 

Postzegelhandel X. DÄUDT, 
OOUDA, Zeugestraat 62. 

Bezoekt de 

CUnóJteHdantójcfije 
3UMtaje/gMewv!>. 

Woensdag- en Zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur, 
in de „ B R A K K E G R O N D " , Nes 53—55. 

I N K O O P - V E R K O O P - RUIL 

De gelegenheid voor rustig zaken doen. 

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT: 
per 100 per 500 per 1000 

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

worden tegen de vastgestelde prijzen geleverd. 
Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12'- Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 
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Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

Er schijnt meer belangstelling 
te komen voor Indische zegels, 
verzamel wat er nog te krijgen is, 
voor het uit het land verdwijnt 
De prijzen stijgen nog dagelijks, 
binnen afzienbaren tijd, zijn wij 
niet meer in de gelegenheid te 
kunnen leveren Offertes kunnen 
WIJ voorloopig niet meer maken 
1905 Overdrukproeven 10 op 20 

Cent 
dikke 10 opdr rood brons ƒ 75 — 
dikke 10 opdr bloedrood ƒ 75 — 
dunne 10 opdruk Z'wart ƒ 7 5 — 
10 cent diagonaal opdruk violet 

ƒ 7 5 -
Met schriftelijke garantie voor 

echtheid van den beeedigden 
e-cpert Pierre Vos 

Teen in Nederlandsch-Indie be
sloten was tot het uitgeven van 
dienstzegels, nam men reeds in 
1906 proeven met een perfora-
reur met het woord „Dienst" 
Deze doorboorde zegels werden 
afgekeurd en vernietigd Men ging 
toen experimenteeren met diverse 
inktmengsels voor de „D" op
druk, welke met een handstempel 
op velgedeelten moest worden ge
drukt De inktsoorten waren 
hoofdzakelijk samengesteld uit 
gezuiverd lampzwart, Oost-Indi
sche inkt, vermengd met indigo 
of Pruisisch blauw, hieraan werd 
toegevoegd glycerine, nagel-, lijn , 
wonderolie of terpentijn Hier
voor zijn gebruikt zegels van 
nVi e t , 15 e t , 25 et en 50 et 
Ze zijn herkenbaar aan de afwij
kende inktsoorten Men treft deze 
inktproeven in verschillende stan
den aan, deze vreemde handstem-
pels zijn alléén bij enkele voor
aanstaande verzamelaars bekend 
Ingewijden weten, dat alle an
dere dienstproeven evenals deze 
inktproeven op onregelmatige wij
ze in omloop Zijn gekomen Al
gemeen bekend is dat nagenoeg 
de geheele voorraad van de zeld
zame 30 et in handen kwam van 
één persoon De uitgegeven hand-
stempel-opdrukken zijn meestal 
te herkennen aan het typische 
kenmerk der intens zwarte vette 
inkt Verzamelaars welke een 
dergelijke interessante inktproef 
wenschen te bezitten, gelieve die 
te bestellen per giro of postwissel 
De prijs bedraagt ƒ 2 50 en is 
geldig tot 16 Februari 1941 Na
dien wordt de pnjs aanmerkelijk 
verhoogd De zegels worden al
léén verkocht met mijn garantie
stempel en met de letters I P 
1915 Roode Kruis-uitgifte 1 cent 
misdruk ƒ 1 0 — met keurstempel 
THE DUTCH STAMP TRADE 
Obrechtstraat 330 Tel 336674 

Giro 133631 DEN H A A G 

X E K O O P 
Ong Sluierseries Cur & Sur , samen 
f 29 , Ned Kon '40 ong 5 et 
0 08,7Vjct 0 11,10ct 0 18,12V2Ct 
O 20,15 et O 27, 20 et O 34, 22VJ et 
O 48, 25 et O 44, 40 et O 80 Idem 
gebr 5 et 0,01, 7V2 et O 01,10 et 
0 02, 15 et 0 12 Opdr '40 gebr 
2V2Ct 0 02, 10 et 0.01, 12i'2Ct 
O 06, 171/2 et O 09, 20 et O 10 Lux 
DL delangeblok f 2 40, Noorw Nan= 
sensene ong f O 85, Duitschl gebou
wen '36, Yv 582/590, ong p serie 
f 1 80 Porto extra, tocz na ontv 
bedrag op giro 265579, t n v 
J L KLEIN, Stationsstraat 89 Apeldoorn 
Nog ter overr 1 ongebr puntstempelalbums 
Ned , met kunstlederen band, a f 2 50 (32) 

2de keus Nederland en Kol steeds 
te koop gevraagd. Speciaal de betere 
soorten Ook van Europa en Overzee 

J. C. PEEN, (35) 
Kerkepad 4, Nieuwendam. 

„THE GLOBE" Zaandam biedt U aan 
16 verschillende comb paren en strippen 
Provisorien 7I/9 pi 2V2 met plaatfouten f 6 — 
looversch duidelijke puntst op no 19 f i 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 f 1,50 
Portz jo et en i Gld 1912/21 p 10 f Oj'ïo 
Jubileum 1923 30 versch tand f 2 jo 
loversch kind en zomersenes f 2,50 
JO versch kindzegels f 4,— 
2j versch zomerzegels f i , jo 
100 verschillende Weldadigheid- en gedenk 
zegels Nederl en kolonun f j , — 
Idem 150 versch mooie collectie' f 10 — 
Jubileum Indie 20 et plaatf 20 et p 10 f i 50 
Indie Sp cat nr 145 A en 145 Aa paar f 2 — 
Dui schland Postfrisch Laagste prijzen ' 
Nummers Michel catl 1941 Alles compleet 
691 f o 60, 694 f o 20 701 f o 20 702 13 f 2 30 
716 27 f I 75 730 38 f I 60 739/42 f 0 4 0 
743 f I 20, 744 f o 40, 746 f I,— 747 f I 20 
748/49 t o 30 Helgoland f 0 8 5 
Winterhilfe 1940 f i 60 
Elzas Lothringen en Luxemburg 3 Ser f12 — 
Post Osten (Polen) f 2 jo 
General Gouvernement 6—80 Gr f i 6c 
673 74, 684 Sj 692 93 3 Paaren f o 80 
Zeitung N o I en 2 f o i ï 
Zeldz -lanb N O R T H B O R N E O onget Yi 
N o 61 f I 20 62 f 1,80 63 f 2 25 64 f y 2J 
In paren zelfde prijs Gegarandeerd echt ' 
Br Somahland No 18 postfr per 10 f 6 so 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 

postrekening 118330 of postwissel 

Postzegelhandel „The Globe", 
CZARINASTRAAT 2 b — ZAANDAM 

A a n g e b o d e n ."^rs 20000—) 
Slam Yv N o 24 

26, 
Yv N r st 

Pahang i , 6 
14 14 

Johore 14, 39 
IS 31 
16 20 
ï7 , 13 
18 13 
19 5 

183 st (met kopstaande 
41 , (dubbeldrukken enz 

Yv Nr st 
Sarawak 28 88 

30 42 
Str Settlem 47 40 

77 '93 
NSembilanl7 42 

19 «7 
Labuan 57 132 
N Borneo 67 40 

In blokken van plm 50 stuks en kleiner 
Zeer mteressant 

Z o e k t e k o o p of in ruil . 
Nederland 64, 93 128 127 België 37 3^3 74 
pakket 48 ï7 Duitschland Aero 40 41 Blok 
I en 2 Denemarken i Danzig 21, 22 32 
idem op Polen 22 Frankrijk 42 49 
Br Randen 6\ 61 yo 76 Aero 3 en 4 
Taxe 6 9 22 23 26 34 39 Hongarije Aero 
3544 Oostennik 9 10 i6i en 161 a 458 a 
Kranten 2 4 ( R ) 7 Port ié8 169 ITO 
Bulgarije 2, 224/37 ^52 63 Aero 12/14 Port 
10 34/43 Noorwegen 9 168 170, 174 186 
19092 Dienst 22/33 Zweden 1, 3 4 5 (R ) 
9 3 9Ï 9^i l o i i°3 192 194 212 259 
Interieur r 2 Zwitserland 313 315 Aero i 
Polen 61, 62 Sr i 2 3 

H VAN DER VLIST Lid Breda 
APOTHEKERSDIJR 11 LEIDEN (2 2) 

Een postfrissche serie verkoopt U na vijf 
joren gemakkelijker en beier indien HU 

Gomstrooicjes „Postfrisch Nr. 1 " 
( f0 75 per verpakking), 

gebruikt wordt Dit gomstrookje behoort 
in iedere verzomeling thuis Leest KOG 
eens aandachtig de prospectus (bijlage 
maandblad van December '40 No 12 (228) 

XB KOOR GE:VRAAGD: 

serie laatste koninginnetype f 2 75 
„ laatste koninginnetype gebr f 1 60 
„ Cour permanente II (1940) f 2 50 
„ opdrukken 17 W gebruikt f 9 — 

mits onberispelijke kwaliteit Zichtzen-
dingen ook van andere betere series aan 

L J. A. LUDEKER 
Importeur van gomstrookjes Postfrisch N r i 

V Ostadestraot 209 — Amsterdam-Zuid 
Postgiro 353322 (oo) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Brieven met zegels van Nederland en Kol 
Brieven en Poststukken zonder zegels van 
Nederland en Kolomen Luchtpostbrieven 
van Nederland en Kolomen Veldpostbrieven 
Brieven en Poststukken van Transvaal Oranje-
Vrijstaat en Zuid Afrika 

A A N G E B O D E N 
Curajao Herdenking 1934 ongsbruikt 
2j series Cour Perm 1940 

Blieven aan Dr C Carsten 
Weteringschans 26s AMSTERDAM C (19) 

Zeldzamer dan de f 10- zegels 
Hoogste bod gevraagd voor 
I bloc van 6 stuks f 0 5 0 Surinamejub 1923 
met hoekrand van i vel stempel 28 4 24 
II vel 5 et dito gestempeld 
III vel Curafao jub 1923 5 et postfrisch 
IV vel dito 7I/9 et 
V vel dito 10 et Vellen van 2j stuks 

Totaal minstens f 100— Alles prima 
Ook afzonderlijk 

Letter R R administratie van het maandblad 
^ ( ^ 

ATTENTIE! (29) 
Maakte U reeds kennis met mijn 50 et pakket^ 
Zoo niet doe het dan nu 
Ieder pakket bevat jo postzegels w o Cyprus 
België Ierland Duitschland, Charkhan etc 
meerendeels gelegenheids en gr form zegels 
Zooeven ontvangen Denemarken en IJsland 
In ieder pakket bevinden zich extra 2 compl 
series gelegenheidszegels van Denemarken en 
div z van IJsland Dit alles voor slechts jo c 
In luxe verp too i j o en 200 versch idem 
kosten resp f 1 f i 50 en f 2 jo Stel niet 
uit maar bestel nog heden Toez gesch franco 
na stort v h versch bedrag op postr 368980 
E P H Bruens, Kettingstr 61 b R'dam O 

Bod gevraagd op Zwitserl no 16 Uruguay 
Nrs 4 5 en 6 Buenos Aires Nrs 11 T2 13 14 
en 16 Goudkust Nrs 1 2 3 Viig Eilanden 
Nrs I 2, ï 6 en 7 Brazilië Nrs 4 5 6 7 8 
9 10 19 20 21 en 22 Alle zegels prima en 
gebruikt Adres VOS DE COCK 

Tilburg — Bredaseweg 374 (17) 

A A N U E B O D E N 
Nieuwe Busch prismakijker Sollux 6 x 3c ' 
tegenwoordige waarde plm f i i o met etu 

1 « r u i l 'vot^v 
Nederland Weldadighcidszegels 19 31 19 3 j 
Tentoonstelling Olympiade Roode Kruis 
Kolomen Bandoeng Weldadigheid Ned Ind 
Curasao Suriname gebr of ongebr tot een 
waarde van plm f 80 — Speciaal catalogus 
Nederland en kolomen 1940 

Aanbiedingen onder N r 16 van dit blad 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

Van SEVENTER's Postzegelhandel 
is thans gevestigd 

Nieuwe Binnenweg 127b,Rotterdan 
Manco lijsten, Europa en Nederland en Kolc 
men, kunnen weder ingezonden worden 

Ben bereid om collectie ongebruikt modern 
Oostenrijk (na 1890 compleet) i n r u i l 
t e é ^ v e t i voor eerste klas verzameling 
Oud Oostenrijk (ook stempels), Oud-Belgie of 

Oud Argentmie 
D r VALKEMA BLOUW - OOSTERBEEK 

(££) 
R U I L 

Doubletten ruil gezocht 
Alleen Europesche zegels Basis Yvert 
of Michel 

j H van Dijk, Loosduinschekade 319 
DEN HAAG (3) 

Gelegenheids-Senes 
NEDERLAND en KOLONIËN 

te koop gevraagd 
Aanbiedingen m opgave v kwantum, enz aan 

V A N SEVENTER s Postzegelhandel 
Nieuwe Bmnenweg 127b Rotterdam 

A a n g e b o d e n Nederland ongebruikt 
1926 Weldadigheid 4 stuks f 0 7 J 
1927 , . 4 ». { 0 5 $ 
1927 Roode Kruis 5 „ f i JJ 
1930 Rembrandt 3 f o JS 
België ongebruikt 
1930 B I T 30S 7 3 f 175 
1934 Benoit 385 I f o 65 
1934 404/6 3 f I 05 
1938 Prins V Luik 8 f 5 50 
1939 Spoorw Congr 5 , f 7 75 
19^1 Weid nom 21 fr 9 „ f i 4S 

Toezending na ontvangst van het bedrag 
G BROERS — Dorpplein — BUDEL 
Lid ,Breda" ( i j ) Porto tot f 5 — extra 

Te koop gevraagd 
in prima kwaliteit 

Collectie Europa en Nederland en Kolomen 
Aanbieding en omschrijving aan 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Nieuwe Bmnenweg 127b, Rotterdam 

En t>loc te koop 
Diverse plaatnummers van en na uitgave 
1924 in paren strippen en blokken 
Prijs ongebruikt Ver v Hand 1940 
Roltandingzegels zie advertentie vorig mndbl 

C W CROES 
Giro 637sI - V U G H T (21) 

PUNTSTEJVIPELS 
Te koop uitgebreide verzameling op alle 
emissies ruim 4100 stuks, waaronder vele 
zeldzame exemplaren 
Scrieuse koopers gelieve te schrijven onder 
N o 4 administratie van dit maandblad 

AANGEBODEN 
Braunschweig nos i 2, 4 en 5 Hamburg no 4 
Hannover no 18 en 20 Meckl-Strelitz 
no 2 en j Oldenburg no 7 en 11 Wurtem 
berg no 20 Alle gebruikt mooie exemplaren 
met goed poststempel Nummers volgens 
Michel '41 Brieven onder no 6 bur v h blad 

T e k o o p g e v r a a g d * Ned I n d e Jub 23 
2'/ en s gld ongebruikt Curasao Jub '23 
5 gld ongebruikt Jub 28 30 35 et zwart 
34 o 50 1V2 en 2 /o gld ong Suriname 23 

Jub 5 gld ong Weid '29 31 en 2Va gld 
laatste uitgifte Aanbiedingen aan J v Dongen, 

Driebergen — v Gaesbeeklaan 29 (34) 

O e z O C h t alle bijzonderheden 
van Oostenrijk (tot 1883), België 
(tot 1870), Argentinië Zoek vooral 
oude brieven (ook zonder zegels) 

Dr Valkcma Blouw - Oosterbeek (12) 
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Aan de Nederlandsceh verzamelaarsloketten blijken kort vóór 
de intrekking van deze zegels in October j.1. nog eenige waarden 
met de tanding 1234:12>2 te zijn verkocht, te Amsterdam de 12K) 
20, 25 en 30 cent, te Leiden en Utrecht de 35 cent, in Den Haag de 
21 en 35 cent. De serie in dit formaat is daarmee dus compleet; 
te melden zijn: 

1939—1940, lijntanding Uyi-Aiy^: 
10 cent rood, 
XlYi cent donkergroen, 
15 cent blauw, 
20 cent oranjegeel, 
21 cent grijs, 
25 cent bruinrood, 
30 cent zwartviolet, 
35 cent geelolijf. 

Een d3el van deze nieuwe waarden is tot dusver alleen van de 
Nederlandsche verzamelaarsloketten bekend, het is niet geheel 
zeker of zij ook al in Suriname zijn verkocht. Aangezien we echter 
mogen aannemen dat ook naar West-Indië tijdig een groote voor
raad zegels, voldoende voor het geheele jaar 1940, verzonden is, 
zullen daarbij ook deze waarden wel vertegenwoordigd zijn. 

Wij danken de beeren A. H. van Dijk, B. G. Kok, W. Metzelaar 
en H. van der Vlist voor hun opgaven. 

Later ontvingen wij nog van den heer W. Russell ter inzage de 
15, 20, 25, 30, 35 cent ongebruikt; de 35 cent zou alleen op den 
laatsten middag vóór de intrekking aan de loketten te Amsterdam 
en Den Haag verkrijgbaar zijn geweest. 

De heer P. Cool bezit de 30 cent gestempeld, met data 5-4-40 en 
12-4-40; deze waarde is dus in ieder geval ook in Suriname zelf 
verkrijgbaar. 

Lijntanding bij de hoogere waarden ? 
Enkele zinsneden uit den brief van den Controleur te Haarlem 

aan den heer H. J. L. de Bie (zie Maandblad December j.1., blz. 227) 
verdienen nader voor het voetlicht gebracht te worden. De Con
troleur deelt mede, dat hij de hooge waarden van de sluierserie 
van 1936 door het abnormaal werken van het papier een enkele 
keer de gewone kamperforatie 12K:14 niet gebruikt kon worden, 
maar men noodgedwongen lijnperforatie (en dan waarschijnlijk 
\2%-A2'A) gebruiken moest. Van Curayao is dit zeker, maar het 
kan ook een- of meermalen het geval geweest zijn met de hooge 
waarden van Suriname. 

Lezers ! 2.oekt Uw zegels van 50 cent, 1, 13^ en 214 gulden na 
op lijntanding-exemplaren; wij houden ons zeer aanbevolen voor 
bericht. 

CURACAO. 
De hoogere waarden van de serie 1936 met hjntanding. 
Zie hierboven onder Suriname; in den brief van den Controleur 

over de zegels in het sluiertype (hooge waarden) wordt opgemerkt, 
dat enkele malen — o.a. zeker één keer bij de ƒ1.50 en ƒ2.50 
van Curayao —■ het 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 noodgedwon
gen vervangen is moeten worden door lijnperforaat (van het type 
Vethzegel fijn, dus hoogstwaarschijnlijk \2%:\2]/i). 

Het is dus zeker, dat de 1}^ en 2 ^ gulden met lijntanding voor
komen, misschien ook de 50 cent. 

Willen de lezers ook hun Cura9aozegels nauwkeurig nazien en 
ons hun eventueele ontdekkingen melden ? 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1901). 
Bij de voleinding van het jaar 1900, het laatste der negentiende 

eeuw, bieden wij onzen Leden, Lezeressen en Lezers onze welge
meende gclukwenschen aan. 

Ontvangt ook gij allen onze hartelijke heil en zegewenschen 
bij de intrede der twintigste eeuw die, naar wij hopen, Ü een lange 
leeds jarer van gezondheid, tevredenheid, geluk en veel schoons 
en goeds in Uwe verzamelingen moge brengen ! 

Cura9ao. 
Volgens bericht is eindelijk in gebruik genomen het portzegel 

van 30 cent met „cent" De vellen bevatten alleen type I. Reeds 
voor eenige maanden deed het bericht in de buitenlandsche bladen 
de ronde, dat de portzegels van 30, 40 en 50 cent waren versche
nen. Het bleek ook toen, dat zij aan het Bureau te Bern waren 
ontvangen en aan een handelaar verkocht. 

Ned.Indië. 
De heer H. Buyss chrijft omtrent de 10 cent met opdruk Indie 

i.p.v. Indië (zonder trema): „deze fout kwam niet voor bij de 
vellen die de eerste maal aan de postkantoren zijn verstrekt. Ik 
heb ongeveer 50 van die vellen in handen gehad, doch mocht 
geen enkele afwijking ontdekken." 

Voor deze inlichting weigemeenden dank betuigende, moet ik 
opmerken, dat de fout naar alle waarschijnlijkheid onder het 
afdrukken zal zijn ontstaan. Men denke daarom niet bepaald aan 
een 2en druk, al mist ook een deel van de oplage dit foutje en 
dat andere „Indié" met één punt. Voor zoover mij verzekerd 
kón worden, had de afdruk van elke waarde achtereenvolgens 
plaats gehad, was niet één waarde in tweede zetting noodig, en zou 
een tweede druk vermoedelijk ook onnoodig blijken. 

Kaap de Goede Hoop. 
„P.F." onderricht ons dat de platen der driehoeken zouden zijn 

verdwenen ' 
Is dit juist, dan Iaat zich de officieele kennisgeving verklaren, 

waarbij wordt verkondigd, dat de driehoeken vanaf 1 October jl. 
hunne geldigheid als frankeermiddel hebben verloren. 

Noord Borneo en Labuan. 
„European Settlements in the Far East", onlangs verschenen te 

Londen, geeft de Europeesche bevolking aan van geheel Oceanië, 
Malakka, Japan, China en wat daar tusschen is gelegen. Hieruit 
leeren wij dat in 1900: Britsch Noord Borneo 200 en Labuan 30 
Europeesche zielen rijk is ! 

Als men nu nagaat dat beide Grootmachten in resp. 17 en 21 
jaar resp. 134 en 117 postwaarden uitgaven, d.w.z. resp. 2 nieuwe 
voor 3 zielen en 4 nieuwe voor één ziel, dan zal een iegelijk met 
den uitroep van mr. M. P. Castle in „L. P." instemmen: „De 
Seebeckuitgaven zijn nog bestemd voor Staten met groote bevol
king en zijn „rein als de maagdelijke sneeuwvlokken", vergeleken 
bij deze verleidelijke en speculatieve producten, die, ten spijt van 
hunne schoonheid, de verachting van alle ware Philatelisten ver
dienen !" B. 

In het Decembernummer 1940 is — abusievelijk — een m'de
deeling omtrent nieuwe poststukken van Nederland geplaatst tus
schen den tekst omtrent po'tstukken van Nederland van de hand 
van den redacteur, die de poststukkenrubriek verzorgt. De tekst, 
omvattende de regels op blz. 239, rechter kolom, 6 tot en met 21 
van onder, is geschreven door den heer W. P, Costerus P^n. te 
Edam, wiens na.im mitsdien de mededeeling, eindigende met do 
woorden: „in teekening van het voorgaande af" (6e regel v.o.) 
behoort af te sluiten. 

HOOFDREDACTIE. 

NEDERLAND. 
Dank zij de medewerking van de beeren A. J. Vermeulen, J. H. 

Broekman, W. P. Costerus en Ir. M. Brinkgreve zijn wij in staat 
onze mededeelingen in ons vorig nummer nog aan te vulhn. 

Voor zoover mij nu bekend, zijn de enveloppen met de laatste 
afbeelding vari H. M. te Amsterdam aan het philatelistenloket, en 
te Den Haag in September ran een gewoon loket verkocht, terwijl 
de postbladen te Amsterdam aan het philatelistenloket, te U f e c h t 
en te Hilversum verkrijgbaar waren. (Dit is het poststuk op blad
zijde 239 van den vorigen jaargang ook als „kaartbrief" aangeduid). 
Het postblad werd afgedrukt op bladzijde 240 . 

Ik stelde mij e.nigen tijd geleden met de afdeeling per> en 
propaganda van de P. T. T. in verbinding om inlichtingen, terwijl 
ik tevens om een exemolaar van postbewijs en briefomslag ver
zocht ter clicheering in het Maandblad. (Het postbewijs is, zooals 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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in het vorig Maandblad vermeld, o.a. in Amsterdam verkrijgbaar 
geweest). 

Men kan zich dus mijn verbazing voorstellen, toen mij 17 
December j.1. een brief van de Pers- en Propagandacommissie van 
de P. T. T. bereikte, waarin staat: 

Nóch het postbewijs, nóch de briefomslag met zegelopdruk zijn 
met de laatste afbeelding van H. M. de Koningin verschenen. 

Ik persoonlijk voel mij niet in staat, dit raadsel op te lossen, 
te minder, omdat ik inmiddels talrijke verzamelaars gesproken 
heb, die tenminste de omslag bezitten. 

De heer Broekman meldt ons, ook oude briefkaarten van 3 cent 
gezien te hebben, die overdrukt zijn. Ons zijn alleen opdrukken 
bekend, die op speciaal daartoe vervaardigde kaarten werden aan
gebracht. Voor andere meldingen, liefst met toezending van ma
teriaal, houden wij ons dringend aanbevolen ! 

De heer Broekman stuurde ons één der militaire briefkaarten, 
met het verzoek, daarover iets te publiceeren. M.i. hebben wij hier 
niet met poststukken in engeren zin te doen, maar met 
ditnstkaarten gelijk te stellen met andere portvrij-envelop
pen en kaarten, zooals deze door allerlei instanties gebruikt 
worden. Het betreft hier nl. geen uitgiften van de post, maar van 
de leger-administratie. Een vergelijking met de Japansche kaarten 
gaat niet op, daar er geen zegelindruk op voorkomt. 

Behalve de „officieele" kaart, die de legerleiding verstrekte, be
staan er ook met reclame's voor groentenveilingen. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Onze lezers zullen waarschijnlijk wel kennis genomen hebben 

van de vermelding als nieuw van de 12^-cents briefkaart voor de 
luchtpost Bandoeng—Amsterdam. De heer Costerus had mij daar 
reeds 7 November over geschreven. Daar de kaart mij reeds be
kend was, en ik niet anders dacht, of de heer Zwolle had hem 
indertijd aangekondigd, had ik deze raededeeling niet in mijn 
artikel opgenomen. Ook tijdens gesprekken op de bijeenkomst van 
de Poststukken-vereeniging te Utrecht bleek mij, dat enkele heeren 
deze kaart kenden 

Na de publicatie in het Maandblad ontving ik bericht van 
den heer Costerus, dat ook de heer Beckhaus in Berlijn reeds een 
gebruikt exemplaar bezit. Men zij dus voorzichtig met het betalen 
van hooge prijzen voor deze poststukken, evenals voor de, in hec 
overzicht Nederland genoemde uitgiften. De zeldzaamheid zal wel 
meevallen ! 

De Mededeelingen LIV van 18 December 1940 bevatten o.a.: 
Op 23 December 1940 wordt te Rotterdam gevestigd het bijpost

kantoor R o t t e r d a m N o o r d onder gelijktijdige opheffing 
van het bijpostkantoor Rotterdam Bergweg. 

Uit September 1940 is bekend geworden de machine afstem
peling van Leeuwarden-Station met links staande tekst: A l l e n 
d i e d e n w e g / b e g a a t o f - r i j d t / a l l e n z o r g t v o o r / 
i e d e r s v e i l i g h e i d . 

Op een stuk gericht aan een bewoner van een verwoest pand in 
Rotterdam kwam op voor- en achterzijde een tweeregelig violet 
;.tempel, 7 cm. lang, te staan: V e r i r o k k e n / G e e n n i e u w 
o d r e s o n t v a n g e n , waaronder een handteekening van een 
postbesteller 

Veldpost. Nog een oude melding van onze Nederlandsche veld
post Een brief gericht aan een dienstplichtig sergeant van het 17 
R.I., is door deze, wegens porto geweigerd. Het op VELDPOST 3 
geplakte portzegel is op dat kantoor afgeschreven met het stempel 
Vellinga 253a „AFGESCHREVEN / ' s HERTOGENBOSCH". Dit 
laatste stempel is blijkbaar op het veldpostkantoor in gebruik 
geweest, want het postkantoor 's Hertogenbosch gebruikt stempel 
Vellinga No. 260. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Op 2 Mei 1940 hebben de volgende naamsveranderingen plaats 

gehad: 

Martapoera Palembang in Martapoera Zuid-Sumatra; 
Tebing Tinggi Palembang in Tebing Tinggi Zuid-Sumatra. 
Het Hulppost- en Telegraafkantoor Loeboek Linggau is op 27 

Mei 1940 omgezet in een Bijpost- en Telegraafkantoor. 
Met inging van 24 Juni is het huippostkantoor Selatpandjang 

omgezet in een Hulppost- en Telegraafkantoor met als aanslui
tingskantoor Bengkalis. 

Met ingang van 15 Juli 1940 is het hulppostkantoor Kalidjati 
opengesteld, ressorteerend onder Batavia-C. 

Met ingang van 2 September j.1. werd het stadsbijpost- en 
telegraafkantoor Bandoeng-Tjitjadas opengesteld. 

Een briefkaart uit Glenmore (een klein eilandje bij Nieuw 
Guinea) 17.8.40, 11—12 v. verzonden aan „Ministry of Foreign, 
Cabinet B, Stockholm, Sweden" per K.N.I.L.M. Trans Tasman 
Pan American Airways to U.S.A., onwards Air-transmission, werd 
in Stockholm voorzien van een ovaal paars stempel „Kungl. 
Utrikes Departementet" met Zweedsch wapen en daarna in een 
enveloppe gesloten, gericht aan het adres in Nederland, dat op de 
kaart vermeld stond. Ruim twee maanden na de afzending kwam 
de kaart hier in Nederland aan. Op de kaart was voorts geplaatst 
een rood stempel „GECENSUREERD", zeer waarschijnlijk een 
Nederlandsch-Indisch censuurstempel. 

Op 6 Mei 1940 was in de hall van Hotel des Indes te Batavia 
een kiosk opgesteld, waar de door de N. I. Ver. van Postzegelver
zamelaars uitgegeven enveloppe voorzien van een complete serie 
weldadigheidszegels, verkrijgbaai was. Het publiek stond reeds om 
half 8 des ochtends te wachten en de verkoop verliep vlot. In 
totaal waren 4000 stuks verkocht. In „des Indes" was door P.T.T. 
een tijdelijk bijkantoor ingericht, waar alle stukken van een 
speciaal stempel werden voorzien. 

OORLOGSVARIA. 
Van den handstempel zijn nu bekend 

diameter 28 mm. met letter a in het on
derste segment: Amsterdam, Arnheim, 
Assen, Groningen, Den Haag, Haarlem, 
Leeuwaiden, Rotterdam en Utrecht; 
met letter c: Herzogenbusch, met b 
Den Haag; diameter 32 mm., omschrift 
geheel in latijnsche letters, Den Haag 
onderin, in bovensegment B. datum 
18.6.40.16 Herzogenbusch. Verder 

Amersfoort, een gummistempel 38,5 mm. doorsnede, in het bo
venste segment f p la, datum 23 Nov. 40. 

Zwolle, een stalen stempel 32 mm. doorsnede, zonder letter 

9.10.40/19-20 stond de dagteekeningstempei hier k o p s t a a n d 
links naast de 4 golflijnen. 

Op een naar Amsterdam gericht dienststuk met briefstempel 
Rüstungsinspektion-Niederlande, kwam deze stempel voor zonder 
omschrift, zoodat in den cirkel staat 1 10 1 0 / 1 5 - 1 6 / K . 

Dezelfde stempel kwam voor op een dienstbrief van een Dienst
stelle te Haarlem, naar Wieringerwerf, (waarop de handstempel 
Haarlem a 7.10.40-12), met datum 7 10 4 0 / 1 5 - 1 6 / K . 

De meeste dienstbrieven komen voor met diverse administra-
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tieve stempels en briefstempels, b.v. Dienstpost, Postsache, Wehr-
machtsdienstpoit, Deutsche Dienstpost / Rotterdam, enz. doch 
naar wij van een vooraanstaand Duitsch verzamelaar vernemen, 
zijn slechts de stukken met poststempels van de Duitsche Dienst
post Niederlande of z.g. stomme veldpoststempels voor den stem-
pelverzamelaar van belang. 

DUITSCHLAND. 
De stempel Ac wordt gemeld op een drukwerk d.d. 27.8.40 uit 

Wiesbaden naar Haarlem, waarop overigens geen ander censor-
teeken voorkwam. 

Uit Berlin N4 zagen wij d.d. 12.11.40 links van den dagteeke-
ningstempel tusschen 2 dubbele lijnen een adelaar en 3 regelig: 
D e i n e P f l i c h t / M i t a r b e i t e n i m / d e u t s c h e n 
R o t e n K r e u z en d.d. 15.11.40 een lauwertak en 2. Kriegs:/ 
WHW. 

Op een briefkaart uit Zwitserland kwam een groot rond cen-
suurstempel van het bekende type met middellijn van 35 mm. 
en „Geprüft" bovenin, afgedrukt in zwart. De strookjes van de 
Duitsche censuur komen voor in wit en bruin papier beiden met 
„Geöffnet" afwisselend boven en onder en met „Geöffnet" op 
dezelfde hoogte in het midden. In het ronde stempeltje tot op het 
oogenblik de letters c, e en f en ook zonder letter. 

Brieven uit Amerika (U. S.) even voor of tijdens de eerste oor
logsdagen verzonden kwamen na ruim drie maanden hier aan, 
opengemaakt door de Fransche censuur en gesloten met een 
strookje CONTROLE POSTAL MILITAIRE en het zwarte ovale 
stempel OUVERT / PAR L'AUTORITE MILITAIRE en binnenin 
WCSöO en ^ 0 3 6 2 Voorts komt er nog enkele malen een rond 
stempeltje „Ae" op voor afgedrukt in rood en zwart. Dit laatste 
censuurstempcl komt ook voor op een Clipperbrief, welke op 15 
Nov. j.l. uit Chicago verzonden is en die verder niet gecensu
reerd is. 

ENGELAND. 
Wij ontvingen nog eenige interessante censorstukken uit eind 

1939 en begin 1940, nl. omslagen, waarin persfoto's werden ver
zonden. Op omslag en inliggende foto's kwam in een kastje 61x37 
ram. in violette letters voor: MINISTRY OF I N F O R M A T I O N / 
C O N T R O L DIVISION / PRESS SECTION / Passed for publica
tion / Intd. . . . plus paraaf of in een kastje 63x37 mm: PASSED/ 
FOR PUBLICATION / 21 DEC. 1939 / INTLD 1 6 / 
GENERAL SECTION / PRESS & CENSORSHIP BUREAU, 
verder etiketten rood bedrukt PC 22. OPENED BY / CENSOR, 
of in oranje druk EXAMINED / BY CENSOR / P. & C. B. en z.g. 
permitnummers, b.v. in ruit Kosmos Press Bureau, Permit No B: 
4304 London E.C.4. 

Onzen vriendelijken berichtgevers, den heeren B. Amelung, dr. 
A. Benders, F. J. Bingen, P. H. S. Mos, A. J. van Noppen, J. J. 
Schneiders, A v. d. Willigen en A. N . Winkel hartelijk dank. 

J. P. TRAANBERG. 

BUITENLANDSCHE BIJZONDERE POSTSTEMPELS. 

i am , ^1»! 

&> 

Ter gelegenheid van de herdenking „Helgoland 50 Jahre 
deutsch" werd het bijzondere zegel (zie blz. 154/'40) met een bij
zonder stempel afgestempeld. 

Ter gelegenheid van den 7en verjaardag der N. S. Verzamelaars
genootschap „Kraft durch Freude" werd op 23 en 24 November 
1940 een tentoonstelling gehouden, waar een postkantoor was 
gevestigd, dat ressorteerde onder Berlin N. W. 40, Alt Moabit 
4—10, waar een bijzonder stempel werd gebruikt. 

Ter gelegenheid van den eersten verjaardag der opneming van 
het Wartheland in het Groot-Duitsche Rijksverband werden op 

vier postkantoren te Posen bijzondere stempels beschikbaar ge
steld. 

Ter gelegenheid van de eerste herfstbeurs te Radom van 9—17 
October 1940 werden de poststukken aldaar van een bijzonder stem
pel voorzie.i. 

Ter gelegenheid van Let eeuwfeest van den postzegel stempelde 
men te Praag met een bijzonder — t w e e k l e u r i g — stempel 
(rood-zwart) af. 

Op bevel van de Duitsche Kommandantur werd, bij de herope
ning van het postverkcer in de onderprefectuur Duinkerken een 
stempel „Besetztes Gebiet Nordfrankreich" gebruikt. 

Besetz tes 
Qeblet 

NoxdfraiiKreI<3i 

Op den „Dag van den Groot-Duitschen Postzegelhandel" te 
Weenen van 1—3 December 1940 werd een bijzonder postkantoor 
ingericht, waar een bijzonder stempel werd gebruikt. Ook waren 
aldaat bijzondere — o f f i c i e e l e — briefkaarten verkrijgbaar. 

W. G. d. B. 

Ffan lieer 
:M^ 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 890 II. Eenige maanden geleden werd het afzenderscliché 
van deze machine gewijzigd: thans tweeregelig i.p.v. drieregelig 
N . V. WOLLENSTOFFENFABRIEK / „"TRIBORGH". 

Machine 928 I-II. Model C4xg, sinds begin Augustus in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: DEUTSCHE Z E I T U N G / i n den 
Niederlanden. Bij type II bovendien links: MITTLERIN ZWI
SCHEN DEUTSCHLAND U N D DEN / NIEDERLANDEN. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 



22 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

Machine 941 II. Tusschen de stempels werd een nieuw afzender.«!
cliché opgenomen: DE GRUYTER / NEDERLAND (in rechthoek). 

Machine 1044 II. Ook in deze machine werd reeds in Juni ot 
eerder een nieuw afzenderscliché opgenomen: een rechthoek bevat 
in een ovalen band twee spinnewebben met omschrift: H. EYCKEN 
/ & ZONEN N. V. en hierover diagonaal een weefschietspoel. 

O P S L A G 
EXPEDITIE 
CONTROLE 
KOELHUIZEH 

EN SILO'S. 

ROTTERDAM 

pi k 
BIAAUWHOEDEHVEEM 

V R I E S S E V E E M H X 

IHEDERIANOI 

■CENT; 

Machine 1046. Model C3xg, sinds Augustus in gebruik bij Blaauw
hoedenveemVriesseveem N. V. te Rotterdam. Cliché's volgens 
afbeelding. 

Machine 1064. Model C4xg, sinds Augustus in gebruik bij Van 
Perlstein & Roeper Bosch N. V. te Amsterdam. Tusschen de stem
pels V. P. & R. B. / SINGEL 532/4; links JAARBEURSUTRECHT 
/ O N Z E STANDS, No's / 20252729313335 / EN / 403739. 

Machine 1072. Model C4xg, sinds Augustus in gebruik bij de 
N. V. Amsterdamsche Bank te Rotterdam, zonder eenig cliché. 

Machine 1075. Model C3xg, sinds Augustus in gebruik bij d" 
Utrechtsche Asphaltfabriek N. V. te 's Gravenhage. Tusschen dt 
stempels in dubbel ovaal: U. A. F. en omschrift: KOOLTEERPRO
D U C T E N / ORANJESTR. 2B. 

Machine 1077. Model C3xg, in gebruik sedert Augustus. Tusschen 
de stempels DOBBELMAN N. V. (met een ankertje door de 0) 
NIJMEGEN. 

Machine 1079. Model C3xg, sinds Augustus in gebruik bij de 
N. V. Spinnerij Swagemakers Bogaers te Tilburg. Tusschen de stem
pels N. V. SPINNERIJ / S. B. / HOOGVENSCHESTRAAT 238. 

Hasler. 
Machine H 608 II. Het afzenderscliché tusschen de stempels werd 

teruggebracht tot den enkelen firmanaam L. VAN DER GRIN
T E N / VENLO, terwijl links een nieuw cliché werd opgenomen: 
Océ / REG. / Rétocé / REG. (begin December). 

Machine H 671 II. Deze machine is omstreeks half December 
uit zijn asch van 14 Mei j . l . herrezen. Stempels en reclamecliché 
zijn geheel als vroeger, doch enkele kleine verschillen bewijzen dat 
een geheel nieuwe machine gebruikt wordt. Zoo heeft bijv. in het 
machinenummer 671 de 7 thans een klein ophaaltje, terwijl in den 
datumstempel de middenbalk der E van Rotterdam thans boven 
het midden ligt en in den vroegeren stempel iets eronder. 

HET VERZAMELEN VAN U.S.A. PRECANCELS 
door LOD. S. BEUTH. 

Een in ons land vrij onbekend terrein zijn de p r e c a n c e l s 
(voorafstempelingen) der Vereenigde Staten. Toch kent vrijwel 
elke verzamelaar deze zegels en ontbreken ze practisch in geen 
enkele verzameling, waarin de U.S.A. vertegenwoordigd is. Meestal 
worden ze, wanneer een gewoon afgestempeld exemplaar niet voor
handen is, door elkaar in ' t album geplakt, zonder dat de verzame
laar stil staat bij de ongekende mogelijkheden, die het methodisch 
verzamelen van deze precancels biedt. Van deze mogelijkheden 
een indruk te geven is de bedoeling van schrijver dezes. Wat hij 
n i e t beoogt is, op te wekken, een precancel verzameling te gaan 
aanleggen. "Want de bezwaren, hieraan verbonden, zijn zóó talrijk 
— en zullen hier ook in ' t licht worden gesteld •— dat velen, die 
niet over taaie volharding en groote philatelistische belangstelling 
beschikken, er al spoedig het bijltje bij neerleggen. 

Op zichzelf reeds vormen de U.S.A. een bijzonder aantrekkelijk 
doch kostbaar verzamelgebied, aantrekkelijk niet aljeen door de 
voor ons Europeanen ongewone afmetingen van het land, maar 
ook door de vele, in philatelistisch opzicht, bij uitstek interes
sante papier, watermerk, tanding en kleurverschillen en ten 
slotte door de bijzondere „courantheid" dezer zegels, verklaarbaar 
door het enorme aantal verzamelaars, zoowel in de U.S.A. als 
daarbuiten, dat zich op het verzamelen van U.S.A.zegels toelegt. 

De plaats, die het verzamelen van precancels naast de andere 
zegels in de U.S.A. inneemt is veel grooter dan wij ons kunnen 
voorstellen. Ons land heeft slechts weinig echte voorafstempelingen 

en deze onderscheiden zich niet zóó van de andere postzegels, dat 
het verzamelen er van algemeene attractie heeft. In de U.S A. 
is dat anders. Vooral wanneer een postzegel bij wijze van afstem
peling, typografisch bedrukt wordt met plaatsnaam en staat, 
heeft dit veel weg van een opdruk, die aan een wijd en zijd 
gebruikt artikel een specifiek plaatselijk karakter geeft. Wij moeten 
n.1. niet uit het oog verliezen dat het gebruik der U.S.A. post
waarden een omvang heeft, die — zoowel wat oplaag als wat ver
spreidingsgebied betreft — door geen enkel ander land ter wereld 
wordt geëvenaard. Immers, alle staten, 48 in getal, benevens 
Hawaii en Portorico gebruiken dezelfde post en portzegels. 

Niet alle precancels zijn als zoodanig makkelijk te herkennen. Er 
bestaan voorafstempelingen met normale poststempels, op zegels 
die, aldus afgestempeld, door de post aan den verbruiker worden 
afgeleverd. Opgeplakt loopt de afstempeling niet over het papier 
van enveloppe of pakket.. Afgeweekt valt dit niet meer te contro
leeren en ook als briefstuk ontbreekt de bewijskracht. Het verza
melen van dit materiaal, hoe interessant wellicht ook, valt buiten 
het normale kader. Normaal komen slechts voor verzamelen 
die zegels in aanmerking, die een afstempeling vertoonen met 
onbetwistbaar precancelkarakter. Rolstempels of kaststempels, die 
ook voor normale postale vernietiging gebruikt worden (fig. 1) 
doen derhalve de verzamelwaarde als precancel verloren gaan. 
Meestal kunnen wij deze stempels onderscheiden door de verticale 
afscheidingslijnen, die bij de „echte" precancels niet voorkomen. 

Dunkirk N. Y. 
Fig. 1. Rolstempel (boxroller) 

Fig. 2. Verschoven stempel
druk. 

Als verder onderkenningsmiddel moge gelden, dat bij de verza
melwaardige precancel het stempelbeeld hoogstens den omvang 
heeft van den postzegel zelf. Vaak zien wij dat dit stempelbeeld 
verschoven is (fig. 2) zoodat gedeelten van twee stempelbeeiden 

Fig. 3. Dubbele stempeldruk. Fig. 4. Chicago IlHnois. 
Kopstaand. 

op dezelfde zegel voorkomen (minderwaardig) doch het kan ook 
dubbel (foutdruk, meerwaardig) (fig. 3) of omgekeerd (fig. 4) op 
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Fig. 5. „up „down" 

' t zegel voorkomen. Zegels met verticale afstempeling vertoonei 
deze stempels als „reading up" of „reading down", (fig. 5). 
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Kopstaande stempeldruk kan in 't algemeen niet als zeldzaam
heid worden beschouwd, gezien het veelvuldig voorkomen. Extra 
postale afstempeling vermindert de waarde van alle precancels be
langrijk. 

Wanneer wij nu denken aan het groote zegelgebruik in de 
U.S.A., op de vele groote verzendwarenhuizen (die zelfs eigen 
officieele stempeltjes gebruiken), op de vele verschillende zegel
uitgiften en op de tallooze steden en plaatsen in de U.S.A., dan 
kunnen wij hieruit reeds tot bepaalde gevolgtrekkingen komen. 

1. De precancel is een zeer gewoon, normaal verschijnsel, ja, 
bepaalde zegels zijn, zonder voorafstempeling, beslist zeldzamer 
(b.v. Yvert no. 234a, 7 ets. zwart; tanding 10). 

2. Precancels komen op de meeste waarden voor, van }4 ets. 
tot 5 $. De laatste is zeer zeldzaam, terwijl ook de 2$ met voor
afstempeling vrij moeilijk te vinden is. Op bepaalde uitgiften zijn 
zij schaars, b.v. op de landschappenserie, op de herdenkingszegels en 
in mindere mate op de bicentennials (uitgifte 1932 Washington-
herdenking). 

3. Het zijn niet alleen de groote steden, die precancels gebrui
ken. De gewoonte, om mee Kerstmis en Nieuwjaar alle vrienden, 
bekenden en clientele een drukwerkje te zenden is zóó ingebur
gerd, dat ter voorkoming van stagnatie juist bij de kleine post
kantoren en agentschappen, zegels van % et. en 1 et. in deze 
plaatsen, dorpjes soms met niet meer dan 1000 inwoners, in voor
afstempeling gebruikt worden. Het totaal aantal verschillende 
precancels is dus zéér groot en breidt zich elke dag, om zoo te 
zeggen, nog uit. Als wij daarenboven bedenken, dat niet steeds in 
dezelfde stad hetzelfde precancelstempel gebruikt wordt, doch 
vaak verschillende, (onderling sterk uiteenloopende lettertypes en 
zetwijzen) gebruikt worden, vaak op zegels van dezelfde uitgifte, 
dan behoeft het niemand te verbazen, wanneer hij verneemt, dat 
er op ' t oogenblik, naar raming, een goede 300.000 verschillende 
precancels bestaan. 

De belangstelling voor den precancel in de U.S.A. is naar even
redigheid en naar onze begrippen enorm. Er bestaan talrijke gros
siers en groote handelsfirma's, die zich op precancelgebied specia-
liseeren. Er verschijnen halfjaarlijksche catalogi en er is een groote 
catalogus van alle typen, in twee deelen, die per deel | 7 kost. Er 
verschijnen handboeken en speciale maandbladen op het gebied van 
den precancel, welke laatste in omvang niet voor ons maandblad 
onderdoen; er zijn talrijke precancelclubs en er is een levendig 
onderling ruilverkeer. 

Een en ander voert tot consequenties. De overvloed van mate
riaal eenerzijds en de schaarschte aan bepaalde zegels en typen 
anderzijds, heeft ook op dit gebied gevoerd tot specialisatie. 
Algemeene precancel verzamelaars zijn er in de U. S. A. slechts 
weinig. 

En zoo komen we tot het eerste en belangrijkste onderscheid 
in de precancels, nl. de B ü r o P r i n t s en de C i t y T y p e s . 

B-3 B-4 B-5 

B-6 B-7 B-8 B-9 
Fig. 6. De zeven „Old Types" Bureau Precancels. 

Tot het jaar 1916 waren er alleen maar City Types, d.w.z. 
de opdrukken werden plaatselijk aangebracht. Kostenbespa
ring leidde tot centralisatie Van dezen druk voor groote oplagen 
door het Government Bureau of Engraving and Printing te Wash
ington D. C , waar ook de postzegels gedrukt worden. Het zijn 
deze z.g. Büro Prints, die het meest verzameld worden en een 
overzichtelijk en betrekkelijk beperkt verzamelgebied vormen. Op 
20 Juli 1939 bedroeg het totaal dezer Büro Prints 3525, waaronder 
enkele zeldzaamheden. De grootste zeldzaamheid, de 13^ et. 1922, 
Tanding 10, Vertic. van Liberty Mo. staat genoteerd voor $ 275.— 
in „de" catalogus, the Mitchell-Hoover Official Catalog of U. S. 
Bureau Precancels, 23 rd (!) edition Aug. '39. 

D e B u r o's worden geplitst in 3 groepen: „ t h e E x p e r i-
m e n t a l s " van 1916, bij wijze van proef, overdrukt voor Augusta 
(Maine), New Orleans (La.) en Springfield (Mass.). Zij zijn alle vrij 
zeldzaam. 

Fig. 7. „New" of „Standard" types Bur.eau Precancels. 

Hierna kwamen de „O 1 d T y p e s" in 7 verschillende standaard
lettertypes, steeds in zwart tusschen 2 evenwijdig doorloopende 
lijnen gedrukt (fig. 6). Ten slotte komen de „N e w" of „S t a n-
d a r d " T y p e s (fig. 7), waarin specialisten nog een onderscheid 
maken tusschen hand- of machine-zetsel. 

Het standaard type komt voor in twee of drie-regelige opdruk. 
De hoogste waarde die ais Büro Print gebruikt wordt, is de 50 

cts.. Kopstaand komen ze niet voor; wel in een enkel geval bij de 
verticale opdrukken up en down. 

Het verzamelen dezer Büro Prints is daarom zoo aardig, omdat 
wij hier niet zoo makkelijk aan complete series komen. We moeten 
onze verzameling stuk voor stuk opbouwen, hetgeen voor enkele 
groote steden als New York en Chicago vrij gemakkelijk gaat, 
doch voor vele andere steden tijd en speurzin vergt. Dè methode 
is dus hier het onderling ruil-contact. 

Het verschil tusschen een Büro Print en een City Type is voor 
den verzamelaar binnen zeer korten tijd te leeren, daar, zooals we 
zagen, de Büro Prints slechts in een beperkt aantal types voorko
men. Er zijn echter City Types, die bedrieglijk veel op de Büro 
Prints lijken (fig. 8). 

Fig. 8. Links: City Type, gelijkend op Büro Type Old Type B 9. 
Rechts: City Type, gelijkend op Büro Type, Old Type B 6. 

(Hier helpen de niet doorloopende lijnen ons bij de identificatie.) 

Naast het verzamelen van deze Büro Prints (waartoe verschil
lende albums worden uitgegeven) in losse exemplaren, verzamelt 
men ze vaak in blokken van 4, en in paren voorzoover het roltan-
ding (coil) betreft. Ook plaatfouten en lijnonderbrekingen worden 
verzameld. 

Eindeloos uitgebreider is het terrein der C i t y T y p e s , een 
gebied van tallooze mogelijkheden voor specialisatie. De meeste der 
City type-verzamelaars in de U.S.A. hebben zich dan ook gespecia
liseerd en hun algemeene verzameling (want dat is steeds het begin) 
omgezet in een verzameling gerangschikt naar een bepaald beginsel. 
Zoo zijn er onder meer de volgende mogelijkheden van specialisatie: 
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1) naar s t a d , s t a a t of naar b e p a a l d e s t a t e n-combinaties, 
b.v. de z.g. New England States; de Southern States, enz.; 

2) naar d i v e r s e u i t g i f t e n , b.v. op de uitgiften van 1895 
t m. 1902 („Early classics"); 

op de uitgiften van 1908—J912. Tanding 12; 
op de offsets van 1918—'20; 
op de Commemoratives; 
op de Presidentials (koerseerend); 
op de Washington Bi-Cents van 1932; 
op de porten; 
op de Parcel-Posts; 
op de coils; 
3) a l l é é n b e p a a l d e w a a r d e n , b.v. een collectie be

staande uitsluitend uit verschillende „lastige" waarden, als de 17 
ets. of 13 ets. of de zwarte 2 et. Harding Rouwzegel, de dollar
waarden; 

4) naar o p d r u k, b.v.: 
van elk opdruk-type 1 ex. van elke uitgifte (type-collection); 
verschillende gekleurde typografische istempeldrukken (som^ 

werd n.1. deze niet in zwart, doch in blauw, rood enz. aangebracht). 
uitsluitend de precancels, waar ook een jaartal of dagteekening bij 

vermeld staat; fig 9. 

Flg. 9. Precancels met jaartal, met „birth centificate" 
5 is de vijfde maand; 1 is 1901. 

de precancels zonder staat of stad aanduiding (alleen streepen). 
de z.g. lines and bars (fig. 10); 

Fig. 10. Precancels zonder stad Fig. 11. Met Multigraph of 
aanduiding type lines Mimeograph (stencil machine) 

and bars. vervaardigd. (Geen origineel 
voorhanden, doch bovenstaand 
stempel, hoewel met cliché 
typographisch gedrukt, geeft 

juiste voorstelling). 
de met de multigraph of met de mimeograph vervaardigde 

precancels (fig. 11); 
de double line precancels, (waarvoor zelfs 'n speciale catalogus 

bestaat !) (fig. 12); 

Fig. 12. „Double lines" precancels. 
de z.g. „Mail-order Hause dated's", ten gebruike van de groote 

verzendhuizen b.v. MW (Montgomery Ward); SRC (zie fig. 
13); C.M.O. (Chicago Mail Order Cy.); 

Fig. 13. „Mail-order House dated's" van de fa. Saers, 
Roebuck & Cy. )S.R.C.). 

Links eigen firma-afdruk, rechts alleen met firma-stempeling. 

de z.g. „Early Classics" (uitgiften 1898 en 1902) (fig. 14) waarbij 
wij vele typografisch aardige cliché's vinden, die geheel afwijken 
van de latere typen. 

Fig. 14. 

5) V a r i a : 
b.v. een complete serie van een bepaalde uitgifte per staat (dus 

48 series), doch op elke waarde een zoo zeldzaam mogelijke stad 
uit die staat; 

zegels, waarvan de plaatsnamen tevens een voornaam zijn: b.v. 
Charlotte, Alice, Arthur enz. — of 'n stad of land in een ander 
werelddeel: Rome, Amsterdam, Zeeland, Berlin, Paris, St. Peters
burg, enz. 

Wat staat nu den Nederlandschen verzamelaar te doen, die U.S.A. 
precancels wil gaan verzamelen ? Het beste begin is een goedkoop, 
blanco losbladig bandje, waarin aanvankelijk zegels naar waarde
aanduiding bij elkaar worden gezet, dus: een pagina voor de % 
et. Yvert no. 256, een pagina (waar al spoedig 'n tweede bijkomt) 
voor de 1 et. no. 228; één pagina voor de 1 et. no. 228b tanding 
10; één voor de 1 et. no. 228b tanding 10 vertic. (horizontale coil 
precancels bestaan niet) enz. 

De eerste duizend verschillenden zullen weinig moeite blijken op 
te leveren. Vele medeverzamelaars zullen bereid zijn precancels 
uit hun album, die tussehen de gewoon gestempelde zegels inzitten, 
te ruilen voor een normaal gestempeld exemplaar en zoo kunnen 
we meestal voor luttele eenten veel materiaal oppikken, dat ons 
te pas komt. 

Hebben we een duizendtal verschillende precancels, dan zetten 
we onze collectie opnieuw op: We nemen een deeltje voor de 
Buro's, die we naar Staat enz. volgens de Hoover-Catalogus orde
nen en voor de city types maken wij de volgende rangschikking 
in volgorde: 

1. naar staat (alphabetisch); 
2. naar stad (alphabetisch); 
3. naar opdruktype; 
4. naar uitgifte; 
5. naar waarde-aanduiding. 
Deze rangschikking geeft, hoe makkelijk ook, op den duur toch 

moeilijkheden. Een bepaalde stad kan niet meer in de alphabetische 
volgorde ingelascht worden (we kunnen niet voor elk dorp een 
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geheel blad reserveeren); er blijken meer types te bestaan dan 
waarmede we aanvankelijk rekening hebben gehouden. Dit alles is 
— voor den volhouder — niet onoverkomelijk, al zal de volgorde 
door den gestadigen groei wel eens in 't gedrang komen. 

De opsomming der mogelijkheden is in zekeren zin tevens een 
opsomming van de bezwaren. Want wie aan een dergelijke verza
meling wil beginnen, bedenke zich terdege. In Europa is de 
precancel geen courant artikel; de postzegelhandel houdt zich er 
niet mee bezig en ook op veilingen komen ze weinig voor. Het 
materiaal „ligt niet opgeschept", de kwaliteit der zegels is vaak 
vrij slecht en de mogelijkheid van algeheele completeering is 
volkomen uitgesloten. 

Het verzamelen van precancels is een avontuur, een zijsprong 
naast onze „gewone" hobby, 'een ontdekkingsreis, waartoe moed 
en volharding noodig zijn. Maar wien hierover beschikt, biedt de 
U.S.A. precancel een dankbaar terrein. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

XIII. 
Letland nr. 44 en 45. 

Op 24 Maart 1920 werd uitgegeven ter herdenking van de 
bevrijding van Letgallen een tweetal zegels ter waarde van 50 
Kapeikas en 1 Roebel. De teekening van beide zegels is gelijk. Het 
ontwerp was van prof. R. Sarrinsch en werd in steendruk uitge
voerd door de Staatsdrukkerij te Riga. Het zegel vertoont een 
symbolische voorstelling, t.w. Moeder Latvija verwelkomt met 
open armen haar derde kind Letgallen. De andere kinderen welke 
naast haar staan stellen voor Lijfland en Koerland, welke gebieds-
deelen reeds voordien van de Sowjetbezetting waren bevrijd. (Zie 
de beschrijving der 5e en 6e uitgifte (Noord Letland en Riga is 
Lijfland) en van de 12e uitgifte (Koerland) van Letland). 

Deze zegels, welke de herinnering aan dit heuglijke feit aan de 
vergetelheid ontrukken, zijn gedrukt in vellen van 9 (breedte) 
X 12 (^hoogte) = 108 stuks. De 50 Kap. is groen en rood. De 1 Rbl 
IS donkergroen en bruin. Er bestaan verschillende tinten. 

Deze uitgifte is gedrukt op de blanco achterzijde van onvoltooide 
10 Mark biljetten (afb. 85) van het westleger onder Bermondt-
Awaloff. De „Kreditkassenscheine" welke in ons land omstreeks 
half Mei hun intrede hebben gedaan, blijken dus niets nieuws te zijn. 
Immers in Letland werd dit betalingsmiddel reeds in 1919 door de 
Duitsche Vrijwilligers, die tegen de Sowjets opereeerden, gebruikt. 

Afb. 85. 
Bij het bedrukken der achterzijde van de door de Letten gevon

den door de Duitschers achtergelaten voorraad orrvoltooide 
biljetten, is er geen acht op geslagen, dat de vellen van 
onvoltooide biljetten op dezelfde wijze werden bedrukt. Ten
gevolge hiervan is een deel rechtstaand en een deel kop-
staand bedrukt. Of een zegel rechtstaanden dan wel kopstaanden 

biljetdruk vertoont is bij deze uitgifte direct vast te stellen. Bij 
afb. 85 vindt U een voorbeeld van rechtstaanden druk. Een voor
beeld van kopstaanden druk vindt U bij afb. 86. De biljetten ver-
toonen geen watermerk. 

Afb. 86. 
De oplage der betreffende zegels is: 
50 Kap. ca. 2.000.000 stuks en 1 Rbl. ca. 1.000 000 stuks. 
Van de 1 Rbl. is de geheele oplage en van de 50 Kap. is het 

grootste gedeelte der oplage verkocht. Het onverkocht gebleven 
restant der 50 Kap. oplage, m.i. ongeveer 600 000 stuks is in 1921 
overdrukt. Deze overdrukken zullen t.z.t. nader worden beschreven. 
De zegels zijn getand 1134 en gelijkmatig gegomd met kleurlooze' 
gom. Het papier komt voor in verschillende dikten. Men vindt 
zegels, waarbij tengevolge van dunner papier de biljetdruk door het 
zegel heenschijnt. 

De 1 Rbl. vertoont 2 typen, welke in hetzelfde vel voorkomen. 
Type I is gelijk aan de 50 Kap. en vertoont een breede hand (zie afb 
87, pijl 1). Bij type II is de hand smaller (zie afb. 87, pijl 2). In een 

Afb. 87. 
vel Van 108 zegels vindt men 81 stuks van Type I en 27 stuks van 
Type II. Type II is dus het zeldzaamste van beide typen. De zegels 
van Type II zijn de nummers: 3, 7, 12, 16, 17, 21, 25, 30, 34, 37, 39, 
43, 48, 52, 55, 57, 61, 66, 70, 75, 79, 84, 88, 93, 97, 102 en 106. 

Zegels met duidelijken spiegelafdruk („Abklatsch") van de om
randing vindt men bij de 50 Kap. Tevens komt voor een duidelijke 
spiegelafdruk („Abklatsch") van het middenstuk bij de 50 Kap. en 
de 1 Rbl. Voorts vindt men zegels met een gedeeltelijken spiegel
afdruk. Plaatfouten komen in gtooten getale voor. De duidelijkste 
plaatfouten zijn: 
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50 K a p . 
zegel 4: wit streepje op borst van kind links. 
zegel 24: witte omranding links van linker kap gebroken. 
zegle 29: groene vlek links boven in omranding van het midden. 
zegel 34: witte omranding boven linker kap gebroken. 
zegel 41: witte stip links op muts. 
zegel 42: roode vlek in het cijfer 0. 
zegel 53: onderste ster rechts gebroken. 
zegel 73: groene vlek bij het cijfer 5. 
zegel 93: Moeder Latvija met witte vlek op het voorhoofd. 
1 R b 1. 
zegel 6: witte punt boven versiering boven rub. rechts. 
zegel 9: witte streep in re;hterbenedenhoek. 
zegel 26: witte vlek rechtsboven in omranding van het midden. 
zegel 41: groene vlek op kin van het kind links. 
zegel 69: witte punt links van versiering boven rub links. 
zegel 78: groene punt in rechter ster links boven. 
zegel 79: witte stip links op muts. 
zegel 88: groote witte vlek rechts beneden in buitenste omran

dingslijn van het midden. 
1 ins (§''°'^"^ YÏek tusschen armen kind rechts 

° (witte punt m groene omranding om 1 
Van beide waarden ^ indt men zegels met versmeerden druk. 

Voorts vindt men brj de 50 Kap. zegels met verschoven midden
stuk. Bij deze uitgifte vindt men vele tandingafwijkingen. In mijn 
bezit zijn: 

50 Kap., 1 Rbl. linkervelrand ongetand. 
50 Kap., 1 Rbl. bovenvelrand ongetand. 
50 Kap. rechtervdrand ongetand. 
50 Kap., 1 Rbl. benedenvelrand ongetand. 
50 Kap., 1 Rbl.,verticaal ongetand in paar. 
1 Rbl. verticaal ongetand in strip van drie. 
1 Rbl. verticaal ongetand m strip van vier. 
50 Kap. verticaal ongetand in strip van vijf. 
1 Rbl. horizontaal getand in paar. 
1 Rbl. horizontaal ongetand in strip van drie. 
50 Kap. verticaal dubbel getand. 
50 Kap. horizontaal dubbel getand. 
1 Rbl. horizontaal dubbel getand (tweede tanding door 

het zegelbeeld). 
Bij deze zegels komen ook sterk verschoven tandingen voor. 

Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte niet. Evtl. aangeboden 
ongetande exemplaren of paren met zeer breede randen zijn ont
staan doordat bij exemplaren met verschoven tanding, een en 
ander zoodanig is beknipt, dat men den indruk krijgt, dat de 
2 egels echt ongetand bestaan. Afb. 88 geeft een exemp'aar in 
normale afmeting. Afb. 89 geeft een zegel in ecnigszins grootcr 
formaat. 

I*^ 
r ml 
p W^ 

Pffi 
^ ' i ^ l 

LhM 

' ' ^ ^ 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

H^^JfflU^Bi.^^ 
[M'^yJT' 

^̂ ŝ  ^̂ 8 
^ ^ g S r * 
^ ^ Ä "2 
K i"' ̂ "T]*? TL „ y '̂ 
Bjj^gS^^^gi' ■ni 

S^^j3 J 
^ K S ^ ^ J 
^ 3 » i 
H^Êi\ 

'^wi 
"'^^m \ 
JWmi 
X^^^Ê. 
ifl^Bt d 

~z!^^j d 
^^èM \ 

^ n i i t n i i i j i i m > 

l ^ é f c ^ i A t i 11111 tfcliM 

Afb. 88. Afb. 89. 

Bij beide waarden vindt men soms hoekstukken, waarbij de tan
ding een grillige vorm aanneemt en het zegel hierdoor ten deelc 
ongetand blijft (zie afb. 73 in Nov. nummer). 

Voorts heb ik in mijn verzameling eer exemplaar van de 50 Kap., 
waarbij tijdens het drukken een hoek tijdelijk is omgeslagen geweest, 
waardoor een deel der groene omranding op de achterzijde van de 
velrand is terecht gekomen, (afb. 90). 

Afb. 90. 
Bij de 1 Bbl. vindt men zegels met dubbele tanding, welke over 

elkaar is gekomen. Deze tanding noemt men „diamanttanding" 
(afb. 91). 

Afb. 91. Afb. 92. 
Vervalschingen van d'.ze uitgifte zijn mij niet bekend. Er bestaat 

een proefdruk, t.w. 
omranding van 35 Kap. en 1 Rbl. naast elkaar geplaatst, met 

onder elke omranding het middenstuk (afb. 92), gedrukt op geel
achtig papier. 

Deze proefdruk is zeer zeldzaam (waarde ca. ƒ 200.—). 
De 35 Kap. waarde is nooit als zegel uitgegeven en men heeft de 

cijfers 35 laier dus in 50 veranderd. 
Een proefdruk van de omranding dei 50 Kap. bestaat voor zoover 

mij bekend niet. 
Er is te catalogiseeren: 
nr. 44 50 Kap. groen en rood. 
nr. 44a 50 Kap. groen en rose. 
nr. 45 1 Rbl. donke'-froen en oker. 
nr. 45a 1 Rbl. donk'-rgroen en geelbruin. 

POSTZEGELHANDEL MERCURIUS — LINDELAAN 28 — RIJSWIJK Z.H. 
Vanaf heden specialiseeren wij ons uitsl. op den aan- en verkoop van verzamelingen alsmede betere losse zegels . 
Wij z o e k e n d a n o o k te k o o p : Verzamelingen Ned. & Kol., Europa, Duitsche & Engel. Kol. postfrisch, enz. enz 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
HAMBURG Nrs. 7 EN 21 (YVERT) 

door Dr. G. W. W. BöLIAN. 

No. 7 ongetand en No. 21 getand: 13K, beiden W.M.: 
golflijnen. Kleur: donker citroen-geel. 

K e n m e r k e n : 
1. R met langen uitlooper. 
2. G. met schuine kop. 
3. Vierkante punt. 
4. 7 streepjes. 
5. Vijf, gedeeltelijk onderbreken lijnen. 
6. Punt na schilling. 
7. g van schilling raakt binnenlijn. 
7a. Ster onregelmatig van vorm. 
8. Eén, meest gebroken lijn. 
9. Geheele ruimte opgevuld met lijnen (10). 

10. Band raakt binnenlijn. 
11. Als 9 (11 lijnen). 
12. Punt achter P. 
13. Band raakt binnenlijn. 
13a. Krul raakt band. 
14. P helt sterk naar links over. 
15. Afsluitlijn band staat schum, terwijl dezelfde band 

rechts recht staat. 
16. In deze versiering een latijnsche groote W. 
17. Vijf lijnen, waarvan de 5e voet van H raakt. 
18. Zes lijntjes. 
19. Krul met band verbonden. 
20. Koepel bevat 6 lijntjes. 

^ • 1 . J 4f, 

Hilversum 16-12-40. dr. G. W. W. B. pr Cr. W.W.B: 
l9«io. 

NOG IETS OVER BRIEVENBUSSEN. 
In mijn bezit is het werkje: „De Post in de XVIIe Eeuw" door 

dr. H. Brugmans, hetwelk talrijke inlichtingen geeft omtrent het 
Postbedrijf m Nederland in de 17e eeuw. 

Ik citeer hieruit:: _ „Maar brievenbussen vinden wij toch al 
spoedig vermeld, stellig weinig in aantal, in den regel natuurlijk 
op plaatsen gehangen, waar veel menschen kwamen, bij het bode
kantoor, aan de beurs, zelfs wel aan de kerk." 

In een oud werk over Amsterdam, verschenen in 1675, vond ik, 
dat den beursbouw begonnen is in 1608 en dat de beurs op 1 
Augustus 1611 geopend werd. Het is dus niet onmogelijk, dat toen 
reeds een brievenbus aldaar aanwezig was. 

Nu ik toch over het boekje van dr. Brugmans spreek, wil ik 
hieruit iets aanhalen, namelijk een vlugheid van expeditie, die, 
volgens den schrijver, door de tegenwoordige Nederlandsche pos
terijen nog niet door een record geslagen is: 

,,Vóór 1659 namelijk werden de brieven van Amsterdam naar 
den Haag en omgekeerd eenvoudig door de schippers medege
nomen. Maar in genoemd jaar sloten stad en dorp met elkander 
een overeenkomst, waarbij werd bepaald, dat alle brieven, die na 
het vertrek der schippers werden bezorgd, des nachts door een 
postillon te paard zouden worden vervoerd. De rit geschiedde 
aldus: de Amsterdamsche postillon vertrok om half tien en reed 
naar Haarlem. Daar steeg hij af, wandelde langs den Singel en 
begaf zich vervolgens in een gereed liggend schuitje, waarmede 
hij over het Spaarne werd gezet. Hij vond daar aan den anderen 
oever een versch paard, dat hem naar Lisse bracht. Daar trof hij 
den Haagschen postillon, die om tien uur was afgereisd. Te Lisse 

Iwerd van biievenzak verwisseld; beide postillons aanvaardden den 
[terugweg. De Amsterdammer was dan des ochtends om vijf 
luur in zijn stad terug. Zóó was het mogelijk, dat een brief, des 

avonds om half tien uit Amsterdam verzonden, den volgenden 
morgen vroeg m den Haag werd besteld." 

Voor dezen nachtdienst bedroeg het porto 3 stuivers. 
Ook tusschen Amsterdam—Rotterdam bestond zoo'n nacht

dienst; wisselplaats bij 's Molenaarsbrug onder Oudshoorn. 
Dit belangrijke boekje be\rat tal van boeiende merkv/aardig-

heden op philatelistisch terrein, uit vroegere eeuwen, ons land" be
treffend. Het verscheen in 1909 te Baarn bij de HoUandia-Druk-
kerij. Prijs 40 cents. Het is grootendeels ontleend aan het stan
daardwerk over deze materie van mr. J. C. Overvoorde, Geschie
denis van het postwezen in Nederland vóór 1795. (Leiden. 1902). 

W. S. VAN DER ZEE. 

jnspr 

m^ezomdcn 
DE ZEGELS VAN POSTPAKKETTEN EN POSTWISSELS. 

Mijnheer de Hoofdredacteur. 
Op de jongste vergadering der Enschedesche Philatelisten Ver-

eeniging is een kwestie aan de orde gekomen, welke ik langs dezen 
weg gaarne nc^ eens in breeden kring onder de aandacht zou willen 
brengen. 

Een der leden betreurde het nl., dat de zegels van postpakketten 
en postwissels niet in het bezit der geadresseerden komen, maar 
eigendom blijven van de P.T.T., die ze later veilt, keurig gesorteerd, 
in zoodanige kwantums, dat de gemiddelde verzamelaar de zegels 
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uitsluitend via den handel in zijn bezit kan krijgen. 
Inderdaad zit in dezen gang van zaken m.i. iets scheefs. Wij beta

len voor de bezorging van onze pakketten en postwissels het volle 
pond. Waarom moeten dan de posterijen nog eens extra voordeel 
genieten uit de veilingen ? Het is mij wel bekend, dat de posterijen 
op een ander standpunt staan, maar vele philatelisten zien met 
bloedend hart de „hooge waarden" hun neus voorbij gaan. Dit 
natuurlijk te meer, nu pas een groote serie zegels is uitgegeven, 
waarvan de meeste waarden voor brieffrankeering nimmer gebruikt 
worden en dus uitsluitend postfrisch of via den handel zijn te 
krijgen. Bovendien blijft de opdrukserie misschien slechts koi t in 
circulatie. 

Verscheidene leden dringen aan op nieuwe actie om in den be
staanden toestand verandering te brengen. De meesten verklaarden 
echter reeds ten deele bevredigd te zijn, als de posterijen de zegels 
voortaan willen veilen o n g e s o r t e e r d i n k l e i n e k w a n 
t u m s, zoodat ook de verzamelaars individueel of collectief zouden 
kunnen koopen. 

Voelen andere vereenigingen wellicht iets voor actie in dezen 
zin ? 

U, mijnheer de hoofdredacteur, dankend voor de plaatsruimte. 
Hoogachtend, 

G. BALLINTIJN, 
Secretaris E.P V. 

Ook in den Bond werd deze aangelegenheid destijds ampel be
sproken. Stappen ter zake bij de P. T. T. bleven tot dusverre zon
der gunstig gevolg. De tegenwoordige gang van zaken is en blijft o.i. 
v e r k e e r d . De zegels behooren den geadresseerde toe en n i e t 
aan de P.T.T., die zich deze feitelijk eigendunkelijk t e n o n r e c h t e 
toeeigent. In verschillende landen van Europa komen bedoelde 
zegels dan ook in het bezit van den geadresseerde, door de post-
pakketkaart of den postwissel door perforatie te voorzien van een 
strook, waarop de postzegels worden geplakt; de strook wordt afge
geven aan den geadresseerde, de rest van de kaart behoudt de poste
rijen. Ook zouden de zegels o p h e t p a k k e t z e l f en niet op de 
kaart kunnen worden geplakt. HOOFDREDACTIE. 

( 

Veilinóeri 

ƒ 
/ ■ 

/ ■ 

,ƒ 
ƒ 

29 
40 
145 
51 
61 

ƒ 7 9 . -

Eenige opmerkelijke resultaten der 152e Postzegelveiling 
der firma J. K. Rietdijk, Den Haag, 2—6 Januari 1941. 

N e d e r l a n d : 
1852 15 et. donkcr-oranje sup. ex. op brief met half-rond 

stempel Goor 
1872 2<4 Gl. superbe strip ä 4 
1896 5 Gl. prachtblok a 4 
1905 10 Gl. superbe gebruikt ex. 
1913 10 Gl. Jub. (gebroken E). Gebruikt 

N e d . I n d i ë. 
1874 Port 5 Cent no. 1 superbe gebruikt 

C u r a s a o . 
1889 Port 25 cent type I, gebruikt 
1889 Port 30 cent type II. gebruikt 
1889 Port 40 cent type II, ongebruikt 

S u r i n a m e . 
1886 Port 25 cent type II, ongebruikt 
1931 Vliegpost D. O. X gebro>- r p brief 

B e l g i ë . 
1932 Kard. Mercier, gebruikt 
1933 Orval II, postfrisch 

L e t l a n d ( V l i e g p o s t ) . 
1933 Latvya-Afrika, cpl. (cat. fr. 2380) 

L u x e m b u r g . 
1935 Intellectueelen-serie compl. (cat. fr. 820.—) 

P o r t u g a l . 
1895 Antonius-serie compleet (cat. fr. 1710.—) 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

110 
115 
96 

130 
81 

106 
90 

115 

65 

78 

IJ s 1 a n d ( V l i e g p o s t ) . 
1933 Hopflug cpl. op brief (cat. fr. 1150.—) ƒ 120.— 

Z w e d e n . 
1918 55 en 80 ore, ongebruikt (cat. fr. 3000.—) , ƒ 229.— 

D u i t s c h l a n d . 
1900 5 Mk. Reichspost, postfr. (cat. fr. 550) 
1933 10 Jahre Nothilfe-blok (fr. 1400) 
1930 Süd-Amerikafahtr, ongebr. (fr. 1000) 
1930 idem, gebruikt (fr. 975) 
1931 Polarfahrt, cngebr. (fr. 2000) 
1931 idem, gebruikt (fr. 1825) 

D a n z i g . 
1920 Kleine-Innendienstserie 2—80 Pf. (fr. 1910) 
1934 W. H. W. 1934 compleet, ongebr. (fr. 235) 
1930 Souvenirs 15 Nov. cpl. ongebr. (fr. 815) 

S a a r g e b i e d . 
1920 Sarre / Beieren cpl. ongebr. (fr. 3290) 
1928 (Madonna) Volkshilfe, ongebr. (fr. 1980) 

M a r s h a 11. 
1900 3 p.—5 Mk. no. 13/25 op brief (fr. 4000) / 365 — 

T o g o . 
1900 5 Mark no. 19 gebruikt (fr. 1000) ƒ 140.— 

O o s t e n r ij k. 
1910 Jub. serie compleet, ongebr. (fr. 2300) ƒ 260.— 
1933 Wipa-blok, ongebruikt (fr. 3500) ƒ 3 3 0 . -
1936 Dolfusz 10 Shilling, ongebr. (fr. 1000) ƒ 125.— 
1915 Veldpost K.U.K. I, ongebr. (fr. 1220) ƒ 1 3 0 . -
1915 idem gebruikt (fr. 1220) ƒ 1 1 5 . -
1915 Veldpost Serbien-recht (fr. 720) ƒ 92.— 

T s j e c h o S l o w a k i j e . 
1934 Muziek-vellen, cpl. (fr. 3000) ƒ 235.— 
enz. enz. 
'Alles zonder opgeld ad 12;!^Vo, enz.). 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 

f 
f 

60. 
57 
61 
58 
125 
115 

275 
38 
100 

270 
225 

Ter bcsctierming 
Van Verzaineiaars 

er tlandclaren 
^ 

Als naschrift schreven wij, onder ons artikel in het December
nummer 1940, de Hoofdredactie i.z. het Bondsinformatiebureau 
van antwoord te /uilen dienen. 

Laten wij dan beginnen met te constateeren, dat de Bond en 
wij precies hetzelfde beoogen, nl.1 het uitroeien van de misstanden, 
v/e.ke in ons postzegelwereldje bestaan. Juist door bovengenoemd 
bureau doet de Bond zeer nuttig werk. Maar, vragen wij ons af, 
hoe is het dan mogelijk, dat maar steeds oplichterijen worden 
gepleegd, vervalschingen en diefstallen van postzegels kunnen 
plaats hebben ? Is het publiceeren van die paar namen en adressen 
(welke bijna steeds deze'fde zijn) op de vaste plaats in ons Maand
blad dan wel voldoende ? En waarom zijn de besturen en verza
melaars dan zoo laks met het inwinnen van inlichtingen ? 

Is onze veronderstelling juist, dat verreweg het grootste per
centage van gevraagde inlichtingen afkomstig is van leden eener, 
bij den Bond aangesloten, organisatie ? En zijn wij ver mis, als wij 
zeggen, dat meer dan de helft van die oplichtingen, vervalschin
gen en diefstallen gepleegd worden door niet-leden eener bestaande 
oigamsatie, en — wat erger is — dat de gedupeerden verreweg 
voor het grootste gedeelte tot de andere categorie van staatsburgers 
behooren ? 

En nu komen wij op dat terrein, waar wij reeds eerder over 
schreven. De philatelic is niet alleen een liefhebberij, wetenschap, 
metier of hoe men haar ook wil aanduiden, van verzamelaars of 
handelaren. Neen: zij is een deel van ons cultureel volksleven ! 

Daarom is een vergrijp tegen de philatelic een aanslag op de 
samenleving. 

En de Bond, die het initiatief heeft genomen om leiding te 
geven in de Nedet'andsche philatelistische wereld, versta zich dus 
met de autoriteiten, opdat ons cultureel volksleven spoedig word* 
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N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 29 

gezuiverd van de blaam, dat misdrijven in Nederland maar onge
stoord kunnen worden gepleegd. TOM LUND. 

Tom Lund: In mijn hoedanigheid van bondssecretaris kan ik U 
verzekeren, dat de Bond ter zake actief is. Ik verwijs U o.a. naar 
het verslag van de bondsbestuursvergadering op 14 December j.1. in 
dit nummer, waar werd opgemerkt, dat in Duitschland de philatelic 
is een deel van het cultureele volksleven. Alles gaat nu eenmaal 
niet in eens. Wat doet het voorts ter zake, welk percentage inlich
tingen van de eene of andere categorie afkomstig is, tot welke 
de oplichters en de gedupeerden behooren ? Het euvel dient be
streden te worden ! 

Met de z.g. „zwarte lijst" van het bondsinformatiebureau — de 
ervaring heeft zulks geleerd — kan men niet voorzichtig genoeg 
omspringen. 

Tom: de beste stuurlui staan nog steeds aan wal ! 
HOOFDREDACTIE. 

pliilateli^icjg^erïei 

DE TWEEDE NATIONALE POSTZEGELRUILDAG. 
Aangekondigd in vele bladen,_ mocht de Tweede Nationale 

Postzegelruildag op den Tweeden Kerstdag zich ook dit jaar weer in 
een groote belangstelling verheugen. Hoewel door de minder goede 
vervoermiddelen het bezoek uit het land minder was dan een jaar 
te voren, was het groote lokaal van De Brakke Grond reeds spoedig 
na de opening met philatelisten gevuld. Er was gelegenheid om voor 
een civielen prijs een tafeltje te huren en vooral degenen, die wat aan 
te bieden hadden, maakten hiervan een druk gebruik. Naar onze en 
naar veler meening overtrof de vraag het aanbod. Vooral Nederland 
en Overzeesche Gewesten waren zeer in trek. De prijzen werden 
algemeen vastgesteld naar Mebus' laatste catalogus. 

Op gezette tijden werden verschillende landen of groepen van 
landen afgeroepen, waarop de gegadigden voor de zegels dezer ge
bieden zich naar een bepaalden hoek begaven. Op deze wijze werden 
koopers en verkoopers bij elkaar gebracht en werden, tot weder
zijds genoegen, heel wat zaken afgesloten. Met allen lof, welke wij 
voor de organisatoren hebben — de heer L o d . S. B e u t h verdient 
een extra pluim — moet het ons toch uit de pen, dat de handel in 
zegels in de „hoeken", nog vlotter zou zijn verloopen, als men daar 
ook voor stoelen en tafeltjes had gezorgd. Men kan belangrijke 
zegels niet staande verhandelen, men heeft daarvoor rust noodig, 
men gebruikt een vergrootglas en men wil in de catalogi e.d. de 
prijzen naslaan. In de drukte was dit op de beurs niet goed moge
lijk. Wij hopen,- dat een volgende maal hierin verbetering zal 
worden gebracht. 

Gedurende de bijeenkomst werden bij den ingang van de zaal 

Foto: Polygoon. 
Flits van den tweeden nationalen postzegelruildag. 

kinderzegels verkocht bij tien series tegelijk, waarin alle tot dusver 
bekende plaatfouten opgenomen waren. Naar wij vernamen was de 
vraag naar deze collecties zéér bevredigend. Zoowel de verzame
laars als het comité, belast met den verkoop dezer zegels, kunnen 
dus tevreden zijn. 

Het aantal bezoekers op den ruildag bedroeg ongeveer drie hon
derd. Zij waren uit alle deelen van het land afkomstig. Enkelen van 
hen, die elders vergeefs naar bepaalde zegels hadden gezocht, zijn op 
den ruildag volkomen naar hun genoegen geslaagd. Ter bevordering 
van het onderlinge contact zijn dergelijke bijeenkomsten dan ook 
van niet te onderschatten beteekems. Waar thans twee ruildagen 
volkomen zijn geslaagd, is er n.o.m. niets op tegen om dit soort 
dagen ook te houden met Paschen en met Pinksteren. Het bestuur 
van de Amsterdamsche Postzegelbeurs geven wij dit voorstel 
gaarne in overweging. Het is zeker, dat het philatelistisch Neder
land er zeer mee zal verplichten. v. d. VL. 

KLEURAFWITKING VAN H E T VIER CTS. 
KRONINGSZEGEL 1937 VAN DE STRAITS ? 

De heer H. F i o r a n i, post
zegelhandelaar. A a l s m e e r 
w e g 58, A m s t e r d a m C. 
zond aan de hoofdredactie ter 
inzage een exemplaar van het 
4 c. kroningszegel, 12 th May, 
1937, Straits Settlements Ma
laya c h o c o l a d e 
b r u i n ! 

Michel (1941) kenmerkt dit 
zegel (no. 207) als „o r a n j e", 

Senf (1941) als „o r a n j e r o t" (no. 207) en Yvert (1940) ah 
„oranje" (Malacca no. 220). De heer F. kocht — eenige jaren geleden 
— dit gestempelde zegel op de Amsterdamsche openluchtbeurs u'* 
een cahier van een jongen van ongeveer 12 jaar voor 3 heele 
centen. Op het stempel zijn de cijfers 937 duidelijk leesbaar. Chemi
sche kleurvervalsching lijkt uitgesloten. Wie lost dit puzzle op? 

W. G. d. B. 

POSTZEGELZENDINGEN NAAR EN UIT H E T 
BUITENLAND. 

Van verschillende zijden werden bij de hoofdredactie inlichtingen 
gevraagd, of het mogelijk was postzegels en poststukken naar het 
buitenland te verzenden of van daar te ontvangen. 

De hoofdredactie vroeg op 15 November aan het Deviezeninsti-
tuut te 's-Gravenhage ruilvergunning met personen, die in België 
en Duitschland woonachtig zijn. Het Nederlandsch Clearinginsti-
tuut, Anna Paulownastraat 6, te 's-Gravenhage, verklaarde zich in 
haar antwoord van 22 November 1940, no. 40/21210— op bepaalde 
voorwaarden — bereid voor haar een ruilvergunning met genoemde 
landen in overweging te nemen. Voor inlichtingen omtrent even
tueel bestaande in- en uitvoerverboden dient men zich te wenden 
respectievelijk tot het Crisis Invoer Bureau, Laan van Meerder-
voort 84 en het Crisis Uitvoer Bureau, Piet Heinplein 6, beiden te 
's-Gravenhage. 

Voorts deelde de Pers- en Propagandadienst der P.T.T. op 20 
November 1940 onder no. 4558 aan de hoofdredactie mede dat, 
aangezien met België nog geen geldverkeer mogelijk is, verzoeken 
uit dat land om toezending van zegels langs niet postalen weg 
kunnen worden verrekend. Voor andere landen, die in soortgelijke 
omstandigheden verkeeren, geldt natuurlijk ' t zelfde als voor België. 

Aan aanvragen uit Duitschland kan slechts worden voldaan, mits 
deze vergezeld gaan van een toestemming daartoe van het Reichs-
Kommissariat für Aus-, Ein- und Durchfuhrbewilligung te Berlijn 
(W 8) of van de bevoegde Rijksinstellingen te Berlijn (S. W. 68), 
Bremen, Hamburg en Leipzig. Voor het Protectoraat Bohemen en 
Moravië is een deviezenvergunning noodig, afgegeven door het 
Ministerie van Handel te Praag. 

Nu zal men vragen, hoe de Nederlandsche postzegelhandel dan 
aan vreemde en de buitenlandsche handel aan Nederlandsche 
nieuwtjes komt ? Waarschijnlijk, doordien de betrokken handelaars 
aan de vereischte bepalingen hebben voldaan en over de noodige, 
officieele toestemmingen voor in- en uitvoer van postzegels en 
poststukken beschikken 

Ik zal niet zeggen, dat particulieren geen zegels uit het buitenland 
ontvangen en daarheen geen zegels verzenden, zonder dat zij daar-
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toe officieel vergunning bezitten. De risico voor dergelijke zendin
gen is dan geheel ten laste van de betrokken verzenders, die zich 
over eventueel gelfiden schade bnwaarli jk kunnen beklagen. 

HOOFDREDACTIE. 

DE JEUGD EN DE „PHILATELIE", E N . . . . DE PHILATELIE 
TIJDENS EEN ENGELSCHE LES. 

Dat de philatelic voor de tegenwoordige jeugd lang niet altijd 
„Spielerei" is, moge uit onderstaand geval blijken: 

Plaats van handeling: Een H.B.S. ergens in Nederland. 
Moment van handeling: Tijdens de Engelsche les aldaar. 
Behandeld door: Een 14jarige leerling. 
Zooals op deze H.B.S. te doen gebruikelijk is, moeten de leer

lingen bij toerbeurt een voordracht in het Engelsch, Fransch of 
Duitsch houden. 

De keuze van het te behandelen onderwerp is geheel vrij. Op 
deze zaak zou niet de aandacht zijn gevestigd, ware het niet, dat 
één van de leerlingen als onderwerp „ D e K i n d e r z e g e 1 s" had 
gekozen. 

De leerling in kwestie hield een voordracht van het ontstaan 
van de eerste postzegel af. Hij herinnerde er aan, dat het een 
Engelschman was, door wiens toedoen de eerste postzegel in om
loop werd gebracht. 

Gezien de uitgebreidheid van het terrein der postzegels, be
paalde hij zich tot de Kinderzegels. Hierdoor kreeg hij een afgerond 
geheel, dat bovendien voor de meesten interessant zou zijn. 

Uiteengezet werd, dat het Denemarken was, waar in 1904 de 
voorloopers — de „Julienzegels" — van de later zoo bekende 
Kinderzegels werden uitgegeven. 

Daarop volgden bijzonderheden over de „Pro Juventute"zegels 
van Zwitserland, van welke zegels verteld werd, dat o.a. de 
wapens van de verschillende Kantons als zegelbeeld gebezigd 
waren. 

Vervolgens kwamen de Nederlandse Kinder en Zomerzegels 
aan de beurt. 

De eerste van dit soort zegels waren de „Tooropzegels" van 
1923, waarvan alle eer werd bewezen, waarbij een liedje, door 
wijlen Louis Davids daarop gemaakt, niet ontbrak. Tevens werd 
mededeeling gedaan, dat het deze zegels waren, waardoor iemand 
in Engeland in staat werd gesteld — op een prijsvraag, uitgeschre
ven door een groot Engelsch dagblad over de meest humoristische 
postzegel — de eerste prijs te winnen. 

Onnoodig, dat het bekroonde gedicht werd voorgelezen, dat 
aldus luidde: 

„■Wilhelmina van Tromp was a lady, a crank 
She was floppy (well backed up) with no touch of swank, 

Nor of loks — you can see, she 's as like a pea. 
To the floppy young creature who 's her visavis. 

Then she suddenly said — as she saw that old head, 
„I really think one of us ought to be dead." 
From her pocket she drew. 

If the picture is true, 
A pill of the sort that 's enough to kill two. 

' t Was takenResult we have not far to seek. 
That Beauty ? was halved, and is now quite unique." 
Bij alle andere zegels — die in serie werden vertoond — 

volgden de bijzonderheden. De „Wapenseries" van 1925—1927 
waren aanleiding, de beteekenis der verschillende wapens nader ' 
te verklaren. 

De uitgifte van 1928, waarop verschillende geleerden voorkomen, 
gaf gelegenheid nader uiteen te zetten, wie die geleerden waren 
en welke hun verdiensten zijn geweest. 

De bespreking van het Dolfijnzegel van 1929 was aanleiding 
er op te wijzen, dat d i t zegelbeeld het meest overeen komt met 
het „Julienzegel" van Denemarken. 

Alle zegels werden in chronologische volgorde behandeld. 
Namen der ontwerpers, alsmede de beteekenis der zegelbeelden en 
de kleuren van de zegels werden niet vergeten. 

Het geheel werd door — op deze voordracht betrekking 
hebbende — affiches en door origineele postzegels, op keurig 
bruin karton geplakt, verduidelijkt. 

De gegeven moeite van den leerling werd naar waarde beloond, 
doordat zijn leeraar — niet philatelist zijnde — de voordracht 

buitengewoon interessant oordeelde en zulks, onder algeheele 
instemming van de klasse, bevestigde door toekenning van een 
zeer goed cijfer. 

Zij, die van deze origineele voordracht hoorden, verheugden 
er zich over, dat jeugdige verzamelaars zóó grondig van de 
postzegels kennisnemen, dat zij daardoor in staat zijn in een 
vreemde taal er bijzonderheden van te vertellen. 

De spreekwoorden: „De appel valt niet ver van den boom" 
en: „Aan de vrucht kent men den boom"' werden ook hier 
bewaarheid, omdat de leerling in kwestie de zoon is van een 
toegewijd philatelist, die — bij ziekte of uitstedigheid van zijn 
vader — reeds op zeer jeugdigen leeftijd zorg droeg, dat de 
rondzendingen der vereeniging op tijd bleven circuleeren. 

S. N. 
Deze gebeurtenis staat niet op zich zelf en vormt geen 

„première". Op een der Utrechtsche lycea hield de zoon van een 
toegewijd philatelist, lid der jeugdclub van de U. Ph. V., een 
voordracht over de Grieksche mythologie, aan de hand van voor
stellingen op postzegels, naar aanleiding waarvan de leeraren 
verklaarden niet te hebben geweten, dat er zoo'n paedagogische 
waarde in de philatelic zat. (Zie Aprilnummer Maandblad 1939, 
blz. IV). Deze jeugdige philatelist werd in de gelegenheid gesteld 
in de ledenvergadering der U. Ph. V. zijn interessante voordracht 
met lichtbeelden te herhalen, waarbij zijn leerares aanwezig was. 
(Zie Juninummer Maandblad 1939, blz. IV). 

Beide voorbeelden staven het betoog van den Bondsvoorzitter, 
dr. H. C. Valkema Blouw, zelf een kundig philatelist en psychiater, 
in het hoofdartikel van dit nummer. 

HOOFDREDACTIE. 

KINDERSERIES 
1940 = 1941 

£egen 22 c£. per serie 
ie koop gezocht. Per 
10 en 100 beperk£kw^an= 
£um van 3000 series. 

Spoedofferfe aan: 

H. FIORANI 
Posfzegelhandel 

A A L S M E E R W E G 58 
A M S T E R D A M W. 

Giro 240655. 
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T e K o o p a a n g e b o d e n 
Kleine verzameling Europa en Overzee, in 2 
mooie Schaubek schroefbanden. Luchtpost-
brieven o.a Postjager. Uiver, Snip, Pelikaan, 

Dingaansvlucht. 
J. M. SCHLEPER, Molenkamp Park 7 

ALMELO (8) 

Verschenen aanbieding nr. 3 
Vereenigde Staten en Europa, 
Aanbieding nr. 4 verschijnt 20 Jan. 
a.s. Toezending op aanvraag. (38) 
M. D. POSTMA, Spoorstraat 130, Leeuwarden. 

Voor ruildoeletnden te Icoop of te ruil 
gezochf: 

NEDERLAND jub. serie 1913 en '23 (ook de 
hooge waarden), f 2,50 opdr. en Wilhelmina 
1940 gebruikte series. 
SURINAME EN C U R A C A O : luchtpost. 
MIDDEN-EUROPEESCHE L A N D E N : de 
betere series. ENGELSCHE KOLONIËN: 
hooge waarden en complete series vanaf 1920: 
Voorts: Luchtpostzegels en br ieven. 
Aanbiedingen of ruilvoorstellen aan"; 

Ir. H. L. S. ADAMA, (20) 
Hugo de Grootlaan i — Dordrecht. 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt inlichtingen. Geen kosten. 

Zichtzending Europa aan serieuze verzamelaars. 
Vrienden en Clientèle Voorspoedig Nieuwjaar. 
W . PEETERS — O. Weurtscheweg s 
Nijmegen. Giro 372941 (25) 

Kooper gezocht Inééns. 
Voor ongebr- panij zegels van Sur. en Curasao 
Hierbij zijn prachtige stukken. Kroontjes serie 
met roode porten. Jubileum '23, 50/2 jo enz. 
Alles in blokken. Jub. ' 3 8, Weid. '3 6 , ' 38 en '40, 
b.v. tez 2250 series. De huidige cat. prijs is 
f 9000. -. Brieven onder no. 31 bureau v.h. blad. 

T e k o o p g e v r a a g d 
Bijzondere vluchten van Nederland en Kol, 

T e k o o p a a n g e b o d e n 
Laatste Cour Permanente Serie a f 4.—. 

Franco na storting op giro 268434. 
H. K. BERGHUIJS 

Loolaan j3 —• Apeldoorn (23) 

T e k o o p g e v r a a g d 
Nederland, nos. i, 2 en 3 losse exemplaren 
briefstukjes of geheele brieven, alléén prima 
exemplaren met duidelijk leesbare stempels. 

Aanbiedingen aan W. MOOIJ 
St. Annastraat 357 -^ Nijmegen (14) 

N e d e r l a n d I S 6 7 
Particulier biedt te koop aan een ongetand 
gebruikt exemplaar 20 et, donkergroen 1867 
(Type II; puntstempel). Fraai breedrandig 
zegel! Br. aan C. J . S. RUITER, 

Nassaulaan 13 — Bennekom (7) 

Ongebruikte zegels der 
ENGELSE KOLONIËM 

gevraagd (eventueel ook ruil) 
F. K. SINEK — Olympiaplein I t 3 l 
Amsterdam 2. — Telefoon 2020J 

Lid Hollandia No. 319 (27) 

Wie heeft nog postzegels over voor 
de T. B. C. ? Onverschillig welke. 

Mevr. J. G. PEZIJ-OLTHUIS 
Maardijk 102 — ALMELO (10) 

Jongeman met einddiploma 
H.B.S.-B zoekt plaatsing in 
postzegelh. liefst te Den Haag. 
Brieven onder no. iG bureau van dit blad. 

jWij wenschen onze vele relaties bij den 
J aanvang van het nieuwe jaar veel voor
spoed en goede zaken. 

Van heden af zijn wij meer nog dan voorheen koopers 
van vooral Holland Engros, Massa-waren, Bundelwaren, 
Collecties van lederen omvang, verder Algemeene Collec
ties, Doubletten, Engros-posten, betere Series en Rariteiten. 
Wij bezoeken U desgewenscht persoonlijk door het 

Igcheele land zonder eenige verplichting. 

Postzegelhandel FILCO 
>amstraat 4 rd, Haarlem, Telefoon 17909. 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIËN 
Hierin 'staan de thans geldende prijzen. 

Prijs 30 cent afgehaald. 
Franco per post 35 et. 

ROELF BOEKEMA POSTZEGELHANDEL, 
PRINSESTRAAT 60, HOEK JUFFROUW IDASTRAAT, 
Giro 247130 - 's-GRAVENHAGE - Telefoon 110319 

m% 

AANBIEDING VAN 
EENIGE NIEUW 

UITGEKOMEN SERIES 
Rumenië 1940. 8 Juni Weldadigheidsuitgaaf der'Jeugdorga-
nisatie „Straja Farii". 

van 1 Lei—16 Lei, 8 st. compl. ƒ 1.75 

Rumenie Balkanbond 1940. 
12 en 16 Lei 2 st. compl. ƒ 7 5 . -

Rumenië 1940. 5 Juni Weldadigheidsuitgaaf. Toeslag 
ten gunste der Luchtvaart van 1 Lei tot 14 Lei 
8 st. compleet ƒ 1.50 

Rumenië 1940. 8 Juni. Herdenkingsuitgaaf 10-jarige 
Troonsbestijging Koning Carol 6 st. compl. ƒ 2.— 

Rumenië 1940. Koning Michael, 7 st. van 25 Bani— 
16 Lei en serie Koning Michael. Toeslag van 
1 Lei—14 Lei 7 st. 2 serie's te samen compl. .' 2.5'. 

Rumenië. Carol. Laatst uitgekomen serie. Tusschen-
waarden (zeer kort in koers geweest) 8 stuks 
compl. Michel Nrs. 607—614 van 2 Lei tot 24 Lei ƒ 2.75 

Codreanu met toeslag 7 + 30 Lei ƒ 0.85 

België. Muziekfonds 1940, 6 stuks 75 ctm.—5 fr. 
toeslagserie compleet ƒ 2.50 

Plus porto. Orders boven ƒ 10.— franco. Onze nieuwe prijs
courant Nederland en Koloniën is zoo juist verschenen. 
Prijs ƒ 0.40 franco. 

Door toevoeging van een collectie wordt onze veiling 
gehouden van Maandag 3 Februari tot Vrijdag 7 Februari a.s. 
aanvangende des middags 2 uur in Café Rest. „RICHE", 
Buitenhof, hoek Passage, Den Haag. 

-« It '̂  

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwstraaf 26 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOONEN, Roiterdam. J 
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5c fiaap. I 
een belangrijke speciaal Q 

verzameling van f. 
ORANJE - VRIJSTAAT. | 

Prijs f1750.— I 
Brieven onder nr. 36 bu reau v.d. blad. © 

BOD GEVRAAGD 
op mijn talrijke doubletten Nederland, 
gebruikt zoowel als ongebruikt, van de 

goedkoope en middelklasse. 
Op aanvraag ontvangt U volledige 

lijst der voorhanden zegels. 
J, W.VAN WOENSEL KOOY 

Nassaulaan 9 — (^) OOSTERBEEK 

Postzegelclub „Wassenaar" vraagt 
boekjes van Vereenigingen of Par
ticulieren voor haar afd. Verkoop. 

Provisie 10%. 
Zendingen aan: 

W. M. LANKHORST 
Santhorstlaan 64 — WASSENAAR 

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. ([landteekening) 

DOOR PARTICULIER T E N VERKOOP 
AANGEBODEN 

aan verzamelaar (geen handelaar — geen tus-
schenpersoon) 

EUROPA-VERZAMELING VOOR ƒ 4400 . - . 

Bijgehouden tot ongeveer 1924. 

Duitschland en Duitsche koloniën zeer goed 
vertegenwoordigd. (Waarde alleen hiervan 
Yvert 1939 ca. fr. 60.000). 

Voorts verzameling 
NEDERLAND EN KOLONIEN, 

■waaronder Drijvende brandkastserie Nederland 
en Ned. Indië op couvert ƒ 1000.—. 

Brieven onder no. 9 bureau van dit blad. 

SLUIT U AAN BIJ DE RONDZENDKRING 

„FLARDINGÄ" 
Postbus 34, — Vlaardingen (j,) 

Bijdrage f 1.50 per jaar met gratis nieuwe uitgiften 
en verder vele voordeelen. (Geen vereeniging). 
VRAAGT PROSPECTUS. Gironummer 400573. 

iÉÉÉ<i»<iaÉ>aÉÉAÉ< 
NIEUWE UITGIFTEN 

Postzegelhandelaar vraagt offerte van 
nieuwe Europa-uitgiften (gelegenheids-

zegels), in complete series 
per 10, 25 en 100 series. 

Aanbiedingen onder nr. 1 bureau van dit blad. 

IV B D E : R I B A N D 
te koop gevraagd: alleen prima kwaliteit 
Tentoonstelling 4 ƒ 10.— per serie. 
f 10.— '05 f 4 5 . - p.st., f 1 0 . - '13 f 45.— p.st. 
ƒ 2.50 op beide ƒ 10.— ƒ 12.— per paar. 
ƒ2.50 en ƒ 5 . — 1923 f 20.— per paar. 
Series ongebr. 10 w. koningin van 1940 ä ƒ2.75 
p. serie. Ook alle weldadigheidszegels, gelegen-
leidszegels, luchtpostzegels enz. enz. zoowel ge
bruikt als ongebr., ook Cour Permanent, alles 
in partijen of verzamelingen. 
Ik heb ook interesse voor de series van Oos
tenrijk, Danzig, Luxemburg, Liechtenstein, Saar-
gebied, enz. Aanbiedingen of zichtzendingen aan; 

B. J. ABRAHAMS — Stationsweg 101 
(24) DEN HAAG — Telefoon 116976 

Koopt bij onze Adverteerileis! 

VEILING 
COMBINATIE 
M. J. H. Toorens & R. Kermes. 

POSTBUS 111, DEN HAAG. 
Tel. 117.133. 779.947. 

ONZE 7E VEILING 
vindt einde van deze maand plaats. 
Onder den hamer komen fraaie vei zamelingen | 
van Nederland en Kol., Europa (Danzig com
pleet), België, Saargebied, Oostenrijk e.a. Verder | 
albums met zegels, restant-coUecties enz. 

De catalogus, welke ter verzending gereed 
ligt, zenden wij U op aanvrage gaarne p.o. en 
franco toe. 

Leden Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

Z O O I v A N G D E V O O R R A A D S T R E K T 
Alle Kinderzegels 1923/1939: 17 series, 67 waarden I 13,25 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 senes, 31 waarden f 17,4c 
Alle Zomerzegels 1935-1940: 6 series, 28 waarden f 2.65 
Alle overige zegels Nederland en Koloniën prijs op aanvraag 
Postzegel voor antwoord bijsluiten. 
Levering na ontvangst van postwfissel of stortinn 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN 
Ondergeteekende ROELF BOEKEM/ 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse t 
Boekema's Postzegelhandel verbonden 
doch alleen gevestigd: 
's-Gravenhage - Prinsestraat 60 
Telefoon 110319. Giro 24713Cp 

R O E L F B O E K E i U A 
Kaufe gegen prompte Kasse 44nd erbitte 

Angebot mit alleräuszersten Preisen 
Altdeutsche Kleinstaaten alles bis zu den grössti 
Raritäten m Luxuserhaltung desgl. von Deutsch; 
Reich, Deutsche Koloniën incl. Vorläufer, Deuj 
sehe Abstimmungs & Besetzte Gebiete, sämtlicl 
Bildermarken der Welt möglichst in gröszeren Po 
Von Niederland sämtliche Kinder incl. Sommc-
zegels, sowie alle besseren Serien & Flugpostmarkcj 
Angebote von möglichts 100 Serien jeder Ausga' 
Prima Referenzen. KARL H E N N I G , 

Briefmarkenhaus, Hamburg 3| 
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EN GROS NIEUWTJES. 
FRANKRIJK. 
50 fr. Guynemer per 10 stuks ƒ30 .— per stuk ƒ3.50 
80 cent: nieuw per 10 stuks ƒ 0.50 per stuk ƒ0.06 
Petain per 10 stuks ƒ 0.60. per stuk ƒ 0.08 
Krijgsgevangenen per 10 series ƒ 7.— per serie ƒ0.85 
Winierhulp per 10 series ƒ 8.30 per serie ƒ0.95 
DUITSCHLAND. 
Winterhulp per 10 series ƒ 15.50 per serie ƒ1.75 
België Winterh. per 10 series ƒ15.50 per serie ƒ1.70 

Aanbieding vrijblijvend. Zie mijn inliooplijst. Aanbieding ls-i2-'40 vervallen 

Wij zoeken te koop 
een groote verzameling van Europa. Voor ei^i 
belangrijk object kunnen wij een zeer lioogen 
prijs betalen. 
Aanbiedingen met beschrijving zien wij 
gaarne aan onderstaand adres: 

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

G.KEISER&ZOON, 
PASSAGE 2 5 - 2 7 - D E N HAAG. 
GIRO 4 2 6 2 . TELEFOON 11.24.38. 
AANBIEDING: • 
L IECHTENSTEIN 1939. 5 Fr. bruin op geel. 

Vorst Franz Josef II , blok van 4 
zegels, ongebruikt ƒ 25 — 

LIECHTENSTEIN 1940. Portze-
gels, serie comp]., ongebr ƒ L75 
PORTO EXTRA. Bedrag bij bestelling. 

Levering zoolang de voorraad strekt. 

I 

I 

^ T 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 

SURINAME port 1891—95. 
20 cent geheel vel, waarbij 1 Type I, 14 Type II en 

85 Type III 
ly^ cent per 100 - , o 

CURACAO 10 cent Jubileum per 100 ■̂■ 
NEDERLAND Jubileum 1923 compleet ongebruikt per 

serie ° 
FRANKRIJK Bezettingsuitgave, opdruk op 50 c. type Paix 

en type Mercure, gekeurd door Thioud en Champion, 
per paar 

ZWITSERLAND Dienst 159—166 * 
LIECHTENSTEIN Nieuw, Johannes II, 20, 30, 50 c , 

1, 1.50 Fr. o 
BELGIË 100 franc Spoorwegen * 

ƒ 52.50 
ƒ 4.25 
ƒ 4.50 

ƒ 33.50 

ƒ 6 0 . -
ƒ 8 . -

ƒ 9 . -
ƒ 6,50 

Postzegelhandel J. H. ROSSI, 
Raadhuisstraat 18 
Telefoon 43833, 

Amsterdam. 
Giro 279945. 

(l8) 

BLANCO ALBUMS B i a Z O N D B R E ; A A N B I E D I N G ! ! ! 
G E H B B I ^ I V B D E R I v A N D S C H F A B R I K A A T . 
Ztl^s engros nooit voor sulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEA-AUFDERHEIDE is een fraai, voornaam uitgevoerd blanco album, 
met tachtig bladen, prima houtvrij papier, met zwak geruiten onderdruk, lichtgrijs. De klem
band is uiterst sterk, geheel linnen, uiterst modern en elegant van uitvoering, met gouden bies. 
Om het bewijs te leveren dat men voor iets goeds en goedkoops niet op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan -waarvoor het buitenland 
hier aan den handel levert. — Wij hebben drie soorten, t. w.: 
PHILEA I, formaat 27 X 31 cm., het populaire, reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen prima papier, prijs ƒ 3.50. 
PHILEA II, formaat 27 X 31 cm., het populaire reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen ivoorcarton, prijs ƒ 4.—. 
Thans hebben wij aan deze soorten nog toegevoegd het: 
PHILEA LUXE ALBUM, formaat 30 X 33 cm , geheel linnen klemband, 80 bladen houtvrij 
cartonpapier, prijs f5.— 
BLANCO BLADEN voor Philea I: 2 c , Philea I I : - 3 c , Philea Luxe: 4 c. 

Aüï DER HEIDE'S POSTZEGEHANDEl r s ' ^ S K : ^ ' » ^ : ^ « ' ^ ^ 
Telef. 47103. 

I 
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LR Deutsche Warenhäuser i^ 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k >«n 

}£ 

RRR.l l x l \ l \  " GROSSHÄNDLER * 

:■ RUDI REILÄNDER I 
" Maastricht  Tel. 3155 
ŷ  Brugstr. 3  Filiale: A. h. YIeeschhuis 42. „. 

Ich suche zu kaufen: Enerl. Krönunassätze (1937) eestemoelt, sowie: Sammlunsr von 31 Ich suche zu kaufen: Engl. Krönungssätze (1937) gestempelt, sowie: Sammlung von 

Canada und Aegypten! » 

jß ^ ^ o ^ ^ ^ 
|Pj gebrauchte oder ungebrauchte Raritäten, Sätze. ^ . 

i p Da in diesem Jahre die „KaBe" — Nachträge (supplementen) noch nicht alle erschienen |*» 
sind, wollen die Kunden, die noch keine Nachricht haben, sich noch etwas gedulden. 

SAMMLER und HäNDLEK: ich erhielt in letzter Zeit in grosser Menge Angebote 
i " Ihrerseits unterbreitet, konnte unmöglich alle beantworten. Diejenigen also, die keine 31 
i n Nachricht erhielten, waren zu teuer, oder die Angebote fanden kein Interesse meinerseits. ijr 

l^ RUNDSENDUNGEN, ANSICHTSSENDUNGEN, alles muss leider zur Zeit im Kriege y j 
unterbleiben, somit muss ich auch die Mitglieder unseres Clubs „Mauritius 1937" bitten, 

IC . u: 
" ' ' keine Anfragen an mich zu richten. Jedes Mitglied erhält bei Wiederöffnung sofort ^* 
IC Bescheid. Mitgliedsbeiträge werden darum auch zur Zeit nicht erhoben. IC 

Ifj H E I L H I T L E R ! IfJ 

* Rudi Reiiänder. * 
Sfi ifi 
y ï y ï S f i ! f i ï f i ï f i » ï i f i ï f ï H ï ï f i £ n y i ï f i i l i ^ ï f i ! f i » ! J ï ! J i 
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lets Nieuws 
Iedere 15e van de maand zullen wil in de toekomst een veiling houden, 
beginnende: 

13 Felbruari 1941 
Inzendingen voor deze periodieke veilingen kunnen regelmatig worden ingezonden, tot 
uiterlijk de 30e VAN IEDERE MAAND. 

Met deze vlotte gang van zaken hopen wij verzamelaars zoowel als handelaren van dienst 
te zijn en zien wij dan ook gaarne voor de L") Februari-veiling nog eenige interessantj 
inzendingen tegemoet. 

Indien het aantal nummers voor 1 dag overschreden zal zijn, wordt ook de 16e, 17e, enz. 
geveild. Valt de 15e op een Zon- of Feestdag, wordt automatisch op de 16e geveild. 

Gaarne zien wij spoedig Uw aanvrage voor regelmatige toezending van onze gratis 
veiling-catalogus tegemoet. 

De veiling vindt plaats in „HOTEL POLE N", Rokin, Amsterdam. 

Wij m o e k e n n o g st&G€3ks \te k o o p 
tegen contante betaling, ALLE BETERE zegels en series van Nederland en Koloniën 
en Europa. 

Wij betalen o.a. voor: 
Tentoonstellingserie ƒ 8.50, Jubileun' 1923 ƒ 22.50, Brandkast ƒ 25.—, België Roode Kruis 
ƒ 100.—, Helmserie ƒ 55.—, Luxemburg Intellectueel en ƒ 50.̂ —■. 

HAGÄ & HARPENAU, 
Gravenstraat 30  Amsterdam  Telef. 34104. 
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1940 Rost^e^el - Uitgiften van Buropa 1940 
VAN ONDERSTAANDE SOORTEN HEBBEN WIJ MOMENTEEL NOG EENIGEN VOORRAAD: 

BELGIË. 
NU 2. W. Muziekkapel 75 c. - 5 Fr. 

BOHEMEN EN MORA VIE. 
NU 1. r . Nieuwe teekening 50 h. 
NU 7. F. Nieuwe teek. 5, 6, 10 K. 

BULGARIJE. 
N U 1. L. Div. voorst. 1-100 Lewa 
NU 2. G. 100 j . Postzegels 10, 20 L. 
N U 5. G. Volksvormers 1-10 Lewa 
N U 6. G. Gutenberg 1, 2 Lewa 
N U 7. F. Nieuwe teekening 15 stot. 

DENEMARKEN. 
NU 4. ^X'. Roode Kr. 10, lOöre (2x) 
N U 4a. W. Idem, 4x in spec, boekje 
N U 7. "W. Roode Kruis, 5 ore 

DUITSCHLAND. 
N U 1. G. Leipz. Messe 3-25 Pf. 
NU 2. W. Postzegeltent. 24 Pf. ' 
N U 3. W. Verjaardag Hitler 12 Pf. 
N U 5. W. Hamburgrennen 25 Pf. 
N U 6. W. Bruine Lint 42 Pf. 
NU 7. G. Eupen-Malmedy 6, 12 Pf. 
N U 12. W. Winterhulp 3-40 Pf. 
NU. 13. W. Emil von Behring-6, 25 Pf. 2 

6 
1 
3 
12 
2 
6 
2 
1 
4 
16 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 

3.25 

0.06 
2.25 

11.50 
0.95 
2.50 
0.12 
0.02 

0.40 
1.60 
0.06 

0.35 
1.40 
»50 
1.25 
1.40 
0.30 
1.85 
0.50 

NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

N U 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
N U 
NU 
NU 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
7. 
11. 
12. 
13. 
15. 
16. 
17. 

1. 
2o 
3. 
5. 
5o 
6o. 
7. 
8. 
9. 

FRANKRIJK. 
W. Onze Soldaten 40 c , 1 F. 2 0.25 
W. „Frankr. Overzee" 1.25 F. 1 0.15 
W. Generaais 80 C.-2.50 F. 4 0.70 
W. Roode Kruis 80 c , 1 F. 2 0.55 
G. l en t . N.York nwe. 2.50 F. 1 0.40 
W. V/erkl. Intell. 80 C.-2.50 F. 3 0.45 
W. Oorlogsslachtoffers 1 F. 1 0.30 
G. Guynemer 50 F. 1 3.25 
F. Noodh. 1/1.75, 1/2.15 F. 2 0.30 
\V. Nat. Hulp 80 C.-2.50 F. 4 1.20 
G. Maarschalk Pétain 1 F. 1 0.10 
W. Krijgsgevangenen 2 0.75 

HONGARIJE. 
L. Horthy Vliegfonds 6-20 f. 3 0.50 
G. 20j. Jub. Horthy 6-20 f. 3 0.10 
W. Hoogwater 10, 20, 20 f. 3 0.90 
W. 500 j . Mathias 6-32 f. 5 1.— 
W. Idem, gestempeld 5 1.— 
G. Terug Zevenburgen 10 f. 1 0.04 
W. Zevenburgen 20 f. (block) 1 1.10 
W. Transsylvanië 10-32 f. 3 2.— 
W. Kunstenaars 6-20 f. 4 1.60 

NU 3. 
POLEN 

NU 5. 
NU 3. 
NU 6. 
NU 10. 
NU 2o. 
NU 3o. 
NU 4o. 
NU 1. 
NU 1. 
NU 2. 
NU 3. 
NU 1. 
NU 3. 
NU 4. 

JOEGOSLAVIË. 
W. Voor het Kind 50 p.-2 D. 4 0.1 
(GENERAL GOUVERNEMENT). 

W. Roode Kruis 12-80 g. 4 2.-
ROEMENIE. 

G. Balkan Entente 12, 16 Lei "2 0.65 
W. 10 j . Carol II, 1-32 Lei 6 2.50 
W. Codreanu 30 Lei 1 0.80 

RUSLAND . 
G. West Polen 10 k.-l R. 5 1.10 
G. IJsbreker 15 k.-l R. 4 1.— 
Majakowski 15-80 k. 4 0.70 

SAN MARINO. 
P. Opdr. 1 L/40 c , 3 L/20 c. 2 0.60 

SLOWAKIJE. 
F. Nieuwe teekening 10 k 1 1. 
F. Nieuwe teek. 5-30 h. 5 0.10 
B. Driehoek 50 h., 50 h. 2 0.10 

TURKIJE. 
G. Namik Kemal 6-1214 k. 4 1.40 

ZWEDEN. 
G. Herd. Sergel 15, 50 öre 2 0.50 
G. Idem, 3-z-get. 15 öre, paar 2 0.30 

VOORTS NOG EEN V00RDEELI6E AANBIEDING VAN COIHPLETE SERIES: 
S.No. 

ALBANIË. 
31. 1929. F. Opdruk 1, 5, 15 q. 3 
37. 1938. G. Huwelijk 1 q.-l F. 8 
37o. 1938. G. Idem, gestempeld 8 

BELGIË. 
42. 1935. W. Kon.kinderen 35 C.-1.75 3 
43. 1935. W. Postkoets 10-35 c. 3 
47. 1937. W. Isaye 70 c , 1.75 F. 2 
51. 1938. W. Koekelberg 10 c.-5 F. 7 
52. 1938. G. Tent. Luik 35 C.-1.75 4 
52o. 1938. G. Idem, gestempeld 4 
55. 1939. W. R. Kruis 10 c.-5 F. 8 

BOHEMEN EN MORA VIE. 
5. 1939. F. Lindenblad 5-30 h. 5 

KL 1939 K. Krantz. 2 h.-l K. 9 
BI. 1939. B. Driehoek 50, 50 h. 2 

BULGARIJE. 
35. 1938. G. Kroonprins 1-14 Lewa 5 
40. 1939. W. Watersnood 1-14 Lewa 5 
L2. 1931. L. Luchtp. 1-50 Lewa 7 
L2o. 1931. L. Idem, gebruikt 7 
L4. 1938. L. Nieuwe kl. 1-12 Lewa 4 

0.15 
3.25 
3.50 

1.25 
1.— 
0.35 
2.25 
0.60 
0.15 
2.75 

0.12 
0.25 
0.12 

1.25 
1.25 
6.25 
6.50 
0.85 

S.No. 
DUITSCHLAND. 

— 1924. F. Speyer 5 Mark 
40o. 1934. G. Hindenb. rouw 3-25 Pf. 
46o. 1935. G. Musici 6-25 Pf. 
48o. 1935. G. Spoorw. 6-40 Pf. 
52. 1935. G. 9 Nov. 1923, 3, 12 Pf. 
55. 1936. W. Olympiade 3-40 Pf. 
56. 1936. G. Gem. congres 3-25 Pf. 
56o. 1936. G. Idem, gebruikt 
59. 1936. G. 8e Rijksp.dag 6, 12 Pf. 
59o. 1936. G. Idem, gebruikt 
60. 1936. W. Gebouwen 3-40 Pf. 
60o. 1936. W. Idem, gebruikt 
61. 1937. G. Luchtafweer 3, 6, 12 Pf. 
61o. 1937. G. Idem, gebruikt 
62. 1937. W. Schepen 3-40 Pf. 
62o. 1937. W. Idem, gebruikt 
63. 1938. W. 5 j . Nat. Soc. 6, 12 VI. 
63o. 1938. W. Idem, gebruikt 
64. 1938. G. Breslau 3-15 Pf. 
66. 1938. W. Ostm. Bloemen 3-40 Pf. 9 
66o. 1938. W. Idem, gebruikt 
68. 1939. W. Autotent. 6, 12, 25 Pf 

1 
6 
3 
4 
2 
8 
4 
4 
2 
2 
9 
9 
3 
3 
9 
9 
2 
2 
4 
9 
9 
3 

0.95 
0.20 
0.15 
0.20 
0.15 
1.50 
0.35 
0.12 
0.15 
0.05 
1.50 
1.10 
0.15 
0.08 
1.65 
1.25 
0.25 
0.15 
0.35 
2.25 
2.— 
1.10 

S.No. 
69. 1939 G. Beroepswedstr. 6, 12 Pf. 2 1.25 
75. 1939. W. Burchten 3-40 Pf. 9 1.5C 

Ook voorradig de meeste andere zegels en 
series verschenen na November 1923. 

FINLAND. 
7. 1930. W. R.-Kruis 1, 1»^, 2 M. 3 0.6' 
9. 1931.'W. R.-Kruis 1, 13^, 2 M. 3 0.6C 

11. -1932. W. R.-Kruis I K , 2, 2% M. 3 0.6^ 
18o. 1938. W. R.-Kruis 50 p.-ii^ M 4 0.8C 

FRANKRIJK. 
7o. 1927. G. Am. Legioen 90 c , 1.50 2 
9o. 1934. G. Cartier 75 c , 1.50 F. 2 

13o. 1936. G. Jaurès 40 c , 1.50 F. 2 
20. 1937. W. Werkl. Intell. 30, 90 c. 2 
25o. 1939. W. Idem, 40 C.-2.25 F. 

HONGARIJE. 
27o. 1932. F. Madonna 1, 2, 5, 10 P. 4 
33o. 1937. G. Jaarbeurs 2-40 f. 6 
39. 1938. G. Debreczen 6-40 f. 6 
39o. 1938. G. Idem, gebruikt 6 
42o. 1939. F. Kerken 1-70 f. 14 
43o. 1939. G. Meisjes Jamb. 2-20 f 4 

0.15 
0.25 
0.25 
0.3C 
0.6C 

2 . -
0.6C1 
1.2 

0.3C ,-
0.35 

GEBRUIKELIJKE AFKORTINGEN ZIJN: F: 
zegels; K: Krantenzegels; E: Expressezegels; Pk 
zegels; V: Velletjes (z.g. blocks). ALLE ZEGELS 

Frankeerzegels G: Gaiegenheidszegels W: Weldadigheidszegels (met toeslag); L: Luchtpost- | 
.: Pakketpostzegels, S: Spoorwegzegels; T : (verplichte) Toeslagzegels; D : Dienstzegels; P: Port 
ONGEBRUIKT, tenzij aangegeven met een ° hetgeen gestempeld beteekeut. 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en geiden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Bij Bestelling is het voldoende op te geven het Land + bij Nieuwe Uitgiften het NU-nummer; bij andere landen het (S)erie-nummer, 
Alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 10 cents in rekening wordt gebracht; het overige porto binnenland is voor 
mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland 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. Voor levering van NIEUWE UITGIFTEN BIJ ABONNEMENT vrage men mijn speciale condities. 

Postzegelhandel K. A. HEYMANS Jr. 
P O S T B U S S97 ROTTERDAM-C. TELEPOOIV 4 1 8 6 9 

POSTCIRO 11070 
LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN 



^ M 

IINKOOPLIJST 
Geheel nieuwe lijst (met verhoogde prijzen). 

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. J. DE WIT, 

Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 
Telefoon 93489. 

N.B. Degenen, die reeds vroeger een inkooplijst 
aangevraagd hebben, krijgen deze thans franco 
thuis gestuurd. 

m 

Froedie Catalogi 1941 
Wereld . . . f 2,30 
Europa . . . f 1,50 
Duitschland . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

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

Ä. 1. P i wiir. 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

fE KOOP GEVßAAGD 
(Gebruikt of ongebruikt) 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 
1926. Weid 1926 
1928. Weid 1928 
1931. Weid 1931 
1933. Wagner 1933 

BLOKKEN. 
1930. Iposta 
1933. 10 Jahre Nothilfe 

VLIEGPOST. 
1924. Vliegpost 
1930. Zuidamerika 2 w. 
1931. Polarfahrt 
1934. Chicagofahrt 

SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 

(moet gekeurd zijn) 
1928. Madonna Weid. 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubileum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken 
1920. vliegpost ongetand 
1920. Vliegpost getand 

OOSTENRIJK. 
1908. 10 Kronen 
1910. Jubileum 
1923. Steden 
1931. Rotary 
1931. Dichters 
1932. Dr. Seipel 
1932. Schilders 
1933. Fis 1 
1933. Wipa los 
1933. Wipa vezel 
1933. Wipablock 
1933. Katholieken 
1934. Architecten 
1935. Veldheeren 

VELDPOST. 
1915. K.U.K. 
1919. Veldpost 

LUCHTPOST. 
1918. 3 w. 
1922. 9 w. 
1925. geh. clt. 
1935. geh. clt. 

DANZIG. 
1923. Guldenopdr. 
1924. 1 en 2 Gld. oude kl. 
1930. 10 Jarenherd. 
1932. Luposta 
1934. Winterhilfe 
1937. Winterhilfe 
1925/25. Dienst 
Ook alle overige betere Europaseries te koop 

Duitsche Koloniën ook gezocht. 

Nieuwe prijzen. 

ƒ 4 0 . -
ƒ 5 . -
ƒ 6 . -
ƒ 6 . -
ƒ 5 . -
ƒ 1 8 , -

ƒ 17.50 
ƒ 42.50 

ƒ 2 5 . -
ƒ 4 0 . -
ƒ 100.— 
ƒ 2 0 . -

ƒ 200.— 

ƒ 180.— 
ƒ 4 0 . -
ƒ 7 0 . -
ƒ 2 5 . -

ƒ 6 . -
ƒ 2 5 . -
ƒ 2 5 . -
ƒ 180.— 
ƒ 3 5 . -
ƒ 5 5 . -

ƒ 1 5 . -
ƒ 2 2 5 . -
ƒ 6 . -
ƒ 4 0 . -
ƒ 1 5 . -
ƒ 5 . -
ƒ 1 6 . -
ƒ 5 0 . -
ƒ 2 7 . -
ƒ 5 5 . -
ƒ 300.— 
ƒ 40.— 
ƒ 1 3 . -
ƒ 1 5 . -

ƒ 1 0 0 . -
ƒ 1 5 0 . -

ƒ 3 . -
ƒ 5 . -
ƒ 2 5 . -
ƒ 1 1 . -

ƒ 2 0 . -
ƒ 4 5 . -
ƒ 7 0 . -
ƒ 1 1 . -
ƒ 2 0 . -
ƒ 4 . -
ƒ 32.50 

gevraagd. 

A. J. DE W I T 
Konnginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Telefoon 93489. 
Verzamelaars verkoopt thans. Prijzen zijn nog nooit zoo hoog 
geweest. Geheele verzamelingen gevraagd, voordeel: onmiddellijke 
contante betaling, geen kosten-aftrek. Vrijblijvend door het 
geheele land te ontbieden. 

i-%Jir iiriii ^rfilÉiT^i 



Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
V E I L I N G E I V , A A N K O O P E N V E R K O O P V A N P O S T 2 ; E G E I W S 

W^ ußetidctien onze, cÜëtUen en mienden een wut^cAp^edig^ 1941. 

Ook in 1941 staan wij steeds klaar voor onze cliënten wat betreft het liqmdeeren via 
veilingen van Postzegelhandelaren. 

Voor onze eerstvolgende veiling zoeken wij een geschikt 
liefst belangrijk object. Wij geven renteloos voorschot. 

Afgcloopen jaar hebben wij met een zeer groot succes onze afdeeling veilingen gevoerd. 
Door onze bemiddeling hebben wij meerdere verzamelingen tot volle tevredenheid 
en bloc verkocht. 
Het is dan ook Uw belang bij voorkomende gevallen zich met ons in verbinding te stellen. 

')i\fC Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. Engelkamp koopt en veilt postzegels! 

Th. B. M. Engelkamp, Postzegelhandel, Lange Poten 7 a, Den Haag. Tel. 113853, Giro 216240 
<w^»^»^»^ « P ^ P ^ M V ^ P ^ 'm ^ " i ^ F ^ 

J.K. Rietdijk 
Telefoon 117020 

AANKOOP 
VEILINGEN 
V E R K O O P 

Postrekening 117396 
Den Haag 

Lange Poten 15a 

Onze van 2—6 Januari j.l. gehouden 

i ^ a e ROSX:KE:GEL.VEII^INC 
had een 

Ibuitenêeivoon succes 
waarbij vrijwel 

alle records ^et^roketi 
werden en dikwijls in zeer belangrijke mate! 

Voor de a.s. 153e veiling zoeken wij een belangrijk object. 
Stelt U nog heden met ons in verbinding. 

Gunstige veilingcondities! 
J. K. RIETDIJK - L a n g e P o t e n 15a - Den H a a g . 

Voor serieuze liefhebbers 
is de catalogus (met alle 
opbrengstprijzen) nog ver
krijgbaar, mits deze na raad

pleging geretourneerd 
wordt. 

Een belangrijke philate
listische waarde-meter! 




