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VEILING 
No. 293 
zal begin Maart gehou
den worden. 

VEILING 
No. 294 
is in bewerking en zal 
omstreeks einde Maart 
gehouden worden-
Tot 25 Februari kunnen 
zeldzame zegels en series 
in prima kwaliteit nog 
ten verkoop in de veiling 
ingezonden worden. 

PRIJSLIJST 
NEDERLAND EN KOLONIËN 1941 
met aanvulling en verbeteringen, wordt U 
na ontvangst van 30 cent op onze giro 
17369 toegezonden. 

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

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

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 
als ongebruikt, betalen wij hooge prijzen, zoo b.v.: 

gebruikt 
1.80 Toorop 

Kind 1926 
Roode Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
Kind 1930 
Gouda Ramen 
Kind 1931 
V. V. V. 
1933 Zeeman 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Kind 1937 
1940 Koningin 
1940 Zomer 
1940 Kind 

per serie postfrisch 
1.80 
0.90 
1.40 
2.40 
0.70 
0.70 
0.90 
1.50 
1.50 
0.90 
0.85 
0.80 
0.75 
0.70 
3.20 
0.65 
0,42 

0.70 
1.40 
2.40 
0.55 
0.50 
0.90 
1.20 
1.35 
0.75 
0.55 
0.40 
0.35 
0.30 
2.20 
0.28 
0.30 

Uitsluitend prima exemplaren. 

Geen zendingen beneden ƒ 20.— s.v.p. 

Comm. Venn. 

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

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

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



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

Te koop éevraagd 
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. eoRRei^ae:, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

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

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

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

POSTZEGELHANDEL 

J. PRENT« Co. 
POSTBOX 6 0 0 9 , 
D E N H A A G W. 

LID DER NEDERLANDSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

1 
.^'^fe 

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

Schrijft ons en wij komen bij ÜI 

Amsterdamsche 
Postzegelhandel, 

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

V / 
: ^ ( ^ ' p * ^ — 

HU 
moet U verkopen! 

Want wat hebt U aan een 
theoretische waardeverhoging van 

Uw verzameling in Franken of Marken, 
als U haar, nu topprijzen betaald kunnen 

worden, met verkoopt? 
Ook aan deze hausse komt een einde en dan 

hebt U een unieke gelegenheid 
voorbij laten gaan. 

Vrijblijvend bezoek door geheel Nederland. 

Steeds interesse voor 
alle Engros partijen. 

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



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij 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 Maandblad 
voor Philatelie. 

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

POSTBUS 1 - U T R E C H T 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 40 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

20e Jaargang. Februari 1941. N. 2 (230). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagiaa f 30,— 
1/2 . - 17,50 
1/3 , - 12,50 
1/4 . - 1 0 , -
1/6 . - 7,50 

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

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoneelen 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 Kolomen 
betreft, aan A M Benders, Maurik (Geld), mr G W A de Veer, Park van Nieu
wenhoven 156, Middelburg (meuwe uitgiften), en dr. L, Frenkel, Eendrachtsweg 7, 
Rotterdam (portzegels), buitenlandsche poststukken aan dr E. A M Speijer, Pijn
boomstraat 98, 's-Gravenhage, afstempelmgen aan J P Traanberg, Brouwersplem 251,, 
Haarlem, frankeermachmes aan A van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 
luchtpost aan ir H L. S Adama, Hugo de Grootlaan 1, Dordrecht 

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

Tot het plaatsen van advertentien, het verkrijgen van al^onnementen en afzonderhjke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigmgsbenchten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administraue betreft, zich te wenden tot 
L J J Smeuiders, Past Oomenstraat a97e, Rijen (Gem Gilze-Rijen), telef Rijen 364, 
postrekemng 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

ONZE POSTZEGELS EN DE OMZETBELASTING 
door J. W. F. BUNGE. 

BIJ de invoering der omzetbelastingwet 1933 heeft men de 
postzegels vrijgesteld, zoodat hier ter zake geen moeilijkheden 
ontstaan zijn. Alleen bij den invoer van zegels zijn wel eens 
geschillen met de douane geweest, welke echter steeds ten gunste 
van onze liefhebberij zijn beslist. 

De invoering van het Omzetbelastingbesluit 1940 (Verordenin
genblad 42, besluit 242) heeft een en ander radicaal gewijzigd. 

Daar ik, om tot juiste conclusies te komen, de g e h e e l e 
quaestie moet uiteenzetten, dien ik wel de verordening op sommige 
punten aan te halen, ook deswegen, omdat men mij dan beter zal 
kunnen volgen. 

Hoofdstuk I artikel I van het besluit luidt als volgt: 
„Onder den naam omzetbelasting wordt een belasting geheven, 

waaraan zijn onderworpen: 
1) de leveringen van m het vnje verkeer zijnde goederen, welke 

hier te lande door fabrikanten en andere ondernemers binnen het 
kader van hun onderneming worden verricht; 

2) de diensten, welke hier te lande door ondernemers binnen het 
kader van hun onderneming worden verricht." 

Artikel 2 I geeft onder meer een beschrijving van het woord 
g o e d e r e n en wel: 

„Koopwaren en andere goederen, welke uit hun aard als roerende 
goederen worden aangemerkt." 
en art. 2 2) onder l e v e r i n g van goederen o.a : 

„Eigendomsoverdracht van goederen ingevolge een overeen
komst". 

Ook het begrip d i e n s t e n moeten wij nader bekijken en uit 
het betreffende artikel lichten. 

Hieromtrent deelt onderdeel 3 van artikel 2 mede: 
„alle prestaties — andere dan leveringen van roerende en 

onroerende goederen — welke tegen vergoeding worden verricht." 
De andere punten van dit artikel interesseeren ons momenteel 

met. 
Onder o n d e r n e m e r s verstaat het besluit: 
„Ieder, die hier te lande een bedrijf of beroep zelfstandig uit

voert." 
Uit het bovenstaande volgt dus, naar dezerzijdsche meening, dat. 
1. onder g o e d e r e n moeten worden gerangschikt onze p o s t 

z e g e l s ; 
2. het verkoopen van postzegels een e i g e n d o m s o v e r 

d r a c h t IS ingevolge het besluit, 
3. hij, die in postzegels h a n d e l t als o n d e r n e m e r is aan te 

merken; 
4. allen, die behulpzaam zijn om de postzegels van eigenaar te 

doen verwisselen en hiervoor betaling ontvangen over fdeze" 
d i e n s t e n belastingplichtig zijn. 

Het tarief van de omzetbelasting is in deze gevallen 2% "It, 
tenzij het leveringen betreft door groothandelaren als zoodanig. 
Het tarief bedraagt dan slechts H "/o. (B.v. een groothandelaar, 
die aan een andere handelaar postzegels levert). 

Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe de handel hiermede belas,t 
wordt, temeer, daar iedere eigendomsoverdracht belastingplichtig is. 

Voor ons is verder van groot belang, dat bij de vrijstellingen 
van de belasting zijn genoemd van o v e r h e i d s w e g e uitgegeven 
Nederlandsche zegels (art. 12, eerste lid, no. 10). De leiddraad-
omzetbelasting 1940 gaat op dit punt gelukkig reeds iets dieper in. 
De wetgever schrijft nl. o m . : „Zoo zijn ongebruikte Nederlandsche 
zegels vrijgesteld bij verkoop in den postzegelhandel, zelfs in 
gevallen, waarin zulks geschiedt tegen een prijs, welke hooger is 
dan de nominale. 

Dit punt IS dus voor verdere discussie uitgesloten: de onge
bruikte Nederlandsche zegels zijn vrijgesteld; al het andere is 
belastingplichtig, tenzij men op den duur op het Departement van 
Financien een andere houding aanneemt, hetgeen wel niet te ver
wachten IS, daar dringend aanvulling der rijksmiddelen nood
zakelijk is. 

Nu wil ik aan het bovenstaande gaarne nog een en ander 
toevoegen wat betreft onze ruilvereenigingen. 

D i e n s t e n , die een vereeniging aan haar leden uit hoofde van 
het lidmaatschap bewijst, zonder dat — behalve de algemeene 
contributie — ter zake van die diensten door de leden een 
bepaald bedrag is verschuldigd, zijn niet belastbaar. 

V e r k o o p p r o v i s i e , a d m i n i s t r a t i e k o s t e n , p o r t i 
etc. zijn vergoedingen, welke rechtstreeks met den verrichten 
dienst verband houden en derhalve b e l a s t i n g p l i c h t i g . 
Postzegelvereenigingen zullen dus over deze vergoedingen een 
omzetbelasting moeten betalen. 

Inzake de in het ruilverkeer (rondzendingsverkeer) verkochte 
postzegels ben ik persoonlijk van oordeel, dat wat betreft de 
particuliere inzenders (geen handelaren) geen belasting verschul
digd is, omdat de vereenigingen slechts als intermediair namens de 
leden handelen De leden toch zijn inzenders, plakken hun zegels 
in eigen boekjes, welke zij bij de vereeniging inzenden; zij 
behouden hun volledige eigendomsrechten; de boekjes worden 
na circulatie geretourneerd. 

De verkoop van de zegels uit de boekjes valt niet onder het 
aangehaalde artikel 1 van het besluit, daar geen levering door 
fabrikanten en andere ondernemers plaats vindt, doch slechts een 
zuivere particuliere handeling. 

Zoo een Inspecteur der belastingen in het rayon van een ver
eeniging hierop eens een aanmerking mocht maken, dan zou ik 
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willen adviseeren, dat het bestuur naar voren brengt, dat de 
vereeniging de postzegels op naam resp. nummer van den inzender 
verkoopt en zij niet geacht moet worden z e l f de zegels aan 
derden te leveren. Zij treedt in deze slechts b e m i d d e l e n d op. 

Indien de inzender een handelaar is, dan dient deze over de 
postzegels, met uitzondering dan van de ongebruikte Neder
landsche zegels omzetbelasting te betalen. 

Ingevoerde postzegels, uitgezonderd dan weder de ongebruikte 
Nederlandsche, zijn onderworpen aan een invoerbelasting van 1/19 
gedeelte der waarde (5,2631 °/o) indien bestemd voor niet hande
laren en van 1/39 gedeelte van de waarde (2,5641 "/o) indien 
bestemd voor wederverkoopers. 

De inzendingen van buitenlandsche leden van onze vereeni
gingen worden hiermede belast; tenzij hiervoor een regeling met 
het Departement van Financien mogelijk is. 

Deze kwestie moet dan met het D. v. F. besproken worden, 
hetgeen m.i. op den weg van onzen Bond ligt. 

Nijmegen, 1811941. Postbus 63. 

'Nieuïi'e 
Uitgiifter 

I. EUROPA. 
BELGIË. 
De serie Belgische W. H.zegels (wapenserie), aangekondigd op 

blz. 228/'40, is thans volledig verschenen. 
Onze zuiderburen zijn bekend om hun fraaie uitgiften van 

smaakvolle zegels. Ook voor deze serie in meervoudigen kleuren
druk hebben zij moeite noch kosten gespaard. Op elke waarde 
staat, links van de toeslagwaarde, het dubbele tuberculosekruis 
afgedrukt. De lands en plaatsnamen, alsmede de doelstelling 
(Wmterhulp) zijn in het Vlaamsch en Fransch vermeld. 
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10 (f 5) c.  donkergnjs/wit/groen/rood; waoen van Mans; 
30 (| 5) c.  groen/wit/zwart/rood; wapen van Gent; 
40 (|10) c.  sepia/wit/blauw/rood; wapen van Aarlen; 

WiNTERHULP,., . 
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50 (|10) c.  lichtviolet/wit/blauw/rood; wapen van Brugge; 
75 (t15) c.  zwartviolet/wit/geel/rood; wapen van Namen; 
1 fr. (|25 c.)  oranje/wit/geel/groen/rood'zwart; wapen van 

Hasselt; 
1 fr. 75 (f50 c.)  ultramarijn/wit/geel/zwart/rood; wapen van 

Brussel; 
2 fr. 50 (|2 fr. 50)  bruinzwart/wit/rood; wapen van Ant

werpen; 

P'vf|ffiHMRRH9nffl ^B 

5 fr. (| 5 fr.)  donkerviolet/wit/geel/rood; wapen van Luik. 
Opmerkelijk is, dat in deze serie geen eenheid van opschrift 

b staat. Bij de 10 c , 40 c , 75 c. en 5 fr. staat in de onderschriften 
de Fransche tekst (Secours d'Hiver) boven den Vlaamschen (Win
terhulp); bij de 30 c , 50 c , 1 fr., 1 fr. 75 en 2 fr. 50 de 
Vlaamsche boven den Franschen. Bij de 10 c , 75 c. en 5 fr. staan 
de Fransche plaatsnamen: Mons, Namur en Liège vóór de 
Vlaamsche: Bergen, Namen en Luik; bij de 30 c , 40 c , 50 c , 1 fr. 
75 en 2 fr. 50 de Vlaamsche plaatsnamen: Gent, Brugge, Brussel en 
Antwerpen vóór de Fransche: Gand, Arlon, Bruges, Bruxelles en 
Anvers. De 40 c. geeft als Vlaamschen plaatsnaam Arel, in het 
Nederlandsch: Aarlen. De 1 fr. vermeldt als plaatsnaam alleen 
Hasselt. 

De meeste spoorwegzegels (voor postpaketten) der uitgiftq 
1923—'31: 0,10 tot en met 0.90 fr.; 1 tot en met 9 fr. alsmede 10 
tot en met 50 fr. zijn voorzien van een blauwen of rooden 
opdruk „B" in ovaal. „B" is de naamletter van de Belgische 
Nationale Spoorweg Maatschappij (ons N.S.). Naar verluid zouden 
partijen nietoverdrukte zegels m verkeerde handen zijn gekomen, 
waarom alleen de overdrukte zegels geldig zijn verklaard. 

BULGARIJE. 
Veischenen is een 15 stotinkizegel  lichtblauw; een bijenkorf, 

in een krans van bloesems, als zinnebeeld van de economische 
beteekenis van de bijenteelt voor Bulgarije. 

De zegels op blz. 5 en 6 van het Januarinummer geven de 
beeltenissen van de „ontvoogders" van het Bulgaarsche volk. 
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1 lew  blauwgroen; borstbeeld van den schrijver en politicus 

Petko Ratschew Slawejkow, die zich verdienstelijk maakte zoowel 
door de verzameling van Bulgaarsche volksliederen en spreek
woorden als door eigen gedichten, daar deze allengs de Grieksche 
poësie hebben verdrongen. Een ganzenpen prijkt, als symbool van 
zijn werkzaamheden, achter zijn hoofd. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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1940). 

donkerrood; aartsbisschop Sofrou Vracanski; 
donkerbruin; de heilige Iwan Rilsky; 
lakrood; de historicus Marin Stephanowitsch Drinow; 
van het „Bulgaarsche Genootschap van Geleerden", de 
emie te Braila; 
blauw; Cernorisez de Dappere; 
bruin; Kolja Ficeto. 
;els ter herdenking van de uitvinding der boekdruk

groen; beeltenis van Johan Gutenberg (1440—1940); 
roodbruin; beeltenis van Nikola Karastojanow (1840— 

iDcutrdiesiilcid) 
«ÉAMMMMtMAAMAi 

DENEMARKEN. 
In het cijfermotief verschenen: 60 öre  oranje; 70 öre  bruin 

en 80 öre  groen; in het kogschipmotief: 15 öre  groen; 20 
öre  rood; 30 öre  oranje; 40 öre  blauw. 

DUITSCHLAND. 
R ij k. 

Toeslagzegel 6 Pfg. ( + 24 Pfg.)  groen 
" ^ ^ ^ • • ^ ' • ^ ^ • ' ' ' 1 ter gelegenheid van den Duitschen „Dag 
i m m m ^ l van den Postzegel 1941" (eersten Zondag 

— 12 Januari •— na den verjaardag van 
wijlen den PostmeesterGeneraal Hemrich 
von Stephan op 7 t.v.) voorstellende een 
op een posthoorn blazende postillon, met 
den aardbol als achtergrond; ontwerp van 
Meerwald; vervaardigd aan de Lands
drukkerij te Weenen. In het Lehrerver
einshaus te Berlijn werd een groote post
zegeltentoonstelling georganiseerd, waar 
een bijzonder postkantoor was gevestigd. 
Aldaar en in een honderdtal andere plaat

sen werden de W.H.zegels afgestempeld met een tiental bijzondere 
stempels met voorstellmgen, betrekking hebbende op leger, vloot 
en luchtstrijdkrachten. 

De volgende series zijn 31 December 1940 uit den koers 
genomen: 

Automobieltentoonstelling 1939 (Michel 686 t/m 688); 
Rijksberoepswedstrijden 1939 (Michel 689 en 690); 
Vijftigjarigen verjaardag des Führers 1939 )Michel 691) 
Rijkstumbouwtentoonstelling 1939 (Michel 692 en 693) 
Feestdag van den Nationalen Arbeid 1939 (Michel 694) 
Neurenberger wedstrijden 1939 (Michel 695 t/m 697); 
Duitsche Derby Hamburg 1939 (Michel 698); 
Dag der Duitsche Kunst 1939 (Michel 700); 
Rijkspartijdag 1939 "(Michel 701); 
Hervereeniging Danzig 1939 (Michel 714 en 715); 
Overdrukken Danzig 1939 (Michel 716 t/m 729). 

Toeslagzegel van 12 (|38) 
Pfg., met de beeltenissen van 
Führer en Duce; opschrift: 
„Twee volken en één strijd"; 
links een lictorenbundel, 
rechts een staf met adelaar op 
hakenkruis. 

G e n e r a a 1G o u v e r n e m e n t . 
Zegels van 10, 20, 30 en 50 groschen  rood; cijfermotief; ter 

voldoening van de porti bij bestelling door de z.g. poststeunpunten; 
de inkomsten strekken ten bate van deze inrichtingen; rasterdiep
druk; vervaardigd aan de Landsdrukkerij te Weenen; verkrijgbaar 
o.a. aan het philatelistcnloket te Berlijn S W., Zimmerstrasze 97. 
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Hiernevens een afbeelding van het 
motief der W. H. serie, omschreven 
op blz. 6. 

Het stempel van de jaarbeurs te Radom (blz. 21) komt met de 
letters a en b voor. 

Van de vroegere Poolsche zegels met den opdruk van 1 Zloty 
komen exemplaren voor met hoogstaande „t" van het woord 
„Gouvernement". 

L u x e m b u r g . 
Duitsche overdrukken op Luxemburgsche zegels: 

3 Rpf./15 c.  zwart (Michel 221); 
4 Rpf./20 c.  roodoranje (Michel 168); 
5 Rpf./35 c.  geelgroen (Michel 223); 
6 Rpf./lO c.  olijf groen (Michel 167); 
8 Rpf./25 c.  grijsbruin (Michel 187); 

10 Rpf./40 c.  zwartolijf (Michel 170); 
12 Rpf./60 c.  donkerblauwgroen (Michel 206); 
15 Rpf./l fr.  karmijn (Michel 224); 
20 Rpf./50 c.  roodbruin (Michel 171); 
25 Rpf./ 5 c.  violet (Michel 166); 
30 Rpf.770 c.  violet (Michel 266); 

bruinoli)f (Michel 189); 
 donkergroen (Michel 239); 
donkerkarmijn: „Mondorf les Bains" (Michel 

donkergroen: „Tor der 3 Türme" (Michel 258); 
 groen: „Slot Vianden met Ourdal" (Michel 

40 Rpf./75 c. 
50 Rpf./1K fr 
60 Rpf./2 fr. 

317); 
80 Rpf./5 fr. 
100 Rpf./lO fr. 

268). 
Dank aan den heer G. J. P e e 1 e n, Vreeswijkstraat 381 te 

'sGravenhage voor diens mededeelingen ter zake. 
Aldus zijn de overschotten der voormalige Luxemburgsche zegels 

ogebruikt. De vroeger« waardeaanduidingen zijn door een rozet 
of streep onleesbaar gemaakt. De opdrukken werden in Luxemburg 
zelf aangebracht. De overdrukte zegels zijn slechts in Luxemburg 
voor frankeering geldig. De serie is echter voor 4,68 R.M. ook 
verkrijgbaar aan het philatelistenloket te Berlijn. De Duitsche 
waardeaanduidingen geschieden, v o o r h e t e e r s t , in de tot 
dusverre o f f i c i e e l onbekende afkorting „ R p f . " 
Hill lllllllliii"iiiiiii;ii iiiiiiiiiiii''Miiiiiiiiiiiii<ii;iii||iiiiii<niiii||<|iiiiMiiiiii|||||iniMiiii|||||||iiirMii||||^ 
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De serie Duitsche W. H.-zegels 
(blz. 195 en 22 8/'40) is verschenen 
met den opdruk: „Luxemburg". 

P r o t e c t o r a a t . 
Op 1 Januari 1941 werden de bestaande 

ver strekkende vrijstellingen van briefport 
in het Protectoraat opgeheven. Voor de 
officieele besturen in dat gebied werden 
van genoemden datum af, „d i e n s t z e-
g e 1 s" ingevoerd, die ook in het Rijks-
postgebied geldig zijn en die in dezelfde 
waarden en kleuren uitgegeven zijn als de 
dienstzegels der Duitsche Rijkspost. Aan de 
bovenzijde der zegels is de landsnaam in 
het Duitsch vermeld, met in de hoeken de 
letters D M., welke hen kenmerken als 

Dienst-Marken: aan de onderzijde vindt men dezelfde aanduiding 
in het Tsjechisch S(sluzebni) Z(znlmka). 

D i e n s t z e g e l s . 
30 heller - lichtbruin, 
40 h. - zwartblauw; 
50 h. - lichtgroen; 
60 h. - donkergroen; 
80 h. - vermiljoen; 
1 krone - chocolade kleurig; 

1,20 k. - karmijn; 
1,50 k. - paars; 
2 kronen - lichtblauw; 
3 k. - olijfgroen; 
4 k. - roselila; 
5 k. - geeloker. 

Op 20 December werden, ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
den postzegel, twee nieuwe postzegels verkrijgbaar gesteld. 

Het zegel van 50 heller verscheen in donkergroene kleur in het 
Imdentakmotief (blz. 196/'40). 

Het 2 kronenzegel, groot formaat, met een gezicht op Olmütz 
(Michel 31) verscheen in klein formaat — olijfgroen — met de 
afbeelding van het vroegere slot in Pardubitz. 
FINLAND. 

Serie van vier Roode Kruiszegels: 

iHÜHiteÉlliifeiJ 

50 (-f 5) p. - groen met rood kruis op wit veld, steenen-
diagende opbouwer; 

1,75 (-f-15 p.) - bruin met rood kruis op wit veld; ploeger met 
korenaar; 

2,75 (-|-25 p.) - bruinrood met rood kruis op wit veld; moeder 
met kind; 

3,50 (-j-35 p.) - blauw-wit met rood kruis op wit veld; wappe
rende Rijksvlag. 

Herinneringszegel van 2 M. 75 aan wijlen president Kallio (oplaag 
twee millioen stuks). 

FRANKRIJK. 
Opmerkelijk is, dat bij het Cereszegel 1 fr. op 1 fr. 75 - blauw 

(blz. 7) de oude waarde niet is doorgestreept. 
In het Irismotief verscheen een zegel 80 c. - roodbruin. 

MM 

/ , -

Serie van 4 zegels, met de beeltenis van maarschalk Pétain. 
40 c. - bruin; 80 c. - groenachtigblauw; 1 fr. - rood; 2 fr. 50 

ultramarijn. Deze nieuwe zegels dragen het opschrift „Postes Fran-
5:aises" in plaats van Postes République. 

Twee toeslagzegels ten bate der krijgsgevangenen: 
80 c. (-)- 5 fr.) - groen; twee soldaten, in gepeins verzonken 

vóór zich uitstarend; 
1 fr. (-f- 5 fr.) - roodbruin; op den voorgrond een soldaat met 

een brief in zijn linkerhand, terVijl de rechter zijn hoofd onder
steunt; op den achtergrond drie soldaten in gesprek. 

Ondel schrift onder beide zegels: „Voor onze Krijgsgevangenen". 
N i e u w e o p d r u k k e n : 

lÉAMMM 

Opdruk van 20 f. op f 50 zegel - ultramarijn; Clément Ader, 
voorlooper van de luchtvaart (1841—1925) (Michel 389). 

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

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Besetztes 
Gebiet 

NoxdfranKrelcti 

Vredes serie: 50/55 c. - rood/donker violet; 50/65 c. - rood/ 
ultramarijn. 

Zaaisterserie: 30/35 c. - rood/groen. 
D e O p d r u k k e n v a n D u i n k e r k e n . 

Van begin Juli tot 10 Augustus is, op last 
der Duitsche autoriteiten voor het locale 
verkeer in het arrondissement Duinkerken 
een opdruk aangebracht op de Fransche 
zegels van 50 c. rood, Vredestype en 50 c. 
blauw Mercuriustype. 

Slechts deze zegels zijn in opdruk verkrijgbaar geweest, maar 
geposte brieven, gefrankeerd met andere zegels, werden ook van 
dezen opdruk voorzien. Alleen de twee bovengenoemde zegels 
bestaan dus ongebruikt met dezen opdruk. 

Daar het met mogelijk was een rubberstempel te laten ver-
\aardigen, heeft men gewone boekdrukletters gebruikt, in hout 
vastgezet. De letters zaten vrij los, wat het ontbreken van de b 
in het woord Gebiet in een groot aantal opdrukken verklaart. 
Eerst werden de zegels uitsluitend in Duinkerken overdrukt, later 
»s voor Koudekerke een tweede stempel vervaardigd, met recht
hoekige omlijsting. 

De zegels zijn zeldzaam en zullen dus gezochte verzamelobjecten 
worden; zij zijn echter gemakkelijk te vervalschen, daar voor den 
opdruk gangbare boekdrukletters gebruikt zijn. 

Aan de fa. C. en L. Go d e r i e te Roosendaal dank voor de 
betrekkelijke knipsels uit Fransche couranten en aan mevrouw 
dr. P. H. V a n C i 11 e r t—dr. E ij m e r s te Utrecht dank voor de 
bewerking hiervan. 

GRIEKENLAND. 
Op blz. 7 werden de waarden der aldaar afgebeelde zegels 

abusievelijk in lepta in plaats van in drachmen uitgedrukt. Aan de 
beeren G. J. P e e 1 e n en dr. E. A. M. S p e y e r dank voor hun 
opmerkingen ter zake. 

MdUMMMMA* 

É̂  itäps^OGbf rilP 
fci'NM^ä 1 
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Er verscheen een serie van niet minder dan 25 zegels „Grieksche 
bezetting van Albanië", bestaande uit Grieksche zegels met opdruk 
„EUènikè Dioikèsis" ( = Grieksch bestuursgebied). Overdrukt 
werden (Michel) nos.: 412 t.m. 414; 417 t.m. 419; sociale voorzorg: 
24 t.m. 26; porto's: 56; 58; 60; 61; 62 en de complete serie histo
rische zegels van 11 stuks, waarin o.a. de Venus van Milo en Paulus 
op de Acropolis voorkomen (Michel 417 e.V.). 

Aan den heer G. J. P e e 1 e n dank voor zijn inlichting ter zake. 
Het weldadigheidszegel 1939 van 50 lepta - donkergroen op 

matgroen (Michel 25) met de beeltenissen van koningin Elisabeth, 
gemalin van koning George II en koningin Sophia, gemalin van 
koning Constantijn I, werd — door een opdruk (tuberculosekruis 
met opschrift) — bestemd tot weldadigheidszegel voor de tubercu
losebestrijding. 

HONGARIJE. 
In aansluiting met het vermelde omtrent de weldadigheidszegels 

op blz. 8 diene, dat de toeslag strekt ten bate van het Zevenbur-
gen-fonds. De zegels, welke alle drie allegorische voorstellingen 
weergeven, zijn ontworpen door den kunstenaar Legrady Sandor. 

Op de 10 filler zien wij, een Honvedsoldaat afgebeeld; op een 
stialenden achtergrond Csaba, den zoon van Attila, te paard, die — 
volgens de legende — het Szekler volk te hulp ijlde, waarbij de 
vonken, die door de hoeven der paarden opspatten, tot sterren 
werden. 

De 20 filler toont, als zinnebeeld van twintigjarige vreemde 
overheersching, het hoofd van een Szekler met doornenkroon, 
hulp zoekend bij de Patrona Hungariae. 

Het 32 filler zegel stelt een knielende Szekler moeder voor, die 
haar kind het Hongaarsche vaderland aanbiedt. Op den achter
grond een stralende zon en een Szekler kerk met vijf torens. 

De zegels zijn uitgevoerd in kleuren-rasterdiepdruk, op wit 
papier met watermerk; tanding 12; oplaag: 150.000 series. 

De kunstenaarsserie, afgebeeld op blz. 8, is in — ongetanden — 
blokvorm verschenen in gewijzigde kleuren der zegels, op geel 
geaderd papier, zonder tekst. 

Ter weerszijden de zegels in hoogteformaat: links 10 (-f 10) f. -
rood en rechts 16 (-|-16) f. - groen, in het midden: boven 6 (-1-6) 
f. - bruin en onder 20 (-|-20) f. - lila. De zegels in hoogteformaat 
stellen voor: links de beeldhouwkunst, rechts de schilderkunst; 
die in breedteformaat: midden-boven de muziek en midden-onder 
de dichtkunst. Ontwerp: Georg Konecsni, kleuren-rasterdiepdruk 
op wit papier met watermerk (tegengesteld patriarch kruis), 
tanding 12 :12^ resp. 12^ :12 . 

De zegels werden 15 December 1940 uitgegeven ter gelegenheid 
van een tentoonstelling voor kunst. Ieder bezoeker kreeg voor zijn 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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entreegeld ä 2,04 pengö één serie, waarvan 50 filler voor het goede 
doel was bestemd. 

Het blok verscheen 5 Januari 1941. 

ITALIË. 
Serie van zes zegels met de beeltenissen van Duce en Führer, 

geflankeerd door een Duitschen en een Italiaanschen soldaat. 

JOEGOSLAVIË. 
Nieuwe strafportzegels, zoowel in eenigszins gewijzigde kleuren 

als van grooter formaat dan de vroegere: 
50 P  matlila (vroeger violet — Michel 85); 
10 D  lichtbruin (vroeger donkerbruin — Michel 89). 
Weldadigheidsserie ten bate van de tuberculosebestrijding. 

Hiervoor werden de luchtpostzegels 1937 van 5, 10, 20 en 30 dinar 
 1937 met het tuberculosekruis en nieuwe waardeaanduidingen 
overdrukt. Oplage: 150.000 series. Hierdoor werd het meerendeel 
van deze nog koerseerende luchtpostzegels opgebruikt. Er worden 
geen nieuwe luchtpostzegels uitgegeven. 

0,5010,50/5 Din.  donker violet (Ochridermeer, Michel 11); 
1 Tl /lO Din.  lilakarmijn; (eiland Rab, Michel 12); 

m » y | f .»■■■<■, ■jpijppyyim 
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1,5011,50/20 Din.  donkergroen; (Serajewo, Michel 13); 
2 +2 /30 Din.  blauw; (Laibach, Michel 14). 

Weldadigheidsserie van 4 waarden: 

rmmmmmvttmFn 

iMÉÉAülÉÉAMMMÉMi 

jyrOCMBHJA 

0,5010,50 d.  groen; monument; 
1 |1 d.  roodbruin; groep van drie figuren met stralende 

zon; 

MAAiMii 

1,5011,50 d.  groenblauw; kerk; 
2 \2 d.  lilagrijs; eereboog. 

(N.R.C. 25I'41). 

LETLAND. 
De heer C. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage zendt ons, in aanslui

ting met de afbeeldingen op blz. 9, een interessant exemplaar van 
gemengde frankeering toe; een enveloppe, met een zegel van het 
vnje Letland, eenigen van de inlijvingsserie SovjetLetland en 
eenigen van SovjetRusland. Het poststempel Riga is ook al ver
russischt en bevat, behalve de tweetalige plaatsnaam, ook reeds 
de C. C. C. P. initialen. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN  VAN DIETEN 
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De nieuwe Sovjet-Letland serie bestaat uit de volgende waarden: 
1 sant - paars; 20 sant - wijnrood; 
2 sant - oranjegeel; 30 sant - lichtblauw; 
3 sant - vermiljoen; 35 sant. - donker ultramarijn; 
5 sant. - bruinzwart; 40 sant. - van Dijck's bruin; 

7 sant. - lichtgroen; 50 sant. - grijs; 
10 sant. - donkergroen; 1 lat. - lichtbruin. 
Wa« de wapenserie van Maart 1940 betreft (die thans is inge

trokken), deze bestaat uit de volgende waarden: 
20 sant. - lilakarmijn; 
30 sant. - bruin; 
35 sant. - blauw; 
50 sant. - zwartgroen; 
1 lat. - olijfgroen. 

1 sant - bruinpurper; 
2 sant. - oker; 
3 sant. - oranjerood; 
5 sant. - donkerbruin; 
7 sant. - groen; 

10 sant. - donker blauwgroen; 
LITAUEN. 
In Litauen is een gemengde frankeering, zooals hierboven voor 

Letland werd afgebeeld en omschreven, met geoorloofd. Hier mag 
alleen en uitsluitend met Russische zegels worden gefrankeerd, 
wat blijkt uit de omstandigheid, dat het Litausche zegel van 30 c. 

PORTUGAL. 

hij tot 1656. 

Ter nadere verklaring van de zegels, 
genoemd op blz 10 diene, dat m.'t deze 
de dubbele eeuwfeestserie ^- eindelijk ! 
— volledig is. Het zegelbeeld toont het 
ruiterstandbeeld van koning Johan IV, 
dat in zijn geboorteplaats Villa Vi90sa 
zal worden opgericht. Ontwerp van M. 
Franco; ets van Renato, druk van de 
Portugeesche Bank. Oplagen: 15 c. -
groenblauw: 10.500.000; 35 c - licht
groen: 1.200.000. 

Na den opstand van 1 December 1640 
werd hertog Johan II van Braganza als 
Johan IV tot koning uitgeroepen en, 
aldus, stichter van de dynastie Braganza. 
Na zijn land van de Spaansche over-
heersching te hebben bevrijd, regeerde 

op de hiernevens afgebeelde officieele Litausche briefkaart met een 
Russischen postzegel van 10 kop. is overplakt. Wel is — ook in 
Litauen — een soortgelijke inlijvingsserie als in Letland geldig 
geweest; de z.g. „vredesserie" (Michel 437 t 'm 443), overdrukt 
met: L.T.S.R./40-7-21 (tweeregelig in omlijsting), maar deze was 
slechts veertien dagen geldig. 

Aan den heer G. J. P e e 1 e n te 's-Gravenhage onzen dank voor 
de beschikbaarstelling van een foto der briefkaart en voor de 
verstrekte inlichtingen ter zake. 

NOORWEGEN. 

Hier verscheen een zegel van 12 ore 
violet. 

purper-

ROEMENIE. 
Twee toeslagzegels ter herinnering aan de vier jaren geleden 

gevallen legionnairs Marin en Mota: 

BF^n^Mwiw 

7 ( + 7 lei - wijnrood; Vasile Marin; 
15 (+15) lei - blauw. Ion Mota; 
Links van de beeltenissen in cirkel een kruisridder met zwaard 

en schild, waarop het embleem der legionnairs. De toeslag strekt 
ten bate van het sociale ondersteuningswerk der legionnaire 
beweging. 

TEGEN GOEDE PRIJZEN ZOEKEN WIJ TE KOOP: 
VERZAMELING NEDERLAND EN KOLONIËN EN EUROPA 

OOK LOSSE WAARDEN NED. EN KOL. 
POSTZEGELHANDEL MERCURIUS — LINDELAAN 28 - RIJSWIJK Z.H. 
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• ^ S l T ^ ' ^ 

MAJADAHONDA 
u300 

Beide zegels verschenen in blokvorm - blauw, tegen 300 Ici 

SLOWAKIJE 

In aansluiting met het vermelde op blz 10 
ZIJ opgemerkt, dat het zegelbeeld der drie lucht
postzegels 5 ks - donkergrauw zwart, 10 ks -
gra iwzwart en 20 ks - zwartgroen voorstelt 
een stijgend vliegtuig m parallelvlucht met een 
gestyleerden Slowaakschen adelaar, die bescher 
mend zijn vleugels over het vliegtuig uitstrekt 
Ontwerp van Josef Vlcek, rasterdiepdruk op 
papier met watermerk, hjntanding 12M 

SOVJET-RUSLAND 
Ter verklaring van de sene van zes o n g e t a n d e zegels, 

afgebeeld op blzn 11 en 12 diene, dat deze den nederlaag van 
generaal Wrangel voorstellen na de verovering in November 1920 
van de Perekop linie door het Roode Leger, ten gevolge waarvan 
de Krim werd bevrijd en de burgeroorlog in Zuid-Rusland 
eindigde 

auïfiÊ4 

10 kop oianje, heldenmonument \oor de Rotarmisten, 
15 kop - oranje, granaatwerper, 

n ̂gjiSaly^M^Mwy, 

m 

30 kop - bruin, overzichtskaart der krijgsvernchtmgen bjj 
Perekop, met — m ovaai — de beeltenis van den opperbevelhebber 
I run ze, 

-lO kop li'abruin, overgang van het Siwashm^cr, 

60 kop - zwartblauw, staf van den opperbevelhebber Frunze 
in het dorp Stroganowka, 

1 roebel - zwartbruin, zegevierend soldaat 
Alle waarden vermelden aan de bovenzijde het opschrift „1920 

Perekop 1940" 
De serie verscheen ook g e t a n d 
SPiiNJE 
Toeslagzjgel van 5 c - blauw, voorstellend het wape . ^ an de 

stad Barcelona, dat een poort bedekt, waarboven een vlag Het 
onderschrift luidt „Ayuntamiento/De Barcelona" Op de kcer/ijdc 
IS een bruine opdruk „Serie 8a - A" en een loopend z w i n 
controlenummer aangebracht Rasterdiepdruk van de drukkerij 
Oliva de Vilant)va te Barcelona 

De toeslagzegels ten bate van de weezen der postbeambten 
(Michel 1941, blz 923, nos 5 t m 8) zijn — van gewijzigde waarde-
opdrukken voorzien — als 5 Cts en 10 Cts -zegels opnieuw 
uitgegeven 

10 Centimos/2 Pts zwart/oranje 

wwww^m^ ^ n V ^ ^ ^ W M ^ M « 
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KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
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DL opdrukken „Habilitado Para" komen, zooals de afbeeldingen 
duidelijk toonen, in verschillende typen voor 

De opdruk 10 Cts op 1 Pta is r o o d Er bestaan hiervan twee 
1 ttertypen, het eene iets vetter dan het andere 

De oplagen van deze zegels zijn zeer verschillend Eenige waarden 
zijn vrij zeldzaam 

D ; opdrukken vertoonen onderling verschillende afwijkingen 
De heer P J R i t s e m a , Breezandstraat te 's Gravenhage, 

zendt ons de hiernevens afgebeelde enveloppe met de serie 
Spaansche t b c zegels Zij waren verkrijgbaar van 22 December 
1940—3 Januari 1941 Van de vier zegels zijn er twee (die van 

/S%., 
1  ^ ^ 
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10 Cts) — naar de gewoonte van den laatsten tijd in Spanje 
op het einde des jaars — z o n d e r f r a n k e e r w a a r d e Een 
van deze „zuivere" toeslagzegels is voor de landpost bestemd, het 
andere voor de 'uchtpost Opmerkelijk zijn het groote censuur
stempel en de beide omrande kleine getallenstempels links onder 

10 Cts  h'a, 
20 ( + 5) Cts  groen, 
40 ( + 10) Cts blauw, 
10 Cts aereo  rose 
Aan den heer R i t s e m a onzen dank voor de beschikbaar

stelling 
Van de „generaal Franco" zegels verschenen in z g „tweeden 

Madridschen druk" (met lichteren achtergrond van het hoofd): 
25 Cts  wijnrood; 70 Cts  Pruisischblauw, 
50 Cts  blauwzwart, 1 Pta  grijszwart 

TURKIJE 
Naar aanleiding van het eeuwfeest van de invoering der brief

post in Turkije verscheen een serie van vier zeg2ls in een oplage 
van 100 000 met voorstellingen omtrent de ontwikkeling van 
het postwezen in dat Rijk (N R C 11I'41) 

VATICAAN 
De zegels van 1929 (Michel 1 t m. 13), die van het internationale 

juristencongres 1935 (Michel 45 t m 50) en die van het 4e inter
nationale congres voor christelijke archeologie 1938 (Michel 59 
t m. 64) zijn niet meer voor frankeering geldig, doch — zoolang 
de voorraad strakt — voor verzamelaars verkrijgbaar (N R C 
11I'41) 

ZWITSERLAND 

Het zegel, afgebeeld op blz 12, is 
op g e r i b d p a p i e r 

edrukt 

De koer'eerende zegels worden geleidelijk ingetrokken Op 15 
Januari verschenen negen nieuwe zegels, ontworpen door den 
bekenden schild i beeldhouwergraveur Karl Bickel, aan wiens 
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teekenstift en graveernaald gedurende het laatste tiental jaren 
reeds verschillende fraaie Zwitsersche zegels hun ontstaan te 
danken hebben. De ontwerpen geschiedden naar in den lande 
aanwezige kunstwerken, waarbij rekening gehouden werd met 
gewestelijke taal en cultuurbelangen. 

50 c.  violet; Bondseedgenootschap, naar een monumentaal
plastiek van James Vibert in het trappenhuis van het Bondsge
bouw te Bern; groen papier; 

60 c.  bruin; Wilhelm Teil, naar het bekende schilderij van 
Ferdinand Hodler, particulier bezit, op het oogenblik berustend 
in het kunstmuseum te Bern; chamois papier; 

MPWV^^nWPMi 

AAAftMI 
70 c.  donkerviolet; vechtende soldaat; fragment uit de muur

schildering „Terugtocht van Mangnano" van Ferdinand Hodler; 
violet papier; 

80 c.  grijszwart; stervende soldaat; fragment uit hetzelfde 
fresco in het Zwitsersche Rijksmuseum te Zurich; grijs papier; 

wmmt^mv^mm 
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90 c.  rood; banierdrager van Niklaus Manuel Deutsch uit 
Bern, naar een penteekenmg in het kabinet voor kopergravuren te 
Berlijn; rood papier; 

1 fr.  geelgroen; kolonel Ludwig Pfyfier (1524—1594), bijge
naamd „ZwitserKoning", schout van Luzern en groot staatsman, 
naar een schilderij van een onbekenden meester in particulier 
bezit te Luzern; groen papier. 
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1 fr. 20  violet; Jurg Jenatsch (1596—1639), vrijheidsheld, naar 
een schilderij van een onbekenden meester in het Rhätische 
museum te Chur; grijs papier; 

1, fr. 50  blauw; luitenantgeneraal Francois de Reynold (1642 
—1722), legercommandant in buitenlandschen dienst, naar een 
schilderij door H. Rigaud in particulier bezit te Fnbourg; chamois 
papier; 

2 fr.  bruinrood; kolonel Joachim Forrer van Nieuw St. Johan 
(1782—1833), Zwitsersch legercommandant, naar een schilderij 
door Felix M. Diogg, e,igendom van het geschiedkundig museum 
te St. Gallen; rood papier. 

De geheele serie werd in staaldiepdruk uitgevoerd bij de druk
kerij voor waardepapieren der P.T.T., waarbij postzegelpapier 
werd gebruikt met roode en blauwe vezels; formaat 24x29, in 
vellen van 50 zegels. 

II. OVERZEE. 
M = Michel 1941. 

AUSTRALIË. 
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De zegels, genoemd op blz. 234/'40, toonen 
van h naar re. een matroos, een soldaat van de 
land , en een van de luchtmacht; op den ach
tergrond vergroot, de beeltenis van een ver
pleegster (ter aanmoediging ? !). Aan de onder
zijde leest men het historisch jaartal 1940. 

BOLIVIA. 
Het toeslagzegel 1939  violet, arbeider met tandrad (M. blz. 

2129, no. 1) verscheen m offsetdruk (vroeger steendruk) der Tall. 
Offset, La Paz. 

BRAZILIË. 
Op 30 October 1940 werden drie herdenkingszegels in hoogte

formaat voor de wereldtentoonstelling te NewYork uitgegeven. 
ZIJ dragen alle aan de onderzijde het opschrift: „Feira Mundial de 
No vaYork". " _ ^ i 

1 Milreis  donker violet; bloeiende Victoria regia; 
5 Milreis  rood; borstbeeld van president Getulio Vargas; 

10 Milreis  donker blauw; kaart van Brazilië. 
Kleurenstaaldiepdruk van de Casa da Moeda op papier met 

watermerk: „Brasil o Correio"; tanding 11; oplaag 300.000 series. 
Op denzelfden dag verscheen een zegel van 400 Reis  grijszwart, 

ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden de Braziliaansche, 
realistische dichter Machado de Assis (21 Juni 1839—28 September 
1908) werd geboren. Het toont de beeltenis van dezen poëet, 
daaronder diens naam en daarboven de jaartallen 1839—1939. 
Staaldiepdruk, op wit papier met watermerk: „Brasil o Correio"; 
tanding 11; oplaag 1.000.000. 
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ICeNTENAi , 
OA COLCmiSACAO 
DE TORTO ALEERE 
R S .  ^ O O R S . 

Ter herinnering aan de stichting van Porto Alegre, hoofdstad 
van den Braziliaanschen staat Rio Grande do Sul, twee eeuwen 
geleden, verscheen een zegel in hoogteformaat van 400 Reis  blauw
groen, voorstellende de twee arbeiders, die den eersten boom in de 
stad zouden hebben geplant. Opschrift (vertaald): „Tweede eeuw
feest der stichting van Porto Alegre". Staaldiepdruk, op papier 
met watermerk: „Brasil o Correio"; oplaag 1.000.000. 
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BRITSCH-INDIE. 
T r a v a c o r e (Britsch protectoraat in hèt Z. W. van Voor-

Indië). 
Het zegel 1932 van 3/4 Chuk - violet (M. 31) werd door een 

zwarten opdruk; „Service" tot dienstzegel bestemd. 

CHILI. 
Drie luchtpostzegels voor de binnenlandsche luchtpost (Linea 

Aérea Nacional) zijn, ten gevolge van de veranderingen van het 
briefport, met nieuwe waardeaanduidingen voor den dienst der 
L A N overdrukt. Boven de waardeaanduidingen het embleem 
dezer luchtvaartmaatschappij: de letters - L A N op een gevleugelde 
schijf. 

80 Cts./20 Cts. - zwart/karmijn (M. 25); 
1,60 Pesos/5 Pesos - zwart/rood (M. 44); 
5,10 Pesos/2 Pesos - rood/zwartblauw (M. 41). 
Het luchtpostzegel voor internationaal verkeer van 6 Pesos 

(vliegtuig boven de zee, met een regenboog op den achtergrond; 
M. 45; 46 en 47) werd herdrukt met nieuwe platen in iets gewij
zigde kleur (thans geelachtig bruin; vroeger donkerbruin). Het 
zegelbeeld is kleiner dan vroeger en wijkt ook in enkele details 
van het vroegere af. 

CHINA. 
Drie nieuwe zegels in het Sun Yat Sen-motief, type II (M. 36 

t.m. 42): 10 cents - groen; 30 cents - rood en 50 cents - blauw. 
Druk van de Dah Tung Book Company, Ltd., Hongkong, op 
papier met watermerk in Chineesch schrift „JU", tanding 14;^. 

CUBA. 
Honderd jaren geleden stichtte de vooraanstaande arts, dr. 

Nicolas Guttiérrez y Hernandez Cuba's eerste medisch tijdschrift. 
Ter herdenking van dit feit werden twee zegels in hoogteformaat 
uitgegeven: van 2 C. - rood en van 5 C. - blauw, welke het 
titelblad van het eerste nummer van dit orgaan in beeld brengen. 
Zij toonen bovendien de beeltenis van den beroemden dokter, die 
hooge ambten bekleedde en tot zijn dood, op negentigjarigen 
leeftijd in 1890 te Havana, veel baanbrekend werk verrichtte. Deze 
zegels verschenen ook in velletjes van vier stuks in kruisvorm, 
met opschrift „R'publica De Cuba Correos Centenario De La 
Publicacion Repertorio Me^ico-Habanero 1840—1940", waarboven 
het wapen van Cuba. 

DOMINGO. 
Op 12 October, den dag, toen — in 1492 — Columbus aan de 

kust van Doming'o voor het eerst op Amerikaansch gebied landde, 
welke datum jaarlijks als „Columbusdag" wordt gevierd, verscheen 
een serie van vijf luchtpostzegels. 

IfÏÏSLJÊff-l 

10 C. - donkerblauw; ontwerp van het groote Columbusge-
bouw, op te richten ter plaatse, waar Columbus landde, bestemd 
tot vuurtoren voor scheep- en luchtvaart, bibliotheek en mauso
leum voor het stoffelijk overschot van den grooten zeevaarder
ontdekker; voorts de drie karveelen van Columbus' vloot: Sta 
Maria, Pinta en Nina; beide beelden zijn gescheiden door een 
gestyleerd vliegtuig met opschrift. 

15 C. - roodbruin; in het midden de beeltenis van Columbus; 
daarnaast het ontwerp van het Columbusgebouw; 

20 C. - rood; ontwerp van het Columbusgebouw; 

25 C. - lilarood; beeltenis van Columbus, met lauweren om
kranst; rechts daarvan het opschrift (vertaald): „De Columbus-
vuurtoren wordt, met medewerking van alle Amerikaansche 
Staten, in de Republiek Domingo opgericht ter eeuwige herinne
ring aan den grooten zeevaarder en als symbool van den vrede 
en de broederschap tusschen de Staten van het westelijk halfrond". 

50 C. - groen; de karveel „Santa Maria" in cirkel, met twee 
gestyleerde vleugels ter weerszijden. 

EGYPTE. 
Aanvullingswaarde 6 Mill 

tenis van koning Faroek; M 
- grijsgroen, der uitgifte 1937 (beel 
217 t.m 225). 

FIDZJI-EILANDEN. (Br.; Groote Oceaan; N. van Nw. 
Zeeland). 

Ter aanvulling van het vermelde op blz. 234/'40 diene, dat het 
zegel van 1^4 d- - karmijn (inlandsche kano; M. 94), 2 d. -
groenbruin (landkaart; M. 95) en 6 d. - zwart (landkaart; M. 98) 
in iets gewijzigde teekening verschenen. Het 5 d.-zegel, rood/blauw 
(suikerriet, M. 97) verscheen in nieuwe kleur (donkerrood/groen). 
Bovendien verscheen een aanvullingswaarde van 1 Sh. 5 d. -
karmijn/zwart. 

Verder werden strafportzegels uitgegeven in iets gewijzigd 
motief: 

l d . - lichtgroen; 5 d. - lichtgroen; 
2 d . - lichtgroen; 6 d. - lichtgroen; 
3 d . - lichtgroen; 1/ - rood; 
4 d. - lichtgroen; 1/6 - rood. 
G i l b e r t - e n E l l i c e E i l a n d e n . (Br.; N . van de Fidzji-

Eilanden in den Grooten Oceaan nabij den evenaar). 
In cijfermotief verschenen de strafportzegels: 
l d . - lichtgroen; 5 d. - olijf; 
2 d . - rood; " 6 d. - lila; 
3 d . - bruin; 1/ - violet; 
4 d. - blauw; 1/6 blauwachtiggroen. 

HONDURAS. 
Ook hier verschenen 12 October acht Columbuszegels. Däar 

er geen tijd was voor vervaardiging van een geheel nieuwe serie, 
werden de luchtpost-dienstzegels der uitgave 1939 (handelsvlag en 
wapen van Honduras; M. 40 t.m. 47) vierregelig rood overdrukt 
met de woorden: „Correo Aéreo/Habilitado para/Servicio 
Pu,blico/Pro-Faro-Colon-1940". 

2 C. - donkerblauw/groen; M. 40 (30.000); 
5 C. - donkerblauw/oranje; M. 41 (30,000); 
8 C. - donkerblauw/bruin; M. 42 (30.000); 

15 C. - donkerblauw/karmijn; M. 43 (30.000); 
46 C. - donkerblauw/olijfgroen; M. 44 (20.000); 
50 C. - donkerblauw/violet; M. 45 (20.000); 
1 Lempira - donkerblauw/roodbruin; M. 46 (10.000); 
2 Lempiras - donkerblauw/roodoranje; M. 47 (5.000). 

JAPAN. 

De 2 zegels van 2 Sen - purper en 4 Sen - groen, afgebeeld 
op blz. 14 en — a b u s i e v e l i j k — onder Mandsjoekwo ge
rangschikt, zijn J a p a n s c h e zegels, uitgegeven ter herinnering 
aan het keiz erlijk opvoedings-edict van 30 October 1890, vijftig 
jaren geleden. Het 2 Sen-zegel toont de plaats, waar keizer Meiji 
het edict aan zijn ministers ter hand stelde; het 4 Sen-zegel toont 
in Japansch schrift de woorden: „Chu Ko" ( = trouwe en kinder
lijke eerbied. 

De jubileumzegels, afgebeeld op blz. 13, toonen: 4 Sen - groen, 
den Takachihoberg en 20 Sen - blauw, den Kashiwaratempel. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 



48 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

MAND6JOEKWO. 
Twee nieuwe waarden van 2 Fen paars en 4 Fen  groen. 

(N. R. C. 17Xn'40). 

MAROKKO. (BRITSCH). 
Twee zegels, verschenen aan de — toenmalige — Britsche 

postkantoren, bestaande uit opdrukken: Morocco Agences" en 
nieuwe waardeaanduidingen op de zegels van 4 en 7 d. van het 
moederland (M. 205 en 208). 

40 C./4 d.  zwart/donkergrauwolijf; 
70 C./7 d.  zwart/geelgroen. 

MAROKKO. (FRANSCH). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 14 diene, dat van de 

zegels der serie 1939, (M. 149 t.m. 173) zijn verschenen: 
50 C.  groen; fort Oudayas met 17e eeuwsch kanon; 
60 C.  bruin; idem. (M. 159, 160 en 163); 
80 C.  groenblauw; dal van de Draa (M. 162, 165 en 166); 
2% fr.  blauw; moskee te Sale (M. 149, 152 en 169). 

(N.R.C. 25I'41). 

MAROKKO. (SPAANSCH). 
De zegels van 1937, uitgegeven ter gelegenheid van den eersten 

verjaardag der nationale verheffing (Alzamiento Nacional; M. 153 
t.m. 168) kregen den opdruk: „4 Anniversario". (N. R. C. 11I'41). 

MEXICO. 
Serie zegels ter herinnering aan de ambtsaanvaarding van presi

dfnt Avila Camacho: 2 C. (500.000); 5 C. (500.000) en 10 C. 2 
millioen) (N. R. C. 25I'41). 

MOZAMBIQUE. (Ponugeesch OostAfrika). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 15 diene, dat de 

zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van 
de onafhankelijkheid des Rijks, in beeld brengen koning Johan IV 
(1604—1656) aan het hoofd van zijn zegevierende troepen. Staal
o^epdruk van Waterlow & Sons, Ltd., Londen. 

PARAGUAY. 
Ter herdenking van het feit, dat een eeuw geleden dr. Francias, 

de dictator van Paraguay, op 20 September 1840 stierf, werd een 
serie van vier zegels uitgegeven. 

José Gaspar Tomas Rodriguez da Francia werd 6 Januari 1766 
als zoon van een kofficplanter te Asuncion geboren. Hij werd 
eerst professor in de p.hilosophie en doctor in de theologie aan 
ce universiteit van Cor lova de Tucuman, doch wijdde zich later 
?an de rechtswetenschap en practiseerde als advocaat in zijn 
geboortestad. Na de o lafhankelijkheidsverklaiing van Paraguay 
m het jaar 1811 werd 'iij secretaris van de nationale Junta en in 
1813 tot consul benoemd. In 1814 belastte hij zich, als dictator, 
met de leiding van de nieuwe Republiek, welk ambt hij nauwgezet 
tot zijn dood heeft vervuld. 

50 C. (1)  karmijnrose; beeltenis van dr. Francias; 
50 C. (II)  dr. Francias in zijn bibliotheek; 
1 Peso  groen; zie 50 C. I; 
5 Pesos  blauw; zie 50 C. II. 
Staaldiepdruk van de American Bank Note Company. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van den postzegel verscheen 

een serie van vier waarden. De 1, 6 en 10 Pesos zijn reproducties 
■van de eerste drie zegels der uitgifte 1870 (M. 1 t.m. 3) met het 
onderschrift ,vertaald): „Eerste postzegel van Paraguay." Boven het 
zegelbeeld het opschrift vertaald): „Eeuwfeest van den postzegel 
1940)": 

1 Peso  blauwgroen/hla; M. 1 (500.000); 
5 Pesos  groen/donkerbruin; beeltenis van Sir Rowland Hill 

„a SU illustre memoria" (500.000); 
6 Pesos  bruin/ultramarijn; M. 2 (150.000); 
10 Pesos  rood/zwart; M. 3 (150.000). 

Ter gelegenheid van den 7 September 1940 
doodelijk verongelukten Staatspresident en 
legeraanvoerder in den Chacooorlog Estigar
iibia verscheen het 50 Centavoszegel van de 
Chacovredesuitgifte van 1939 (M. 447) met 
rouwrand. Dwars over het zegelbeeld, het
welk een soldaat voorstelt uit het leger van 
wijlen generaal Estigarribia, leest men den 
opdruk (vertaald): „Volksrouw", links naast 
het hoofd: „7IX'40". Onder het zegelbeeld 
de nieuwe waardeaanduiding: „5 Pesos". 

5 Pesos/50 C.  zwart/donkeroranje. 
SALOMONSEILANDEN. (Br.; Groote Oceaan; O. van Nw 

Guinee). 

,S£PUBl!CAKiPARAÜUAr 

5 d. 
6 d. 
1/ 
1/6 

■ olijf; 
■ Hla; 
violet; 
blauwachtiggroen. 

In cijfermotief verschenen: 
l d .  lichtgroen; 
2 d .  rood; 
3 d .  bruin; 
4 d.  blauyr; 
THAILAND (SIAM). 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 16 diene, dat bedoelde 

5 zegels, in breedteformaat, de volgende kleuren hebben: 2 santang 
 bruin; 3 s.  groen; 5 s.  violet; 10 s.  karmijn en 15 s. 
blauw. (N. R. C. 28XII'40). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 237/'40 diene: 

•^Rfrtwwp 

MiMA^MlÉiMdA 

1 Cent  groen; Eli W r i t n e y ; hij was de uitvinder van een 
machine, om de katoenvezels uit de vruchten te verwijderen. Zijn 
beeltenis op het zegel is een reproductie naar een schilderij door 
Alonzo Chappel. Eerste dag van uitgifte: 7 October te Savannah. 

2 Cent  karmijn; Samuel F. B. M o r s e; uitvinder van de Morse
telegraaf; eerste dag van uitgifte: 7 October te NewYork. 
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3 Cent - purperlila, Cyrus Hall Mc C o r m i c k, eerste dag van 
uitgifte 14 October te Lexington (Va) 

5 Cent - ultramarijn, Elias H o w e , uitvinder van de naaima 
chine, eerste dag van uitgifte 14 October te Spencer (Mass) 

10 C bruin, Alexander Graham B e l l , uitvinder van de eerste 
telefoon zonder batterij (1872), eerste dag van uitgifte 28 October 
te Boston (Mass) 

Ter nadere aanvulling van het vermelde omtrent C o r o n a d o 
door mr J H van Peursem op blz 202/'40 diene het volgende 

Op 23 Februari 1540 vertrok Francisco Vasquez de Coronado, 
gouverneur van de provincie Nieuw Galicie, geboren te Salamanca 
en gehuwd met Beatriz Estrada, dochter van den koninklijken 
schatbewaarder van Nieuw Spanje, in opdracht van den eersten 
koning van Nieuw Spanje Don Antonio de Mendoza, met een 
kleine schare landgenooten van Compostela m Mexico, om de 
sage-schatten der ,,Zeven steden van Cibola", in welker huizen 
„oud en edelsteenen opgestapeld zouden liggen, te gaan zoeken 
In plaats van torens met goud vond hij leemen hutten der Zum 
Pueblos en in plaats van edelsteenen graan, boonen, kalkoenen en 
zout Desondanks zette Coronado zijn tocht voort, die hem bijna 
bij de Missouri, tot in het tegenwoordige Kansas voerde Na twee 
jaren van teleurstellingen en ontgoochelingen keerde de kleine 
tioep naar Mexico terug Coronado werd niet alleen aansprakelijk 
gesteld voor het mislukken van de expeditie, maar ook voor dt 
mishandelingen, die zijn ondergeschikten van de Indianen hadden 
ondergaan Hij bleef nog eenigen tijd gouverneur van Nw Galicie, 
doch werd later uit zijn ambt ontheven en gevangen gezet Ten 
slotte verhuisde hij naar Mexico-City en verkreeg in 1549 als 
„erkenning van zijn verdiensten op ontdekkings- en veroverings 
gebied" een landgoed Kort daarop is hij in 1554 op 54-jarigen 
leeftijd gestorven 

Het zegel van 3 Cent - lila, ter herinnering aan bovenomschre
ven expeditie verschenen, werd voor het eerst uitgegeven op 7 
September te Albuquerque, Nieuw Mexico, den dag, waarop 400 
jaren geleden twee leden der expeditie Hernando de Alvarado en 
Fray PadiUo de Rio Grande ontdekten Het zegel is een repro
ductie van het schilderij „Coranado en zijn metgezellen" van 
Gerald Cassidy Het zegelbeeld toont m het midden Coronado 
omgeven door Spaansche edelen te paard, en op den voorgrond 
pater Marcos van Nizza Het onderschrift luidt „Coronado and 
his Captains" Aan de onderzijde leest men „1540 Coronado 
Cuarto Centennial 1940" Links boven, in een lauwertak, de 
waardeaanduiding, iechts boven, eveneens in een lauwertak, het 
wapen van Coronado met den leeuw Ontwerp van Victor S 
McCloskey J r , zegelbeeld en ornamentatie door Charles A 
Brooks, gravure van John S Edniondson Staaldiepdruk 

W G d B 

£ Nederland ^7 en r Overzecsche , 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels. 
Het blijkt dat ook van de IJ^ cent van de laatste serie kinder

zegels plaats 2 voorkomt Naar wij van den heer J D e k k e r 
hoorden zou de 134 cent plaat 2 sinds omstreeks 28 December m 
Amsterdam verkocht zijn, en ook gebruikt zijn voor frankeermg 
bij abonnement (m a w hier of daar nog wel bij de handelaars te 
vinden) 

Een groot aantal lezers heeft ons plaatfoutjes van de laatste serie 
gemeld, met de mededeeling dat deze op alle door hen nageziene 
vellen voorkwamen, en dus wel constante fouten moesten zijn 
Maar in bijna alle gevallen bleken deze foutjes op onze eigen 
exemplaren n i e t te vinden te zijn De meeste foutjes zijn dus 
tijdelijke verontreinigingen van de drukcylinder, die bij een aantal 
opeenvolgende vellen te vinden zijn, maar later weer verdwijnen 
In ieder geval dus van heel weinig belang 

Voor een beschrijving van de fouten verwijzen wij naar het 
stuk van den heer Beuth in dit nummer 

De opdruk-rolzegels 734+234 cent. 
De heer J de Graaf te Heemstede vestigt onze aandacht op het 

feit, dat het traliewerk van den 734 cent opdruk uit rollen dunner 
IS uitgevoerd dan van de zegels uit vellen, iets wat ook anderen 
al opgevallen was Het verschil is inderdaad duidelijk Als verder 
onderscheidingsmiddel kan ook de kleur dienen, die van de 
rolzegels meer oranje is, van de velzegels meer steenrood 

In het vorig nummer werd al vermeld, dat de beide zegels, 
volgende op de nauwe afstand tusschen de zegels, wat donkerder 
van tint zijn dan de overige Van deze beide zegels (een 73^ en een 
2>2 cent, die zich dus telkens na 20 zegels weer in de rol 
vertoonen) kan bovendien nog gezegd worden, dat zij iets hooger 
staan dan andere 

De heer G Overduin te Haarlem toonde ons een opdrukzegel 
van 23^ cent, waarop de neerhaal van de groote 2 rechts een 
groote breuk vertoonde Deze breuk komt op de door ons 
geziene rol-deelen met voor, waarschijnlijk dus een toevallige 
beschadiging 

Ook de heer Dekker meldde ons een dergelijke breuk, in de kop 
van de 2, eveneens waarschijnlijk een „toevalligheid" 

De heer G Wondergem te Vlissingen kocht uit een automaat 
aldaar een paartje 2 3^-f 7 34 cent, dat geheel verkeerd in de 
automaat was afgesneden Het „paar" bestaat uit een gehalveerd 
zegel van 734 cent, waarvan alleen de breuk 3^ zichtbaar is, een 
compleet zegel van 234 cent en daaraan weer een half zegel van 
734 cent, waarop alleen het cijfer 7 

De vraag is zijn dergelijke halve zegels van 7% cent, die met 
734 cent betaald zijn, voor frankeering geldig ' "Waarschijnlijk 
niet ' 

Aan de uiteinden van deze strip ziet men beiderzijds een aantal 
kleine gaatjes, als speldepnkken, blijkbaar behoorend bij he t 
mesje waarmee in de automaat de zegelparen worden afgesneden 
Ze zijn regelmatig gerangschikt, eerst komt een groep van twee, m 
het midden een groep van drie, daarna weer een groep van twee 
gaatjes Een soort rol-(syncopated) perforatie dus Midden m het 
zegel van 2 34 cent zijn dezelfde gaatjes-groepen te aanschouwen 
Dit zal wel een heel gewoon verschijnsel zijn, maar bij normaal 
afgesneden paren vallen de gaatjes in de tanding der zegels en zijn 
daardoor niet zichtbaar 

De heer M u l d e r te Zullen bezit de 234 cent reeds met afstem-
pcling van 2 November uit Rotterdam, de datum van viitgirte 
kan dus een week vervroegd worden 

Nog een opdrukfoutje bij de Cour-zegels. 
De heer W Russell te Amsterdam zendt ons de 30 cent Cour 

van de oude serie, getand 13)4 1234, en de 15 cent van de nieuwe 
serie (Ie druk, met enkellijnig- letters) met een ontbrekend 
streepje achter het woord INTER van den opdruk Dit komt bij 
de 30 cent voor op zegel 142 (het tweede zegel van de rij met 
telnummer 15) en bij de 15 cent op zegel 42 (tweede zegel van de 
rij met telnummer 5) De fout komt op alle (halve) vellen van 
beide genoemde waarden m het bezit van den heer R voor, op 
de andere waarden is hij met aangetroffen 

Door gebrek aan materiaal kon nog niet worden nagegaan of 
de fout bij de 30 cent voorkomt op zegel 42, en bij de 15 
cent op zegel 142, hetgeen wel waarschijnlijk is Willen de lezers 
dit zoo mogelijk eens nazien ' 

Nieuwe oplaagletters. 
12 34 cent B, 40 cent B, 50 cent B 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent B groen nummer 4, zwart opdruknummer 3 

1234 cent B blauw nummer 2, blauw opdruknummer 1 
40 cent B groen nummer 3, zwart opdruknummer 2 
50 cent B groen nummer 2, zwart opdruknummer 1 
De 1234 cent is van dezelfde grondplaat gedrukt als de 20 cent 

B 2/2 en de 30 cent B 2/1 De andere waarden eveneens van de 
reeds bekende grondplaten 

Afwijkingen. 
De heer W e s t h o f f te Den Haag toonde ons de koer'eerende 

234 cent in een opvallend lichtgroene tint, eind December j l te 
Amsterdam gebruikt Smds de eerste donker-hardgroene oplaag 
van 1924 is de kleur wel heel wat lichter geworden in den loop 
der jaren 
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Van den heer M u l d e r te Zuilen zagen wij een aardige afwij
king van de 5 cent kinderzegel 1938. In de teekening is een witte 
zes-stralige ster uitgespaard, hetzelfde knipteeken ais in een van 
de vorige nummers is afgebeeld bij de Zomerzegels 1940. Het 
Hoofdbestuur P.T.T. gaf den heer Mulder dezelfde verklaring 
voor het ontstaan als toen bij de Zomerzegels werd vermeld. 

De „waarde" van rolzegels met firma-perforatie. 
Een lezer schreef ons: „Ik ben in het bezit van diverse 

goede roltandingzegels. Deze zijn echter allen geperforeerd met 
firma-perforatie. 

Een handelaar vertelde mij nu dat deze volkomen waardeloos 
zijn. Bent U dit met hem eens ? Echt gebruikte roltandingen 
zullen toch heel dikwijls geperforeerd zijn." 

— Men kan wel zeggen dat rolzegels mét en zonder firma
perforatie geheel verschillende zaken zijn. In het algemeen hebben 
de verzamelaars een groote afkeer van geperforeerde zegels en 
dus doen de handelaars daar ook niet in. Een „gewoon" 
verzamelaar zal ook liever geen geperforeerde rolzegels in zijn 
collectie opnemen. 

Anderzijds zijn i er verzamelaars, die speciaal de geperforeerde 
zegels willen hebben, in de overweging dat alleen déze de garantie 
geven echte „rol" zegels te zijn; de niet-geperforeerde waren over 
het algemeen alleen voor verzamelaars bestemd. Zij hebben het 
moeilijker dan de eerste groep; het is honderdmaal eenvoudiger 
om de zegels ongeperforeerd te koopen dan om ze mét firma
perforatie te krijgen. 

Merkwaardig is het vaak groote verschil in zeldzaamheid 
tusschen wel- en niet-geperforeerde zegels. De 10 cent rood twee
zijdige rol zonder watermerk b.v. is zonder perforatie vrij duur 
(0,90), met perforatie een heel gewoon zegel. De 4 cent met 
vierzijdige rol of met hoekroltanding kost 0.05 resp. 0,06, men 
zal echter lang moeten zoeken om een geperforeerde 4 cent te 
vinden, deze is zeldzaam. En dit geldt voor talrijke andere 
waarden. Maar, omdat de handelaars ze niet verkoopen en er dus 
geen officieele noteering voor de geperforeerde zegels is, is de 
vraag ernaar gering. 

De hooge rol-waarden zijn veel door groote firma's op post-
pakketkaarten gebruikt en komen nogal eens voor; met perforatie 
zijn ze dus niet zeldzaam. 

Op de prijsnoteering voor de rolzegels in de catalogi kan men 
dus volstrekt niet aan bij de geldelijke waardeering van de 
g e p e r f o r e e r d e rolzegels. "Willen een of meer verzamelaars 
van dit speciale gebied zich niet eens wagen aan een „prijslijst", 
waarbij natuurlijk rekening te houden met de vrij geringe vraag 
naar deze zegels en zonder te letten op de s o o r t van de firma
perforatie ? Wij zien met veel belangstelling de opgaven tegemoet 

Verzending van post naar het buitenland. 
Naar België zijn voortaan ook expresse-stukken toegelaten. 
(Dienstorder H.2 van 8 Januari): 1. Met ingang van 13 januari 

wordt de gelegenheid opengesteld tot verzending van l u c h t 
p o s t correspondentie, al dan niet aangeteekend, naar de volgende 
bestemmingen: 

Angola, Canarische eilanden, Iran, Italiaansch Oost-Afrika, 
Libië (TripoHs en Cyrenaïca), Marokko (Spaansche Zone), Mozam
bique, Portugeesch-Guinea en de Sovjet-Unie (Aziatisch gedeelte). 

2. De hierbedoelde correspondentie wordt dagelijks aan den 
Duitschen postdienst uitgewisseld; de verzending naar Angola, 
Portugeesch-Guinea en Mozambique geschiedt tot Lissabon per 
vliegtuig en verder per boot. De stukken voor Iran gaan tot 
Moskou per vliegtuig en van daar met de gewone middelen van 
vervoer. 

3. Omtrent den overtochtsduur staan geen gegevens ter 
beschikking. 

5. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de correspondentie 
te verzenden met den luchtdienst Lissabon-New York, in het 
vervolg dient te worden voorzien van de aanwijzing: „Per trans
atlantischen luchtdienst Lissabon—New York". 

Briefkaarten met betaald antwoord. 
1. Hier en daar zijn ter verzending dubbele kaarten aangeboden, 

waaarvan de eene helft als briefkaart moet worden aangemerkt, 
terwijl het andere, voor terugzending bestemde gedeelte niet was 
gefrankeerd. 

2. Uit den aard der zaak kunnen dergelijke kaarten alleen dan 
als briefkaart met betaald antwoord worden beschouwd, wanneer 

het port voor het antwoordgedeelte bij de verzending reeds op 
dat gedeelte is verantwoord. Is aan deze laatste voorwaarde niet 
geheel voldaan, dan zullen dergelijke dubbele kaarten als brief 
moeten worden behandeld. 

(Dienstorder H.9 van 15 Januari). 
Tabel voor frankeering geldige postzegels. 
Van het Overzicht van de postzegels, welke nog voor frankee

ring geldig zijn is een nieuwe uitgave verschenen. 
Het Overzicht is voor belangstellenden, na voorafgaande aan

vrage, op de postkantoren kosteloos verkrijgbaar. 
(Dienstorder H.lSter van 22 Januari en Persbericht). 

S 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De 40 en 50 cent met watermerk ook gebruikt bekend. 
In het vorig nummer heeft men op blz. III, 2e kolom, kunnen 

lezen: „Mr. de Beer deelt mede, dat gebruikte exemplaren van 
bedoelde zegels (bedoeld zijn de 40 en de 50 cent van de koer-
seerende serie, zie Maandblad November 1940, blz. 204) hier te 
lande uit Indië zijn ontvangen; dat zou er dus op wijzen, dat deze 
zegels met watermerk in N.O.I. koerseeren of in koers zijn 
geweest, waardoor de koopers van deze zegels tegen fancy-prijzen 
leelijk zouden zijn gedupeerd." 

En waaruit tevens blijkt — dit als antwoord op een vraag, 
die ons de laatste maanden van verschillende zijden bereikte — 
dat deze beide zegels inderdaad als volwaardig zijn te beschouwen. 

40 et. N.O.I.-Koninginnemotief - groen, met watermerk. 
De redacteur van de rubriek „Philatelie" in „D e T ij d" van 

23 Januari 1941 meldt: „W ij z e l f k r e g e n d e z e n z e g e l u i t 
B a n d o e n g t o e g e z o n d e n " . . . . „de 50 cent donkergrijs en, 

"naar sommigen beweren, ook de ƒ 1.—, beiden met watermerk, 
hebben ons uit Indië tot ons leedwezen niet meer b e r e i k t " . . . . 
„bij aankoop moeten de verzamelaars er wel aan denken, dat, als 
de verbinding Nederland—Indië hersteld wordt, men er zooveel 
als men wil krijgen kan tegen den normalen prijs" 

W. G. d. B. 

CURACAO. 
De 50 cent en ƒ2 .50 van 1936 met lijntanding 14:14. 
Naar aanleiding van het berichtje, dat de hooge waarden van de 

sluierserie 1936 van Curafao wel eens met lijntanding moeten zijn 
uitgegeven, zond ons de heer H. K o o p m a n te Amsterdam ter 
inzage de 50 cent en de ƒ 2.50 van de serie 1936 met lijntanding 
14:14. De 50 cent gebruikt, met stempel Cura9ao 9.11.3.. , de 
ƒ 2.50 zoowel ongebruikt als gebruikt, met stempel Cura9ao 
11.8.3.. (het jaartal dus helaas niet volledig zichtbaar). 

De ƒ 1.50 is den heer Koopman niet met lijntanding bekend. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN FEBRUARI 1901). 

Nederland. 
De heer J. A. Wreesman, Groningen, is de gelukkige bezitter 

van meerdere curiositeiten, waaronder voorkomen: 
a. 3 cents, geel, 1891, o n g e t a n d , blokstuk van 9, met de 

randletters „P. Z.". 
„Nu, d i t zegel is „officieel" !" zegt de vrager. „Neen !" 

antwoord ik, „dan weet men niet wat „officieel" is, Omderwille 
van dien stempel, een stempel die niets te wettigen heeft, — dus 
evenmin een ongetand als een foutief gedrukt zegel, — heet U 
deze ongetande 3 cents-frankeerwaarde „officieel". Dit zou geheel 
verkeerd wezen. De stempel is niet de geleiddraad van oorzaak en 
gevolg. De stempel bewijst, dat het vel door de handen van den 
stempelaar is gegaan e n . . . . als geld in kas moet worden verant
woord ! En nu is tó th het 3 cents-frankeerzegel „officieel"! N i e l 
omd rwille van dien stempel, maar omdat het, ambtelijk 
ontvangen, ambtelijk werd verkocht ! Dit zegel, moge de niet-
tanding ongewettigd, dus niet-officieel wezen, wordt 'n bi 
vergissing ambtelijk of officieel uitgegeven zegel, dus: een 
officieele fout-uitgave. Ziedaar de nuchtere logica. 
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b. 25 cents, violet, 1891, d u b b e l d r u k en o n g e t a n d , 'n 
bepaalde m i s d ruk, in blokstuk van 4. De beeltenis van Hare 
Majesteit staat zeer duidelijk in haar geheel op de witte, ongetande 
randen afgedrukt. Het blokstuk is van den onderrand, dus „P.Z." 
kan niet erop voorkomen. 

Zeer toevallig werd onlangs aan het postkantoor te 's-Graven-
hage een „ d u b b e l d r u k " van het tegenwoordige 12 K cents
zegel verkocht. De tweede druk is zeer licht en kan, let men niet 
scherp op, zeer gemakkelijk als gewoon exemplaar doorsnappen. 
Het was den oorspronkelijken kooper en den ambtenaar, naar ik 
verneem, niet mogelijk te verklaren of al dan niet het geheele 
vel tweemaal bedrukt werd. Dit zal wel, te oordeelen naar" het 
blokstuk door den heer D. E. Schreuders mij voorgelegd. 

Ned.-Indië. 
De heer D. Muider, Soedimara, schrijft mij: „Nauwkeurig 

onderzocht ik, nog wel met sterke loupe, de 10 cent-zegelvellen, 
doch heb g e e n zegel aangetroffen met één enkele punt op de E, 
wèl die z o n d e r punten, welk zegel zich op de 9e horizontale rij 
bevindt. Het is het 7e zegel op die rij." 

Personalia. — De dood van Hare Majesteit Koningin Victoria. 
Het afsterven van Koningin Victoria op 22 Januari jl. heeft 

allerwegen een diepen indruk gemaakt en het Rijk, waarover de 
groote Vorstin regeerde en dat Zij heeft geholpen groot en 
machtig worden, in diepen rouw gedompeld. Is het hier niet de 
plaats het roemruchte tijdperk van eene bijna vier en zestig jarige 
Regeering te herdenken, voor ons, Verzamelaars ! die de schoone 
en edele gelaatstrekken van de jeugdige Vorstin zoo herhaaldelijk 
aantroffen, die in de verschillende omlijstingen de zelfde afbeelding 
zoo vele malen bezitten, die aan deze papieren beelden meer of 
minder geld besteed hebben, in deze zegels meer of minder waarde 
bezitten, is het heengaan van de Keizerin der Indien, de Koningin 
van Groot Brittannië en Ierland, van groote, zeer groote 
beteekenis. 

Frankrijk. 
Binnenkort zal een zegel voor militairen worden uitgegeven ter 

waarde van 15 c , met overdruk „F.M." = Franchise militaire 
(Vrijdom voor militairen). Er is namelijk besloten allen dienst-
doenden militairen, beneden den rang van officier, vrijdom van 
port toe te staan. Zij zullen maandelijks twee enkelvoudige, dus 
niet meer dan 15 gram wegende brieven vrij mogen verzenden. 
De opdruk geschiedt, opdat men ze niet zal kunnen verkoopen. 

B. 

De Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. bevatten 
o.a. LV van 23 December 1940. 

Op 16 Januari 1941 wordt te Groningen een postagentschap 
gevestigd, hetwelk zal worden aangeduid met den naam 
„Groningen-Paterswoldscheweg". 

II van 15 Januari 1941. 
Op 9 December 1940 werd te Amsterdam gevestigd een bijpost

kantoor annex districts-bestelkantoor genaamd Amsterdam 
West II. 

Met ingang van 1 Februari 1941 wordt het hulppostkantoor te 
Eist (Utrecht) vervangen door een poststation. 

Op 1 Februari 1941 wordt te IJmuiden een postagentschap 
gevestigd, hetwelk zal worden aangeduid met den naam 
„IJmuiden-Kanaalstraat". 

Den heer A. J. van Pesch zijn wij dank verschuldigd voor zijn 
opstelling van in 1940 voorkomende machinestempels uit plaatsen 
welke nog niet vermeld waren, aan welke opstelling wij volledig
heidshalve de reeds vermelde plaatsen hebben toegevoegd: 

Tekst 1: „Gebruik bij voorkeur Nederlandsch-Fabrikaat" en, 
leeuw: Groningen, Haarlem, Utrecht station, Zeist. 

2. „Laat voor de post langs den geheelen bovenkant 4 c m . vrij": 
Amsterdam C.S., Enschede, 's-Gravenhage, Haarlem, Heerlen, 
Scheveningen, Schiedam, Utrecht Station, Zutphen. 

VOOR 

3. „Ook straatnaam en huisnummer m het adres, adresseer vol
ledig": Amersfoort, Amsterdam C.S, Apeldoorn, Bussum, Delft, 
Gouda, Haarlem, Heerlen, HilvefSLim, Leiden, Scheveningen, 
Schiedam, Zaandam, Zwolle. 

4. „Post Uw brieven zoodra ze gejetd zijn !": Alkmaar, Amers
foort, Amsterdam C.S., Apeldoorn, Arnhem station. Delft, 
Deventer, Dordrecht, Enschede, 's-Gravenhapc, Groningen, 
Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maa^'i cht, Rotterdam, Schieaam, 
Tilburg, Zaandam, Zeist, Za 'phen. * 

5. „Postzegels rechts-boven in den hoek vlugger verzending" en 
tjief met pijl: Alkmaar, Amsterdam C.S., Bussam, D : / . n t c r , 
Dcrdrecht, Eindhoven, Eniihede, 's-Gravenhi-o, 's-He';ogen-
bcich, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht i ta t ion, Zi .ndam. 

6. „Vacantie in vredig Vaderland": Airsterdam. CS. , 's-Graven
hage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbrsch, Maastricht, Nijm.;gcu, 
Rotterdam, Utrecht Station. 

7. „Vacantie versterkt verjcngt": Amsterdam C.S., Arnhem 
Station, 's-Gravenhage, Gron'n^en, Hair lem, Maastricht, Nijmegen, 
Rotterdam. 

OORLOGS VARIA. 
NEDERLAND. 
Een dienstbrief uit Amsterdam met briefstempel „Dienststelle 

Feldpostnummer L 07 345 Luftgaupostamt Amsterdam" gericht 
aan een bekende autogarage in Heemstede, droeg als poststempel 
in zwarte inkt de Duitsche veldpoststempel FELDPOST / b . . . . 
27-9-40. Het vreemde is echter dat de brief gecensureerd is en na 
opening gesloten met een etiket, zwart bedrukt Geöffnet afge
wisseld door cirkels waarin Oberkommando der Wehrmacht c, 
waarover cirkelstempels in roode inkt Oberkommando der Wehr
macht. C. Geprüft. 

Op een drukwerk 24-V-1940 uit Haarlem verzonden en 29-V-
1940 te Oostkapelle (Zl.) aangekomen, kwam een 3-regelig violet 
uit losse typen samengesteld stempel te staan: Geprüft - freigegeben 
/Dienststelle der Feldpost No . / 10 448. Vele dienstbrieven der 
Duitsche bezettingsautoriteiten dragen z.g. stomme veldpoststem
pels, waarin slechts een letter voorkomt behalve de datum in den 
middenbalk. 

Bekend geworden zijn o.a.: c. Utrecht, f. den Haag, g. Breda, 
h. Amsterdam, k. Arnhem en o. Nijmegen, verder een stom 
dubbelringstempel met A in het bovensegment en in den balk 
30-11-1940 uit Amersfoort. 

DUITSCHLAND. 
Een 2 Dec. 1940 uit Middelburg naar Washington verzonden 

brief werd teruggezonden voorzien van een rood stempel in 
kastje An Absender zurück en rood stempeltje C in cirkel. 
Laatstgenoemd stempeltje in zwart kwam ook voor op een brief
kaart uit Kuopio (Finland) en een brief uit Shanghai. 

NAURU. 
Op de voorzijde van een brief 17 Jan. '40 uit Nauru (Central 

Pacific) verzonden kwam een 3-regelig violet omlijnd stempel te 
staan PASSED BY / CENSOR / NAURU. 

Wij danken de beeren B. H. Andréa, dr. A. M. Benders, A. J 
van Pesch, W. J. Pfeiffer, A. v. d. Willigen en A. M. G. Witte-
naar. J. P. TRAANBERG. 

E Ä frariteer._ ^ ^ 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 267 III. Sedert korten tijd stempelt deze machine met 

nieuwe cliché's: tusschen de stempels MERCEDES/BENZ/IMPORT 
MIJ N. V./DEN HAAG en links een afbeelding van dit automerk: 
een driepuntige ster in dubbelen cirkel met omschrift: MERCEDES 
/BENZ. 

Machine 533 II. Wegens (tijdelijke ?) verplaatsing van de N. V. 
Billiton-Maatschappij werd het afzenderscliché Prinsessegracht 
21 gewijzigd in LYCEUMPLEIN/19. 
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Machine 1003 II. Ook in deze machine werd het afzenderschiché 
eenigszins gewijzigd; het schildje werd vervangen door een staande 
rechthoek, waarin een gedeelte van een boom en de letters B / R; 
de volledige naam ernaast bleef gehandhaafd. 

Machine 1045. Model C3xg, in gebruik sinds September 1940. 
Tusschen de stempels in dubbelen cirkel ROTTERDAM en als 
omschrift: VAN MARLEBICKER CAARTEN & OBREEN. 

Machine 1047. Model C3zxg, in gebruik sinds September. 
Tusschen de stempels, een mannenfiguurtje op een rooden cirkel, 
waaronder SIKKENS' / LAKFABRIEKEN / N. V. / SASSENHEIM 
/ O P G E R I C H T TE GRONINGEN 1792. Links: SIKKENS'/ 
Rubbol AZ / beschermt beter ! 

Machine 1048. Model C3xg, in gebruik sedert September 1940. 
Tusschen de stempels: CENTRAAL BUREAU VOOR D E / 
SIGARENINDUSTRIE, 'SGRAVENHAGE. 

Machine 1050. Model C3xg, in gebruik sinds September. 
Tusschen de stempels een ster en een soort lichtbundel tegen 
donkeren achtergrond; omschrift: N. V. TEERPRODUCTEN
INDUSTRIE T O U W E N & Co., AMSTERDAM. Links: Tenco
lineum/de betere/kleurcarbolineum. 

Machine 1057. Model C3xg, in gebruik sinds September. 
Tusschen de stempels P. DE KEYZER & ZONEN/MAKELAARS 
IN ASSURANTIËN / POSTBUS No. 136 / ROTTERDAM. 

Machine 1058. Model C3xg, sinds September in gebruik bij de 
Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche Aardappelhandel 
te 's Gravenhage. Tusschen de stempels V. B. N. A. / ZWARTE
WEG 23. 

Machine 1063. Model C4xg, sinds September in gebruik bij Joh. 
Enschede & Zn. te Haarlem. Tusschen de stempels een gekroond 
monogram, waarnaast aan beide zijden verticaal: POSTBUS C / 
HAARLEM. 

Machine 1129. Model C3Bxg, sinds September in gebruik te 
Zwolle. Tusschen de stempels: N. V. G. J. KROL & Co'sJ 
KUNSTMESTHANDEL. 

Machine 1130. Model C3xg, sinds September in gebruik. Tus
schen de stempels Radio/Schuurman/Oude Gracht 260 Utrecht. 
Tel. 13813. 

Hasler. 
Machine H 554 IV. In deze machine werd links weer het jaar

■' lijks terugkeerende cliché opgenomen: Boekenweek / 1941 / 1 tot 
8 / Maart. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

XIV. 
Letland nr. 46 t.m 50. 

Op 9 Maart verscheen een nieuw zegel, t.w. de 5 kapeikas, 
anilinerood (nr. 46). Dit zegel is wat betreft de teekening gelijk 
aan het eerste Letsche zegel (zie afb. 1). In tegenstelling met het 
eerste Letsche zegel, dat gedrukt werd op de blanco achterzijde 
van door de Duitsche troepen achtergelaten stafkaarten, is dit 
eerste zegel van de 14e Letsche uitgifte gedrukt op papier zonder 
watermerk. Het zegel is in steendruk uitgevoerd. 

Op 7 April 1920 verscheen een aanvullingswaarde van 75 
kapeikas groen (nr. 49) in het type van de 2e, 3e of 4e Letsche 
uitgifte (zie afb. 26). Immers bij bovengenoemde 5 kapeikas vindt 
men links een takje met drie blaadjes, terwijl bij de 75 kapeikas 
Aet linkertakje vier blaadjes vertoont. 

Op 20 April resp. 12 Mei 1920 verschenen de overige waarden 
>an deze serie, t.w. 50 kapeikas violet (nr. 48) en 20 kapeikas 
oranje of bruinoranje (nr. 47). Laatstgenoemde 3 waarden zijn 
eveneens op gewoon papier zonder watermerk gedrukt. 

De waarden 5, 50 en 75 kap. werden gedrukt in vellen van 220 
stuks, verdeeld over 2 veldeelen van elk 10x11 zegels. De 20 kap. 
werd gedrukt in vellen van 440 stuks, te verdeden over 4 veldeelen 
van elk 10x11 zegels. 

Later verscheen van de waarden 5 en 50 kapeikas nog een 
tweede oplage. Deze tweede oplage onderscheidt zich van de 
eerste bij de 5 kapeikas (nr. 46a) door het gebruikte papier. Immers 
de eerste oplage heeft eenigszins poreus papier, zonder echter op 
den naam sigarettenpapier aanspraak te kunnen maken, terwijl 
J e tweede oplage op steviger papier is gedrukt. Bij de 50 kapeikas 

(nr. 50) ziet men verschil tusschen de eerste en tweede oplage 
behalve aan het papier, direct aan de kleur, welke grijsviolet 
inplaats van violet is. 

Voorts werd deze tweede oplage gedrukt in vellen van 400 
stuks, te verdeelen over 4 veldeelen van elk 10x10 zegels. 

De vier waarden der eerste oplage en de twee waarden der 
tweede oplage van deze 14e Letsche uitgifte veroorzaken velert 
verzamelaars moeilijkheden. Immers van deze 6 zegels vernieldt de 
Yvertcatalogus slechts één zegel, t.w. de 5 kapeikas (zie t.z.t. 
mijn artikel „Fouten in de catalogus Yvert & Tellier — Champion 
1941 Letland). Ook de Michelcatalogus sukkelt met deze uitgifte, 
door de later in 1921 verschenen aanvullingswaarde van 40 kap. 
bij deze serie op te nemen en de eveneens in 1921 verschenen 5 
kap. (Michel 46ij) in één adem te noemen met het zegel 46x, 
onder vermelding van een foutieve kleur. Het zegel 46x is nl. 
anilinerood en 46ij is oranjerood of vermiljoen, terwijl voorts een 
noot met de vermelding van het verschil tusschen 7B en 46x of ij 
m.i. had moeten worden opgenomen. Immers deze zegels behoeven 
nooit te worden verwisseld. No. 7B heeft een linkertakje, dat gelijk 
is aan het rechtertakje, dus aan beide kanten vier blaadjes, terwijl 
46x of ij een linkei takje vertoonen met drie blaadjes. Zelfs de 
Yvertcatalogus, welke toch niet uitmunt door vele toelichtingen, 
maakt melding van dit verschil. 

Ik zal den uitgever van den Michelcatalogus adviseeren deze 
toelichting op te nemen en de in 1921 uitgegeven zegels, t.w. 5 
kap., 40 kap. en 5 rbl. apart te vermelden. Tegen dit laatste zal 
wel bezwaar worden gemaakt, in verband met het feit, dat de 
nummering dan moet worden veranderd. Ik zal den uitgever 
tenslotte verzoeken op te nemen onder een anummer de tweede 
oplage van de 50 kap. grijsviolet, welk zegel een geheel anderen 
indruk maakt dan de 50 kap. violet van de eerste oplage. 

Bi) de door mij gevolgde wijze van catalogiseering geef ik, zooals 
U ziet, dit grijsviolette zegel zelfs een hoofdnummer, hetwelk het 
m.i. ten volle verdient. 

De oplage der betreffende zegels is zeer groot, m.i. zullen de 
oplagecijfers ongeveer geweest zijn als volgt: 

5 kap. (nr. 46 en 46a) ca. 1.000.000 stuks; 
20 kap. (nr. 47) ca. 3.000.000 stuks; 
50 kap. (nr. 48 en 50) ca. 1.000.000 stuks; 
75 kap. (nr. 49) ca. 1.000.000 stuks. 
De zegels zijn getand U K en gelijkmatig gegomd met kleurlooze 

gom. Alleen bij de tweede opdage van de 5 kap. komen soms zegels 
voor met bruinachtige gom. 

Bij de eerste oplage van de 5 en 50 kap. vindt men zegels, welke 
aan weerszijden bedrukt zijn. Bij de 5 kap. staat het aan weers
zijden voorkomende zegelbeeld ongeveer op dezelfde hoogte. Bij 
de 50 kap. staan de zegelbeelden niet gelijk en bovendien is het 
z gelbeeld aan de achterzijde kopstaand ten opzichte van het 
zegelbeeld aan de voorzijde. 

Waarschijnlijk bestaan 2 vellen (dus in totaal 440 stuks) van de 
afwijking der 5 kap. (afb. 93) en 1 vel (dus in totaal 220 stuks) 
van de 50 kap. met zegeldruk aan beide zijden (afb. 94). 

iMUAMfttM 

Afb. 93. Afb. 94. Afb. 95. 
Zegels met duidelijken spiegelafdruk („Abklatsch') komen niet 

voor. Wel vindt men zegels, waarbij de drukinkt door het zegel 
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is heengedrongen en ook aan de achterzijde duidelijk zichtbaar is. 
Bij de 75 kap. en de eerste oplage van de 50 kap. vindt men zegels 
met versmeerden druk. Bij de 20 kap. en de tweede oplage van de 
5 kap. vindt men zegels, welke aan weerszijden gegomd Z'jn. B'j de 
20 kap. komen zegels met verschoven tanding voor (zie afb. 54 
en 55). 

Voorts treft men soms zegels aan, waarbij het op ói ran Jen 
van de 20 kap. voorkomende controleg'.^al in zwarte cijfers op h.L 
zegel IS afgedrukt (afb. 95). Dit conirolcgcta! kom. a 'een voor 
bij de 20 kap. 

Evenals de zegels van de vierde uitgifte, z'jn ook de zege's \an 
de 14e Letsche uitgifte in zeer grooie velbn gedrukt. De zeg.is 
der 4e uitgifte weiden gedrukt in vellen van 400 stuks, verdeeld 
in 8 veldeelen van 50 stuks. De zegels der 14e uitgifte verschenen 
in vellen van 440 (4x110) en 220 (2x110) stuks, rengevo'ge \a.i 
het feit, dat in tegenstelling met de 4e uitgifte bi) de 14e uitgif.e 
de vellen in origineele grootte wel aan het loket kwamen, vindt 
men paren met een smalle tusschenstrook, afkomstig van Imker
en rechter (afb. 96) of boven en onderveldeelen (afb. 97). 

wrr^nt^FM^wwr^m 

kd4*MiMMMiAM 

Fig. 96. 

■ » . . ^ . . 

Fig. 97. 

Bij deze uitgifte komen vele plaatfouten voor. Het zou te ver 
voeren in dit artikel een volledige beschrijving te geven van alle 
mij bekende plaatfouten. Ik geef dus ditmaal alleen de plaatfouten 
van het eerste zegel dezer uitgifte. 

5 kap. (Ie oplage) velgrootte 2x10x11=220 stuks. 
Linkerhelft van 110 zegels. 
2e rij zegel 1: vierde ster links onder derde ster. 
4e rij zegel 8: witte punt in rechterbenedenhoek. 
5e rij zegel 2: rood puntje onder vlag van 5. 
Rechterhelft van 110 zegels. 
2e rij zegel 10: wit vlekje in linkerbovenhoek. 
4e rij zegel 9: dunne rechtervoet van eerste A in Latvija. 
6e rij zegel 9: rood puntje onder ij van Latvija. 
9e rij zegel 3: wit puntje in hals van 5. 
5 kap. (2e oplage) velgrootte 4x10x10=400 stuks. 
Hier zouden dus de vele plaatfouten moeten worden beschreven 

van het linkerboven, rechterboven, linkerbeneden en rechter
benedenvel. Opdat dit artikel niet te lang wordt, is een verdere 
beschrijving achterwege gelaten. 

' f* 1 

■ p^Srf' 

Mt^t 
12 RUß. 

iRUB. 

Afb. 99. 

l'kOMARI<^5 d 20;K22 RliB 

Afb. 100. 
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w^Êm 

m^t 
12 RUß. 
k 

iRUB. 

Afb. 99. 

l'kOMARI<^5 d 20;K22 RliB 

Afb. 100. 
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Bij deze uitgifte bestaan vele tandingafwijkingen. Het is echter, 
indien men zegels vindt welke links, boven of beneden ongetand 
zijn, bijna nooit met zekerheid te zeggen, dat dit inderdaad 
ongetand gebleven velranden zijn. Immers ook tusschen de 
veldeelen is de tanding soms weggevallen (afb. 98). Dat deze 
afstand zeer groot kan zijn, bewijst bovendien nog afb. 99. Voorts 
vindt U nog een afbeelding van de tusschenstrook der boven en 
benedenhelft (afb. 100). Een afbeelding van een strook tusschen 
linker en rechterhelft vindt U bij afb. 96. Ik zal daarom alleen 
een opstelling geven van de tandingafwijkingen welke niet door 
bijknippen kunnen zijn ontstaan. In mijn verzameling komen voor 
de volgende dubbele tandingen, alsmede horizontaal en verticaal 
ongetand gebleven paren en strippen: 

5 kap. horizontaal dubbel getand; 
5 kap. horizontaal ongetand in paar; 
5 kap horizontaal ongetand in strip van vijf; 

20 kap. horizontaal ongetand in paar; 
75 kap. verticaal dubbel getand; 
75 kap. horizontaal ongetand in paar; 
75 kap. horizontaal ongetand in strip van drie; 
75 kap. horizontaal ongetand in strip van vier; 
75 kap. horizontaal ongetand in strip van vijf; 
75 kap. verticaal ongetand in strip van zeven; 
75 kap. horizontaal en verticaal ongetand in blok van vier; 
75 kap. horizontaal en verticaal ongetand in blok van zes (2x3). 
Voorts komen vele, aan één zijde slechts gedeeltelijk gerande 

zegels voor, alsmede zegels, waarbij de tanding een grilligen vorm 
heeft aangenomen. Ook hierdoor ontstaan soms tandingafwijkingen. 

Zegels van deze uitgifte zijn nimmer ongetand uitgegeven. 
Ongetande paren, strippen, blokken of veldeelen zijn tanding
afwijkingen, waar men de aan het ongetande gedeelte grenzende 
tanding heeft afgeknipt. In mijn verzameling bevindt zich o.m. 
een dergelijk beknipte tandingafwijking, echter bestaande uit 16 
ongetande zegels (4x4), met als rand een gedeelte van een tusschen
strook. Dit is het grootst bekende ongetande veldeel en gemaakt 
van een horizontaal en verticaal ongetand gebleven blok van 16 
zegels. 

Vervalschingen zijn mij van deze 14e uitgifte niet bekend. 
Proefdrukken ken ik van deze uitgifte niet, trouwens deze 

zouden, indien ze bestaan, niet te onderscheiden zijn van proef
drukken der Ie (wat betreft 5 kap.) en 2e, 3e en 4e uitgifte (wat 
betreft overige waarden). 

Er is te catalogiseeren: 
nr. 46: 5 kap. analinerood op poreus gewoon papier (Ie 

oplage); 
nr. 46a: 5 kap. analinerood op dun gewoon papier (2e oplage); 
nr. 47: 20 kap. oranje op dun gewoon papier; 
nr. 47a: 20 kap. bruinoranje op dun gewoon papier; 
nr. 48: 50 kap. violet op dun gewoon papier (Ie oplage); 
nr. 49: 75 kap. groen op dun gewoon papier; 
nr. 50: 50 kap. grijsviolet op gewoon papier (2e oplage). 
Ik zal dit artikel besluiten met den verzamelaars nog een hulp

middel aan de hand te doen om de getande (meest nagetande) 
zegels van de 3e en deze 14e uitgifte, gemakkelijk uit elkaar te 
houden. Uit de door mij geschreven artikelen blijkt o.m.: 

De ongetande zegels op sigarettenpapier (al dan niet poreus, zie 
mijn artikel Letland III) zijn altijd nr. 5 t.m. 13. 

De getande zegels op sigarettenpapier van de waarden 3, 10, 15 
en 35 kap. zijn altijd echt getande of nagetande zegels van de 3e 
uitgifte (sigarettenpapier). 

Slechts de echt getande of nagetande zegels op sigarettenpapier 
van 5, 20, 50 en 75 kap. kunnen dus worden verwisseld met de 
zegels van 5 (Ie en 2e oplage), 20, 50 (Ie oplage) en 75 kap. der 
14e Letsche uitgifte. 

Indien men dus het papier van de 10, 15 of 35 kap. op sigaretten
papier vergelijkt met het papier van vier laatstgenoemde zegels, 
valt het verschil direct op. Men zou voor het vergelijken van de 
papiersoort ook kunnen nemen de 3 en 25 kap., omdat deze 
■waarden bij de 14e uitgifte eveneens niet bestaan, doch van deze 
laatste twee waarden bestaan zooveel vervalschingen, dat de door
sneeverzamelaar zich hierop niet kan baseeren. Voorts geeft de 5 
kap. op sigarettenpapier niet voldoende houvast, hoewel dit zegel 
wat betreft type (links vier takjes) voldoende afwijkt van de 5 
kap. der 14e uitgifte. Laatstgenoemde heeft immers links drie 
takjes, doch bij de 5 kap. zegels van deze beide uitgiften is het 
papierverschil het minst duidelijk waarneembaar. 

Speciaal voor verzamelaars, welke zegels van Letland bijv. in 
ruil ontvangen, is het van belang het verschil tusschen de 3e en 
14e uitgifte te kennen, opdat inplaats van de Nos. Yvert 1940 of 
1941: 18, 21, 23 en 24, niet wordt gezonden de 5, 20, 50 en 75 kap. 
van de uitgifte 1920, welke door Yvert niet zijn opgenomen in zijn 
catalogus. 

IndienYvert ze zou opnemen, hebben laatstgenoemde 4 zegels 
een waarde van ca. fr. 1.— per stuk en dit maakt dus wel eenig 
verschil met de Yvertwaarde van bovengenoemde Yvertnummers. 

Trouwens dat de bewerker van de Yvertcatalogus hiermede 
reeds vastloopt, blijkt wel uit het feit, dat Yvert No. 24 genoteerd 
staat frs. 10.— en Yvert No. 16 frs. 25.—. Echt getande exemplaren 
zijn, indien ze mochten bestaan, uitermate zeldzaam, terwijl een 
nagetand zegel enkel en alleen kan worden gemaakt van No. 16 
en dus voor den fabrikant van de valsche tanding een verlies zou 
opleveren van frs. 15.—. 

Om dit verlies en het natanden te voorkomen, wordt nu 
inplaats van Yvert No. 24, geprijsd frs. 10.— (moet eigenlijk zijn 
frs. 35.—), een niet gecatalogiseerd zegel ter wairde i an frs. 1.— 
geleverd. Tei toelichting dat de prijs voor No 24 frs. 35.— 
inplaats van frs. 10.—• moet zijn, verwijs ik naar het prijsverschil 
tusschen N o . 9 en No. 17. Deze 3 kap. bestaat alleen ongetand op 
sigarettenpapier en moet das worden nagetand om te worden 
gebruikt als No. 17. Het is ook daarom, dat juist deze 3 kap. zoo 
veelvuldig is vervalscht, omdat hiervoor geen goedkoop later 
\ ersehenen zegel in de plaats kan worden geleverd, zco iIs dit met 
de waarden 5, 20, 50 en 75 kap. wel het geval is. 

Ik ben op dit laatste onderwerp wat uitvoerig ingegaan, doch 
deed dit omdat mij bij herhaling is gebleken uit mij ter keuring 
toegezonden Letsche zegels, dat verzamelaars en ook handelaren 
de zegels der 3e en 14e uitgifte met elkaar verwisselen. 

DE PLAATFOUTEN VAN DE KINDERZEGELS 
door LOD. S. BEUTH. 

1% cent. 
Plaat 1. 
No. 52: witte stip in wang bij kin. 
No. 60: weerbarstig recht opstaand haar midden op ' t hoofd 

(„Prof. Pienter"). 
No. 80: witte punt in E van HET. 
2% cent. 
No. 60: K van KIND met dubbele ophaal (Fig. 1). 

r 
Fig. 1. 234 ct. no. 60. Fig. 2. 4 ct. no. 73. 
4 cent. 
No. 73: punt op schouder (fig. 2). 
5 cent. 
N o . 39: verminkte M in T/M. 
No. 85: punt tusschen L en D van GELDIG. 
No. 95: wit stipje op been van ' t kindje boven de L van 

NEDERLAND. 
7K cent. 
Plaat 1. 
No. 50: zijtakje aan bloemstengel. (fig. 3). 

V 
Fig. 3. 7% ct. Plaat 1 no. 50. Fig. 4. 7% ct. Plaat 1 no. 58. 
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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 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven; len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensda , 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 uur. 
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. ^ 
flilversum: 2en "Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 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 2}^—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'A—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. 

In haar jaarverslag herinnert de afdeeling H a a r l e m der N e-
d e r l a n d s c h e V e r e e n i g i n g aan de belofte van den 
Bondsvoorzitter ter algemeene vergadering dier Vereeniging te 
Amsterdam zich te zullen verstaan met de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelhandelaren. Op deze herinnering volgt een 
geheel overbodig, onaangenaam en onhoffelijk commentaar (zie 
hj ' rvoor onder „Haarlem" der „Ned. Ver." in dit nummer). 

Inderdaad heeft de Bond zich reeds op 10 J a n u a r i in een 
uitvoerigen brief tot de Handelaarsvereeniging gewend. Deze heeft 
tot heden niet noodig gevonden daarop te antwoorden. Wanneer 
binnen afzienbarcn tijd geen antwoord op bedoelden brief is 
ontvangen, overweegt de Bondsvoorzitter zeer ernstige maat
regelen tegen ongewenschte praktijken in den Nederlandschen 
postzegelhandel en -veilingwezen. Wat in 't vat zit, verzuurt niet ! 

Het is verkeerd te oordeelen, zonder dat men feiten kent en 
te "schreeuwen, vóór men ;^eslagen wordt. 

De Bondssecretaris, W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 

Over onderstaande p.-rso' f i worden op aanvrage inlichtingen 
verstrekt (s.v.p. postzegel VDJ -lutwoord insluiten). 
J Bijlsma, onderwijzer, DordtsJielaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U. S. A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Bi ssel. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam; 

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

De beheerdt-'-, 
J. A. KASTETN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Verbetering. 
In het Januarinummer, op blz. III, rechter kolom, tweede regel 

van onder, maakte de verslaggever den heer W. P. C o s t e r u s 
te Edam „Eere-lid van den Duitschen Rijksbond"., De heer 
Costerus schrijft ons, dat hij het zóóver nog niet heeft gebracht, 
doch Eerelid is van de „Berliner Ganzsachen Sammler Verein". 

W. G. d. B. 

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

Nieuwe leden. 
691. C. A. Fremouw, Kruisbroekweg 1, Naaldwijk. (V.). 

702. J. Klerk, van Lenneplaan 12, Amersfoort. (V. Ned. en Kol.). 
711. Klaas van Nienes, Spuistraat 9, Edam. (V. Ned. en Kol) . 
731. E. M. M. Lemberger Jr., De Laraissestraat 129, Amsterdam Z. 

(V. en L.). 
737. A. C. J. van Boldrik, Klaverstraat 44, Den Haag. (V.). 
752. mej. M. F. J. Maarleveld, Tollensgracht 7, Capelle a. d. 

IJsel. ,Post Kralingsche Veer). (V.). 
759. A. Teerink, Bispincklaan 18, Bloemendaal. (V.). 

761. J. J. A. BüUer, Koninginnelaan 23, Voorburg. (V.). 
772. W. A. van der Scheer, Lansinkweg 50, Hengelo (O.). (V) . 

Opzeggng lidmaatschap ingetrokken. 
771. H . Landheer, Boschweg 14, Apeldoorn. 

Aanmeldingen. 
H . J. C. van Beek, Ruijsdaellaan 7, Hilversum. (V.). 
P. de Bruin, Leidscheweg 111, Voorschoten. (V. Ned. en Kol. en 

Alg. L.). 
C. Brüring, Perseusstraat 27, Haarlem. (V.). 
J. Dercksen, J. H. van ' t Hoffweg 10, Bussum. (V.). 
N . J. Bakker, Akkerweg 4, Laren (N.-H.). (V. Ned. en Kol. en 

Europa). (Lid van „Op Hoop van Zegels"). 
W. K. Stijger, Groenendaalkade 5, Heemstede. (V.). 
B. E. V. d. Sloot, Hermelijnstraat 62, Nijmegen. 
F. G. H . M. Wagner, van Rossumsingel 17, Zak Bommel. (V) . 
B. Buschenhenke, Hotel Het Zwaantje, Lutte (Gem. Losser). (V.). 

Verbetering. 
620. C. J. Bonnet, Juliana van Stolberglaan 22, Alkmaar. 

Adresveranderingen. 
385. jhr. A. B. Goldman, Goudenregenstraat 144, Den Haag. 
521. H . J. Hoefsmit, Gerard Doulaan 1, Naarden. 

598. J. L. K. Hoeke, adres onbekend. 
872. J. Erkelens, Oosthavenkade 11, Vlaardingen. 
195. B. Ter Brugge, p.a. Joling, Sloterkade 9, Amsterdam W. 
874. A. N. Winkel, Raadhuisstraat 2, Wieringerwerf. 

Bedankt. 
341. mevr. Van Rondel-Onnen. 287. mr. F. H. A. van Beusekom. 

Overleden. 
264. H . D. Dade. 

Mededeelingen afdeeling Verkoop. 
Sectie Hilversum. Wegens drukke werkzaamheden heeft de heer 

W. Kleijkamp als sectiehoofd moeten bedanken. De heer P. J. M. 
Boel, Bosboom Toussaintlaan 63 te Hilversum heeft zich bereid 
verklaard, de functie van sectiehoofd te vervullen. 

Den heer Kleijkamp moge hier een woord van hartelijken dank 
worden gebracht voor de voorbeeldige wijze, waarop hij zijn 
functie tal van jaren heeft vervuld en zijn sectie tot grooten bloei 
heeft gebracht. 

Zend thans uw doubletten in voor de rondzendingen. 
Gebruik uitsluitend vereenigingsboeK.ies. 
Deze zijn verkrijgbaar bij den Directeur, Parklaan 41 te Bussum, 

ad 5 cent per stuk plus port. 
Afdeelingsmededeehngen. 

Amsterdam. 
Verslag van de gewone vergadering cp 15 Januari 1941. Sle<,hts 

een dozijn leden had zich opgemaakt om deze vergadering te 
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bezoeken. Doch de wegblijvers hadden als altijd ongelijk. De agenda 
was ruimschoots een bezoek waard. De bijeenkomst begon met 
de gewone punten van opening, voorlezing der notulen en inge
komen stukken. Volgens huishoudelijk leglement kwam daar-n de 
verkiezing van een voorzitter aan de orde. De heer Keiser, die 
deze functie reeds sedert drie jaren pp voortreffelijke wijze Ver
vult, werd dan ook op voorstel van dhr. Ruiter, met algemeene 
stemmen herkozen. De lezing van de i heer Stein m o e r wege.ns 
verhindering van den spreker tot de volgend; ma;.nd werden 
uitgesteld, doch de heer Poulie heeft zijn plaa'.s „i l'itnprcvistc" 
ingenomen en dat op een bewonderenswaardige wijze. Hij toonde 
ons een collectie Nederland, nummers 1 en 2, geplaat en zooveel 
mogelijk op kleur gerangschikt. De wijze waarop deze is samen
gesteld getuigt van een diepgaande studie van deze materie en 
toen de vergadering, na ruim een uur bezichtigen, de heele verza
meling had doorgewerkt, beloonde zij den heer Poulie met een 
hartelijk applaus voor het getoonde. De verloting had op de 
gebruikelijke wijze plaats, waarna de heer Ruiter met een Yvert 
1941 ter tafel kwam, welke catalogus druk werd besproken en 
de daarin vermelde prijzen vergeleken met de vorige catalogus. 
Het was tegen sluitingstijd toen wij eindelijk Americain verlieten 

G. 
Den Haag. 

Jaarverslag 1940. Gelukkig valt er dit jaar geen afgestorvene te 
herdenken, maar wij kunnen daarentegen het toetreden van 
verschillende nieuwe leden w.o. het eerelid de heer Borel, memo-
rceren, zoodat het jaar eindigde met een totaal van 29 leden. 

Het aantal vergaderingen was één minder dan gewoonlijk door 
het uitvallen der Mei vergadering, terwijl daarna in verband met 
de verduisterings- en verkeersmoeilijkheden de vergaderingen 
inplaats van op den avond van den 3den Woensdag, den 3en 
Zaterdag 's middag om 3 uur worden gehouden. Het vereenigings-
lokaal bleef het café Baulig. Zooals van ouds, was het bezoek maar 
matig, wat zeer te betreuren was, daar verschillende leden veel 
moois uit hunne verzameling lieten zien. 

Zoo zagen wij van den heer v. Strijen zijne verzameling Turkije, 
van den heer Ferf: Roemenië en Nederland, terwijl de heer 
Chaillet zijne collectie Zweden demonstreerde. Van den heer 
Jorissen zagen wij zijne collecties Noorwegen en Denemarken, 
terwijl de heer Roelofs een voordracht hield over privaatpost en 
daaraansluitend een deel zijner verzameling hiervan liet zien. 

Vermelding verdient dat aan 6 leden der afdeeling het door de 
vereeniging beschikbaar gestelde souvenir voor hen, die 25 jaar of 
langer lid der Nederl. Vereeniging waren, kon worden uitgereikt. 

In het bestuur kwam geen verandering; het werd in zijn geheel 
herkozen. 

Met den wensch, dat een opgewekt vereenigingsleven moge 
medewerken om door onze liefhebberij ons in deze donkere tijden, 
een prettige afleiding te verschaffen, eindig ik dit verslag. 

De Secretaris: A. G. FERF. 

Haarlem. 
Jaarverslag 1940. Op 1 Januari 1940 telde onze afdeeling 26 

leden; per ultimo 1940, 30 leden. Voor 1941 komen 17 hunner 
voor retributie in aanmerking. De 10 gehouden vergaderingen 
in het afgeloopen jaar werden bezocht door 120 leden. De 
contributie voor 1940 bedroeg ƒ 2 . — . Voor de gewone verloting 
was aan bonnen een bedrag uitgereikt van ƒ 50.—, voor de jaar
verloting ƒ 10.—. Het opgeld der veilingen leverde een bedrag 
van ƒ 19.84 voor de kas op. 8 Verschillende verzamelgebieden 
werden tentoongesteld. Het nieuwe huishoudelijk reglement is den 
3en October 1940 in kracht van gewijsde gegaan. 

Ons streven, om te trachten paal en perk te stellen aan de 
schandelijke practijken, welke helaas nog dagelijks met postzegels 
plaats hebben is èn bij de Vereeniging èn bij den Bond nog niet 
met ook maar het minste succes bekroond; want, dat de Bonds
voorzitter op de Algemeene vergadering te Amsterdam toezegde 
zich met de Handelarenverecniging te zullen gaan verstaan is 
vooralsnog een belofte, die ons niet blijder kan maken, dan dat 
wij de bekende doode musch hadden ontvangen. Maar Carthago 
is vernietigd en heeft Cato niet telkens in elke vergadering 
gezegd, dat het vernietigd moest worden ? Ook wij zullen blijven 
ijveren de philatelic te dienen en niet schromen den vinger op de 
rotte plekken te leggen en deze uit te snijden. Een aansporing dus 
om koppig te blijven volhouden, een vadcrlandsche eigenschap. 

die wij ook nu niet zullen verloochenen. Wanneer mag het zijn, 
dat in het jaarversliag zal staan: Van Haarlem begint de victorie ? 

Ons voorstel om de Algemeene Jaarvergadering in het eerste 
kwartaal te houden heeft dit bereikt, dat nu die vergadering in 
het eerste halfjaar gehouden zal worden. Noe een stootje en wij 
hebben het reglementair vastgelegd, dat in het eerste kwartaal 
bijeengekomen zal worden. 

De Secretaris der afd. Haarlem. 
H. N . TETTERODE. 

Voorschoten. 
Jaarverslag 1940. Den 29 Maart 1940 werd de „Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars Voorschoten" opgericht, welke vereeniging 
per 1 Juli 1940 als de Afdeeling Voorschoten der Nederlandsche 
Vereeniging werd toegelaten. Per ultimo 1940 bestond de afdeeling 
uit 13 leden, die eiken eersten Donderdag der maand bijeenkomen. 
In begin Juli werd de Sectie Voorschoten der Afd. Verkoop opge
richt. Het gemiddeld bezoek per vergadering bedroeg 80.49 % 
van het ledental. Het verzekeringsprobleem van verzamelingen, 
op een der vergadering uitvoerig besproken, moet de aandacht 
onzer afdeeling blijven behouden, daar het bij lange na niet is 
opgelost. Hetzelfde geldt voor de quaestie van uitroeiing der 
schandelijke practijken welke nog dagelijks in de philatelie plaats 
hebben. 

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

Verslag der vergadering van 27 Januari 1941. 
Aanwezig zijn 58 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 

de vergadering en wenst alle aanwezigen een gelukkig 1941, ver
welkomt achtereenvolgens de heren mr. Bielders, Prey, Grinse en 
Abels, die hetzij als nieuw lid aanwezig zijn of geruimen tijd de 
vergadering niet bezocht hebben. Twee candidaat-leden worden 
met algemene stemmen als lid aangenomen en de notulen van de 
December-vergadering goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven, 
van den Bondsvoorzitter, waarin hij zijn leedwezen betuigt bij 
-het overlijden van onzen onder-voorzitter, den heer dr. Gommers, 
welk schrijven zeer op prijs wordt gesteld. Besloten wordt tot 
aanschaffing voor tentoonstellings-doeleinden van een vitrine, die 
bij het P.T.T.-bedrijf overcompleet was, tot een bedrag van 
ƒ40.—. De jaarverslagen van den Isten secretaris, den admini
strateur en den voorzitter van de jeugdafdeling worden voorgelezen 
en goedgekeurd, terwijl de voorzitter de betreffende functionarissen 
dank zegt. Daarop worden bij acclamatie tot bestuursleden gekozen 
de aftredende leden Van den Berg als 1ste secretaris, t' Sas als 
bibliothecaris en Hekking als hoofd van sectie NK, die verklaren 
hun benoeming te willen aanvaarden. Candidaat wordt gesteld als 
onder-voorzitter de heer van Wermeskerken en als tweede candi
daat de heer ir. Ficq. Verkiezing zal in de Februari-vergadering 
plaats hebben. De heer Scutendam zal de functies van den heer 
Molenaar als hoofd van sectie BE en Europa B blijven waarnemen, 
terwijl de heer Hekking zich zal belasten met spoedgevallen 
betreffende het penningmeesterschap tijdens de ziekte van den 
heer Wiggers. In verband met het feit, dat de administrateur van 
het Maandblad zijn boeken nog niet kon afsluiten, zodat de cijfers 
ons nog niet konden worden opgegeven, wordt besloten de 
rekening en verantwoording van den penningmeester aan te 
houden tot de volgende vergadering. De heer van Vriesland geeft 
een verslag van de hedenmiddag plaats gehad hebbende veiling te 
Rotterdam. De voorzitter dankt de bestuursleden voor het in het 
afgelopen jaar gepresteerde. Bij de rondvraag wordt de heer Stoop 
naar het geschrevene in het Maandblad verwezen wat betreft de 
Nederlands Indische zegels van 40 en 50 Cent met watermerk. 
De heer Colen geeft nog eens in overweging zijn vroeger geuit 
idéé om zegels voor de verloting tijdens het lopende jaar aan te 
schaffen. De voorzitter antwoordt, dat dit wel degelijk gebeurd 
is, doch wellicht niet in die mate als mogelijk geweest zou zijn. Met 
een en ander zal in ieder geval rekening worden gehouden. Daarna 
wordt overgegaan tot de grote verloting. Voor deze verloting wer
den welwillend prijzen beschikbaar gesteld door de Postzegelhandel 
Keiser te den Haag, en de Bredase Postzegelhandel te Breda. 
Hierna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. V. d. B. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 



Ill NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. FEBRUARI 1941. 

Nieuwe Igden. 
139. (S.Z.NK.) F. M. H. Abels, Boschstraat 80, Breda. 
155. (S.E.Z.BE.NK.) A. K. J. Muller, Kennemerlaan 120, IJmuiden. 

Candidaat-Ieden. 
A. Algra, Inkoper, Griekschestraat 90b, Rotterdam W. (Eigen 

aangifte). 
W. J. Brantjes, vertegenwoordiger, Blinkenlaan E65, Heiloo," 

(postbest. Alkmaar). (Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen, 

79. B. H. M. Mutsaers, thans Nieuwlandstraat 28, Tilburg. 
Nieuw adspirant-lid. 

11. R. van Pelt, B .rg. de Manlaan 12, Breda. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 24 Februari 1941, des avonds 
20.00 uur, in café „Moderne", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 13 Maart 
1941, des avonds 20.00 uur, in hotel van Ham, Breda. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Maart 1941, des morgens 10.30 
uur, in „Moderne", Breda. 

Bekendmaking. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, wordt 

verzocht hun contributie over 1941 a ƒ 4 — aan den penning
meester, den heer J. 'W. Wiggers, Min. Nelissenstraat 26, Breda, 
over te maken vóór 1 Maart a.s. door overschrijving of storting 
op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden voldaan, 
dan zal over de conttibutie, verhoogd met ƒ0.25 incassokosten, 
per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van de contributie 
zal het bewijs van lidmaatjc'iap, gelijk met het zegel uit de 
verloting, worden toegezonden. 

Verslag van den toestand van de Postzegelvereniging „Breda" 
over het verenigingsjaar 1940. 

Ik heb het genoegen U hierbij ' het 47ste jaarverslag van de 
Postzegelvereniging „Breda" aan te bieden. Het spreekt vanzelf, 
dat de oorlogsomstandigheden op onze vereniging hun stempel 
hebben gedrukt. "Wij mogen dan ook dankbaar zijn, dat door den 
oorlog geen onzer leden getroffen werd en ook onze rondzendin-
gen den soms chaotischen tóestand goed doorstonden en daarbij 
geen verliezen werden geleden. Ons ledental ging zelfs met 15 
vooruit, op 1 Januari 1940 bedroeg het aantal 426, nu per 31 
December j.1. 441, waarbij rekening dient gehouden te worden, 
dat wij het contact met onze buitenlandse en Nederlands Indische 
leden geheel verloren. In 1940 traden 43 leden toe, 18 bedankten 
voor het lidmaatschap, 2 werden geroyeerd of afgevoerd, terwijl 
8 leden wegens overlijden moesten worden afgeschreven. Onze 

.vereniging verloor dit jaar twee ere-leden, nl. de heren jhr. van 
Hoogenhouck Tulleken en dr. Gommers, beiden zeer verdienste
lijke leden, die nog lang in onze herinnering zullen blijven. Het 
aantal adspirant-leden bedraagt 10. De maandelijkse vergaderingen 
hadden geregeld plaats ondanks oorlog en duisternis, waardoor het 
gemiddeld bezoek belangrijk verminderde tot 43 (vorig jaar 54). 
Het record van 69 aanwezige leden van vorig jaar kon dan ook 
niet geslagen worden; Februari bracht het tot 62. Het bestuur 
vergaderde 9 maal. 

Doordat het rondzendverkeer enige weken werd stil gelegd en 
thans gebrek aan boekjes bestaat, konden wij het geraamde bedrag 
aan procenten ditmaal niet behalen. Toch valt een bedrag van 
pl.m. ƒ 750.— (vorig jaar ƒ 1040.95) in de gegeven omstandig
heden nog mee en geeft hoop, dat deze belangrijke inkomsten 
voor het in stand houden onzer vereniging, in de toekomst zullen 
blijven bestaan. 

De verlotingscommissie bestond weer uit de heren Cramerus, 
Molenaar en ondergetekende. Klachten over de commissie werden 
niet vernomen. 

Als vertegenwoordigers woonden de heren Gommers, Wiggers 
en t' Sas de Bondsvergadering bij, terwijl de vereniging in de Raad 
van Beheer van het Maandblad werd vertegenwoordigd door de 
heren Cramerus en Gommers met als plaatsvervangend lid de heer 
Wiggers. 

"Waar de heer Molenaar van de vlucht op 1ste Pinksterdag niet 
naar Breda terugkeerde ontstond een vacature in het bestuur, die 
nog niet werd aangevuld. De werkzaamheden werden gedurende 

dien tijd door den Keer Soutendam waargenomen. In den heer 
Molenaar hebben wij een actief bestuurslid verloren. De penning
meester, de heer Wiggers, is reeds geruimen tijd ziek. De werk
zaamheden aan zijn functie verbonden neemt hij echter (eventueel 
door tussenkomst van zijn echtgenote) op de bij hem bekende 
wijze waar. Te dezer plaatse wens ik hem gaarne een spoedig 
algeheel herstel toe. Het overlijden van onzen onder-voorzitter, 
den heer Gommers memoreerde ik reeds. Zijn plaats werd ook nog 
niet door een ander ingenomen. 

Of het door de oorlogsomstandigheden komt weet ik niet, doch 
het afgelopen jaar werd slechts één lezing gehouden, en wel door 
den voorzitter. 

De jeugdafdeling floreerde' en heeft een kern van enthousiaste 
leden, doch had door het voorlopig of voor goed uitvallen van 
de jeugdleiders Gommers, Molenaar en Wiggers, behoefte aan 
rleuwe leiders. Gelukkig bleken de heren Spoorenberg en van 
Wermeskerken bereid zich hiervoor beschikbaar te stellen. De heer 
ir. Hagedoorn werd in de plaats van dr. Gommers als voorzitter 
benoemd. De jeugdafdeling begint haar vruchten af te werpen. 
In ons midden hebben we reeds geregeld adspirant-leden, die de 
jeugdafdeling ontgroeid zijn en straks — naar wij hopen — actieve 
leden onztr vncniging zullen worden. 

Ik i-esiuit cl;f verslag met de wens uit te spreken, d.it Uw 
bestuur weer spoedig voltallig Uw belangen zal kunnen behartigen, 
en U dank te zeggen voor Uw aandacht. 

De 1ste secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG 

Jaarverslag 1940 van de jeugdafdeling van de 
Postzegelvereniging „Breda". 

Het jaar 1940 is voor de jeugdafdeling wederom bijzonder 
gunstig geweest, ook na 10 Mei. 

lederen eersten Zondag van de maand hebben de bijeenkomsten 
plaats gehad, behalve in de vacantie maand Augustus. 

Het bezoek was goed, pl.m. 40 meisjes en jongens offerden hun 
dubbeltje. 

Zoals bekend, is op 6 April j.1. het eerste lustrum van de jeugd
afdeling op luisterrijke wijze gevierd, waarbij door de jeugdleden 
behalve toneel ook muzikale prestaties ten beste werden gegeven. 
3 Jeugdleden gaven zich wegens bereiken van het 18e levensjaar 
op als aspirant lid van de postzegelvereniging. 

Met onze leiders zijn we in het jaar niet gelukkig geweest. 
Molenaar is na de evacuatie nog niet teruggekeerd, terwijl 

"Wiggers voor herstel van gezondheid een langdurige rust is 
voorgeschreven. 

Bovendien ontviel ons in December onze voorzitter Dr. Gom
mers, die de jeugdafdeling een bijzonder warm hart toedroeg. 

De heren Hekking en Soutendam waren trouw op hun post 
aanwezig. Gelukkig hebben de heren v. "Wermeskerken en Sporen
berg zich bereid verklaard de opengevallen plaatsen aan te vullen, 
zodat we met gerustheid het nieuwe jaar kunnen in gaan. 

ir. C. F. J. HAGEDOORN. 

Verslag van den administrateur der Rondzendingen over 1940. 
"Was ik tot heden in de gelegenheid U te kunnen mededelen, 

dat de verkoop jaarlijks een stijging te zien gaf, thans geeft de 
verkoop door de abnormale toestanden een gevoelige daling te 
zien, zoals U uit het verslag van den Penningmeester zal blijken. 

In 1940 ontving ik van inzenders slechts 757 boekjes (v.j. 1090 
stuks), terwijl ik met inzenders afrekende 957 boekjes met een 
totaal verkoop van ƒ 7,256.— (v.j. 1249 boekjes ter waarde van 
ƒ 10.234.—). 

In omloop werden gebracht resp. terug ontvangen 1940 in 
Sectie N. & K. 13 en 16, in Sectie B. E. 12 en 12, in Sectie 
Breda 1. 10 en 10, in Sectie Breda 2. 10 en 12, in Sectie A. 15 en 
16, in Sectie B. 25 en 24 en in Sectie Den Haag 10 en 11 zendingen. 

Voor verliezen bleven wij tot heden gespaard. 
Na het intreden van den oorlogstoestand werd het rondzend

verkeer tijdelijk stopgezet, doch begin Augustus weder hervat en 
had dit geregeld voortgang, voor zoover mijn voorraad boekjes 
toereikend was. Boekjes B. E. had ik steeds voldoende, doch het 
aantal boekjes N. & K., dat werd ingezonden, is altijd te gering 
geweest; in den laatsten tijd beslist onvoldoende om geregeld 
zendingen te kunnen laten rondgaan. Ook boekjes Europa 
ontvang ik thans veel te weinig, zodat ook hier van geregelde 
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maandelijkse rondzendingen tot mijn spijt geen sprake kan zijn; 
Heren Inzenders zullen met ruimer toezending van boekjes de 
Vereniging van dienst zijn. 

De zendingen lopen vrij geregeld, hoewel een enkele deelnemer 
zo nu en dan deze wel wat te lang vasthoudt, wat den geregelden 
gang van zaken niet bevordert. 

Bij dezen nog mijn dank aan heren Sectiehoofden voor de aan
gename samenwerking en voor de vlotte afwerking der zendingen. 

De Administrateur der Rondzendingen 
J. BROEDERS. 

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

Verslag van de vergadering van 25 Januari 1941. 
Aanwezig 71 leden. Te 3.30 uur opent de voorzitter de vergade

ring. Daar geen ingekomen stukken, behoudens een schrijven van 
den heer Stark zijn binnengekomen, worden allereerst de notulen 
der vorige vergadering goedgekeurd. Vervolgens houdt de voor
zitter een beschouwing over de catalogusprijzen. Door de tijds
omstandigheden heeft Yvert 1941 de prijzen voor enkele landen 
bijgewerkt. Voor den ruil heeft Yvert 1941 dus geen beteekenis. 
De nieuwe Hekker catalogus geeft een sterke prijsstijging te zien. 
De voorzitter maant aan voorzichtig te zijn met het aankoopen 
van de 40 en 50 et. Indië met watermerk, daar de aankoop hiervan 
tegen de huidige prijzen z.i. een sterk speculatief karakter dragen. 
Vervolgens ontspint zich een discussie over het schrijven van den 
heer Stark over het aanbod van den heer Polak van C. P. d. J. 
zegels. Zoowel van bestuurszijde als uit de vergadering wordt naar 
Vuren gebracht, dat de heer Polak heeft gedaan wat hij kon en 
geen enkele blaam treft, daar hier zuiver overmacht in het spel is 
geweest. 8 Candidaten worden met algemeene stemmen tot lid 
aangenomen. Een vraag uit de vergadering of er reeds iets bekend 
is over nieuwe zegels, kan niet anders beantwoord worden dan 
met vage, hier en daar opgevangen geruchten. De heer Beuth 
vraagt om inzage van 1Ŷ  et. kinderzegels 1940 met plaatnum-
mer 2. Ontvangen van de bibliotheek (present exemplaar van den 
samensteller dr. J. Hoek) De zegels van Griekenland met grooten 
Mercuriuskop. De volgende vergadering zal worden gehouden op 
Zaterdag 22 Februari te 3.30 uur precies eveneens in „De Kroon". 
De prijsvraag, ditmaal verzorgd door den heer Poulie, geeft als Ie 
en 2e prijswinnaars de beeren Amons en Enschedé. De volgende 
prijsvraag zal de heer Beuth verzorgen. Na veiling van 32 kavels, 
volgt de verloting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voor
zitter te 5.30 uur de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
P. Sweers, Stadionkade 23, Amsterdam Z. 
D. J. V. Manen, Deurloostr. 65 hs. Amsterdam Z. 
B. R. Hamel, Niersstraat 35 III, Amsterdam Z. 
mr. J. W. de Roever Jr., Mozartkade 16, Amsterdam Z. 
J. A. V. d. Heide, Postkantoor, Badhoevedorp. 
jhr. mr. C. L. van Lennep, P. C. Hooftlaan 89, Driebuis (Velsen). 
S. Fransman, Overtoom 242, Amsterdam W. 
J. "W. Oost Indië, Donarstraat 7b., Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
H. Graetzer, Waalstraat 29 III, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

R. Siegmund). 
I. Cohen, Amstelkade 9, Amsterdam Z. (Voorgesteld door S. 

Roodenburg). 
A. Tietje, Stadionkade 12, Amsterdam Z. 
M. van Gelderen, Rijnstraat 56, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

H. Polak). 

Adreswijziging. 
mej. G. H. A. Rens, thans H. Keverweg 11, Laren (N.H.). 
H . Oudkerk, thans Sanatorium, Paviljoen, Hellendoorn. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 15 Februari 1941 te half 4 in 

De Brakke Grond, Nes 53, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 22 Februari 1941 te half 4 in Café 

De Kroon, Rembrandtsplein 17, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

In Memoriam 
Mevrouw Bsse. W. C. ROELL-

BIERENS DE H A A N . 

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941. 
Op deze eerste vergadering in dit jaar zijn een 40-tal leden aan

wezig. De voorzitter wenscht — namens het bestuur — den leden 
het beste toe in 1941, herdenkt vervolgens ons onlangs overleden 
lid: mevrouw baronesse Röell en heet den heer Wals, die 
heden voor de eerste maal aan de bestuurstafel plaats neemt, als 
bestuurslid welkom. De notulen worden voorgelezen en zonder 
aanmerking goedgekeurd. Vervolgens houdt dr. Hirsch zijn 
aangekondigde lezing met lichtbeelden, nl. het tweede deel van 
een philatelistische reis door Midden-Europa. Thans wordt Oost
en Midden-Duitschland in landschap en uitingen van cultuur in 
bouwwerken, kerken, kasteelen, bruggen, enz. aan ons vertoond 
door de bekende kleuren-lantaarnplaatjes van postzegels, kaarten, 
biiefstukken, enz. Een zeer leerzame voordracht, waarvoor de 
voorzitter dan ook, namens alle aanwezigen, zijn dank en waar
deering uitspreekt. 

Ingekomen is een present-exemplaar van het werk van den heer 
A. Hoek te Rotterdam over de Grieksche zegels met grooten Mer
curiuskop. Wederom hebben zich een vijftal candidaat-leden 
aangemeld. De heden te balloteeren drie nieuwe leden, waarvan er 
twee aanwezig waren, worden met algemeene stemmen aan
genomen en door den voorzitter met een toespraak welkom 
geheeten. Voor het archief der vereeniging overhandigt de voor
zitter, de heer de Bas, als Bondssecretaris een fotoblad met 
afdrukken der z.g. „L"-vervalschingen, als schenking der Hande-
laarsvereeniging. 

Na de gebruikelijke verloting, sluiting dezer druk bezochte 
bijeenkomst, waarna in den Hal van het Hotel nog gelegenheid 
bestaat wat na te blijven. 

Nieuwe leden. 
J. B. Agerbeek, Prof. Hugo de Vrieslaan 49, Utrecht. (E.). 
A. M. van Alphen, Predikheerenkerkhof lObis, Utrecht. (E.). 
W. A. L. Wreesmann, Lessinglaan 38, Utrecht . (E.). 

Candidaat-leden. 
J. P. Sanderse, Utrecht. 
A. Wildschut, Utrecht. 

F. H . M. Post, Utrecht. 
R. S. Postma, Enkhuizen. 
J. Rasch, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
C. W. H. H. Fröger, thans Wijsmullerstraat 38 I, Amsterdam W. 
ir. H . A. Rodrigo, thans Stationsweg 64, Haren Gr. 

Overleden. 
mevr. baronesse Röell I'ierens de Haan, Utrecht . 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Zaterdag 22 Februari a.s. des middags half 

drie in Hotel „Het Kasteel van Antwerpen", Oude Gracht, 
Utrecht. 

Van 2 tot 2.30 uur en na afloop der vergadering ruilen. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. 

Ballotage. 5. Pauze, waarin Landen-wedstrijd: Estland, Letland of 
Litauen, naar keuze. 6. Rondvraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. 
Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdag 15 Februari, 1 en 15 
Maart a.s. van 2.30 tot 4 uur in Gebouw C.S.B., Kromme Nieuwe 
Gracht, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941. 
De voorzitter is met kennisgeving afwezig. De heer van 't 

Haaff opent deze eerste vergadering in bet nieuwe jaar met een 
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herdenking van het oude en hij spreekt de beste wenschen uit 
voor het nieuwe, dat, wij beginnen in een bekende omgeving, nu 
wij weer ons oude vergaderlokaal hebben betrokken. Hij knoopt 
daaraan een bijzonder woord van welkom vast voor ons lid, den 
heer van Swieten. Wij achten ons gelukkig hem weer in ons 
midden te zien na den langen tijd, welke hij afwezig is moeten 
blijven door zijn, in dienst van ons vaderland, opgeloopen zware 
verwondingen. 

De voorgelezen notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 
Wij hebben ons aangesloten bij het protest uit te brengen door 

den Bond tegen de uitgifte gedurende één dag van de bekende 
Indische zegels door het Amsterdamsche philatelisten loket. 

Wat de te zware afstempeling der duurdere postzegels van de 
thans koerseerende en de ingetrokken zegels betreft, hebben wij 
ons, onder overlegging van een aantal daarvan, gewend tot den 
Directeur-Generaal der P.T.T., daarbij tevens overleggend zegels, 
welke door een z.g.n. puntsterapel in den Haag worden afge
stempeld dat de beeltenaar g e h e e l ongeschonden laat. 

Dan komt de hoofdschotel ter tafel n.l. de verkiezing van een 
nieuwen voorzitter. Uit de vergadering wordt er slechts één naam 
genoemd, die van den heer P. S. van 't Haaff. Genoemde heer 
wordt direct met zoo'n applaus begroet, dat er van verdere 
candidaten geen sprake meer is en wordt met algemeene instem
ming bij acclamatie gekozen. 

De heer van 't Haaff neemt met enkele welgekozen woorden 
deze benoeming aan, waarna zijn eerste daad is onzen oud-voorzitter 
den heer J. J. Deggeller voor te dragen voor het eerelidmaatschap 
van onze vereeniging. Ook hiervoor is direct zoo'n sympathiek 
applaus, dat het niet eens noodig is daarover verder een woord 
te wisselen en dus de beide belangrijke besluiten geheel in de 
traditie onzer vereeniging zijn genomen. 

De heer Keyzer, ons oud-Bestuurslid, wordt dan als Commissaris 
gekozen en de heer Muys als verificatie-lid. 

De voorgehangen candidaten gaan er eveneens met vlag en 
wimpel door; dan volgt de veiling, waarna de verloting den 
middag sluit. 

Nieuwe leden. 
R. Oostingh, Laan van Meerdervoort 412, den Haag. 
C. Veldhuizen, Mariastraat 20, den Haag. 
A. L. Volten-Schrok, Statenlaan 50, den Haag. 

Candidaat-leden. 
O. Bletterman, Prins Mauritslaan 23, den Haag. 
L. G. Janssen, Jacob Catsstraat 94, Voorburg. 
mej. M. C. Posthumus Meyes, Jan van Nassaustraat 63, den Haag. 
J. Uiterwyk, Soestdijkschekade 818, den Haag. 

Adreswijzigingen. 
J. Dijk, thans van Boetzelaerlaan 131, den Haag. 
jonkhr. mr. E. A. van Beresteyn, thans Oude Scheveningsche-

weg 84 E, den Haag. 
ir. C. van Loon, thans Ruychrocklaan 105, den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op 22 Februari 1941, des middags ten half drie in 

Hotel „De Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan, den Haag. 
Punten van behandeling: Notulen. Ingekomen stukken. Mede-

deelingen. Ballotage nieuwe leden. Onderlinge veiling. Rondvraag. 
Verloting. Sluiting. 

Betaling Contributie. 
Het zal onzen Penningmeester zeer aangenaam zijn, mede in 

verband ter besparing incassokosten, indien de verschuldigde 
contributie hem worde gegireerd onder No. 173835 Penning
meester H. P. V. 

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

Verslag der Algemeene vergadering van 25 Januari 1941. 
Aanwezig 101 leden. De voorzitter heet allen hartelijk welkom, 

hij spreekt zijn nieuwjaarswensch uit met de hoop dit jaar te 
eindigen onder gewone omstandigheden, zonder oorlog en zonder 

de huidige hetze in de postzegelwereld door de vreeselijke opdrij
ving der prijzen. 

Hij bespreekt de meerdere kosten voor ' t Maandblad en hooger 
zaalhuren. 

Falsificaten zijn geschonken door de beeren Melsert, Bos, Duran 
en ' t Gilde; zegels voor de verloting door den heer Braakenburg 
en voor de jaarlijksche verloting door den heer dr. F. de Wilde. 

De komende jaarlijksche verloting wordt uitvoerig besproken. 
Sommigen willen de geheele verloting dit jaar achterwege laten. 

Besloten wordt te houden I. een verloting van mooie prijzen 
voor Den Haag en omgeving, 1 prijs op de 10 leden. II. Een 
verloting voor de buitenafleden zonder nieten. III. Een deel der 
afdeelingen zorgt zelf voor hun afdeelingsleden. 

Medegedeeld wordt, dat wij in Februari vergaderen zullen in de 
Lange Houtstraat 7. 

De notulen worden gearresteerd. De candidaatleden f o r d e n 
aangenomen. 

Daarna volgt de derde lezing van den heer Friederich, waarin de 
behandeling van de poststukken in „La Hollande", als deel van 
het Fransche Keizerrijk gedurende 1811—1814 uitvoerig werd 
verklaard en toegelicht, en was wederom een groot succes. 

De enorme hoeveelheid materiaal, stammend uit de jaren 1811 — 
1814 vulde de beschikbare ruimte in de groote zaal van „Pulchri 
Studio" geheel, terwijl de overzichtelijke opstelling het voor de 
leden gemakkelijk maakte, het besprokene voor nadere bezichti
ging te kunnen terugvinden. 

De tentoonstelling omvatte het volgende, nl. 
Vrijdom van Port. 
Zegels en stempels van de officieele lichamen. 
Stempels van: de Legers, de Marine, de Prefecten, de Souspré-

fecten, de Mairie (gemeenten), de Justitie, de Vrederechters, de 
Politie, de Douanen, de Posterijen, de Telegrafie, en de Financieele 
Instanties. 

Stukken met Port belast. 
Poststempels voor ongefrankeerde stukken. 
Poststempels voor ongefrankeerde stukken uit voorgaande 

tijdvakken. 
Stukken met geschreven plaatsnamen inplaats van poststempel. 
Poststempels voor gefrankeerde stukken. 
Poststempels voor aangeteekende stukken., 
Belastingstempels op met de Post verzonden Drukwerken. 
Varia. 
Een origineel van een uittreksel van de postwet van 27 Prairial 

an 9, waarin straffen tegen het clandestien vervoer van brieven 
worden genoemd en een verwijzing hiernaar van den Directeur 
van het Postkantoor te Alkmaar, gedateerd 21 Maart 1847, waarin 
de boeten van 150—300 francs nog genoemd worden; verder 
nog veel materiaal met het doel een beeld van dien tijd te geven. 

De volgende lezing en tentoonstelling over het tijdvak 1814— 
1830, de Post in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden 
onder het Koninkrijk der Nederlanden, zal, zoo mogelijk, tijdens 
de Maartvergadering plaats vinden. 

De voorzitter dankt wederom den heer Friederich voor dit 
buitengewoons wat geboden is. De heer Vos wijst op de zeldzaam 
groote waarde van deze verzameling. Een insider opent een kleine 
discussie naar aanleiding van een steriipel over Spiegeltelegraaf 
en Optische telegraaf. 

Bij de verloting trekt de heer Hollander den eersten prijs. 
Na de veiling nog eenige discussie over de prijzen van de boekjes. 
Op aangedrongen wordt, dat de leden voor hun doubletten 

inzenden tegen redelijke prijzen; dit is zeer sterk gewenscht om 
de philatelistische belangstelling gaande te houden, de onna
tuurlijke prijsopdrijving tegen te houden en onze vereeniging te 
helpen de moeilijke tijden zonder wijziging door te komen. Als 
een ieder ' t zijne doet, kan het best. Hierna sluiting. 

v. R. 

Mededeeling. 
Vergadering 22 Februari 1941 in Houtstraat 7, Den Haag. 
De jaarvergadering wordt dit jaar in April gehouden. 

Verbeteringen. 
jl. 11. J. Harpe. 

325. F. Veerman, moet zijn T. Veerman. 
1204. E. J. Blankenberg, moet zijn E. J. Blanckenburg. 
1449. J. L. Möhlman, moet zijn J. L. Möhlemann. 
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323. C. van Hardingveld, Reinwartstraat 120, den Haag, moet 
zijn C. van Hartingsveldt, Reinwardtstraat 120, den Haag. 

1559. Chr. Molhuijzen moet zijn Moolhuijzen, Zuidscharwoude. 
402. F. de Ligt, moet zijn Th. de Ligt. 

1029. P. Rupke Houten (Utr.), moet zijn Heerenweg H56B 
Houten (Utr.). 

1102. C. P. van Gemerden moet zijn 1125. 
Door misverstand is de heer 

996. A. P. Schaffers, dir. M.B.S., Heydensche weg, Gennep (Afd. 
Nijmegen) afgevoerd. 

Deze is en blijft lid. 
' t Diplomanummer van den heer M. de Wilde, Den Haag, 1ste 

Sweelinckstraat wordt daardoor no. 25 . 
Nieuwe leden. 

1560. L. J. Goorse, Nunspeetlaan 123, Den Haag. 
1561. G. Schouwenaar, Leliestraat IP, Goes. (Afd. Goes). 
1562. M. P. Kokje, van Nagellstraat 21, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1563. M. Haarst, Veerallee 51, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1564. P. J. M. Pijpers, Retraitelaan 23, Venlo. (Afd. Venlo). 
1565. L. E. Cornelisse, Roermondschestraat 31, Venia, !(Afd. 

Venlo). 
1566. W. van der Worp, Hof laan 4, Wassenaar. 
1567. ir. H. Rother, Oude Zeeweg 98a, Noordwijk. 
1568. P. J. W. C. L. van Waasbergen, da Costalaan 115, Rijs

wijk (Z.H.). 
1569. mr. F. Kool, Paulus Buyslaan 15, Amersfoort. 
1570. C. J. Libosan, Waalsdorperweg 49, Den Haag. 
1571. mevr. M. van den Bogaert-Bosma, Laan van Nieuw Oost-

Indië 60, Den Haag. 
1572. W. J. Rakhorst, Hooglandsche Kerkgracht 29, Leiden. 
1573. M. V. d. Velde, Koningin Wilhelminalaan 316, Voorburg 

(Z.H.). 
1574. Annie Kaayk, Groote straat 144, Ulft. 
1575. P. Manger W.H.zn., Regentesselaan 276, Den Haag. 
1576. (jeugdlid 7) F. W. Koetsier, Tesselschadeplein 61, Scheve-

ningen. 

Afvoeren. 
1401. G. Baum, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
142. G. Mulder, Constantijn Huigenslaan 19, Heemstede. (Voor

gesteld door C. Duik Jr.). 
775. A. van Min, Hendr. Zwaardecroonstraat 66, Den Haag. 

(Voorgesteld door R. v. Gelder en J. Zandvliet). 
1577. A. Baas, Nieuwstad 120, Weesp. 
1578. J. H . Schol, Directeur P. T.-kantoor, Weesp. (Beiden voor

gesteld door J. Koning). 
1579. A. J. Pruim, H.e.Sch., Emst, gem. Epe. (Afd. Zwolle). 
1580. C. J. H. Haeck, Beekstraat, Epe. (Afd. Zwolle). 
1581. dr. M. W. ter Linde, arts te Wezep (Gld.). (Afd. Zwolle). 

(Voorgesteld door A. P. Duran). 
1582. W. Braun, St. Jeroensweg 35, Noordwijk Binnen. (Voorge

steld door mevr. B. Urlus-Roozen). 
1583. F. G. Hartjes, Kerkstraat 32, Bussum. (Voorgesteld door dr. 

F. G. de Wilde). 
1584. A. J. Macor, Lambert v. Middelhovenweg 8, M-vsnricht. 

(Voorgesteld door A. Goudswaard). 
1585. H. Schenk, p.a. Papelaan 194, Voorschoten. (Voorgesteld 

door C. Knijff). 
1586. D. Houtman, Directeur Handelsinstituut, 1ste Middelland

straat 50, Rotterdam C. (Voorgesteld door J. de Jong). 
1587. P. J. van den Ban, Hoogstraat .'̂ 6, Schiedam. (E'^in aan

gifte). 
1588. D. E. J. Mulder, p.a. Keizerstraat 12, Zuilen (post Utr,). 

(Afd. Utrecht). 
1589. Joh. Bol, Surinamestraat 5, Den Haag. (Voorgestj'd door 

J. van den Brugge). 
12. jeugdl. W. BoU, Tomatenstraat 122, Den Haag. 

1590. A. Segerius, ir. Schefferlaan 17, Hengelo (O). (Ei^;ri aan
gifte). 

1591. D. J. Houtzager, Bornschestraat 69, Hengelo (O.). 
1592. P. Kok, Theresiastraat 382, Den Haag. 
1593. L. Bak, Joh. Maetsyckerstraat 257, Den Haag. (Beide voor

gesteld door W. van Mulken). 

1594. W. K. J. Souren, oud-lid. Irisstraat 3, Den Haag. 
1595. P. Mohren, Dr. Leursstraat 9, Roermond. 
1596. F. V. d. Haanaard, Wilhelminaplein 8, Roermond. 
1597. H. Ch. J. Hoogendijk, Roersingel 4, Roermond. 
1598. L. G. A. de Croes, Drehmanstraat 15bis, Roermond. (Allen 

voorgesteld door Rucker en Langendorff). 
1599. J. de Haan, Kogerweg 17, Wiermgen. (Eigen aangifte). 
1600. dr. J. Vrijhng, Jan de Verwerstr at, Venlo. (Afd. Venlo). 
1601. H. Deckers, Straelscheweg 44, Venlo. (Afd. Venlo). 
1602. P. M. Baetzen, schilder, Horst-Meterik. (Afd. Venlo). 
1603. J. Peters, Straelsche weg 173, Venlo. (Afd. Venlo). 
1604. A. Voorwinde, Wolfkuilscheweg 3, Nijmegen. (Afd. Nij

megen). 
1605. P. Schoenmakers, Honigmanstraat 99, Heerlen. (Voorgesteld 

door D. V. d. Does en J. Langenhoff, Roermond). 
1606. H. J. Geurts, Bisschop Boermansstraat 50, Roermond. (Voor

gesteld door H. Rücke). 
1607. W. van Ettinger, Trekweg 189, Den Haag. (Voorgesteld 

door Manuskowski). 
1608. C. J. V. d. Hoeven, Ark „Schollevaer", Wartena (Fr.). (Voor

gesteld door Alphenaar). 
1609. H. A. Bolt, O. Boteringestraat 4a, Groningen. 
1610. K. de Bruin, Wassenberghstraat 11, Groningen. (Voorge

steld door A. Bolt). 
1611. K. Luijendijk, p.a. J. Alberts, Anna Paulownastraat 52, 

Groningen. (Voorgesteld door K. M. den Hartog). 
1612. C. N. J. Schoenmaker, B.32, Westerblokker (N.H.). (Eigen 

aangifte). 
1613. J. N. Hoogland, Kroostweg 49, "Zeist. (Voorgesteld door P. 

Evers). 
1614. ir. W. van Deventer, Abrikozenstraat 219, Den Haag. (Voor

gesteld door A. F. Wiederhold). 
1615. A. Heykoop, Theresiastraat 261, Den Haag. (Eigen aangifte). 
1616. J. W. M. van Bakel, Leeraar M.O., de Genestetlaan 13, Soest. 

(Eigen aangifte). 
1617. mevr. C. P. M. HoUeboom-van Daasdonk, Turnstraat 2, 

Breda. (Eigen aangifte). 
1618. R. A. Overmars, Kanaalweg 124, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1619. C. M. Carrière, Iste Hoogweg 75, Zeist. (Afd, Utrecht). 
1620. I. H. A. E. Hatshagen, Brink 53, Slootdorp, Wieringermeer. 

(Voorgesteld door I. Midavaine). 
j.1. G. Klein, Zutphensche straat 61, Brummen (G.). 

1621. C. Kriest, Breestraat 140, Leiden. (Voorgesteld door W. 
Muuse). 

1622. P. van Heck, Noordendijk 4 rd., Dordrecht. (Afd. Dor
drecht). 

1623. R. Thijssen, Transvaalstraat 32rd., Dordrecht. (Afd. Dor
drecht). 

1624. N. V. d. Berg, Langegeer 271, Rotterdam Z. 
1625. K. L. van Bergen, Kortekade 80, Rotterdam O. (Beiden 

voorgesteld door A. Goudswaard). 
1626. C. Brüring, Perseusstraat 27, Haarlem N. (Voorgesteld door 

A. Wildschut). 

Adreswijzigingen. 
110. A. Dunnebier, thans Emantssfraat 21, Den Haag. 
472. W. Roosjen, thans de Vossenakker, Ede. 
227. W. Saalberg, thans Goudriaankade 36, Den Haag. 
652. K. Babajeff, Paul Krugerlaan 122, Den Haag. 
155. mr. J. K. van der Haagen, thans Broekslootkade 53, Voor

burg. 
1057. ,D. Kramer, thans Dorpstraat A61, Zuidscharwoude. 
976. H. van Leeuwen, thans Falckstraat 9, Den Haag. 
832. mej. A. Tulner, thans Bosboomstraat 26, Huizum (Fr.). 
235. G. H. Plant, thans Waterweg 60, De Bilt. 

. . . . S. Santema, thans Wipstrikker allee 44, Zwolle. 
1537. ir. A. Blairon, thans p.a. L. J. Kotvis, Kanaalzicht 58, Sluiskil. 
1040. W. Pieters, thans Dinsdagstraat 2, Sluis. 
1058. G. V. Diggele, thans Parkstraat 87, Den Haag. 

790. A. P. C. G. Dado, thans Storm van 's Gravezandeweg 7, 
Wassenaar. 

188. L. Stam, thans Cornells Trompstraat 46, Delft. 
820. H. J. van der Poll, thans Seinpoststraat 37, Scheveningen. 
328. J. Boersma, thans Cederstraat 13, Den Haag. 

1436. J. C. Brinkhorst, Oosterlaan 17, Zwolle. 
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Afd. Dordrecht. 
29 Jan. hield de afdeeling vergadering met 39 leden. De heer 

Bruinse leest het jaarverslag van den afwezigen secretaris voor. 
Hieruit blijkt, dat het ledental met 4 is toegenomen en op 31 
December j.1. 68 telde. 481 handteekeningen geven gemiddeld 
40 bezoekers per vergadering. De ruilavonden waren den laatsten 
tijd druk bezocht. Slechts één maal werd een wedstrijd gehouden. 
Mutaties in het bestuur deden zich niet voor. Ook het verslag 
■ian den penningmeester geeft weer, dat de vereeniging ondanks 
de slechte tijden niet achteruit ging. De aftredende bestuursleden 
worden wederom bij acclamatie verkozen. 

Besloten wordt , dat een begin zal worden gemaakt met het plan 
tot samenstellen van cartons met verschillende onderwerpen, zooals 
door den heer Zilver wordt aanbevolen. 

De leden zullen daarbij de zegels schenken en het noodige ter 
illustratie opzoeken. De vereeniging verschaft kartons en helpt 
zooveel mogelijk of gewenscht. 

Verder wordt besloten alle maanden 2 bijeenkomsten te houden, 
nl. ruilavonden op den 2en Woensdag en vergaderingen op den 
laatsten Woensdag der maand. De voorzitter wijst nog op het 
feit, dat geen introductie's mogen plaats hebben en dat candidaat
leden tevoren bij het bestuur bekend moeten zijn en bij den 
secretaris zijn opgegeven. 

Men lette op de nieuwe vergadergelegenheid. 

Afd. Nijmegen. 
Vergadering van 17 December 1940. Bij afwezigheid van den 

voorzitter, wordt deze vergadering geleid door den vicevoorzitter, 
die de aanwezigen verwelkomt. Ondanks het zeer ongunstige weer 
en de groote gladheid, hebben nog een twaalftal leden het gewaagd 
de vergadering te bezoeken. Bij de stemming over de aanneming 
als lid van de drie candidaatleden, t.w. de beeren H. Vermeulen, 
van Betuw en A. van Campen, blijkt dat deze met algemeene 
stemmen zijn aangenomen. 

De heer van Veen vraagt het woord bij de rondvraag. Spr. 
deelt mede, dat de zegels van 40 en 50 cent der karbouwenserie 
van Indië met watermerk, alleen te Amsterdam verkrijgbaar zijn 
geweest en door een handelaar opgekocht. Het betreft een hoeveel
heid van 900 stuks, die thans te koop worden aangeboden tegen 
den fabelachtigen prijs van ƒ 15.— per stel. De heer de Bas zal, 
naar spr. heeft vernomen, hierover in het Maandblad schrijven. 

Van deze zegels zijn, vlak voor den oorlog, nog zendingen naar 
Indië gegaan. He t is van belang dit te weten, aanschaffing dezer 
zegels tegen matigen prijs zal in de toekomst nog wel mogelijk 
worden. Hetzelfde geldt voor de laatste aanvullende waarden dezer 
serie, t.w. de ƒ 2.— en ƒ 5.—. Ook de 60-, 80- en F. I. zijn al 
gebruikt uit Indië gekomen. 

Van de serie Koningin m. sluier werd de 12)4 cent in afwijkende 
tanding waargenomen. Hierover zal ook in het e.v. Maandblad 
bericht worden opgenomen. Bij de gehouden verloting blijkt de 
heer Brand winnaar. 

Hierna volgt sluiting. 

Vergadering van 28 Januari 1941. Met algemeene stemmen wordt 
de heer P. Veen, oud-bestuurslid en eerelid der afdeeling tot 
voorzitter gekozen. H e t voorgelezen jaarverslag van den Penning
meester wordt met applaus beloond. Het jaarverslag van den 
Secretaris komt in de volgende vergadering. 

Tengevolge eener discussie en stemming wordt besloten, dat 
voortaan per persoon niet meer dan 2 dezelfde series of 2 dezelfde 
zegels uit een rondzending mogen worden genomen. 

Afd. Tilburg. 
Tot secretaris der afdeeling werd in de plaats van den heer A. 

Franken de Claes, gekozen de heer H. v. d. Meyden, Jan van 
Beverwijckstraat 39, Tilburg. 

Afd. Utrecht. 
Jaarvergadering op Donderdag 16 Januari 1940 in „Vrienden

kring Oudwijk", Utrecht . Aanwezig zijn 22 leden en 1 cand.-lid. 
De Secretaresse brengt verslag uit over het verstreken jaar, waarin 
zij doet uitkomen, dat ofschoon de oorlog ook op dit jaar zijn 
stempel drukte, wij nochtans niet ontevreden mogen zijn. Ver
scheidene vergaderingen werden opgeluisterd met een causerie 
of tentoonstelling. De voorzitter zegt mej. Klaassen hartelijk dank 

voor de wijze, waarop zij zich van haar taak heeft gekweten. De 
penningmeester leest zijn financieel verslag, hetwelk met een batig 
saldo sluit. De voorzitter dankt den heer Verheyen voor het 
zorgvuldig beheer. De begrooting voor 1940 wordt door de verga
dering goedgekeurd. Volgt het verslag van den leider der rond-
zendingen. Voorzitter dankt den heer Verheyen en verzoekt den 
leden dringend veel boekjes in te zenden. He t door de kascontrole
commissie ingezonden verslag wordt door de secretaresse gelezen, 
waarop de voorzitter de beeren Cramer en Gerritsen dank zegt als 
leden dezer commissie. Overgegaan wordt tot het kiezen van een 
voorzitter en 2en commissaris, wegens periodiek aftreden van 
genoemde beeren. Geen candidaten door de leden gesteld zijnde 
worden beiden met algemeene stemmen herkozen. Als leden der 
»< ascontrole-commissie 1941 worden benoemd de beeren Wisse en 
Pisa, reserve de heer Pohl. In de pauze is gelegenheid de door den 
heer Timmer tentoongestelde first day covers te bezichtigen. Na 
de pauze volgt bespreking omtrent 2 candidaat-leden. Er zijn 
vele stukken voor de veiling. Voor de verloting zonder nieten 
zijn prijzen geschonken door de beeren Reyerse, Timmer, Noord-
hoff, V. d. Woude, Verheyen en mej. Klaassen. Bij de rondvraag 
'dankt dé heer Cramer den voorzitter namens de leden voor het 
in het afgeloopen jaar verrichte werk. 

Afd. Venlo. 
Verslag der Jaarvergadering van 14 Januari 1941. Te 8 uur 

opent de voorzitter deze jaarvergadering en heet alle aanwezigen 
hartelijk welkom, en bespreekt in ' t kort wat er in ' t afgeloopen 
jaar alzoo niet gebeurd is. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen. Ook wordt op voordracht van den heer 
Timmermans als lid aangenomen de heer H . Deckers Venlo. 
Vervolgens leest de secretaris zijn jaarverslag voor, waaruit blijkt, 
dat ondanks het oorlogsjaar de vereeniging zich gunstig ontwikkelt. 
De voorzitter dankt namens de vergadering den secretaris voor 
zijn verslag en werkzaamheden in ' t belang der vereeniging in 
' t afgeloopen jaar verricht. De penningmeester tevens administra
teur der rondzendingen geeft vervolgens zijn jaarverslag, waaruit 
de vergadering kan constateeren, dat de toestand op financieel 
gebied nog gunstig is en ondanks de stagnatie in het rondzendings-
verkeer door den oorlogstoestand dit ook nog een zeer tevreden 
verloop heeft gehad. De voorzitter dankt ook den penningmeester 
en administrateur der rondzendingen namens de vereeniging zeer 
hartelijk voor zijn veel en moeilijk werk voor de vereeniging in 
deze gedaan. 

De kascommissie brengt vervolgens verslag uit over de controle 
der boeken en deelt mede, dat deze in alle opzichten accoord 
bevonden zijn, waarna de penningmeester décharge verleendl 
wordt. Na een dankwoord aan de kascommissie voor hare controle, 
worden als nieuwe leden voor de volgende kascommissie gekozen 
de beeren van Brederode en Knip, die zich bereid verklaren deze 
functie op zich te nemen. Vervolgens is aan de orde het aftreden 
(periodiek) van de bestuursleden de beeren van der Valk als 
voorzitter, Timmermans als penningmeester en Groeneboer als 
commissaris. De beeren van der Valk en Timmermans worden 
beiden resp. als voorzitter en penningmeester met algemeene 
stemmen herkozen, terwijl de heer Groeneboer wegens zijn werk
zaamheden geen deel meer van het bestuur wenscht uit te maken. 
Als commissaris wordt alsdan met algemeene stemmen gekozen 
de heer ir. H. Ruding, die bereid is in het bestuur zitting te 
nemen. De voorzitter richt een woord van dank tot het scheidende 
bestuurslid, terwijl hij de nieuwe commissaris welkom heet in het 
bestuur. 

Thans komt de groote verloting aan de beurt. 
Hierna heeft de rondvraag plaats waarvan nog door enkele 

leden gebruik wordt gemaakt, waarna het officieele gedeelte dezer 
zeer prettige jaarvergadering gesloten wordt en verder wordt 
overgegaan tot gezellig samenzijn. 

Afd. Zwolle. 
Zaterdag 1 Febr. hield Zwolle de eerste beursmiddag. Er was 

behoorlijk bezoek, veel kooplust, goede prijzen in de veiling en 
tenslotte een prettige, drukke sfeer. De eerste beursmiddag was 
een succes. We gaan dus door ! Volgende beurs op 1 Maart in 
Hotel Peters des middags half vier. Inzendingen voor de veiling 
minstens een week daarvoor bij den secretaris. Onze leden 
ontvangen nog circulaire met kavelbeschrijving. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Vergadering. 
15 Februari 4 uur in Hotel Peters Jaarvergadering met de 

groote Jaarverloting. 
1 Maart half vier Beurs met veiling in Hotel Peters. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 22 Februari 1941, 14.30 uur 

in de „Haagsche Kunstkring", Lange Houtstraat 7, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Tentoonstelling Vereenigde Staten. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. 
Rondvraag, sluiting, ruiluur. 

Vergadermg atdeeiiog Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht) den laatsten Woensdag verga
dering; extra ruil- en veilingavond op den 2en Woensdag van 
elke maand in het gebouw Patrimonium, L. Breestraat, Dordrecht. 

Vergadering af deeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
Srinkgrtverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Di.ym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. Zie 
verder elders. 

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

Vergadering afdeeling N-iaiegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
hurgh V erraeerstraat «- Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Terneuzen (secretaris: L. J. Kotvis, Kanaal-
zicht 58, Sluiskil), 

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

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: H. van der Meyden, 
Jan van Beverwyckstraat 39, 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 Venio (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, VenIo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7K uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venio. 

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 Philatelisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H . W. BORSTLAP, Heemraadsingel 26a, Rotterdam C. 

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941. 
Na de kleine teruggang in het bezoek van de vorige vergadering 

bleek deze eerste vergadering in het nieuwe jaar weer het gebrui
kelijke peil te hebben bereikt. He t aantal aanwezige leden bleek n.l. 
69 te bedragen. 

De voorzitter J. C. Norenburg, die ditmaal weer aanwezig was, 
begon namens het bestuur de leden een voorspoedig 1941 toe te 
wenschen, daarbij de hoop uitsprekende, dat dit jaar niet datgene 
moge brengen wat 1940 gebracht heeft. Voorts zeide hij, dat nu er 
£ Herwege over nieuwe ordening gesproken wordt, het wellicht 
voor velen aanleiding zal zijn, ook in hun philatelistische verza
meling een nieuwe orde door te voeren, waarbij hij veel succes 
toewenschte. 

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd 
onder dankzegging aan den secretaris. 

De candidaatleden, waarvan er twee op de vergadering aanwezig 
waren, werden allen als lid aangenomen. 

Dit punt gaf het bestuurslid H . Zwijnenburg aanleiding te 
vragen of het opgemerkt was, dat een lid onzer vereeniging 
meermalen leden te Rotterdam aanwierf voor een zustervereeniging 
buiten onze stad. Dit vond spreker onsympathiek, te meer daar 
dit lid door onze vereeniging daarnaar zeker allerminst was 
behandeld. Mocht dit lid bezwaren hebben om die personen voor 
onze vereeniging te winnen, dan zou hij zulks gaarne vernemen. 
Na een kort debat hierover tusschen eenige leden, zegde de voor
zitter toe in de eerstvolgende bestuursvergadering te zullen 
bespreken, op welke wijze bedoeld lid zal worden verzocht 
inlichtingen te geven. 

De hierop volgende verloting bracht de eerste prijs bij het lid 
den heer F. H. Heijkoop, die zelf de trekking verrichtte. 

Voorts deelde de voorzitter mede, dat met den zaalhouder een 
overeenkomst was afgesloten voor de zaal, waarin wij nu bijeen 
waren en waar ook de gewone Zaterdagmiddag bijeenkomsten 
voortaan weer zouden plaats hebben. 

Daarna werd de aandacht gevestigd op het bekende boekje van 
den heer N. A. Zilver getiteld „Mogelijkheden, enz.", waarvan 
het bestuur het restant van den heer Zilver had overgenomen 
en thans a 15 cts. per stuk aan de leden aanbood. Hiervan werd 
een ruim gebruik gemaakt. 

Aangezien het bekend is geworden, dat postzegelverzamelingen, 
bibliotheken en dergelijke waarden, welke door de oorlogshande-
Imgen verloren zijn gegaan, niet door de Schade-enquête-commissie 
zuilen worden vergoed, heeft het Bestuur zich tot den Bond 
gewend met het verzoek in deze actie te voeren. 

Bij de rondvraag vraagt de heer I. Vooren of het Bestuur al 
iets overwogen heeft met het oog op het 15-jarig bestaan der 
vereeniging in dit jaar. De voorzitter zegt, dat het momenteel 
bezwaarlijk is op de zaak vooruit te loepen en gelooft om 
bijzondere redenen, dat uitstel wellicht voorloopig nog gewenscht 
zal zijn. 

Hierop werd het vergaderingsgedeelte gesloten en nam de veiling
meester de hamer over om een aantal kavels van eigenaar te doen 
verwisselen, hetgeen vlot geschiedde, terwijl er hooge prijzen 
werden besteed. 

Candidaat-Ieden. 
118. C. van der Straeten, Schepenstraat 79c, Rotterdam C. (Voor

gesteld door C. Moerman). 
120. J. Hoffmann, Raaphorststraat 41, Rotterdam N. (Voorgesteld 

door G. van Zijl). 
131. John. G. de Jong, Van Lennepstraat 94B, Rotterdam W. 

(Eigen aangifte). 
132. C. G. van Langeveld, Snellemansdwarsstraat 7A, Rotterdam. 

(Voorgesteld door H. Tol). 
136. H. de Leede, Prins Hendriklaan 34B, Rotterdam. (Oud-lid). 
144. P. Rau, Vierambachtsstraat 94A, Rot terdam W. (Voorgesteld 

door V. H. W. Borstlap). 
154. J. W. van Schie, Emmapark 25, Pijnacker. (Voorgesteld door 

J. J. Tijssen). 
203. G. W. Tinkhof, Burg. Meineszplein 3, Rotterdam W. (Voor

gesteld door K. van Twist). 
Bedankt. 

424. A. J. Kaptein, Rotterdam. 
464. A. J. Duncker, Rotterdam. 

Adreswijzigingen. 
37. G. Geerlofs, thans Aleijda van Spangensingel 33, Hillegers-

berg. 
192. E. M. Weissmann, thans De Sillestraat 185, Den Haag. 

Afgevoerd (wegens wanbetaling). 
21. J. H. Staal, Rotterdam. 

159. C. J. H. Rootlieb, Amsterdam. 
274. J. F. Kriek Pzn., Krommenie. 
441. mr. J. J. van der Lip, Burgemeester van Kethel & Spaland. 
459. W. J. Neeteson Lemkes, Voorburg. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering, zijnde de jaarvergadering, zal 

worden gehouden in de zaal van Café Rest. „Belvédère", Noord
singel 39, Rotterdam, op Zaterdagmiddag 22 Februari 1941. 

Zaal geopend 2 uur; aanvang 3 uur precies. 
Agenda: Opening; Notulen; Ingekomen stukken; Ballotage 

candidaatleden; Jaarverslag van den secretaris; Financieel verslag 
van den penningmeester over 1940; Jaarverslag van de afdeelingen; 
Aankoop, Bibliotheek, Keuring, Propaganda, Rondzendingen, 
Veilingen, Wedstrijden; Rapport van den Raad van Toezicht; 
Behandeling van de begrooting 1941, 1); Bestuursverkiezingen, 2); 
Verkiezing van een lid en een plv. lid van den Raad van Toe
zicht, 3); Beschouwing van den Voorzi t ter over het afgeloopen 
en het komende vereenigingsjaar; Verloting; Rondvraag; Sluiting. 

1). Voor den aanvang van de vergadering zal de hegrooting 
1941 aan alle aanwezigen worden uitgereikt. De Raad van Toezicht 
zal over deze begrooting zijn advies uitbrengen. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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2). Aan de beurt van aftreden zijn de heereft V. H . W. Borstlap 
en Joh. F. Wolvers. Zij stellen zich weder voor de komende 
periode beschikbaar. 

Opgave voor eventueele candidaten, liefst schriftelijk, aan den 
secretaris, of voor den aanvang van de vergadering aan den 
voorzitter. 

3). Aan de beurt van aftreden zijn de beeren J. A. Verkuil Jr. 
(,lid) en J. D. de Graaff (pl.v. lid), die zich weder beschikbaar 
stellen. 

Volgens Art. 41 H . R. moet voor elk te verkiezen lid minstens 
een twe tal candidaten worden gesteld door en uit de leden. 
Opgave van candidaten, liefst schriftelijk, aan den secretaris, of 
voor den aanvang van de vergadering aan den voorzitter. 

Mededeeling Afdeeling Rondzendingen. 
De afdeeling Rondzendingen maakt bekend, dat de betalingen 

in het vervolg kunnen geschieden op Giro Nummer 403895 t.n. 
Administrateur Afd. Rondzendingen v. d. Rotterdamsche Philate
listen Vereeniging, Rotterdam. 

Zij, die tot heden nog geen rondzendingen ontvangen hebben 
en er alsnog prijs op stellen deze te ontvangen, worden verzocht 
dit schriftelijk aan den administrateur W. Sypkens, Noordsingel 
33A, R'dam te willen opgeven. 

Contributiebetaling 1941. 
De penningmeester, de heer Joh. F. Wolvers, noodigt de leden 

uit hun contributie voor 1941, zijnde ƒ 4 . — (voor Junior-leden 
ƒ 3.—) zoo spoedig mogelijk te voldoen, waartoe gelegenheid 
bestaat op de a.s. vergadering, op de Zaterdagmiddagbijeenkomsten 
of op postrekening 101335 ten name van Joh. F. "Wolvers, Schie
dam. Verzoeke geen betalingen aan huis. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941. 
Aanwezig zijn 33 leden, welk getal voor een middagvergadering 

zeer bevredigend is te noemen. De heer Adr. J. Hoek heeft ten 
behoeve van de bibliotheek der vereeniging een exemplaaf van 
zijn werkje „De Zegels van Griekenland met Grooten Mercurius-
kop" toegezonden, naar aanleiding waarvan de voorzitter eenige 
waardeerende woorden aan het adres van den schrijver uit. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat de omzetbelasting 
slechts geldt voor ondernemingen, zoodat de gewone verzamelaar 
hierdoor niet zal worden getroffen. 

Na stemming over een drietal candidaat-leden geeft de voor
zitter het woord aan den heer Hagen, die heden zijn lezing over 
zegels van Rusland zal vervolgen. Om het niet te lang te maken 
behandelt de spreker alleen het tijdvak 1917—1922. Hij bespreekt 
dan aan de hand van de geschiedenis van dat tijdvak de uitgifte 
van verschillende zegels en vermeldt hierbij vele leerzame bijzon
derheden. De vergadering toont door een krachtig applaus hiervoor 
zeer dankbaar te zijn, terwijl de voorzitter de dank der aanwe
zigen onder woorden brengt. 

Hierna wordt het officieele gedeelte der vergadering gesloten, 
na welke sluiting nog een veiling wordt gehouden, die over het 
algemeen een bevredigend resultaat oplevert. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
47. D. Ederzeel Sr., N . Z. Voorburgwal 172, Amsterdam. 
73. J. G. Rosenberg, Markt, Zevenaar. 

109. B. E. van der Sloot Jr., Hermelijnstraat 62, Nijmegen. 
Candidaat-Iid. 

A. Bruynis, Heijenoordscheweg 44a, Arnhem. (Voorgesteld door 
A. Katz te Arnhem). 

Verbetering. 
In het vorige Maandblad is onder nieuwe leden vermeld: 

107. J. Mogendorff, Flatgebouw, Stationsplein, Arnhem. 
Men leze hiervoor: M. J. Mogendorff, Frombergdwarsstraat 13, 

Arnhem. 
Ruilavond. 

Ruilavond op Woensdag 12 Maart 1941, des avonds te 7 uur in 
„National", Arnhem. 

HOLLAND'S EERSTE 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zaterdag 22 Februari 1941, des namiddags 

te drie uur, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 11 Januari 1941. 
Aanwezig 14 leden. De voorzitter opent de vergadering en doet 

mededeling van een ingekomen schrijven van den heer Otto, die 
verhinderd is, deze keer aanwezig te zijn. Dan brengt hij een 
nieuwsjaarsgroet uit en spreekt den wens uit, dat we het vertrou
wen in de toekomst mogen bewaren en innerlijk rust en vrede 
vinden bij het verzamelen. Dan deelt de heer Jorissen mede, dat 
hij de geschonken albums heeft meegebracht en daar reeds een 
begin in heeft gemaakt, waarvoor de voorzitter hartelijk dank zegt. 
Moge dit album weer zo groeien, dat het het verlorene met 
waarde moge vervangen. Dan leest de secretaris de notulen der 
jaarvergadering, die onder dank worden goedgekeurd. De lang 
verwachte collectie Nederland komt ter tafel. Het is jammer, dat 
niet meer leden aanwezig zijn, want het is in één woord prachtig, 
die mooie zegels 1867 in type I en II ongebruikt en gebruikt, in 
allerlei prachtige combinaties en kleuren. Dan volgen de wapentjes 
en de serie 1872—88, verder de Koningin met hangend haar. Ook 
hierin zijn emissies en kleuren, naast mooie blokken een lust 
voor het oog. En dan niet te vergeten de brieven en stempels. 

De voorzitter dankt dan ook namens allen voor het gebodene, 
de animo is zeer groot. Dan volgen de verlotingen, ook voor 
extra zegels. Waar de penningmeester niet verschijnt, worden punt 
5 en 6 aangehouden tot de volgende vergadering. Bij de rondvraag 
wordt de mening geuit, dat het beter is, van de opdrukzegels, die 
thans gangbaar zijn, de hoge waarden ongebruikt te verzamelen. 

Hierna wordt het officiële gedeelte der bijeenkomst door den 
heer Samson gesloten. L. W. I. 

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

Verslag der ledenvergadering van 25 Januari 1941. 
De commissaris van toezicht op het ruilverkeer, den wegens 

ongesteldheid verhinHerden voorzitter vervangend, opent de ver
gadering. De notulen der vorige samenkomst worden vastgesteld; 
van de ingekomen stukken maakt de secretaris bekend een boek
werkje van ons lid den heer Hoek over de zegels van Griekenland 
met grooten Mercuriuskop. 

De heer Traanberg verdeelde het onderwerp „Ontwikkeling 
Ned. Postwezen op de stempels" in meerdere gedeelten, te behan
delen op meerdere ledenvergaderingen wegens uitgebreidheid en 
hield op deze bijeenkoms'. een causerie over het onderdeel 
„Aangeteekend", terwijl hij het betreffende deel zijner uitgebreide 
collectie liet rondgaan onder de aanwezigen, wier aantal ondanks 
verscheidene berichten van verhindering en verbod van introductie 
boven de 40 bleef. Warm applaus verwierf de heer Traanberg 
met zijn interessante en leerzame causerie. 

Met rondvraag wordt o.m. de aandacht gevestigd op diverse 
plaatfoutjes op de laatste kinderzegels, waarin in snel tempo 24 
kavels geveild worden, waarvan er 9 voor pl.m. ƒ 6.— toegewezen 
worden. 

Na verloting van enkele zegeltjes onder de saamgekomenen, 
sluit de fd.-voorzitter deze bijeenkomst; wegens gelegenheid tot 
onderling ruilen blijven nog enkele leden korten tijd tezamen. 

Ter verduidelijking van „dikke en dunne ringen" in vorig 
verslag zij opgemerkt, dat bedoeld werden de figuren om de 
ringen. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
219. J. H. ter Haar, Terhoffsteedeweg 4, Overveen. 

Candidaat-leden. 

J. C. Bijnsdorp, Oranjestraat 63, Haarlem. (Voorgesteld door J. 
de Graaf). 

P. O. A. liollberg. Schotersingel 121, Haarlem. 

FIRMA — VAN DIETEN 
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M. Gaanderse, Prinsesselaan 25, Haarlem. (Voorgesteld door M. W. 
van der Koog). 

C. Out Jr., Julianalaan 91, Overveen. 
S. Mogendorff, Sweelinckplein 4, Heemstede. (Voorgesteld door 

E. G. de Haas). 
J. van der Rol, Harmenjansweg 10, Haarlem. 
A. K. J. Muller, Kennemerlaan 120, IJmuiden. 
J. H. B. Goossens, Emmaplein 30, Haarlem. (Voorgesteld door F. 

de Ridder). 
C. L. J. den Hollander, Leidschestraat 3, Haarlem. (Voorgesteld 

door A. G. Hazelaar). 
P. A. J. van den Bergh, Van ' t Hoffstraat 254, Haarlem. (Voorge
steld door J. D. Bijleveld). 

Adresveranderingen: 
40. C. C. van Lierop, thans Oldenzaalschestraat 81, Enschede. 

126. mej. J. E. D. Merens, thans Jordensstraat 10, Haarlem. 
Afgevoerd als lid. 

83. C. P. J. V. d. Peet, Soerabaja. 
Bedankt als lid per 1 Maart 1941. 

189. mej. Th. de Best. 1. mr. J. B. W. P. Kickert. 
82. H . Dekker. 102. J. Schagen. 

180. mr. J. van Gulik. 205. J. A. Tegelaar. 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 22 Februari 
1941 in Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, Haarlem, aanvang 15 
uur. De agenda vermeldt o.a. Causerie en Bezichtiging „Ontwik
keling Nederlandsche Postwezen op de Stempels", onderdeel: 
Portheffingen van 1672 af, van den heer Traanberg (vergelijk 
voorgaand verslag); zoo mogelijk: Kleine Veiling (kavels te zenden 
uiterlijk Dinsdag 18-2-'41 aan den heer Rumpff); Verkiezing 
Verificatiecommissie. 

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

Verslag van de vergadering van 13 Januari 1941. 
Aanwezig 35 leden. Als de voorzitter, de heer K. F. Kielman, 

te 8.30 uur deze vergadering opent, constateert hij met genoegen, 
dat de leden in zo groten getale zijn opgekomen. In zijn openings
woord houdt hij enige algemene beschouwingen en laat de gebeur
tenissen van het afgelopen jaar nog eens de revue passeren. De 
secretaris leest vervolgens de notulen van de December-vergade-
ring, welke onveranderd worden vastgesteld. Enige ingekomen 
stukken worden behandeld. Medegedeeld wordt, dat de heer van 
Nes zijn bedanken heeft ingetrokken, en dat de heer Sundermeijer 
opnieuw wenst lid te worden. Het candidaat-lid, de heer H. J. 
Bakker wordt als lid toegelaten. Hierop volgen de jaarverslagen, 
welke resp. worden uitgebracht door den secretaris, den commis
saris V. h. rondzendverkeer en d?n penningmeester. O.m. wordt 
vernomen, dat waarschijnlijk door de omstandigheden het ledental 
iets is achteruitgegaan en wel met een achttal leden. Ook het 
londzendverkeer was natuurlijk niet als in 1939, een gevolg 
van het geringere aantal boekjes en het stilleggen van het rond
zendverkeer gedurende eenige maanden. De toestand van de kas 
blijkt niet onbevredigend te zijn. De heer van der "Warf, die met 
den heer J. F. Cley de kas heeft nagezien, rapporteert, dat alles in 
de beste orde is bevonden en stelt voor den penningmeester 
décharge te verlenen. Dit wordt onder applaus verleend. Vervol
gens wordt aan elk der leden het gebruikelijke zegel uitgereikt. 
Aan de orde is dan de bestuursverkiezing. Aan de beurt van 
aftreden zijn de heren Jonker en Ongering. Daar geen andere 
candidaten zijn gesteld, stelt de heer Ir. Meiborg voor om de aftre
denden bij acclamatie te herkiezen. De vergadering gaat hiermede 
cnder applaus acccord. Na de rondvraag volgt dan sluiting van 
het officieele gedeelte. 

Nieuw lid. 
116. H. J. Bakker, Oostersingel 192, Groningen. 

Candidaat-leden. 
A. Sundermeijer, Oosterhogebrug bij Groningen. 
E. Blocq, Wilhelminalaan 9, Haren Gr. (Eigen aangifte). 

mej. A. Sissing, apotheker, Groote Markt 25, Groningen. (Eigen 
aangifte). 

J. D. Brongers, Vischmarkt 26, Groningen. (Voorgesteld door Ch. 
Scholtens). 

|. J. Ahrends, Mutua Fidesstraat 7a, Groningen. (Voorgesteld door 
G. F. Schut). 

Adreswijziging. 
W. B. Kuntzel, thans Kortemeestraat la. Bergen op Zoom. 

Alsnog afgevoerd per 31 December 1940. 
16. I. Frank, Groningen. 
17. H. J. B. Valken, Groningen. 

Ledenvergadering. 
De datum van de vergadering in Maart wordt nog nader bekend 

gemaakt. 

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

Verslag der jaarvergadering van 26 Januari 1941. 
Aanwezig 47 leden. De Voorzitter opent de vergadering en het 

verheugt hem, dat de belangstelling voor de eerste vergadering in 
het nieuwe jaar zoo bijzonder groot is. Den leden met hunne 
familie wenscht hij onder Gods bescherming een gelukkig en 
voorspoedig 1941 toe. Spreker brengt namens onze Vereeniging 
dank aan den Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's Her-
togenbosch voor de toestemming, welke wij steeds krijgen voor 
het houden van onze bijeenkomsten. Hij deelt nog verder mede, 
dat Pastoor Moorman en den heer Haenecour kennis hebben gege
ven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. Na goed
keuring der notulen wordt gecontroleerd en vastgesteld, dat ieder 
zijn convocatie bij zich heeft. 

De ingekomen stukken worden vlug afgehandeld. 
Mevrouw Knols en de beeren Kuypers en Pans worden tot lid 

aangenomen. 
Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor en vermeldt 

daarbij, dat het nieuwe jaar met 94 leden aanvangt en dat in het 
£.fgeloopen jaar de vergaderingen door gemiddeld 32 leden werden 
l ezocht. 

De heer van de Ven, als kiencommissaris, doet verslag van het 
sinds Mei 1940 door hem ingevoerde gewijzigde kiensysteem, welk 
nieuw systeem door alle deelnemers wordt op prijs gesteld. 

De penningmeesteresse deelt in haar verslag mede, dat er voor 
1940 een batig saldo van ƒ 189,25 is en dat uit 120 rondzendingen 
voor ƒ 1570.10 aan zegels werden gekocht. 

De kascommissie heeft bij den kiencommissaris en de penning
meesteresse de boeken gecontroleerd en keurig in orde bevonden. 

Juffrouw Maussen wordt als penningmeesteresse bij acclamatie 
herkozen. Als candidaat-leden worden voorgedragen de beeren^ ̂  
Costongs te Amby en van Rooy te Maastricht. ï( 

De voorzitter heeft het genoegen de vergadering te k u n n e n ' 
meedeelen, dat ons trouw en kranig lid de Zeereerwaarde h e e f 
Pastoor Soons, den leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, waarmede 
wij' hem van harte kunnen feliciteeren met de hoop, dat hij nog 
\ ele jaren in goede gezondheid het geluk moge hebben onze 
vergaderingen met dezelfde opgeruimdheid te kunnen bijwonen. 
Pastoor Soons hoopt, dat voor hem het wijzertje op 1225^ jaar 
komt te staan en noodigt het heele gezelschap uit eentje op zijn 
gezondheid te drinken, waarop naar echt Maastrichtsch gebruik 
„eine dreidobbele" ter zijner eer wordt ingezet. 

Thans neemt de jaarverloting zonder nieten een aanvang, die 
door de verlotings-commissie met zorg was samengesteld. 

De verschillende functionarissen en ook de commissies worden 
door den voorzitter voor hun bemoeiingen bedankt. 

De zeer geanimeerde vergadering wordt 'met het kienspel 
gesloten. J. H. 

Nieuwe leden. 
28. mevr. Dade, Dorpstraat 21, Castricum. 
''k. mevr. M. Knols-Helmer, Kleine Gracht 11, Maastricht. 
79. A. J. H. Pans, Brusselscheweg 34B, Maastricht. 
SO. M. G. Kuypers, Wimmerstraat 2, Eygelshoven. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Candidaat-leden. 
H. van Rooy, Tongerscheweg 116, Maastricht. (Voorgesteld door 

C. Theunissen). 
J. Costongs, Dorpstraat 33, Amby. (Eigen aangifte). 

Bedanken ingetrokken. 
110. dr. Chr. J. C. Kettler, arts, Valkenburg. 

B.-ui,nkt. 
H. de Heus, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 Februari, vergadering. 
Maandag 3 Maart, beurs; 

t.'lkens om 7.30 uur n.m. in de bovenzaal van Hotel de l'Univers, 
Kleine Staat 12, Maastricht. 

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

Officiële mededelingen. 
Alle leden worden verzocht hun contributie zoveel mogelijk te 

willen storten op postrekening 335511, ten name van den penning
meester van P. V. H. 

Er komen verschillende leden met klachten, dat zij geen 
Maandblad ontvangen. Alle leden, die in dit geval verkeren, 
worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te willen opgeven aan 
den secretaris met opgave van nummer en jaargang. 

Bij adresverandering of tijdelijke adresverandering wordt men 
vriendelijk verzocht, dit ten spoedigste aan het secretariaat te 
willen mededelen. 

Nieuw lid per 1 Januari 1941, 
C. Govers, Weststraat 70, Den Helder. 
C. Taylor, Dorpe D7, Schagen. 

Bedankt per 1 Januari 1941. 
P. Kryger, H94, Oudesluis. 

Adresverandering. 
T. Schaper, thans Verlengde Heereweg 128B, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 26 Januari 1941. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de talrijke aanwe

zigen hartelijk welkom. Tusschen enkele oude bekenden, die 
längeren tijd afwezig waren, merkt men verschillende nieuwelingen 
op, die voor de eerste keer komen kennis maken. Hij wenscht 
allen nog een gelukkig 1941 toe, en merkt op, dat deze vergade
ring een record aantal bezoekers telt. De zaal is dan ook geheel 
gevuld. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. 

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden, 
nadat de kascommissie bij monde van den heer De Rouw ver
klaard heeft de boeken en bescheiden in orde bevonden te hebben, 
goedgekeurd met dank voor het gevoerde beheer. 

Bij de ingekomen stukken is een werkje voor de biblotheek 
, De Postzegels van Griekenland met grootcn Mercuriuskop" door 
A. J. Hoek te Rotterdam, hetgeen gaarne in dank wordt aanvaard. 

Het gepubliceerde candidaat-lid wordt aangenomen, en verder 
onder voorbehoud van reclame, die ter vergadering voorgesteld 
werden en nu i^-publiceerd worden. De aanwezigen worden ver
volgens geïnstalleerd. 

Op voorstel van den heer Rümgens, die de verdiensten van de 
beeren Bloemen en Lindelauf als resp. voorzitter en vlce-voorzitter 
naar voren brengt, worden beide beeren als zoodanig bij accla
matie herkozen. Onder applaus bedanken zij voor het opnieuw in 
hen gestelde vertrouwen. Met de medewerking van allen in de 
vereeniging, hopen zij dit ook in de toekomst waardig te blijven. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer van Els voortaan op tijd met 
de vergadering te beginnen, waarmee rekening zal gehouden 
worden. Naar aanleiding hiervan merkt de heer Römgens op, dat 
voor de vergadering o.m. diverse betalingen geschieden. Indien dit 

postgiro gebeurde, veroorzaakte dit geen oponthoud ter vergade
ring. De heer Wolfs „onderstreept" nog eens, om vooral ruil
materiaal mee te brengen. De secretaris vraagt op te geven, welke 
nieuwe uitgiften men wenscht te ontvangen, daar het vaak moeilijk 
of onmogelijk is, deze naderhand te bekomen. 

To t slot vindt onder aller belangstelling de groote jaarlijksche 
verloting plaats door mej. Mackay en den heer Closset. 

Hierna sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering. 
Nieuw lid. 

T. L. Houdret, Kerkradestraat 27, Eijgelshoven. 
Nieuwe leden (onder voorbehoud). 

J. Korsten, Bekkerweg 33, Heerlen. 
A. J. F. Vroomans, Karel v. d. Oeverstraat 26, Heerlen. 
G. H. J. M. de Vet, Willemstraat 58D, HeeHen. 
J. M. R. Hermans, Valkenburgerweg 23A, Nuth . 
J. L. Heiligers, Bleijerheidestraat 44, Kerkrade. 
H. Baumsteiger, Willemstraat 11, Heerlen. 

Candidaat-lid. 
G. J. H. Pelt, Lindenstraat 21, Vaals. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 23 Februari 1941, des morgens 11 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 23 Januari 1941. 
Met een woord van welkom op deze eerste vergadering in het 

nieuwe jaar opent de voorzitter de vergadering. Notulen worden 
onveranderd goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is_ voor 
de vereeniging ontvangen een werkje „De Postzegels van Grieken
land met grooten Merduriuskop" door A. J. Hoek; het is voor de 
leden ter bestudeering beschikbaar. 

Voorts een schrijven van ons buitenlid H. Heringa te Gorredijk, 
die had opgemerkt dat in elke vergadering een mooie verloting 
werd gehouden, waarvan de buitenleden nooit konden profiteeren. 
Hierover ontspon zich een discussie. De verloting is ingesteld om 
het bezoek der vergadering te bevorderen. Echter wordt met 
algemeene stemmen besloten voor de buitenleden elk kwartaal 
een aparte verloting te houden. Als kasnazieners worden benoemd 
de beeren Bakker en Stiensma, die in de eerstvolgende vergadering 
hiervan verslag zullen uitbrengen. 

Hierna volgt de algemeene jaarverloting. Door den voorzitter 
wordt een woord van dank geuit aan de beeren Meijer en Beukema 
voor de mooie samenstelling dezer verloting. Hierna sluiting. 

J. H. F. 
Bedankt per 31 December 1940. 

B. Dorhout Mees, Groningen. 
Nieuw lid. 

G. J. Wiegertjes, Floofdstraat 98, Hoogezand. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal plaits hebben op Donderdag 
13 Februari 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 25 Januari 1941. 
Aanwezig 13 leden. Om 3 uur opent d; voorzitter, de heer Jos. 

Engelen, de vergadering. Wij houden thans onze eerste vergadering 
in 1941 en in verband met de wisseling des jaars wil onze voor
zitter hier even bij stilstaan. Een jaar gii ' . vlug voorbij. Toch kan 
een jaar zoo vol zijn van gebeurtenissen. Het oorlogsjaar 1940 
ging in Zeeuwsch-Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij. We weten 
niet wat het nieuwe Jaar zal brengen. We stellen ons in Gods 
hand en bevelen Hem aan ons zelf, onze gezinnen, onze vrienden. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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ens volk en de geheele menschheid. We maken het voornemen 
onze krachten in het nieuwe jaar goed te gebruiken en met onze 
talenten te werken. M;t Gods hulp woidt dan 1941 voor U en 
voor mij en voor allen, die van goeden wil zijn, een gezegend 
jaar. Een hartelijk app!au bedankt den spreker voor zijn goede 
.' en chen. 

De notulen vfi, de vorige vergadering worden gelezen en onge
v'.'jzigd goedgekeurd. In_iekomen een boekje over de zegels van 
Giiekenland met groeten Mercuriuskop 1861/1886" van A. J. 
Hoek te Rotterdam, waarvoor vriendelijk dank, verder het 
Amtsblatt van de Zwitser(.he P.T.T. over 9 nieuwe zegels met 
motieven ontleend aan de Zwitsersche geschiedenis. De leden, 
die zich hebben opgege\ on voor Winterhulp 1940 België en Pro 
Juventute 1940 Zwitserland worden verzocht zich te wenden tot 
den penningmeester; voor zoover de voorraad strekt kunnen 
ook leden, die zich tot dusver niet hebben opgegeven hiervan 
gebruik maken. 

Vervolgens komen ter tafel ter bezichtiging en ter bespreking 2 
volledige verzamelingen Saargebiet van de beeren Wolfert en 
Lvppens. De aandacht wordt o.m. gevestigd op de balkvarieteiter 
va.i de uitgift ■ 1920 en op de volgens Michgl catalogus „steiler" 
tn „diagonaler" opdruk Dienstmarke van de uitgifte 1927/1934, 
■•crder op de Volkshilfe uitgiften waarvan de verkoopwaarde 
thins aanzienlijk gestegen is. Weldadigheid 1928 destijds gekocht 
door bemiddeling van de vereeniging voor ƒ 3.70, thans verkocht 
voor ƒ225.— , -X^eidadigbcid 1932 gekocht voor ƒ2.30, verkocht 
voor ƒ 9 1 . — . Destijds vormde het verkrijgen en bijhouden van een 
verzameling Saargebiet een betrekkelijk geringe uitgave, waarvan 
vrijwel al onze leden een dankbaar gebruik hebben gemaakt, thans 
vertegenwoordigt zoo'n bezit volgens de in Januari 1941 gehouden 
veilingen een waarde van ruim 900 gulden ! 

Ongeveer 5,30 uur werd deze geanimeerde vergadering ge
sloten. H. A. L. 

Nieuwe leden. 
7. L. van den Hemel, Burgemeester Geillstraat 10, Terneuzen. 

(Voorgesteld door H. A. Lyppens). 
80. J. J. Donze, Noordstraat 46, Terneuzen. (Voorgesteld door 

D. E. Wolfert). 
97. A. J. Bronswijk, Brouwerijstraat, Oostburg. (Voorgesteld door 

P. Fijn van Draat). 
98. O. van Aerde, Burgemeester van Waesberghestraat, B41, 

Hulst. (Voorgesteld door J. Engelen). 
99. A. H . van der Lee, Walstraat 2, Axel. (Voorgesteld door 

A. C. van Breda-Vriesman). 
100. A. Bedet, Nieuwediepstraat 62, Terneuzen. (Voorgesteld door 

D. E. Wolfert). 
Vergadering. 

Vergadering op Zaterdag 22 Februari 1941, des namiddags 3 
uur in Hotel Concordia, Sas van Gent. 

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

Vergadering van 19 Januari 1941. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom, speciaal de candidaat-leden. Hij geeft daarna onmiddellijk 
het woord aan den heer Ottevanger voor zijn lezing over het 
Falsificatenalbum. 

Na afloop van de als gewoonlijk interessante lezing, dankte de 
voorzitter den spreker en wijst er op, dat de heer Ottevanger ook 
al het werk voor het Falsificaten-album zelf doet. H<j beveelt 
het album ten zeerste aan in de belangstelling der leden en wekt 
allen op, niet alleen hun falsificaten, maar ook beschadigde echte 
zegels (als vergelijkmateriaal) af te staan voor het album. 

De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat de heer 
Reyss ons een valsch zegel van Sierra Leone heeft gegeven. De 
heer Hoek heeft ons zijn boekje: „De zegels van Griekenland met 
de groote Mercuriuskop" gezonden voor de bibliotheek. Wie het 
interessante boekje zelf wenscht te bezitten kan het voor 75 cent 
zelf bestellen bij de postzegelhandelaren. 

De heer Mertens heeft een klacht ingezonden over een zegel in 
één van zijn rondzendingsboekjes, die verruild is. De klacht is 

VOOR POSTZEGELVE 

gegrond en treft ons bestuur zeer onaangenaam. Mocht het weer 
voorkomen, en kunnen we ontdekken, wie de schuldige is, dan 
volgt onherroepelijk royement. Wij zijn zeer teleurgesteld, dat een 
lid van onze Vereeniging zooiets minderwferdigs kan doen. 

De Afd. Aankoop deelt mede, dat wij eenige series vir. België 
hebben toegezonden gekregen tegen bijzonder voordeeligen prijs. 

Bij de rondvraag informeert de heer Ottevanger, hoeveel leden 
wij thans hebben. Het zijn er 86. Hierna volgt de gebruikelijke 
verloting en sluiting. J. M. K. 

Nieuwe leden. 
Alle candidaat-leden der vorige nummers. 

Candidaat-leden. 
F. Noyons, Hinthamerstraat 179, 's-Hertogenbosch. 
mr. A. H. M. H . Receveur, Willem v. Oranjelaan 32A, 's-Herto

genbosch. 

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

Verslag der ledenvergadering van 26 Januari 1941. 
In aanwezigheid van een flink aantal leden, werd deze verga

dering door den voorzitter geopend. Deze heette allen, vooral 
onze nieuwe leden, van harte welkom. De notulen der vorige 
vergadering werden goedgekeurd. De nieuw verschenen zegel 
„Winterhulp België", alsmede de zegels „Muziekfonds Koningin 
Elisabeth" werden druk besproken. De leden Adama en Daenen 
gaven ieder een nieuw lid op. Voor de a.s. jaarvergadering werden 
als. leden der kascontrolecommissie gekozen de beeren Daenen, 
V. d. Boom en Oudens. De heer Bastiaans wenschte niet langer 
nieuwtjescommissaris te blijven. In zijn plaats werd de heer Meys 
gekozen. De voorzitter bracht dank aan den heer Bastiaans voor 
alles, wat hij in de loop der jaren voor onze vereeniging gedaan 
heeft. Hierna volgde de rondvraag. De heer Urlings besprak de 
kwestie, welke de Enschedesche Philatelisten Vereeniging te berde 
bracht, nl. dat de zegels van postwissels en postpakketten niet in 
het bezit van geadresseerden komen maar eigendom der P.T.T. 
worden. Spreker verklaarde zich aan te sluiten bij de meening 
van den secretaris der E. P. V. en vroeg de medewerking der leden. 
Deze waren het met de zienswijze van spreker eens. Besloten werd 
zich solidair met de E.P.V. te verklaren, om gezamenlijk actie te 
voeren tegen de handelwijze der P.T.T. 

De heer Daenen was van meening, dat ons Maandblad te laat 
was in de aankondiging der nieuwtjes. Hij vroeg om een buiten-
landsch blad op naam der vereeniging te bestellen en verzocht 
verder inlichtingen over het verloop eener postzegelveiling. De 
heer Adama gaf een overzichtelijk beeld hiervan. 

Het lid Adama besprak het artikel in het Maandblad van 
Januari door den heer H. C. Valkema Blouw, en wenschte ook 
onze vereeniging aangesloten te zien bij den Ned. Bond van Post
zegelverzamelaars. Besloten werd om aan den heer Valkema 
Blouw meerdere inlichtingen te vragen, omtrent de toetreding tot 
den Bond. Het lid Adama besprak verder nog de voordeden 
der kleinere vereenigingen. 

Het lid Oudens sprak over zijn uitgegeven mancolijsten en 
gaf verder een causerie over de kleurverschillen der zegels van 
7>2—23^ cent uit de aut maten, en de zegels van 7>2 cent, welke 
aan de loketten verkocht worden. Verder meende spreker een 
of meerdere ruildagen te houden en wel voor iedereen toegankelijk. 
Deze kwestie werd aangehouden. 

Ruilboekjes voor andere vereenigingen kunnen nog bij den 
heer Bastiaans bezorgd worden. 

De heer Verhoeven had eenige zeer mooie rariteiten en besprak 
deze, waarna bezichtiging hiervan volgde. 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter deze zeer 
leerzame vergadering en spoorde allen aan om steeds actieve 
leden te blijven om zoodoende de philatelic steeds op te voeren. 

U. 
Nieuwe leden. 

A. W. T. Nijenhuis, Agnes Printhagenstraat 31, Geleen. (Voor
gesteld door D- Adama). 

J. Prymus, Rozenlaan 16, Geleen. (Voorgesteld door M. Daenen). 
J. G. Govaarts, Kummenadestraat 10, Geleen. (Voorgesteld door 

R. Urlings). 
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Adreswijziging. 
J. W. A. Verhoeven, thans Molenstraat 38a, Maasbracht. 

Vergadering. 
A t t e n t i e . De eerstvolgende ledenvergadering heeft plaats op 

7ondag 23 Februari 1941. Aanvang 10.30 uur precies. Het Bestuur 
rekent op aller komst. 

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

Verslag der vergadering van 10 Januari 1941. 
Om 8.10 opent de voorzitter de vergadering, welke door 23 

leden en 2 introducé's was bezocht. Na eerst te hebben gesproken 
over het afgeloopen jaar 1940, dat zich door een diepe inzinking 
in ons vereenigingsleven kenmerkte, kwam hij bij het jaar 1941, 
wat zoo pas is aangevangen. De perspectieven zijn thans geheel 
anders en onze vereeniging bloeit en groeit zooals nooit tevoren. 
Het aantal nieuwe leden, sinds de aanvang van het winterseizoen, 
loopt in de tientallen. Zoo heeft dus onze vereeniging den 
laatsten tijd bewezen de aandacht van een groot aantal postzegel
verzamelaars in IJmuiden en haar omgeving te hebben getrokken. 

Vervolgens' bespreekt de voorzitter een voorstel om onder de 
leden een kleine tentoonstelling te houden van zegels met als 
onderwerp: „De postzegel en zijn verhouding tot verschillende 
actueele onderwerpen, zooals o.a. sport, spoor, verkeer enz." Dit 
voorstel wordt met algemeene instemming begroet. Enkele fraaie 
prijzen zullen de beste samenstellers als belooning voor hun moeite 
ontvangen. De heer Huygens, die het boekwerk „De vraagbaak 
der Philatelie" aan onze vereeniging schonk, wordt hiervoor door 
den voorzitter hartelijk dank gezegd. Dit is een nuttig en leerzaam 
boek, wat elk lid op zijn beurt ter lezing zal kunnen krijgen. 
Daarna gaat de heer Doevendans over tot het houden van zijn 
lezing: „Verschillende technieken toegepast bij het drukken van 
postzegels". Deze lezing vindt een zeer aandachtig gehoor en de 
spreker wordt na afloop met een krachtig applaus bedankt. Bij 
monde van den heer v. d. Kolk wordt onzen voorzitter hartelijk 
dank gezegd voor de uitvoerige en heldere uiteenzetting. Hij 
gelooft dat menig lid hiervan bij het verzamelen van postzegels 
profijt zal kunnen trekken. Tot slot wordt nog een verloting 
gehouden, welke menig lid weer voor een koopje aan mooie zegels 
helpt. G. de H. 

Nieuwe leden. • 
A. F. G. Heidoorn, | . P. Coenstraat 81, IJmuiden. 
A. J. van Pareren, Zeestraat 149, Beverwijk, 
mevr. wed. H. D. Dade, Dorpstraat 21, Castricum. 

Bedankt. 
H. Dekker, Zeeweg 360, Driebuis. 
W. D. van Uden, Scheybeeklaan 2, Beverwijk. 
B. J. Schol, Schreuder v. d. Kolkweg 10, SantpoortStation. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergaderingen worden gehouden op 21 

Februari, 7 Maart en op 21 Maart een officiëele vergadering, wat 
dan ook gelijk onze Jaarvergadering zal zijn. 

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

Verslag der vergadering van 13 Januari 1941. 
Circa 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Na alle leden een voorspoedig 1941 te hebben 
toegewenscht, deelt hij mede, dat de jaarverslagen van de resp. 
bestuursleden nog niet gereed zijn en derhalve op de Februari
vergadering ter kennis van de vergadering zullen worden gebracht, 
zoodat de jaarvergadering in feite in Februari zal worden 
gehouden. 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Het voorstel 
van den secretaris inzake het houden van een beursmiddag is 
intusschen in de bestuursvergadering besproken en er is besloten 
om op 1 Februari 1941 deze beursmiddag te doeh plaatsvinden. 

Er zal eenige reclame worden gemaakt o.m. met advertenties, een 
ingezonden stukje en convocaties. Zooals telken jare gebruikelijk 
moet ook nu weer een kascommissie worden gevormd. De beeren 
Korevaar, Signer en Siegt verklaren zich aanstonds bereid deze 
taak op zich te nemen. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich het interessante 
boekwerkje van den heer Adr. J. Hoek, dat handelt over de zegels 
van Griekenland met de groote Mercuriuskop. De voorzitter 
vestigt de aandacht erop, dat dit boekje een der moeilijkste 
terreinen van de Philatelie behandelt en voor verzamelaars van 
Griekenland een interessante handleiding vormt voor zoover het 
de zegels met de groote Mercuriuskop betreft. Liefhebbers voor 
dit boekje kunnen dit bij den secretaris bestellen. Tot slot heeft 
de voorzitter nog een verrassing voor de vergadering. Spr. wijst 
er n.l. op, dat reeds geruimen tijd geen verzameling ter bezichti
^•'ng op de vergadering aanwezig was. Spreker is daarom van plan 
een lezing op de volgende vergadering te houden over de zegels 
van San Marino en deze aan de hand van gekleurde lichtbeelden 
rader toe te lichten. Het hoeft geen betoog, dat wij deze lezing 
met spanning tegemoet zien. 

Voor de rondvraag geeft zich op mr. v. Doorninck, die de 
vergadering mededeelt, dat hij de 1 ^ cent grijs van de koerseerende 
zegels heeft gezien met geheel dichtgevloeide vleugeltjes. Deze 
zegels zijn afkomstig van het kantoor Utrecht. Den volgenden keer 
hoopt hij in de gelegenheid te zijn een exemplaar op de vergadering 
mede te brengen. Verder niets te behandelen zijnde, sluit de 
voorzitter de vergadering om 10.30 uur. 

Adreswijzigingen. 
P. Rond Jr., thans Joubertstraat 54, Gouda. 
N. C. den Boer, thans Turfmarkt 123, Gouda, p.a. P. den Hertog. 

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

In Memoriam 
A. T. A. ARTZ. 

De slag, die zijn vrienden reeds lang hadden zien aankomen, 
is gevallen: onze volijverige, accurate penningmeester is niet meer ! 

Met hoeveel belangstelling en vreugde heeft onze vriend Artz 
de Januarivergadering nog meegemaakt ! Hoe verheugd was hij, 
dat zijn gezondheid dat nog toeliet ! 

Nu rust hij voor altijd. Alle beslommeringen en moeilijkheden 
zijn van hem weggenomen. In onze herinnering zal Artz, de 
vriendelijke, rustige medeoprichter van onze Vereniging nog lang 
voortleven. C. S. 

Verslag der vergadering van 22 Januari 1941. 
De Voorzitter opende de bijeenkomst met zijn gelukwensen aan 

den Penningmeester, den heer Artz, bij diens herstel, waarna hij 
namens het Bestuur den leden het beste toewenste in 1941 en zijn 
hoop uitsprak, dat dit jaar voor de vereeniging een goed jaar zou 
zijn en de bijeenkomsten zouden gekenmerkt worden door een 
prettige sfeer. Verder beval spreker het punt Rondvraag van elke 
agenda bijzonder aan in de aandacht van de leden, omdat toch bij 
dat punt allerlei zaken op philatelistisch gebied kunnen aangeroerd 
■worden, die voor allen van belang zijn. Hij bedankte daarna nog 
den heer Van Haaren voor diens schenking van 2 gebonden jaar
gangen van het Maandblad voor de bibliotheek. 

De notulen werden na voorlezing goedgekeurd. Bij de ingekomen 
stukken werd met dank vermeld het van den heer A. J. Hoek 
ontvangen werkje „De zegels van Griekenland met grooten' 
Mercuriuskop." 

Hierna gaven secretaris, penningmeester en leider van de rond
zendingen verslag over het jaar 1940. Ondanks de ondervonden 
stagnatie in het verenigingsleven van April tot September klonken 
deze niet ontmoedigend, maar integendeel hoopvol. De laatste 
maanden van het jaar toonden onmiskenbare bewijzen van her
nieuwd leven, zoals een sterke toeneming van de omzet. 

De verkiezing in twee vacatures wegens periodieke aftreding van 
bestuursleden bracht meerderheid van stemmen voor de Iseide 
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aftredende functionarissen. Met algemene stemmen werd de heer 
Hastrich als nieuw lid aangenomen. 

Na nog enkele korte besprekingen volgde een .pauze, waarin de 
heer Salomons een verzameling van portretzegels toonde, die veel 
overeenkomst liet zien met wat mr. Van Peursem beschrijft in het 
eerste van zijn artikelenreeks in het juist met enige vertraging 
ontvangen Maandblad. 

Ten slotte werd om fraaie prijzen gekiend met een buitengewoon 
animo, een flink succes voor den heer Smits, die zich voor de 
invoering van dit spel veel moeite had gegeven. ' C. S. 

Nieuw lid. 
C. J. Hastrich, Wijersstraat 3, Amersfoort. 

Adreswijzigingen. 
J W. P. van den Berg, thans Anfridusstraat 18, Amersfoort. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 19 Februari 1941, des avonds half acht 

in Hotel Monopole, Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 14 Januari 1941. 
Aanwezig zijn 22 leden en enkele introducé's. Na de gebruikelijke 

opening worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Voor 
de bibliotheek is ontvangen van den heer A. J. Hoek: „De zegels 
van Griekenland met grooten Mercuriuskop". Bij de rondvraag 
merkt de heer ten Grotenhuis wederom op, dat de hoogere 
waarden van de huidige zegels van Nederland nog altijd slecht te 
krijgen zijn en vraagt, wat de oorzaak kan zijn. Uit de onderlinge 
gesprekken, welke over deze vraag volgen blijkt wel de groote 
belangstelling hiernaar. Volgens de heer v. d. Tooien zal de in 
de postboxen gevonden circulaire, afkomstig van een handelaar, 
hier ook wel geen goed aan doen. De heer Snitjer geeft den raad 
de hoogere waarden aan het postkantoor te koopen en eventueel 
te laten afstempelen. Vervolgens wijSt de laatste spreke) nog op de 
door de fa. Hekker nieuw uitgegeven catalogus van Nederland en 
Koloniën, de prijzen daarin zijn schrikbarend gestegen. Spr. stelt 
voor, voor onze vereeniging als basis niet meer dan 2/3 van deze 
prijzen voor onderlinge verkoop aan te houden; alle aanwezigen 
gaan hiermede accoord. Bij monde van de beeren Pieterse en Van 
Daalen gaan stemmen op, om voor het a.s. 5-jarig bestaan een 
potje te kweeken voor het organiseeren van een gezelllgen avond 
of iets dergelijks. Het voorstel behelst een tijdelijke verhooging van 
de contributie, zoodat daardoor alle leden vóór dit doel bijdragen. 
Resultaat werpen de besprekingen nog niet af; op een volgende 
vergadering zal hierop nog eens worden teruggekomen. De eerste 
bijdrage voor dit jubileumpotje komt echter toch nog onver
wachts binnen. De heer v. d. Tooien schenkt nl. de vereeniging 
een serie Roode Kruiszegels van België, en er wordt besloten deze 
serie voor het bovenvermelde doel te verloten. De opbrengst is 
niet minder dan ƒ 5.—; een hoopvol begin ! Voor verloting op de 
volgende vergadering belooft de heer Pieterse voor hetzelfde 
doel een kostbaar zegel van Nederland. 

Op dezen gezelligen avond konden tevens weer eenige nieuwe 
leden geboekt worden. 

Na levendige onderlinge koop en verkoop en daarna uitrei
king van „nieuwtjes' volgt een spel kien om mooie prijzen. Om 
10.15 uur gaan wij huiswaarts. W. M. 

Nieuwe leden. 
mevr. C. M. Rings, Wüstelaan 24, Santpoort D. 
B. H. C. van Daalen, Dumlustparkweg 21, Santpoort St. 
H. J. van Daalen, Resedastraat 27, Haarlem W. 
K. C. Sombogaart, Kruisstraat 4, Haarlem. 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

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

HOLLAND'S EERSTE 
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Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: W. M. LANKHORST, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 

Tel. 3278. 

Verslag der vergadering van 12 Januari 1941. 
Aanwezig 16 leden. De voorzitter wenscht de leden en hun 

gezinnen alle goeds voor 1941. Dringend wordt verzocht de 
rondzendingen niet langer onder zich te houden dan het reglement 
aangeeft en bij langere afwezigheid dan twee dagen zijn voorganger 
hiervan in kennis te stellen. Volgt een onderlinge gedachtenwis-
seling over abnormale veilingprijzen en een kleine, hoewel geani
meerde onderlinge verkoop van nieuwe zegels. 

Nieuwe leden. 
W. van der Worp, Hoflaan 4, Wassenaar. 
G. H. J. Molema, Middelweg 26, Wassenaar. 

Candidaat-leden. 
W. de Baat, Rozenboomlaan 13, Voorburg (Z.H.). 
J W. van Deutekom, Eikenlaan 24, Wassenaar, (oud-lid). 
P. G. Meyer, Storm van 's-Gravezandeweg 33, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 5 Januari 1941. 
Aanwezig waren 61 leden. De voorzit ter opent de vergadering 

met allen een gelukkig en voorspoedig 1941 toe te wenschen. Na 
de aanneming van 7 nieuwe leden en de mededeeling van de 
aanmelding van 10 candidaat-leden deelt de Voorzitter mede, 
dat de kwestie van vergoeding aan de inzenders van de verloren 
gegane rondzending uitvoerig in een bestuursvergadering, waarin 
ook de Sectiehoofden aanwezig waren, is besproken en ten slotte 
is besloten aan die inzenders te vergoeden: 100 pet. van het bedrag 
der verkochte zegels + 75 pet. van het bedrag der onverkochte 
zegels. Hierna doet de voorzitter aan de vergadering een belangrijke 
mededeeling betreffende de „rondzendings-ontvang-kaarten". Het 
Bestuur heeft besloten de achterzijde van de thans gebruikte 
Lriefkaarten te laten bedrukken met een clausule, welke vermeldt, 
dat de betreffende rondzending is doorgegeven. Deze verklaring 
zal in den vervolge door de(n) in-ontvangstnemer(ster) moeten 
worden geteekend. Vervolgens wordt de vergadering voorgelegd 
het voorstel om te vormen een fonds „Verzekering-rondzendin-
gcn-eigen-risico" en dat fonds te vormen uit: a. een jaarlijksche 
bijdrage uit de Vereenigingskas groot ƒ 40.—; b. 3 pet. van de 
opbrengst van het rondzendingsverkeer en in verband met het 
onder b. bepaalde de kosten van het rondzendingsverkeer, te 
dragen door de inzenders, te brengen van 7 op 10 pet., zulks te 
rekenen te zijn ingegaan 1 Januari 1941. Dit voorstel wordt met 
algemecne stemmen aangenomen. Verder wordt de vergadering 
nog toestemming verzocht om een bedrag van ƒ 100.— uit te 
trekken voor het aanschaffen van prijzen voor de te houden 
gezellige middag op 19 Januari 1941, welke toestemming door de 
vergadering met algemeene stemmen wordt verleend. De heer 
Potter bespreekt nog uitvoerig de kwestie van de vergoeding aan 
de inzenders van de verloren gegane rondzending en wcrdt ge
noemde heer door den voorzitter en den heer v. Driel van 
antwoord gediend. De voorzitter maakt verder nog bekend, dat 
voor de bibliotheek van den heer Adr. J. Hoek ten geschenke 
is ontvangen een exemplaar van zijn werkje „De zegels van 
Griekenland met grooten Mercuriuskop". Na eenige philatelistische 
mededeelingen zijn het de beeren v. Mechelen en Dissel, die nog 
eenige philatelistische belangen bespreken waarna, na verloting en 
veiling sluiting volgt. 

Kort verslag „Gezellige middag" op 19 Januari 1941. 
Meer dan 60 leden hebben deelgenomen aan de diverse spelen. 

Er kan dan ook gerust worden gezegd, dat deze middag, de 
omstandigheden in aanmerking nemende, naar genoegen is 
geslaagd. Fraaie prijzen zijn uitgereikt aan de winnaars, terwijl 
aan de overige "deelnemers troostprijzen werden uitgereikt. 
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Verslag Jaarvergadering van 2 Februari 1941. 
Deze 14e jaarvergadering wordt door 64 leden bijgewoond. Nadat 

de voorzitter de vergadering heeft toegesproken, wordt mededee
iing gedaan van de aanmelding van 6 nieuwe candidaatleden, 
■»aarna wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; 
de 10 candidaatleden worden allen als lid aangenomen. Hierna 
volgen de diverse jaarverslagen. De eerste secretaris bieft zijn 
verslag op rijm geiteld en blijkt uit het verslag, dat de vereeniging 
in alle opzichten groeiende en bloeiende is. De 2e secretaris 
Lrengt verslag uit betreffende den stand van zaken der bibliotheek 
en wekt tevens de lede.i op in de toekomst meer van de diverse 
boekwerken gebruik te maken. Ook het verslag van den Com
missaris van het rondzendingsverkeer is zeer verheugend en kan 
ook ten opzichte van deze afdeehng gesproken worden van een 
gunstig jaar 1940. De Veilingmeester geeft hierna zijn verslag 
betreffende de in 1940 gehouden veilingen, waarna ten slotte de 
Penningmeester het meest verheugende verslag kan doen uitbren
gen aangezien het jaar 1940 sluit met een batig saldo van ƒ510 47. 
Nadat, bij monde van den heer L. van Os, de Kas-Contróle-
Commissie verslag heeft uitgebracht betreffende de controle der 
administraties van de diverse functionarissen, wordt door de 
vergadering aan den Penningmeester, den Commissaris van het 
rondzendingsverkeer en den Veilingmeester decharge verleend. 
De voorzitter zegt den heer Van Os dank voor het door hem ver
richte werk en betuigt vervolgens dank aan alle functionarissen, 
alsmede aan de heeren Sectie-hoofden voor het werk door hen 
verricht in het belang der Vereeniging. In de pauze wordt de 
verloting gehouden, waarna een uitvoerig debat volgt over 
e\entueele belegging Vin gelden, waarvan het resultaat is, dat 
voorloopig alles bij het oude zal worden gelaten. Vervolgens 
wordt besloten in den vervolge een grootere verloting te houden 
en bij elke verloting ƒ 5 — extra uit de Vereenigingskas beschik
baar te stellen Het bertuursbeleid wordt daarna besproken, aan 
welke bespreking wordt deelgenomen door de heeren Th Potter, 
G. H. H. Kappelhoff, G. F. Kirchhoff, A. W. H. de Kok, A. 
Tybout, W. W. Helmholt en J. J. Günther Mohr. Na het debat 
vindt de bestuursverkiezing plaats. Aftredend zijn de heeren: K. 
E. König, W. W. Helmholt, A. Tybout en J. A Mik, welke heeren 
zich allen herkiesbaar hebben gesteld. Na de bespreking van het 
bestuursbeleid hadden de heeren A. Tybout en W. W. Helmholt 
zich aanvankelijk niet meer herkiesbaar gesteld, doch op aandrin
gen van de vergadering dit besluit wederom ingetrokken, 
waarna alle vier genoemde heeren bij acclamatie worden herkozen. 
BIJ de rondvraag is het de heer J. Lub Sr. die mededeelt, dat het 
nimmer in zijn bedoeling heeft gelegen politieke kwesties ter 
bespreking in de vergadering te brengen; de heer Raadsveld, 
die het rondzendingsvraagstuk nog eens aanroert, waarna de heer 
de Kok met het voorstel naar voren komt om van het groote 
batig kassaldo een bedrag van ƒ 200.— te reserveeren voor de 
kosten verbonden aan de viering ter herdenking van het 15-j'arig 
bestaan der Vereeniging-, welk voorstel met algemcene stemmen 
wordt aangenomen. De heer H. J. G. Oijen brengt nog eens de 
„Jeugdkwestie" ter sprake en wordt ten slotte besloten een 
Commissie te benoemen, welke deze zaak zal bezien en dan t z.t. 
verslag hierover zal uitbrengen Tot Commissieleden worden 
benoemd H. J G. Oijen (voorzitter) en de heeren B van Mechelen 
en Th. Potter (leden) Uitvoerig behandelt de heer Van Ooijen nog 
het vraagstuk betreffende de uitgifte der Nederlandsche zegels 
en zou hij gaarne zien, dat „de Bond" zich de moeite zou willen 
geven er bij de autoriteiten op aan te dringen, dat in den vervolge 
uitgiften beter verzorgd worden (b v. kleederdrachten, kerktorens 
et z ) . Ten slotte maakt de heer Van Oijen de opmerking, dat de 
zaalruimte langzamerhand te klem wordt en zou hij het Bestuur 
willen adviseeren naar een andere gelegenheid te willen uitzien 
De voorzitter zegt den heer Van Oijen toe, dat het bestuur deze 
zaak zal bezien en naar genoegen zal trachten op te lossen. Als 
laatste sprekers zijn het de heeren v. Mechelen en Potter, die het 
bestuur dank zeggen voor de aangeboden „gezellige middag" op 
19 Januari 1941 en welke heeren gaarne zouden zien, dat éénmaal 
per kwartaal een dergelijke middag zou worden gehouden. De 
Voorzitter zegt toe, dat ook dit verzoek door het bestuur nader 
zal worden bezien, waarna de vergadering wordt gesloten. 

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

Financieel verslag 1940. 
Saldo 1939 
Contributies 
Entreegelden 
Donaties 
Rondzendingsverkeer 
Veilingen 
Verlotingen 
Verkochte etiketten 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

136 62 
892 — 

18 50 
6.— 

16108 
32 40 
18 76 
10 57 

Zaalhuur _ ƒ 117.50 
Bestuursvergaderingen ƒ 24.70 
Drukwerk ƒ 53.95 
Secretariaat ƒ 40 02 
Penningmeester ƒ 7.61 
Verloting ƒ 14.50 
Abonn. Maandblad ƒ 401.31 
Bibhotheek ƒ 7.82 
Bijdrage Rotterdamsche 
Phila'elistenvereen. ƒ 50 — 
Tentoonstelling ƒ 6.42 
Vermiste rondzending ƒ 31.70 
Onvoorziene uitgaven ƒ 9 93 
Saldo ƒ 510.47 

ƒ 1275.93 ƒ 1275.93 
Rondzendingsverkeer 1940. 

Ingezonden werden 806 boekjes (1939: 862). Totale verkoop 
ƒ 2434.56 (1939—2208.08). 
7 "/o over de inzendingen bedroeg ƒ 169.50 
Winst stempeltjes ƒ 2.50 
Winst boekjes ƒ 11.20 

Totaal 
Uitgaven: 

Saldo 

ƒ 183.20 
ƒ 112.82 

ƒ 70.38 
Nieuwe leden. 

1. H. Brouwer, Surinameplem 50 II, Amsterdam W. 
17. L. Asscher, Merwedeplein 57 I, Amsterdam Z. 
18. C. H. Verweijen, Utrechtschestraat 50 II, Amsterdam C. 
35. G. Nijland, Daniel Stalpertstraat 76II , Amsterdam Z. 
39. C. Vriese, Veeteeltstraat 4 I, Amsterdam O. 
43. C. Spaan, Haarlemmermeerstraat 121, Amsterdam W. 
49. R. van Putten, Karel du Jardinstraat 68hs , Amsterdam Z. 
59. W. J. Ensink, O.Z. Achterburgwal 179 II, Amsterdam C. 

208. H. Verbeet, Geuzenkade 43 III, Amsterdam W. 
236. J. W. La Rondelle, Sarpathipark 107, Amsterdam O. 

Candidaat-leden. 
W. van Etteger, gem. ambtenaar, David Blesstraat 11 I, Amsterdam. 

(Voorgesteld door H. Th. Neyemhuis). 
H Hanekamp, Amstel 308 III, Amsterdam C. (Eigen aangifte). 
N. Trijtel, gem. ambtenaar, Amstelkade 20III , Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door G. H. Kappelhoff). 
H. P. A. Eberwein, commissionair in effecten, Olympiaplein 172, 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door G. H. Broekhuyzen). 
M. A. B. Vorst, firmant firma M. Vorst, Waldeck Pyrmontlaan 8, 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door H. M. Polak). 
H. F. Engelen, winkelbediende, Willem de Zwijgerlaan 1371, Am

sterdam W. (Voorgesteld door P. Hiddes). 
J. G Nagel, employé Ned. Spoorw., Cabralstraat 2/1, Amsterdam 

W. (Voorgesteld door J. Jonen). 
Nog afvoeren per 31 December 1940. 

1. H . A. Monné Jr. 

Adreswijziging. 
212. J. C. Beek, thans 1ste Helmerstraat 175, Amsterdam W. 

Vergadering. 
Zondagochtend 2 Maart 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak, 

Amsterdam. Aanvang 10.30 uur precies. 

Ruilochtend. 
Zondagochtend 16 Maart 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak, 

Amsterdam. Aanvang 10.30 uur. 

Ledenlijst. 
In verband met de hooge drukkosten, zal slechts tot het laten 

drukken van een nieuwe ledenlijst worden overgegaan, mdien voor 
het ontvangen van een nieuwe leden-hjst ruime belangstelling 
bestaat. Opgave wordt gaarne tegemoet gezien aan het adres van 
den secretaris den heer G. Mik, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam Z. 
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Contributie 1941. 
Indien U Uwe contributie voor het jaar 1941, zijnde ƒ3.50, nog 

niet mocht hebben overgemaakt, wordt U beleefd verzocht zulks 
te doen. Hiermede bespaart U ƒ0.15 incassokosten. Gemeente-
Girorekening der Vereeniging is P.3017. (Penningmeester den heer 
C. Latdorp, Fahrenheitsingel 32, Amsterdam O.). 

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

Verslag der vergadering van 8 Januari 1941. 
Te 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering bestaande uit 

6 bestuursleden en 40 gewone leden. De voorzitter wenscht alle 
leden een voorspoedig 1941. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen en goedgekeurd. De heer Jonker vraagt het 
woord en bespreekt de prijzen der postzegels. Hij merkt op, dat 
alleen op veilingen voor sommige zegels hooge prijzen worden 
betaald, maar dat is dan ook prima kwaliteit. De rondzendingen 
bevatten echter alle soorten, zoowel goede ais slechte zegels en 
allen worden omgerekend tegen 3 cent per franc Yvert. Verder 
geeft spreker met voorbeelden van verschillende landen prijsver
schillen aan en verzoekt de leden met de prijsnoteering bij rond
zendingen geen hoogere prijzen te vragen dan gebruikelijk is een 
beroep doende op het feit, dat we allen lid zijn van eenzelfde 
vereeniging en elkander dus niet moeten benadeelen, hetgeen door 
de vergadering met instemming wordt aanvaard. 

De voorzitter deelt mede, dat de calatogus Yvert 1941 versche
nen is, maar nog zeer moeilijk is te verkrijgen, hij zal in de eerst
volgende vergadering den catalogus medebrengen. 

Bestuursmededeelingen: De jaarvergadering zal gehouden wor
den in de maand Februari, terwijl de tentoonstelling in de maand 
Maart zal doorgaan. 

In verband met de te houden veiling wordt geen pauze gehouden. 
De veiling is een groot succes, verkocht wordt voor ƒ 132.90, 
terwijl aan den penningmeester ƒ 13.29 wordt afgedragen. Gezien 
de groote belangstelling voor deze veiling wordt besloten voortaan 
elke maand met uitzondering van de jaarvergadering een veiling 
te houden. 

Op een vraag van een der leden deelt de heer Jonker mede, dat 
naar zijn meening voor de gewone landen de Michel catalogus 
moet omgerekend worden tegen ƒ0.10 per mark en voor de 
Yvert catalogus ƒ 0.02 per franc. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Tenslotte volgt de gewone maandelijksche verloting, waarbij 

voor ƒ 10.— aan prijzen wordt verloot, waarna sluiting. 
Verzoek. 

De leden worden verzocht hun contributie 1941 te storten op 
giro van den penningmeester den heer J. Meyer (giro 313539). 

Nieuwe leden. 
V. van Lyf, Helmerslaan 14, Eindhoven. 
J. Naninck, Korenbloemstraat 68, Eindhoven. 

Bedankt. 
H . Smidts, Eindhoven. 

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

Verslag der vergadering van 2 Januari 1941. 
De eerste vergadering in het nieuwe jaar kenmerkt zich door 

een groote opkomst. De voorzitter, de heer Quartel, opent de 
vergadering met zijn beste wenschen aan alle leden. Verder gaande 

__aiemoreert hij, dat wij in het afgeloopen jaar, hetwelk voor velen 
"i.'et gemakkelijk was, het geluk hebben gehad, dat niet één van 
onze leden in den strijd gebleven is, en hij spreekt verder de 
hoop uit, dat 1941 datgene zal brengen, wat wij allen wenschen, 
nl. de vrede. 

De proef om twee vergaderingen per maand te houden, heeft 
een werkelijk verbluffend resultaat opgeleverd. Aan de beeren 
Schootemeijer Sr., Spaander en Geerlings wordt verzocht zich te 
willen belasten met het nazien van de boeken, zoowel van den 
Penningmeester als va'i den Commssaris van Rondzending. De 

heeren stemmen met dit verzoek in, waarna het woord aan den 
secretaris wordt gegeven voor het lezen der notulen. Deze worden 
onveranderd goedgekeurd, waarna eenige ingekomen brieven 
van den heer "Wantzing en van ons correspondeerend-lid in België, 
een heer De Jong worden voorgelezen. Deze beide heeren, welke 
niet ter vergadering zijn door omstandigheden, bieden het bestuur 
en de leden onzer vereeniging hun beste wenschen aan ter 
gelegenheid van de jaarwisseling. 

De voorzitter stelt voor deze heeren schriftelijk de dank der 
vergadering over te brengen. Ook aan den heer Adr. J. Hoek zal 
schriftelijk dank worden gebracht voor zijn geschenk aan onze 
bibliotheek in den vorm van een boekwerkje over „De Zegels 
van Griekenland met Grooten Mercuriuskop". De heer Quartel 
Sr., die als voorzitter reglementair af zou treden, wordt met 
algemeene stemmen en wel met een applausje herkozen. Deze 
dankt de vergadering voor het vertrouwen, hetwelk in hem gesteld 
wordt. 

Daarna komen eenige huishoudelijke punten aan de orde. De 
heeren van Vliet en Geerlings belichten met hun voorstellen 
verschilende zaken, welke van algemeen belang zijn en t.g.t. door 
den Commissaris van Rondzending bekend zullen worden gemaakt. 
De heer Bianchie is van meening, dat onze Penningmeester zijn 
steeds grootere en drukkere taak, moeilijk alleen kan blijven doen, 
hetgeen blijkt uit de hulp, welke hij reeds ondervindt van zijn 
dochter, die tot nu toe steeds zoo welwillend was, zonder daarvoor 
ook maar een verzoekje te hebben ontvangen. De heer Bianchie 
T/ordt dank gebracht voor zijn noot en mej. Eerenberg, die 
genegen is deze functie te aanvaarden wordt door de vergadering 
met een applausje begroet. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt door den voorzitter het 
officieele gedeelte der vergadering gesloten, waarna de verloting 
plaats heeft. 

Door ziekte verhinderd moet de veilingmeester vervangen 
worden, doch de ware veilingmeester is niet te vervangen en wij 
wenschen den heer Donker-Curtius dan ook een spoedig herstel 
toe, zoodat hij weer de hamer kan hanteeren. 

Na de veiling blijven de leden nog geruimen tijd bijeen. Zoowel 
de eerste als de tweede avond kunnen dan ook geslaagd heeten, 
zoodat de enthousiasten, die voor deze nieuwe regeling waren, 
voldoening hebben. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
136. mevr. C. G. Könemann-Ootjers, Nassaulaan 8, Bussum. (Voor

gesteld door J. Schmidt). 
137. J. Strasser, Louise de Colignylaan 4, Naarden. (Voorgesteld 

door J. P. Harms). 
138. P. H. J. Buijs, Veldheimerlaan 26c, Bussum. (Voorgesteld 

door J. de Ruyter). 
139. mr. A. C. Jas, Graaf "Willem den Oudenlaan 35, Naarden. 

(Eigen aangifte). 
140. H. van der Plaats, Nassaulaan 25, Bussum. (Voorgesteld 

door G. J. Eerenberg). 
j41. Joh. G. Klinkenberg, Ruysdaelplein 43, Naarden. (Eigen 

aangifte). 
142. P. Koopmanschap, St. Vitusstraat 47, Naarden (Eigen aan

gifte). 
143. ir. M. Bethe, Thierensweg 9, Naarden. (Eigen aangifte). 
144. A. J. Smeets, Nassaulaan 11, Bussum. (Voorgesteld door G. J. 

Eerenberg). 
145. E. P. M. Vacano, Woestijgerweg 171, Amersfoort. (Voorge

steld door P. F. van Doorn). 
146. G. Pollak, Pr. Fred. Hendriklaan 10, Naarden. (Eigen aan

gifte). 
147. E. Sichil, Vlietlaan 44, Bussum. (Eigen aangifte). 

Bedankt. 
A. H. Wemmerslager. 

Ad eswijzigingen. 
32. L. van Gelder, thans Albrechtlaan 6, Bussum. 
54. F. C. Harms, thans Molenbeekstraat 34, 3e. Amsterdam-Zuid. 

Verbetering. 
86. G. A. Flore, Jac. van Ruisdaelstraat 15bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Vergaderingen eiken eersten en derden Donderdag der maand 

in hotel „De Rozenboom", Bussum. Aanvang 7.15 uur. 

& i ^ 
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Postzegelver, „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr.: A C. H. V A N D E N HEUVEL, Oude Loosdrechtscheweg 43, 

Hilversum. 

Verslag der algemeene vergadering van 16 Januari 1941. 

De vergadering, gehouden in de grootste zaal van het gebouw 
der Openbare Leeszaal, wordt door 66 leden bijgewoond Met 
kennisgeving afwezig de heer A. Ockhuizen. Klokslag 8 uur wordt 
deze vergadering, na een woord van welkom en allen een voor
spoedig 1941 te hebben roegewenscht, door den voorzitter geopend 
Spreker geeft een uitvoerig overzicht van hetgeen in het afgeloopen 
jaar tot stand is gebracht en hoopt, dat allen ook dit jaar hun 
krachten voor de vereeniging zullen geven. Aan den heer G. 
Koeman, penningmeester der vereeniging, wordt door den voor
zitter een electrische zaklantaarn uitgereikt De heer Koeman zeer 
verrast door deze attentie brengt den voorzitter dank. Door den 
secretaris wordt voorlezing gedaan van eenige ingekomen stukken 
In dank ontvangen van den heer Adr J Hoek te Rotterdam een 
exemplaar van diens boekje „De Zegels van Griekenland met 
grooten Mercunuskop" bestemd voor de bibliotheek Hierna 
volgen een drietal verslagen resp. van den secretaris, penningmees
ter en den leider der rondzendmg, welke verslagen zonder op- of 
aanmerkingen onder dankzegging worden goedgekeurd Eenige 
door de leden naar aanleiding van deze verslagen gestelde vragen 
worden naar hun genoegen beantwoord Uit de twee eerstgenoemde 
verslagen blijkt, dat de positie van de vereeniging zeer goed is. Het 
ledental is in het afgeloopen vereenigingsjaar sterk toegenomen. 
De kas werd afgesloten met een batig saldo Uit het verslag van 
den leider der rondiending blijkt, dat het rondzendingsverkeer 
goed functionneert en dat gaarne daaraan wordt deelgenomen. 
Voor behoorlijke bedragen werd uit de boekjes verkocht. De 
kascommissie bij monde van den heer W J Lafebre brengt verslag 
uit en wordt den penningmeester decharge verleend Aan den 
secretaris wordt verzocht zich in verbinding te stellen met eene 
verzekeringsmaatschappij om de noodige inlichtingen in te 
winnen betreffende verzekering van philatelistische waarden tegen 
brandschade, diefstal en oorlogsmolest. Voorloopig wordt aan art. 
6 van het reglement der rondzendmg het navolgend nieuw lid 
toegevoegd: „De vereeniging verleent haar bemiddeling aan hen, 
die boekjes met zegels willen doen circuleeren onder hun mede
leden ZIJ IS niet aansprakelijk voor eenig verlies of schade door de 
inzenders geleden". De periodiek aftredende bestuursleden nl. de 
heeren J. M. H . ten Kate en A C. H van den Heuvel worden 
herkozen. Bij acclamatie wordt als bestuurslid gekozen de heer 
J. de Ronde, die de vergadering dank brengt voor het in hem 
gestelde vertrouwen. Voor de rondvraag geven een tweetal leden 
zich op en worden de door hen gestelde vragen naar hun genoegen 
beantwoord. Na de pauze wordt de vergadering wegens vertrek 
van den voorzitter gepresideerd door den vice-voorzitter en vindt 
eene groote gratis-verloting plaats De prijzen worden ter tafel 
uitgestald en blijkt dat voor een ieder ook voor hen, die niet ter 
vergadering aanwezig zijn, een prijs zal worden uitgeloot Ook zijn 
eemge premien ter beschikking gesteld. De heer P. N. Loesberg, 
onze plantenspecialist, zorgde voor een aardige verrassing bestaande 
in eenige door hem gekweekte planten, welke eveneens als 
premien zullen worden verloot De vice-voorzitter sluit op de 
gebruikelijke wijze de vergadering om kwart over 10. 

Nieuwe leden 
172. H. J. Nobels, Laarderweg 223, Hilversum 
173. J. van der Drift , de Genestetlaan 1, Baarn 
174 dr. H. Prasse, Kastanjelaan 11, Hilversum 
175. H. Frank, Huygensstraat 23, Hilversum. 
176 J H. Balster, Dahliastraat 35, Hilversum. 
177 W. M Oyens, Wagnerlaan IB, Hilversum. 
178 M. Hengst, Begijnenstraat 69, Leeuwarden. 
179 J Dijkhuis, Vondellaan 12, p a de Jong, Hilversum 
180. B Gersons, Joh. Geradtsweg 163, Hilversum 
181. H. Feigenbaum, Langestraat 113, Hilversum. 
182. mevr. C. Arkema, Loosdrechtscheweg 78, Hilversum. 

Bedankt als lid. 
S B Zeverijn. J. G. Siemer. 
H. van den Berg. J. Machielsen 

Adreswijziging. 
mevr. E Dormitzer, thans Jac Pennweg 14, Hilversum 

Beurs. 
De postzegelbeurs wordt gehouden lederen Zaterdagmiddag van 

1.30 uur tot 5 uur in de groote zaal van het gebouw der Openbare 
Leeszaal, 's Gravelandscheweg 55, Hilversum. 

l*ostzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam. 
Secretaris: P. C. KORTE WEG, Bennebroek. 

Afd. Poststukken Ned. & Kol. 
In verband met de ziekte van Generaal W H Doorman zal 

deze afdeeling tijdelijk worden waargenomen door den heer J H. 
Broekman, Stadionkade 1 III, Amsterdam Z 

Alle inzendingen Poststukken Ned. & Kol rechtstreeks te adres-
seeren aan den heer Broekman (de inzendingen voor alle overige 
afdeelingen steeds te adresseeren aan P C. Korteweg te Benne
broek). 

Gompapier 
Gompapier is tot nader bericht niet verkrijgbaar. 

De Jaarvergadering. 
De convocaties voor de jaarvergadering, tevens Buitengewone 

Algemeene vergadering, zijn reeds verzonden Op verzoek van 
den Voorzitter wordt na afloop hiervan wederom de destijds 
gebruikelijke voordracht in eere hersteld. 

Gevraagd: 
Inzendingen in de afdeelingen Nederl & Kol., Europa, Eng 

Ko l , Fransche Kol , U S A , Bui ten-Europa (Azie, Afiika, Zuid-
Amerika) Stempels op emissie 1852 Nederland gevraagd, evenals 
andere inzendingen in de afdeeling Stempels Nederland. 

Adreswijziging. 
ir H M Braam, thans Parallelweg 4, Hoogezand 

Adreswijziging. 
dr. H. W Borel, Statenlaan 91, den Haag (Oud hd) 
mevr H A Dade-van Lith, Dorpstraat 21, Castricum 
douairière jhr Rob Graafland, St Franciscusweg 69, Heerlen. 
P. Kreijger, H94 Oudesluis, gem Zi.pe N H (Oud lid) 
A. J Reurts, p a Twentsche Bank, Spuistraat, Amsterdam C. 
A. H Ritter, De Vriesstraat 20, Delft. 
T H Smit, Marienbergweg 18, Oosterbeek. 
W. Weerheijm, Berkenweg 39, Boskoop. 

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

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941. 
De belangrijkste punten van bespreking op deze wederom zeer 

druk bezochte en bij ontstentenis van den voorzitter door den 
secretaris geleide vergadering waren Ie de viering van het tienjarig 
bestaan der E P. V. en 2e de eventueele aansluiting der E P. V. bij 
d n Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars. 

Nadat met voldoening melding was gemaakt van het toetreden 
van den heer H. C Pennink als lid onzer vereeniging — met 
algemeene stemmen werd deze toetreding goedgekeurd — werd 
het eerste punt aan de orde gesteld. Vele leden bleken warm te 
voelen voor het houden van een tentoonstelling; zij verwachtten 
er toetiedmg van nieuwe leden, alsmede opleving van het gelukkig 
toch reeds sterk stijgende vergaderingsbezoek van Anderen 
stonden er aarzelend tegenover en vroegen zich af, of de baten 
wel zouden opwegen tegen de kosten. De penningmeester, de 
heer Hegerhorst deelde hierna mede, dat de vereeniging een zeer 
gunstig financieel jaar achter zich heeft en maakte melding van 
de nadeelige saldi en de ledenwinst, welke het resultaat waren van 
de vorige tentoonstellingen 

Besloten werd van het batig saldo over 1940 een bedrag, even 
groot als de tekorten der vorige tentoonstellingen, te reserveeren 
voor een in October te houden tentoonstelling Intusschen zal de 
secretaris schriftelijk het oordeeel der leden inwinnen, waarna op 
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de volgende vergadering mededeeling zal worden gedaan van het 
stemcijfer en definitief kan worden beslist. Ook zal aan een aantal 
handelaren worden medegedeeld, dat stands beschikbaar komen. 

He t gedeelte van het batig saldo, dat na reserveering voor de 
tentoonstelling beschikbaar blijft, zal bestemd worden voor de 
jaarlijksche verloting. Mocht deze niet gehouden kunnep worden, 
dan zal aan de leden een premie uit de rondzendingcn worden 
toegekend. 

Ten aanzien van punt 2 had zich tusschen den secretaris en den 
hoofdredacteur van het Maandblad een correspondentie ontwik
keld, waarin de heer de Bas met klem aandrong op toetreding 
der E. P. V. tot den Ned. Bond van Ver. van Postzegelverzame
laars. Van deze correspondentie werd voorlezing gedaan. Zoowel 
het bestuur als de aanwezige leden bleken voor aansluiting te 
voelen. Nadat in principe tot toetreding was besloten, werd 
overeengekomen, dat een definitief voorstel hiertoe op de convo
caties voor de volgende vergadering zal worden vermeld. 

De heer H. Hulshof had op deze vergadering zijn keurige en 
zeer volledige collectie Estland en Letland geëxposeerd, welke met 
veel aandacht door de leden werd bezichtigd en ten zeerste 
bewonderd. Met dankbaarheid werd kennis genomen van de 
mededeeling van den heer H., dat op de volgende vergadering zijn 
collectie Litauen zal worden geëxposeerd. 

Op voorstel van enkele leden werd besloten om op Zaterdag 
15 Februari a.s. een collectief bezoek per rijwiel te brengen aan 
de Hengelosche Postzegelbeurs. Hiervan zal tevoren mededeeHng 
worden gedaan aan de Hengelosche vereeniging. 

De volgende vergadering (jaarvergadering) werd vastg steld op 
Z^terdag 22 Februari 1941, des middags 3.30 uur, in hotel Avion. 

De nieuwtjesdienst trok vele koopers, terwijl ook van de 
gelegenheid tot handelen en ruilen een opmerkelijk druk gebruik 
werd gemaakt. De kinderzegels en de stripjes der automaatzegels 
werden aan de leden, die bestellingen hadden geplaatst, uitgereikt, 
terwijl het boekwerk van den heer A. J. Hoek te Rotterdam, 
over de Mercuriuszegels van Griekenland, door dezen welwillend 
voor de bibliotheek beschikbaar gesteld, in dank werd aanvaard, 
onder de leden circuleerde en zeer veel belangstelling trok. 

Nieuw lid. 
H. C. Pennink, Padangstraat 52, Enschede. 

Vergadering. 
Vergadering Zaterdag 22 Februari 1941, des middags 3.30 uur. 

Agendapunten: tentoonstelling in October; toetreding tot den 
Ned. Bond van Ver. van Postzegelverzamelaars. Expositie: 
collectie Litauen van den heer H. Hulshof. 

Ver. van Postzegelverzamel. „Helmond", te Helmond. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. Bernhardlaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 27 Januari 1941. 
Aanwezig 13 leden. De voorzitter heet allen welkom. De notulen 

der vorige vergadering worden goedgekeurd. De heer A. Schouten 
wordt vervolgens met algemeene stemmen als lid toegelaten. 

De secretaris brengt daarna onder dankzegging het jaarverslag 
over 1940 uit, waaruit o.m. blijkt, dat begm 1942 het 10-jarig 
bestaan zal worden gevierd. De heeren J. Mulder voorzitter en 
Chr. Aben, penningmeester worden bij acclamatie als zoodanig 
herkozen. Op voorstel van het bestuur wordt de vacature Kop 
niet aangevuld. 

In verband hiermede wordt medegedeeld, dat de nieuwe functie-
verdeeling van het bestuur als volgt zal zijn: J. Mulder, voorzitter 
en hoofd rondzenddienst, Chr. Aben, penningmeester, H. van 
Lieshout, hoofd nieuwtjesdienst en J. Prinssen, secretaris. 

Tot leden van de kascommissie worden aangewezen de heeren 
Domensino en dr. van Rhee, respectievelijk pl.v. Geerts en van 
Someren. 

Daarna volgt de jaarverloting zonder nieten. 
In de Februari-vergadering zal een onderlinge wedstrijd worden 

gehouden over 3 series van ten minste 5 zegels elk, alleen uitgiften 
•van de laatste 5 jaren. 

Vervolgens wordt besloten omtrent de viering van het 10-jarig 
bestaan eerst een bespreking in het bestuur te doen plaats hebben, 
alvorens daartoe een commissie in het leven te roepen. Daarna 
sluiting. 

Nieuw lid. 
A. H. J. Schouten, Houtsche Parallelweg 26, Mierlo-Hout. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Februari 1941, des avonds om 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secretaris: J. A. VAN DER LIST, Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Verslag der vergadering van 1 Februari 1941. 
Aanwezig 32 leden. Na de gebruikelijke opening en voorlezing 

van de notulen, deelt de voorzit ter mede, dat de penningmeester 
wegens familieomstandigheden zal bedanken. Ér wordt aan 
herinnerd, dat op onze vergaderingen geen introductie is toege
staan en dat de aanwezigen een convocatie op naam, dus ook de 
enveloppe, bij zich moeten hebben. De bijzondere aandacht wordt 
gevraagd voor het 2e gedeelte van de portretzegels met beschrij
ving van den heer J. Wemmers. 

Drie candidaat-leden worden met bijna algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

De secretaris had een prijsvraag samengesteld, bestaande uit 
een vijftal vragen over Nederlandse zegels. Uit de antwoorden 
blijkt, hoe slecht de leden zegels van hun eigen land kennen. De 
drie beste oplossers ontvangen een aardige prijs, geschonken door 
den heer v. Rijswijk. 

De heer Vos, die ditmaal als veilingmeester optreedt, weet bin
nen korten tijd 50 kavtls te verhandelen. Twee kavels ten bate 
van de feestkas brengen ƒ 3.90 op. 

Een aantal prijsjes, geschonken door den heer van Rijswijk, 
wordt onder de aanwezigen verloot. 

Bij de rondvraag wordt besloten binnenkort een ruilavond, 
eventueel met veiling te houden. J. A. v. d. L. 

Nieuwe leden. 
95. J. Geerling, Piet Heinstraat 20, Delft. 

105. Arn. Maessen, Emmastraat 215, Den Haag. 
150. J. G. de Groot, Piet Heinstraat 47, Delft. 

Bedankt. 
29. C. van der Veer. 
46. P. de Vries. 
59. J. Rinkel 

Candidaat-lid 
G. Schalker, Van Bossestraat 8, Delft. (Voorgesteld door J. 
Aarts). 

Adreswijziging. 
101. J. C. Kuijpers, thans Corn. Trompst raa t 19, Delft. 

41. L. Stamm, thans Corn. Trompst raa t 46, Delft. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Donderdag 6 Maart 1941, des avonds te 
7 uur, in de zaal Koot, Broerhuisstraat 5, Delft. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

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

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

H o v e n i e r s w e g 18  TIEL. 
Telefoon 2951 . Giro 229209 . 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Tekst van deze annonces 
vóór den 5cn in te zenden 

aan de administratie. 

Wie levert (zoo noodig geleidelijk) onopg, 
goede inhcud 500 x 200 verschillende Wereld 
loox 500 vers Wereld , j o x loco vers Wereld 
Verder alle s prentjes z , per 100 en meer 
Kilowaar Noorwegen, Zweden Zwitserland 

Betaling naar kwaliteit 
Brieven onder no 42 bureau van dit blad 

Verzamelaar vraagt aanbieding van 
Partijen (groot en klein) restanten, boekjes 
e d EUROPA en OVERZEE 

Offerte of zichtzending aan 
W W I G G E R S D E V R I E S 
Stationsweg 16 — Bassum (48) 

T E H O O R een prachtige kleine verz 
Ned en Kol in album alles ong , waarae 
p m 700 gulden Eenige plaatn en plaatfouten 
v in Ned Een oude album Europa zonder Ned 
en Kol ongeveer 3000 7 Mooie briefstukken 

waaronder prachtige van het Vaticaan 
Brieven onder no 45 bureau van d t blad 

T E K O O P G E V R A A G D 
EERSTE EMISSIE NEDERLAND 

Uitsluitend superbe exemplaren, liefst rand 
stukken Zichtzendingen worden binnen 
24 uur geregeld 

H A N S P O L A K 
Jan Luykenstraat 4 — Amsterdam Z (54) 

T e R o o p gevrae&ëd 
Kilo , massa of bundelwair van Frankrijk, 
Zweden, Honganie en buiten Europa Ook 
gemengde kilowaar Aanbiedingen aan 

K BONEKÄMP 
Ambachtstraat 21 — Heerlen ( j i ) 

T e koor» v o o r m e e s t 
b i e d e n d e : 

ie I Serie Salzburger Volksabstimmung 
29 Mei 1921 met attest (slechts 900 series) 
20 waarden 
2e r Serie Deutscher Gau (Osttirol) 19 
waarden goudopdruk Beide series, opdruk 
op D Oest zegels 1919/21 
3e I Serie Tiroler Volksabst, roode opdruk 
24 April 1921 met adelaar, 3000 sieries, 10 
waarden 

Postzegel voor antwoord insluiten (41) 

A. KRUISSINK 
Dr. Thijsselaan 11 - Utrecht 

T e k o o p a a n g e b o d e n 
Wereldverzameling door particulier aan ver
zamelaar (geen handelaar geen tusschenpers) 

voor f 6200 — 
Voor serieuse gegadigden ter inzage 

Brieven onder no. 49 bureau van dit blad 

B o d é e v r a a ^ d o p : I 
N e d . 1923 bl van 100 5 cent postfrisch 

ongetand (ook in ged ) 
1920 2 jo op 10 gld, koningin postfr 1 
1923 I, 2V2> J gl'l » jubileum, postfr 
ld. i ,2V2gl '^ (mist een tandje) jub pf I 

1924 Tent I serie postfrisch 
1922 jrbrs Bandoeng i serie postfrisch 

S u r 1923 jub JO cent postfrisch 
1929 Gr kr bl v 10 postfr (ook in ged ) 
1931 St Comité, bl van 4 postrrisch 

Cur. 1934 300 jr herd i serie postf 
1936 I 50 gld gebr prima ex. 

Aanbieding geldig tot i Maar tas Giro6375i 
C W H CROES.Kampdijkl 10 V U C H T (jo) 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ U.85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

X E K O O R G E V R A A G D 
voor het opzetten van een gespecialiseerde verzameling naar typen tandingen, papier 
verschillen en herdrukken (doch geen plaatfouten en geen andreaskruisen) alles van 

O O S T B I M R I k i K ( t o t e i n d e 1 9 1 8 ) 
(inclusief Lombardije, Levant , Veldpost e n z ) 

e n B O S I V I B - H B R Z B G O I V I I V A . 
Uitslui tend volrandige en of onberispehjk gecentreerde postfrissche exemplaren 

(eventueel zonder gom) 
Zichtzendingen worden omgaand beantwoord 

J F B O R G H O U T S , Burg Hoffmans t raa t 23, R o t t e r d a m C 

Een postf issche serie verkoopt U na vijf 
jaren gemokkelijker en beter indien MU 

Gomsfroolcjes „Postfrisch Nr. 1 " 
( f 0 75 per verpokking), 

gebruikt wordt Dit gomstrookje behoort 
in iedere verzameling thuis Leest NOG 
eens aandochtig de prospectus (bi j lage 
maondblad van December '40 No 12 (228) 

T E KOOÏ» G E V R A A G D : 
serie laatste konmgmnetype f 3 60 

„ laatste koningmnefype gebr f 210 
„ Cour permanente II (1940) f 3 — 
„ opdrukken 17 W compl gebr f 10 50 

mits onberispelijke kwaliteit Losse waarden 
opdrukserle boven 30 c tegen 2 3 postprijs 

Zichtzendingen aan 

L. J. A. LUDEKER 
Importeur van gomstrookjes Postfrisch N r i 
V Ostadestraat 209 — Amslerdam-Zuid 

Postgiro 353322 (oo) 

ENGROS AANBIEDING NIEUWTJES 
F r a n k r i j k Wmterhulp per 10 series f 8,30 

Krijgsgev 
Chomeurs 1941 
Petain fr 1 

„ fr 0,40 
„ fr 0,80 
„ fr 2,50 

Nieuwe opdrukken 
30 35 ,50 ' 50/frl/2,50 

B e l g i ë Winterhulp 
Levering na vooruitbetaling porto extra 
J SOPAR, Bestevaerstr. 190, Amst. W., Gem. Giro S 6818 
ATTENTIE s v p vanaf 24 Febiuari 1941 is mijn adres 

Heerengracht 227, Amsterdam (C.). (52) 

„ 10 „ f 
„ 10 „ f 
„ 10 stuks f 
„ 10 „ f 
„ 10 „ f 
„ 10 „ f 

„ 10 „ f 
„ 10 series f 

7 , -
3 , -
0,60 
0,25 
0,50 
1,50 

1,40 
15,50 

2de keus Nederland en Kol steeds 
te koop gevraagd. Speciaal de betere 
soorten Ook Weid en Geleg zegels 
van andere landen J. C. PEEN, 
Kerkepad 4, Nieuwendain. (74) 

T E K O O F » 
Ned. Kon '40 ong 5 et O 08, 7V,« 
O 11, lOct O 18, nVjCt. 0 20, 15 et 
O 27, 20 et O 35, 22V2 et O 50, 30 et 
O 62, 40 et O 85 Lux Dudelangeblok 
f2 40, Noorw nwe Nansenserie ong 
f O 90 Porto steeds extra Bij aanvr 
antwoord porto s v p bijvoegen 
Toezending na ontv. bedrag op giro 
265579, t n v J L KLEIN 
Stationsstraat 89 - Apeldoorn (73) 

A a n b i e d i n g X r . 5 
met vele betere Europa-series en 

-zegels, IS verschenen 
Toezending op aanvraag 

M D rOSTM A, Spoorstraat 130, Leeuwarden 
No 6 verschijnt i Maart a s (76) 

Tegen hoogen prijs (77) 
t e k o o i } g e v r a a g d 
Kind 1940 gebruikt, betere zegels 
van Nederland & Kol en Europa 
M D POSTMA, Spoorstraat 130, Leeuwarden 

T E KOOF» G E V R A A G D : 
U < : A 1940 IC Foster 2 ets Sousa, 10 ets Jane Addams 10 ets Bell 3 ets 

„13 th amendment", IC Longfellow 
Chile, 1940 »Paascheiland herdenking" 1888 1938, 8o-{-2 2o en 360 + 6 4 0 (Poi 

tretten van Eyrand en Toro) 
Paraguay 1939 Chacovrede Serie met portretten van Baldomir Benavides Alessandri 

Vargas en Ortiz, i 2 3 5 6 10 Ps Tdem luchtpost J 10 30 Ps 
Alexandrette, Timbres souvenirs, no 3 en 4 
Venezuela Yvert no 212 '39 s en 10 Mendoza 40 Jub P A U Santander en Paez 
Panama, 1939 ic rood (Porras), 2 c groen (Taft) 5 c blauw (Sosa), 10 c violet (Wise) 

IJ c ultr (Reclus) 20 c rose (Goethals), j o c b r (de Lesseps) l B zw (Roosevelt) 
Phihppynen, 1940 triumfboog 2c , Eedsaflegging 2t 
Honduras, 1940 „blok" P A U 
Liberia 1940 Jubileum 3, 5 10 c 
Nicaragua 1940 P A U i 25 (portret Rowe) 
Mexico Universiteit S Nic de Hidalgo 2, y 10 ets 

Uitsluitend ongestempelde prachtexemplaren. 
Aanbiedingen aan Mr J H van PEURSEM — Zeestraat 40, — 's-Oravenhage 

The Dutch Stamp Trade 
ca, ueftptaatAt itcuvi 

Koningsplein 30, Den Haag 
Tramlijnen 5-11-20. Tel. 33.66.74. Giro 133631. 

U i t s l u i t e n d Neder land en Koloniën. 

Door verzamelaar 
te koop gevraagd, 

een verzameling Europa of Ned en kolomen 
A P D U R A N 

Villa Ons Honk — Wezep (Geld) 
Telefoon 26j (65) 

\2 1/2 R O O D 
4 zijdige roltanding i/g vel (jo stuk) te koop 
aangeboden of in ruil tegen Nederland en Kol 

R. Rosenthal (6i) 
Hessenweg 20é - De Bilt 

KILOWAAR koopt 
I.FIORlNI,iinsterilafflW. 

3 6 8 9 8 0 
Is mijn Gironummer 

Door storting van slechts jo et ontvang U 
franco een pracht pakket postz Inhoudende 
50 z meerendeels gelegenh en gr form z 
van Zwi t , D land, Cyprus, België Charkhan 
etc Iniederpakket extra, 2 geleg series compl 
van Denemarken en diversen z van IJsland 
In luxe verp 100-150-200 versch kosten resp 
f I,—, f I 50 en f 2,50 In deze pakketten 
extra serie Denemarken ÏO ore - j Kronen 
Bestel nog heden door storting v h versch 
bedrag op bovenstaand giro no 368980 

E F H BRUfNS 
Kettingstraat 61 b — Rotterdem-OosI (71) 

A a n g e b o d e n : Kabe schroefb no s o 3 f i , j o 
Schaubeck Ned alb no 5704 f i 3ï Yv alb 
Ned en Kol klemb £4 Globus bianco alb 
met 50 bl f I 25, Yv bladen Lux cpl f i,-, 
Schaubeck bl Tscheche SI f i, , nos i en 2 
splmternieuw Overige in pr st alles porto ex 
H . J Kmjp Jr ,Statenweg45,R'dam, g 236294 

T E K O O P 
Mooie coll Duitsch noodgeld (papier) m 12 
groote banden w o zeer goede st op zijde, 
zeemleder enz enz Zeer interessant object 
Prijs £ 9 5 — Te bez na voorafgaand bericht 
WIJ hebben nog liggen een groot aantal boekjes 
met zegels van div landen waarvan een ged 
reeds mci'-culatie is geweest Alle oude prijzen 
Hiervan kunt U dus profiteercn Gegadigden 
kunnen deze op zicht krijgen en retour binnen 
3 dagen franco tegen franco 
50 vers Fransche Kol per 10 pakketten f 2 50 

100 Nederland zeer mooi o Sj 
150 3 — 
200 , pracht coli 4,50 
JO NederI Indie o 45 
100 , i,9S 
i j o , zeerinterr 4,50 
Olympiade per serie 3,so 
Rembrandt 085 

Weldadigheid 
1927 (rolt !,2o) — 60 I 1933 (rolt 
1928 —,60 I 1934 
1929 (rolt 07s) —,60 1 1935 
T930 ( , 0,85) — 7j l 1936 
1931 ( .. 2.2j) 175 I 1937 
1932 ( „ I 40) I 10 I 
Zomer 1935, '36 '37 38, '39 

Goudsche Glazen 
Vreemdelingen 
Zeeheden 
Luchtvaart fonds 
Crisis en Emmazegels 

Aanbiedingen vrijblijvend — 
Aanb Weid niet langer geldig dan tot i Maart 

JOHN GOEDE 
Brederodestr. 4é, Amsterdam W . 
(j8) Telefoon 85496 — Giro 40215 

t 1,20) — 
— 
— 
— — 

0 3 
175 
2 50 
I so 
025 
0.3 S 

,85 
80 

.50 

.40 
45 

25 

Porto extra 
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Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

Aantf e l b o d e n : 
Schaubek album, 468 n. 1, bij tot 
1940, met ruim 3000 z., waaronder 
pfr. s., zeer geschikt voor beginners. 
Brieven onder no. 62 bur. v. d. blad. 

X e ^oot» tfevraa^d 
door particulier: Verzameling Ned. 
en Kol. en Europa; voorts doubletten 
Nederland en Koloniën. 
Brieven onder no. 75 bureau van dit blad 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Vraagt inlichtingen. Geen kosten. 

Zichtzending Europa aan serieuze verzamelaars. 
Vrienden en Clientèle Voorspoedig Nieuwjaar. 
W, PEETERS — O. Weurtscheweg 5 
Nijmegen. Giro 372941 (25) 

X e R o o p a a n g e b o d e n 
voor verzamelaar Kroontjes serie Suriname 
in blokken ongebruikt met de beide porten 
in blok ^^jr^ bestaat uit 1 type I, 2 type II 

en I type III. 
Brieven onder no, 64 bureau van dit blad 

X e k o o p a a n g e b o d e n : 
Laatste Cour permanente f4,50, 
franco na stortmg op giro 268434. X e k o o p é e v r a a k d : 
Langstempels op uitgave i 8 j 2 . 

H . K. BERGHUIJS (80) 
Loolaan j j — Apeldoorn — Giro 268434 

Tc koop gevraagd: Ned. kon. '40 en laatste 
uitg. van 2V2. S> 7V2 en 10 et. f 1,25 per kg. 
Ned. kon . ' 40 gebr. 12V2 ä S e t , i j ä 8 e t , 
20 ä 5 ct., 22I/2, 30 en 40 ct. ä 15 ct. per stuk. 
Opdruk '40 gebr. 12V2» Ï7V2 en 20 et ä 4 c t . 
p St., hoogere w. 30 % der nom. w. Toez. aan : 
L. F. v.d. Velde, v.Imhoffstr.25,denHaag (78) 

T£ KOOP GEVRAAGD: 
Alle betere zegels van België. 

Alsook andere Europeesche landen. 
Offerten met uiterste prijzen te sturen aan 

JACQUES JANSSENS, 
Postzegels, 

Zuidstraat 3, Oostende (België) {44) 

R H I L A X B I ^ I E ; E ; N G B S C H I H D H I V S S . 
Levensbeschrijvingen door Mr. J. H . van PEURSEM 

No. 8 Vasco da GAM A (16 cliché's - f landkaart) —.50 
N o Q. James COOK (19 chché's) — 4 0 
N o . 10 COLUMBUS (100 chché's, twee groote landkaarten, vier foto*s) . i.— 
No. E. 2. COLUMBUS Engelsche vertaling i.— 
No. E. I. George WASHINGTON (46 chché's, 3 portretten) Eng. vert —.jo 
No. 13. SAN MARTi'N (29 chché's, twee portretten) — 4 0 
No. 14. BOLiVAR (zjo chché's, landkaart, 45 foto's) i 75 
N o , S. I. BOLiVAR Spaansche bew (354chché's, 105 foto*s,landk ) 4edruk 2 7J 
No . 18. Konmgin ASTRID (17 chché's. foto) —.30 

Uitgave van PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
Zeestroat 40 — VGravenhoge — Posfrekening 188282 

DRINGEND GEZOCHT 
£egen Loge prijze 1, per 10 en 100 
2000 Nieuwe Kinderserie 1941, 

200 laafs£e C o u r pe rmanen t series, 
200 ongeb. Koning, Apr i l '40 series, 

alles fegen hoge prijzen. 
(Wij be ta len meer) 

Spoedofïerfe me t prijs aan: 

H. FIORANI 
Posizegellianclel 

AALSMEERWEG 58 
AMSTERDAM W. 

Giro 240655. 
Tevens steeds interesse voor Ned. Weld, series. 

PERKAMENT ZAKJES 
v o o r p o s t z e g e l s . 

Formaat 14x8 cm. leKwal. 
40 et. per 100, f3,45 per 

1000 (oude prijs). 
Porto extra. — Geld vooruit. 
Giro 240655. Beperkte voorraad. 

H. FIORANI 
Aalsmeerweg 58, Amsterdam W. 

A T T E N T I E ! 
Met uitzondering van onze aanbieding 

Duitschland, zijn alle aanbiedingen in vorige 
Maandbladen vervallen! 

Postzegelhandel „The Globe", 
CZARINASTRAAT 2 b — ZAANDAM 

Wij ruimen op voor spotprijs : 
Postzegelboekjes voor 100 zegels; 10 blaadjes 
ä 10 vakjes, i boekje weegt 10 gram en past 
in elk gewoon couvert Per 100 b. slechts f2,25. 
Per 1000 f20,—. Franco. Giro 118330. 

„THE GLOBE", Zaandam. 

II II 

Aangeboden België ongebruikt: 
1934 Invaliden 390/93 4stuks f 5,25 

39i> 393 2 „ f 2,35 
1937 Wapen 418/27, 479/80 12 „ f 0,30 

,» Leopold 428/35 8 „ f 3,2s 
1940 „ 2,50 fr. I „ f 0,18 
1937 Ysaye 456/7 2 „ f 0,30 

„ „ 4563/73, 1,50, 2,45 2 „ f 0,80 
1939 Roode kruis 496/02 8 „ f 2,45 

„ Rubens compleet 8 „ f 5,— 
1938 Blokno 9 Koekelberg 1 „ f 1,45 
1941 Weid. nom. 21,— fr. 9 „ f 1,45 

Toezending na ontvangst van het bedrag. 
G . BROERS — Dorpsplein — BUDEL 
Lid „Breda" - Porto tot f 5,- extra. (57) 

X e R o o p v a n p a r t i c u l i e r , 
SpcciaalverzamelingTSCHECO-SLOWAKIJE 

in vier banden, alles prima kwaliteit. 
Catalogusprijs Michel 1940 ruim MK 5400 — 

P r i j s f 5 5 0 . - . 
Brieven onder no. 60 bureau van dit blad. 

O a n z i ö a a n g e b o d e n : 
Serie Souvenir mooi gestempeld 

(de 30 pf ongebruikt) ä f105 ,— 
Serie W.K.W. 1934 postfrisch ä f 42,— 
en andere zegels. Gevraagd Memel-Lithauen, 
liefst blokken W. SAALBERG (6j) 
Postbus 176 - Den Haag - Giro 4J124 

I V I E U W T a E S . 
U is verzamelaar — maar U ontvangt nog niet onze half-
maandelijksche offertenlijst van juist verschenen nieuwigheden. 
Weet U, dat wij talrijke, directe verbindingen hebben met het 
buitenland, welke ons in staat stellen deze concurreerend te 
leveren. 
Wij leverden onze talrijke relaties o.a. op 31 December v. j . 
de serie „Deutsches Reich" op Luxemburg (type groothertogin) 
voor den prijs van f 6,50 compleet (thans f 15.—) en zoo zouden 
wij U meerdere frappante voorbeelden kunnen noemen. 
Herstelt U dus een verzuim en zendt ons Uw adres, waarna U 
franco en regelmatig onze offerten ontvangt. 
Betaling geschiedt na ontvangst der zegels. Toezending franco 
bij bestellingen boven f 10,—. 
Nederlandsche Postzegelbeurs, M. J. H. Toooren. 
Postbus m. stationsweg 36, DEN HAAG. Telefoon 117.133. (56) 

Bezoekt de 

ttifioieHdcun^jchjß 

Woensdag- en Zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur, 

in de „ B R A K K E G R O N D " , Ne« 53—55. 

I N K O O P - V E R K O O P - RUIL 

D e gelegenneid voor rustig zaken doen. 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen" 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandiche Maandblad voor Philatelie" 
door overschrijving van ƒ1.50 plus ƒ 0.30 
frankeerkosten (buitenland ƒ 0.75) op postreke
ning 344900 ten name van het Ned. Maandblad 
voor Philatelie, Past. Oomenstraat 297E, Rijen. 
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No. 58: V van V O O R met dubbele ophaal (fig. 4). 
No. 73: Onderdwarsbalk van de eerste E in NEDERLAND is 

verkort. 
Plaat 2. 
No. 73: gelijke fout als in plaat 1. , 
No. 99: wit puntje in Ie D van NEDERLAND. 

NOG EENS: DE U.S.A. PRECANGELS 
door LOD. S. BEUTH. 

Van verschillende zijden werden mij vragen ge^'eld, die hier 
met het antwoord volgen: 

1. Hoe komt het dat zoo een groot percentage exemplaren 
min of meer beschadigd is en zijn deze nog verzamelwaardig ? 

De oorzaken van dit euvel liggen in de massaverzending, in ' t 
betrekkelijk slappe papier, waarop de postzegels gedrukt worden 
en in het feit, dat de zegels — vaak op plakpapier geplakt — op 
weinig zorgvuldige wijze worden verwijderd. Inderdaad is de 
qualiteitsbeoordeeling heel wat minder scherp dan voor de gewone 
zegels: kantzegels, 'n vouwtje, 'n dun plekje maken de precancels 
niet waardeloos. Bij de Buroprints is de qualiteitseisch weer véél 
strenger. Daarbij lette men ook op concentreering. 

2. Kan men als beginneling spoedig kijk krijgen op de waard; 
beoordeeling en op de zeldzaamheid van de diverse zegels ? 

— Stel U gerust — o o k als gevorderd verzame'aar tast men vaak 
in ' t duister. In ' t algemeen geldt voor de Citv Types, dat, hoe 
kleiner de plaats is, hoe zeldzamer ' t zegel. Er zijn echter ontzaglijk 
veel plaatsen, waar wij tevore nnooit den naam van gehoord 
hebben en die 40 ä 50 duizend inwoners blijken te hebben. Of: een 
groote onderneming is in een kleine plaats QC/e';tigd, zoodat de 
precancels daarvan niet al te zeldzaam zijn. 

3. Wordt nog gespecialiseerd op watermerken en tandingen ? 
Op watermerken niet, op tandingen wel, in het bizonder t.a.v. 

de buro's. 

Fig 1. Precancels zonder lijnen. 
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Fig. 2. Precancels met één lijn. 
4. Mij werd gevraagd, of er precancels bestaan zonder lijnen 

f met één lijn. 
Het antwoord wordt in de figuren 1 en 2 geïllustreerd. 
5. In mijn artikel was sprake van verticale afscheidingslijnen, die 

bij de „echte" precancels niet zouden voorkomen. 

Fig. 3. Precancel met kaststempel. 

Fig. 3 geeft een voorafstempeling met verticale lijnen, die echter 
géén afscheidingslijnen zijr, zooals die bij den rolstempel voor

komen. Hier is een voorb( 
prnde horizontale balken, 
einden gebruikt wordt. 

ïld van een kaststempel met doorloo
dat uitsluitend voor precanceldoel

Fig. 4. Géén precancel, doch plakzegel. 

6. Fig. 4 geeft een opdruk in blauwe inkt (meer bekend is 
wellicht de 1 et. met roode opdruk). I. R. beteckent: Inland 
Revenue en „stempelt" ' t zegel tot fiscaalzegel, zonder waarde 
\ o o r den postzegelverzamelaar. Van voorafstempeling is hier geen 
sprake. 

Thans nog enkele opmerkingen: 
In ' t algemeen behooren precancels niet thuis in onze gewone 

verzameling, tenzij (zooals in Frankrijk bij de 55 et. paars no. 226 
Yvert het geval is) het zegel zonder voorafsternpeling niet is 
verschenen. In de U.S.A. is dit bij mijn weten nimmer voorge
komen. 

Fig. 5. Horizontale coil met voorafstempeling. 

Fig. 6. Ongetande precancels in particuliere tanding. 

Voorts wil ik een onjuistheid herstellen: Er bestaan wel degelijk 
horizontaal getande coils met voorafstempeling (zie fig. 5). Ook 

F I X E B L U F F , 

ARK. 
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Fig. 7. Envelop met voorafstempeling. 
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ongetande zegels in particuliere tanding verschenen in voorafstem-
peling (fig. 6), alsmede enveloppen met voorafstempeling (fig. 7). 

Fig. 8. Port-, Special-Delivery en Parcel-Post-zegel bestaan met 
voorafstempeling. 

Ook port-, special delivery-, parcel post- (fig. 8) vlieg- en 
gclegenheidszegels bestaan met voorafstempeling (fig. 9). 

Fig. 9. Vlieg- en gelegenheidszegels met voorafstempeling. 
Er is mij gevraagd, hoe ik er toe kwam precancels te gaan 

verzamelen en welke bizondere attractie daarin schuilt ? 
Een vraag stellen en een vraag beantwoorden zijn twee verschil

lende dingen. Maar 'n poging wil ik wagen. Eenmaal mij toeleggend 
op de U.S.A. kwam ik veel materiaal tegen met voorafstempeling. 
Toevallig zag ik een precancelverzameling bij een mijner philate-
listenvrienden. En t o e n . . . . was 't gebeurd. Want als je eenmaal 
gegrepen bent — ge weet 't allen — dan houdt je hobby je vast. 
En dan zeker deze romantische hobby. Stelt U voor, dat ge als 
(laten we zeggen) geboren Zwijndrechtenaar, verzeild raakt in Los 
Angeles en daar 'n oud-klasgenoot ontmoet. Welnu — in mijn 
verzameling ontmoeten op dezelfde pagina de stads- en dorps-
g nooten van gansch Amerika elkaar. Ze hooren bij elkaar, ja ze 
zijn vaak familie van elkaar. En d a n . . . . al die merkwaardige 
plaatsnamen waarmee men vertrouwd wordt, de correspondentie 
met precancelvrienden in de U.S.A. en elders. M a a r . . . . laat ik 
vooral m'n waarschuwing herhalen: laat u niet te snel verlokken 
door mijn sirene. „Bezint, eer gij begint". Het terrein der philatelie 
IS, ge ziet 't, ruim, schier onbeperkt en wanneer deze schoone 
bloem ,,p r e c a n c e 1" geheeten, U even heeft weten te boeien, 
gaat dan verder en verlustigt U in de vele schoone bloemen die 
op zoovele verscholen plaaktsen bloeien op het uitgestrekte veld 
onzer philatelie. 

Gevraagd werd, of niet eens een ruil-bijeenkomst is te organi-
seeren voor precancelverzamelaars. M.i. zou dit te doen zijn binnen 
het kader van de Amsterdamsche Postzegelbeurs, b.v. op een 
Zaterdagmiddag en/of Zondagmiddag in 't voorjaar. Willen zij, die 
voor dit plan gevoelen, hun naam en adressen aan mij opgeven: 
adres: Amsterdam Z., Corn. v. d. Lindenstr. 22bov. 

WAAR — WAARHEEN — LANGS WELKEN WEG ? 
Geachte Hoofdredacteur, 

In het artikel van dr. H. C. Valkem.i Blouw in het Maandblad 
no. 1 (229) van 16 Januari 1941, getiteld „W a a r — W a a r h e e n 

— L a n g s w e l k e n w e g ?", gaf de geachte schrijver eenige 
,,losse gedachten, al schrijvende aan elkaar gereid." 

Al valt over de wetenschap „bij benadering" betreffende het 
vcreenigingsleven, den kameraadschapszin en de zorg aan philatelis-
tische ontwikkeling nog wel het een en ander te zeggen, „de 
weg waarheen" verdient hier de volle aandacht. 

De schrijver verklaart: „dat de Bond niet uitsluitend het oog 
zal mogen richten op het dienen van philatelistische belangen in 
engeren zin, maar tevens zal moeten zoeken naar wegen om de 
vreugde van het verzamelen van postzegels en poststukken te doen 
doordringen tot de groove massa van ons volk." 

Die vreugde, geachte heer, kan met het verzamelen van de 
thans uitgegeven Nederlandsche postzegels niet tot de massa 
doordringen; ze zijn. . . . te leelijk. Hoogstens is bereikt, dat „men" 
een bepaalde handelswaarde er aan toekent, maar vreugd voor 
de massa vermogen deze emissies niet te verwekken. 

Voor het land van Rembrandt en andere prominente kunste
naars en bovendien voor den ontwerper van de 3 et. lichtgroen, 
Ch. Lebeau, moet het toch, op zijn zachtst gesproken, onaange
naam aandoen, dat de bevoegde autoriteiten geen betere uitvoering 
aan den postzegel wisten te geven dan door het aanbrengen van 
„tralies", hoe mooi ook gekruld. Brachten onze kleederdrachten, 
onze kerktorens, geen dankbare motieven, die het beeld van een 
postzegel met eere zouden kunnen sieren ? Vergelijken wij onze 
postzegels met die van andere landen, die — evenals het onze — tot 
bezet gebied verklaard zijn, dan komt ons een blos van schaamte 
op de kaken voor onze z.g. kunstzinnigheid. 

De massa is ook gediend met emissiewaarden, die de draagkracht 
van de groote lagen van ons volk niet te boven gaan; ook hiervoor 
zij naar die andere landen verwezen. Het Staatsbedrijf der P.T.T. 
is er, om monopolistisch, o.a. het briefverkeer te dienen en te 
bevorderen, niet om op zuivere speculatieve gronden de liefhebberij 
van de postzegel-verzamelaars uit te buiten. 

Toe te juichen is het, dat de Bond niet in engeren zin de 
philatelistischc belangen wil dienen, maar hier, geachte schrijver 
en Voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, wordt U dén weg gewezen, die èn de 
jeugd èn de massa èn Uwe leden en ook ondergeteekende zoo 
gaarne bewandeld zien. 

Amsterdam, 31 Januari 1941. H. J. G. VAN OIJEN 
Argonautenstraat 42, Amsterdam-Zuid. 

Het verband van bovenstaand ingezonden stukje met mijn artikel 
ontgaat mij ten eenenmale. 

Dat de tegenwoordige zegels „mooi" zijn, zal ik werkelijk niet 
beweren. 

Evenmin echter wil ik onderschrijven, dat de Bond n i e t in 
engeren zin de philatelistische belangen wil dienen, in de beteekenis 
van die van verzamelaars en vereenigingen. Ik acht dit zelfs de 
voornaamste taak van den Bond, echter n a a s t het dienen van de 
zuivere volksbelangen. 

Welke weg daartoe in het stukje van den heer Van Oyen gewezen 
wordt, is ons helaas niet duidelijk geworden. V. B. 

ZEGELS NEDERLAND 1909—'22, 15 CT. BLAUW 
EN ROOD, TANDING U-Al'A. 

Ook de heer J. C. W a g e te Rot terdam deelde mij mede, dat 
hij een zegel 15 cent blauw/rood, uitgave 1909, tanding 11:1 I K 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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(zie blzn. 187, 214 en 251 van ons Maandblad 1940), heeft gevon
den met de afstempeling Holwerd. Dus ook dit exemplaar is weer 
van hetzelfde vel of dezelfde vellen u. ; het Noorden afkomstig. 
Tot nu toe ontving ik van vier personen bericht omtrent dit zegel. 
Op mijn vraag, of er ook nog exemplaren var^ a n d e r e waarden 
dan deze met de tanding 11:113^ gevonden waren, ontving ik tot 
dusverre geen antwoord. 

Oudega (Small.) Fr. Hoogachtend A. CARSJENS, 
Ned. Herv. Predikant. 

IS| 
INEDERI:ANDI 

d fi^Ca tc-lii t^i<Jve. 

Alle rechten voorbehouden. — Tous droits leservés. 

1. Eduarde ABAROA. 
Geboren te San Pedro de Galama op 13 

October 1838. Hij was zeer gehecht aan zijn 
geboorteplaats, waar hij verschillende func
ties in overheidsdienst bekleedde. Hij wei
gerde zijn woonplaats te verlaten om onder
prefect van Atacama te worden en zijn naam 
zou nimmer vereeuwigd zijn, wanneer hij 
door zijn heldendood zich niet een man 
van groot karakter had getoond. Toen in 
1879 de oorlog tusschen Ghili en Bolivia 
begon, werden alom de Boliviaansche troe
pen geconcentreerd; zoo ook in het stadje 

van Abaroa. De Ghilenen vielen aan met meer dan duizend man, 
waartegenover de Bolivianen beschikten over 135, waarvan 85 
gewapend met vuurwapenen. Met ongekenden heldenmoed verde
digde het kleine groepje den pas van Topater; na een hevigen 
strijd was alleen Abaroa nog in leven; de Chilenen maanden hem 
aan zich over te geven, maar hij bleef, omringd door ontelbare 
lijken, doorvechten. „Por ultima vez, rindase". (Voor de laatste 
maal, geef je over !) Zwaar gewond antwoordde de dappere Eduardo 
Abaroa: „Mij o v e r g e v e n ? . . . . laat je kindsche grootmoeder zich 
overgeven". Nog één salvo: ook Abaroa had voor zijn Vaderland 
het leven gelaten. Men schreef 23 Maart 1879. 

Portret komt voor op: Bolivia, 1931. 10 ets. 

2. José Mariano de ABASOLO. 
Geboren op 20 Juli 1783 te Dolores 

Hidalgo. Hij nam dienst in het Spaansche 
leger en was, als officier, gelegerd in 
Dolores, waar Hidalgo pastoor was. Hij 
nam, als jongste, deel aan de samenzwering, 
welke uitliep op de uitroeping van de onaf
hankelijkheid op 15 September 1810 („el 
grito de Dolores"; zie 50 cts.). Met buiten
gewonen moed nam Abasolo aan talrijke 
gevechten deel; op 28 September maakte 
de vrijheidsschaar zich meester van het be
langrijke „Alhóndiga de Granaditas" bij 

Guanajuato. (Zie 5 Ps.). Voordat slag werd geleverd bij den „Monte 
de las Cruces" werd een H. Mis opgedragen (zie 1 P.); de slag 
werd gewonnen, de weg naar de hoofdstad lag open. Op 13 
November werd een hooge prijs op het hoofd van Abasolo 
gesteld. De leider van den opstand. Hidalgo, bevorderde den 
dapperen officier tot commandant van het tweede legercorps. De 
opstand slaagde echter niet, wegens gebrek aan wapenen. Abasolo 
werd gevangen genomen te Acatica de Bajan; tijdens het proces 
toonde hij zich laf, vooral onder invloed van zijn rijke vrouw, die 

hem overhaalde zich voor te stellen als man van ondergeschikte 
beteekenis. Het spaarde hem zijn leven. . . . zijn eer werd niet gered. 
Tot deportatie naar Spanje en levenslange gevangenisstraf veroor
deeld, werd hij opgesloten in het fort Santa Catarina te Cadiz, 
waar hij in den loop van 1816 is overleden. 

Portret komt voor op: Mexico, 1910, 20 ets. (zie ook 50 ets. 1 P. 
5 Ps.). 

3. ABDUL HAMID Halim Shah. 

Zoon van Sultan Ahmed Tajudin, 
volgde hij zijn vader op als sultan van 
Kedah in April 1880. Sinds eenige jaren 
staat hij onder regentschap; met groote 
praal werd in 1940 zijn zestigjarig jubi
leum gevierd. 

Portret komt voor op: Kedah, 1937. 

4. ABDULLAH ibn HUSSEIN. 

Geboren in 1882 te Mekka als zoon van 
Hussein, den lateren koning van Hedsjas. 
Hij genoot zijn opvoeding in Istanbul. 
Toen Turkije een grondwet had gekregen, 
werd hij lid van het Ottomaansche parle
ment, als vertegenwoordiger van Hedsjas. 
Bij het uitbreken van den wereldoor-
log vertoefde hij in Istanbul, maar hij 

had nog de gelegenheid zich naar zijn vader te begeven, in het 
begin van 1915. Nadat de Arabieren in opstand waren gekomen 
legen Turkije, nam Abdullah ibn Hussein het commando op zich 
van het leger in de omgeving van Medina. Toen Hussein in 1918 
koning van Hedsjas werd, benoemde hij zijn zoon Abdullah tot 
minister van Buitenlandsche Zaken. Als opperbevelhebber in den 
strijd tegen Nedsjed werd hij in 1919 gewond in het gevecht bij 
Taraba. In Maart 1921 verscheen hij in Amman, waar hij het 
emiraat Transjordanië vormde; de mandataris van dit gebied, 
Groot-Brittannië, erkende het emiraat en Abdullah ibn Hussein als 
Emir. Talrijke malen heeft hij Europa bezocht;-bij de kroning van 
koning George VI was hij aanwezig. 

In 1934 werden hem vérstrekkende bevoegdheden toegekend in 
verband met eenige ongeregeldheden. Herhaaldelijk heeft hij 
stappen ondernomen tot vorming van een groot Arabisch blok. 
In 1939 schaarde hij zich m den oorlog aan de zijde van Groot-
Brittannië. Op 5 Januari 1941 werd door vreemdelingen een aanslag 
op zijn leven gepleegd. 

In 1904 was hij gehuwd met phinses Mousbah; uit dit huwelijk 
zijn twee zoons en drie dochters geboren. 

Portret komt voor op Transjordanië, series 1927/1934. 1933, 
^ P , 1. 

5. Mohamed Ali Bey el-ABED. 
Geboren in het jaar 1872 (h. 1287) 

te Damascus. In 1893 werd hij ambte
naar aan het Ministerie van Buitenland
sche Zaken van Turkije, waar hij snel 
veel rangen doorliep en bekend stond 
als zeer bekwaam ambtenaar. In 1907 
werd hij Turksch gezant in "Washington, 
welke functie hij een jaar bekleed 
heeft. In 1922 was hij gedurende eenige 
maanden Directeur van Financiën van 
de Syrische staten. Op 6 April 1932 
werd hij gekozen tot afgevaardigde 
voor Damascus in de Syrische Kamer 
van Afgevaardigden, welke hem op 11 
Juni 1932 (7 Safar 1351) koos tot pre
sident van de Syrische Republiek. 
De Syrische staat had toen een wel zeer 

veelzijdig man als staatshoofd: president el-Abed behaalde in 
Turkije universitaire graden in de letteren en natuurwetenschappen 
en aan de Sorbonne verkreeg hij zijn graden in de rechten en 
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£ taatswetenschappen. Hij bleef in functie tot 23 December 1936, 
toen de nationalisten hem dwongen af te treden. Op 21 October 
1939 is hij te Genua ten gevolge van een hartverlaraming over

leden. 
Portret komt voor op: Syrië, 1934, 10, 15, 25 pi. 

6. Niels Henrik ABEL. 
Op 5 Augustus 1802 geboren te Findö. 

Reeds op jeugdigen leeftijd bleek hij over 
genialen wiskundigen aanleg te beschik
ken. Na voltooiing zijner universitaire stu
dies werd hij weldra geroepen tot een 
professoraat in de hoogere wiskunde. Tal
rijke publicaties zijn van zijn hand versche
nen over wiskundige vraagstukken, be
kend zijn o.a. zijn theorie over de alge

braïsche vergelijkingen, de theorie der elliptische functies en de 
algemeene theorie der integrale functies. Men spreekt sinds langen 
tijd over „het theorema van Abel". Zijn verzamelde werken ver
schenen pas tien jaar na zijn dood. Abel is overleden op 6 April 
1829, te Arendal. 

Portret komt voor op: Noorwegen, 1929. 

7. ABOU'L ALA el MA'ARI. 
Geboren te Ma'aret el Noman op Vrijdag 

27 December 973 als zoon van den aanzien
lijken Abdallah. Reeds op driejarigen leeftijd 
werd hij volslagen blind; hij was echter zóó 
begaafd, dat hij ondanks zijn groote gebrek, 
voortreffelijk studeerde en een veelzijdige 
kennis had als weinigen. Later trok hij zich 
terug uit de maatschappij en leefde voor
taan als kluizenaar. In de eenzaamheid, 
slechts verbroken door bezoeken van andere 
mannen der wetenschap, leefde hij voor zijn 
gedachtenwereld. Zijn diepreligieuze aard 
vindt uiting in zijn talrijke dichtwerken, alle 
gekenmerkt door een groote zwaarmoedig
heid. Men heeft dezen kunstenaar wel eens 
genoemd den „Miiton van den Oriënt". Hij 
is overleden, waarschijnlijk in zijn bij 

Aleppo gelegen geboorteplaats op Vrijdag 11 Mei 1057. 
Portret komt voor op: Syrië, 1934, 1 tot 7% pi. 

8. ABUBAKAR. 

Geboren op 3 Februari 1833 te Singapore; 
trad in 1848 in het huwelijk met Cecilia Lange, 
dochter van een in NederlandschIndië wonen
den Deenschen kapitein. Uit dit huwelijk is o.a. 
de tegenwoordigen Sultan Ibrahim geboren. 
Nadat in 1855 sultan Ali was afgezet werd de 
zoon van den tijdelijken bestuurder bilast met 
de waarneming van het gezag in Johore. 
Temenggong Abubakar aanvaardde zijn functie 
op 31 Januari 1862. Hij was een buitengewoon 

bekwaam bestuurder, modern georiënteerd en zeer krachtig. Johore 
ging onder zijn bewind snel vooruit. In 1879 gaf de Britsche 
regeering hem het recht den titel van sultan te aanvaarden. 
Meermalen bezocht hij Europa; in 1895 was hij wederom over
gekomen voor een bezoek aan Koningin Victoria; tijdens zijn 
verblijf te Londen is hij overleden, op 4 Juni 1895. 

Portret komt voor op: Johore, 1892—1894. 

9. ABU BAKAR. 
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Sultan van Pahang; bij de kroningsfeesten 

van koning George VI was deze Maleische vorst 
ook aanwezig. Eenige weken later op 16 Juni 
1937 arriveerde hij voor een driedaagsch be
zoek te Amsterdam. 

Portret komt voor op: Pahang, 1935—1937. 

10. José ACEVEDO Y GóMEZ. 
Geboren op 14 Februari 1773 te Santé 

Fé de Bogota. Hij koesterde reeds op jeugdi
gen leeftijd idealen van een vrij en onafhan
kelijk vaderland, zoodat het vanzelf spreekt, 
dat Acevedo y Gómez zich in 1810 dadelijk 
schaarde aan de zijde van de onafhankelijk
heidsbeweging. Op 19 Juli vond de eerste bij
eenkomst plaats ten huize van Caldas; den 
volgenden dag brak de opstand uit. Acevedo 
werd lid van den eersten „Cabildo abierto" 
daarna van de „Junta de Gobierno" in de 
stad Santé Fé. In zijn. handen legden de 
leden van de Junta den eed af. 

Toen eenige jaren later de Spaansche veldheer Murillo de stac 
naderde, ontkwam Acevedo y Gómez naar de bergwouden van 
Andaquies. Van verdriet over de onderdrukking van zijn land i: 
hij daar overleden in de hut van een Indiaan op 2 Januari 1817, 
In zijn land wordt hij geëerd als „el tribuno del pueblo". 

Portret komt voor op: Columiaia, 1910, AR, 5 ets. 

VERWIJZING: Achmed Bey Zogu, zie ZOG I. 
11. Julio ACOSTA GARCi'A. 
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President van Costa Rica 
als hoedanig hij den eec 
aflegde op 8 Mei 1920. Tij
dens zijn presidentschaf 
werd het openbaar onder
wijs sterk verbeterd en be
reikte een zeer hoog peil 
In 1921 vond het eeuwfees 
van de onafhankelijkheic 
plaats; tevens werd toen d< 
grensregeling met Panama 
getroffen. 

Portret komt voor op 
Costa Rica, 1921. 

VERWIJZING: St. Adalbertus, zie Sw. WOJCIECH. 
12. John ADAMS. 

Geboren op 19 October 1735 te Braintree 
Mass., (thans Quincy). Studeerde in de rechten 
werd in 1758 advocaat. In talrijke geschrifter 
verzette hij zich tegen de belastingmaatregelei 
in Amerika; bekend is zijn actie tegen de zg 
Stamp Act. Werd lid van de „General Court ' 
van Massachusetts. In 1774 werd hij voor da 
gebied lid van het Congres, in welks vergade
ring hij George Washington voordroeg al: 
opperbevelhebber. Hij werkte plannen uit voo) 

een onafhankelijkheidsverklaring; men beschouwt Adams terecht al 
één van de vooraanstaande ontwerpers van de „Declaration o: 
Independence" van 4 Juli 1776. In 1777 gezant te Parijs; komt ir 
1780 naar ons land, waar hij onderhandelt over ten leening er 
over een verdrag; talrijke artikelen van zijn hand verschenen ir 
een Leidsch dagblad. In 1782 kwam het verdrag tor stand; kor 
daarna onderteekende hij te Parijs, sanen met Franklin e.a., he 
vredesverdrag met Engeland. In 1783 werd hij de eerste gezan: 
van de U.S.A. in Londen, waar hij zijn werk „Defence of th( 
Constitutions of Government of the United States of America' 
schreef. In 1788 we'"d hij gekozen t e . viccpresidfnt; tevens were 
hij voorzitter van den senaat; '̂ ij b' ; Jurende de acht jaar var 
Washingtons presidentschap ,.twc ' ■ , r r" van zijn land. Ir 
1797 werd hij, de federah\r, geirozsii . er olger van Washington 
met 71 stemmen tegen 68 op Jeifer; n_ Zijn populariteit verloo: 
hij door allerlei maatregelen ten gerieve van Frankrijk; hij wild( 
tot lederen prijs oorlog vermijden. In 1801 werd hij niet herkozen 
zijn democratische tegencandidaat Jefferson won de stemming 
Later verzoende hij zich met zijn politieken en persoonlijker 
tegenstander. Nog op hoogen leeftijd bleef hij actief deelnemer 
aan de politiek. Eenige dagen voor den vijftigsten verjaardaj 
vfan de onafhankelijkheidsverklaring w.rd hij ernstig ziek; juis 
op dien dag, 4 Juli 1826, tegen twa.iii • r fkisterde hij „Thoma 
Jefferson survives m e " . . . . het waren zijn laatste woorden, eenig 
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oogenblikken later overleed hij, twee uur nadat ook Jefferson 
gestorven was 

; ■: UNITtO ; 
' MtK STATES r 

Ij ^ 

16'CENTS^6 '] 

Portret komt voor op: U.S.A. 1869, 24 cts., 1938 2 cts. 
13. John Quincy ADAMS. 

Geboren als oudste zoon van John Adams 
op 11 Juli 1767 te Quincy, Mass. Vergezelde 
zijn vader naar Holland, studeerde o a. m Den 
Haag en Leiden. Werd advocaat, in 1794 gezant 
in de Nederlanden, waar hij de Fransche bezet
ting meemaakte, daarna in Portugal; toen zijn" 
vader president werd, kreeg hij een gezant
schapspost te Berlijn, waar hij zich ook met 
letterkundige aangelegenheden bezighield. Later 
was hij lid van den Senaat. J. Q. Adams 
toonde zich een man van helder inzicht en vol

komen zelfstandig oordeel. In 1805 hoogleeraar aan Harvard 
University, 1809 gezant in St. Petersburg, onderteekende 1814 den 
vrede van Gent met Engeland, waar hij gezant werd. Onder presi
dent Monroe werd hij in 1817 Secretary of State (Minister van Bui
tenlandsche Zaken), welke functie hij gedurende de beide ambts
perioden van Monroe behield. In 1825 volgde hij Monroe op en 
werd, tot 1829, zesde president der U.S.A. Evenmin als zijn vader 
werd hij herkozen; onmiddellijk took hij weer aan de studie. In 
1830 werd hij Afgevaardigde, welke functie hij behield tot zijn 
dood. Op 21 Februari 1846 begaf hij zich naar het Huis van Afge
vaardigden, te Washington D. C.; op de trappen van het gebouw 
werd hij herkozen; onmiddellijk trok hij weer aan de studie. In 
van den voorzitter op 23 Februari. 

Portret komt voor op: U.S.A. 1938, 6 cts. 
14. Jane ADDAMS. 

Geboren op 6 September 1860 te Ce
darville, III. Zij nam reeds op jeugdigen 
leeftijd deel aan den strijd voor de rech
ten der vrouw. In 1889 stichtte zij te 
Chicago een instituut ter behartiging van 
de opvoeding en de opleiding van vrouwen, 
die aan het openbare leven wenschen deel 
te nemen, „liuil House". Zij genoot de 
medewerking van tal van vooraanstaande 
mannen, als president Thomas G. Masaryk 
en president Th. Roosevelt (die haar „Chi
cago's nuttigste burgeres" noemde). Zij 
heeft talrijke werken geschreven, o.a. „The 
spirit of Youth and the City Streets", 
„Twenty Years at Hull House", „The 
Long Road of women's Memory" en in 

1930 „Second Twenty Years at Hull House". In 1915 werd zij 
voorzitster van den „Internationale Vrouwenbond voor Vrede en 
Vrijheid". Tezamen met Prof. Nicholas Murray Butler ontving 
zij in 1931 den Nobelprijs voor den vrede. Geëerd als „America's 
foremost woman citizen", is zij na langdurige ziekte overleden op 
21 Mei 1935, te Chicago, 111. 

Portret komt voor op: Turkije, 1935, 1 2 ^ k.; U.S.A. 1940, 10 c. 
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GROEPSVOORSTELLINGEN. 
Om de lezers van de „Philatehstische PortretGalery" het zoeken 

naar namen gemakkelijker te maken, zullen regelmatig de namen 
van personen, die uitsluitend in „groepsvoorstellingen" staan 
afgebeeld, worden gepubhceerd. Uiteraard zonder eenige nadere 
beschrijving. De biografie vindt men t.z.t. wanneer de naam aan 
de beurt is. Voor heden twee groepen. * 

In de eerste plaats de zegels van 
Litauen, 1938, 15 en 35 c. Op deze 
zegels vindt men de volgende per
sonen: 

a. centrale figuur: Jonas Basana
vicius. 

b. voorste rij, links: Kazys Bizaus
kas, Pranas Dovydaitis, Jurgis Saulys, 
Justinas Straugaitis. 

c. tweede rij, links: Kazys Saulys, 
Stasys Narutavicius, Mykolas Bir
ziska, Steponas Kairys, Jonas 

Vileisis,, Saliamonis Banaitis. 

UyMMMMMÉAAMMUÜ 

d. voorste rij, rechts: Antanas Smetona, Jokübas Sernas, Petras 
Klimas. 

e. tweede rij, rechts: Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, 
Alfonas Petrulis, Jonas Vailokaitis, Aleksandras Stulginskis, Jonas 
Smilgevicius. 

Als tweede groepsvoorsuclüng nemen wij 
thans de afbeelding van de zei^els van 15 
ets. van Portugal en Koloniën van 1925 
Van links naar rechts staan op deza zegels 
de Hertog van Laföes; Manoel da Maia; Pom
bal (die afzonderlijk staat afgebeeld op een 
ander zegel en wiens standbeeld op het 
derde zegel van de serie voorkomt); Cruz 
Sobral en de Markies van Alegrete. 

mr. J. H. V. P. 

OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

1846 — 1914 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

II. 
DE WERELDOORLOG VAN 1914—1918. 

Beknopt Overzicht. 

Het antagonisme tusschen Engeland en Duitschland benevens 
de wedloop in de bewapening (Engeland ter zee, Duitschland 
zoowel te land als ter zee), de gisting op den Balkan met Rusland 
op den achtergrond, hadden in 1914 het toppunt bereikt. Eén 
vonk in het kruitvat was voldoende om den oorlog te ontketenen. 
De directe oorzaak daartoe werd de moord op den Oostenrijk
schen troonopvolger Franz Ferdinand en zijn gemalin. Bij een 
officieel bezoek aan BosniëHerzegowina in Juni 1914 werden 
beiden (op 28 Juni 1914 te Serajevo) gezeten in een auto, door 
middel van revolverschoten vermoord. De dader was de Serviër 
Gabrilo Princeps. Oostenrijk stelde een ultimatum aan Servië, dat 
verworpen werd. Inmiddels was Rusland reeds gaan mobiliseeren. 
Oostenrijk verklaarde Servië den oorlog, het wist, dat het op den 
steun van Duitschland kon rekenen. Servië vertrouwde op Rusland. 
Rusland en Frankrijk waren bondgenooten, zoodat Frankrijk mede 
in het conflict betrokken werd. Duitschland, dat in de voortgezette 
mobilisatie van Rusland een groot gevaar zag, verklaarde dit land 
en Frankrijk (op 3 Aug. 1914) den oorlog. Duitschland hoopte, dat 
Engeland neutraal zou blijven. Bij monde van Sir Edward Grey liet 
Engeland een bemiddelingsvoorstel doen bij Duitschland om den 
oorlog te voorkomen. Dit voorstel werd verworpen. In de eerste 
week van Augustus 1914 viel Duitschland België en Frankrijk in 
het Westen en Rusland in het Oosten binnen. Het schenden van de 
Belgische neutraliteit door Duitschland was voor Engeland een 
reden om Duitschland (en Oostenrijk, zijnde de bondgenoot van 
Duitschland) den oorlog te verklaren. Italië bleef eerst neutraal, 
pas in 1916 schaarde het zich aan de zijde van de geallieerden, 
evenals Japan. Turkije en Bulgarij sloten zich aan bij Duitschland 
en Oostenrijk. Griekenland werd tegen haar wil door de geallieerden 
in den strijd betrokken; Roemenië vocht eveneens aan de zijde van 
de geallieerden. Op 8 Mei 1915 werd het mailschip Lusitania, 
varende van NewYork naar Engeland op korten afstand van de 
lersche kust getorpedeerd. Als motief gaf Duitschland op, dat er 
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contrabande aan boord was. De verontwaardiging kende geen 
grenzen. President Wilson zond scherpe protestnota's naar Berlijn 
en eischte dat de duikbootoorlog beperkt zou blijven tot het torpe
deeren van oorlogsschepen. Aanvankelijk hield Duitschland wel 
rekening met dezen eisch. Begin 1917 werd echter de onbeperkte 
cluikbootoorlog afgekondigd door Duitschland en dit was de 
oorzaak, dat de Vereenigde Staten dit land den oorlog verklaarden. 
De hulp van de V. S. deed de balans overslaan in het nadeel van 
Duitschland en haar bondgenooten. Eind 1918 was de maat vol; de 
voedsel en grondstoffen schaarschte werden tengevolge van de 
blokkade steeds grooter en toen ook op het Westfront de militaire 
successen uitbleven, brak er een revolutie uit, die zich tot in het 
leger voortzette. De keizer en de kroonprins, die te velde vertoef
den, voelden zich niet meer veilig en namen de vlucht naar Neder
land. De keizer was eerst gast van graaf Bentinck op het kasteel van 
Amerongen, later werd hij te Doorn geïnterneerd, waar hij nog 
woont op het Huis te Doorn, dat door hem werd aangekocht; den 
kroonprins werd het eiland Wieringen als verblijfplaats aangewezen. 

De wapenstilstand werd op 11 November 1918 gesloten, waarna in 
Juni 1919 het vredesverdrag in de spiegelgalerij te Versailles (waar 
in 1871 de Duitschers den Franschen den vrede dicteerden) getee
kend werd.") De befaamde veertien punten van den President der 
Ver. Staten Woodrow Wilson vormden den grondslag van dit 
onzalige verdrag, dat de kiem voor den oorlog van 1939 in zich 
droeg. De vredesvoorwaarden waren zeer zwaar voor Duitschland 
en haar bondgenooten. Duitschland verloor al haar koloniën, die 
verdeeld werden onder Engeland, Frankrijk, België en Japan. Elzas 
Lotharingen werd weer Fransch, NoordSleeswijk kwam aan Dene
marken en Eupen en Malmédy aan België. Het moest zich bezettin
gen van het Saargebied, de Ruhr, het Rijnland en het Memelgebied 
laten welgevallen. Polen werd (als republieü) hersteld en de Duitsche 
gebieden OostPruisen en OpperSilezië bij het vroegere Russisch
Polen gevoegd. Het Oostenrijksche Bohemen werd de Republiek 
TsjechoSlovakije, waarbij nog Hongaarsch gebied werd ingelijfd. 
Het Oostenrijksche 2uidTirol werd aan Italië toegewezen, de haven 
van Triest en omgeving, Istrië, de Karst en later nog de haven 
Fiume eveneens. Hongarije verloor Zevenburgen aan Roemenië, 
Rusland Bessarabië aan voornoemd land. Het koninkrijk Zuid
Slavië (of YougoSlavië) werd ingesteld, het omvatte Servië, Mon
tenegro en BosniëHerzegowina. De Russische provincies Finland, 
Estland, Citauen en Letland werden onafhankelijk. Turkije verloor 
haar geheel Europeesch gebied, behalve Konstantinopel en het schier
eiland Gallipoli. In Azië verloor Turkije Armenië, dat een onafhan
kelijke ^staat zou worden (thans Russisch) en Syrië, dat een mandaat
gebied van Frankrijk werd, evenals Palestina en Transjordanië van 
Engeland. Smyrna en omliggend gebied en de eilanden voor de kust 
van KleinAzië werden aan Griekenland toegewezen. Mesopotamie, 
dat hoewel voor den oorlog Turksch, doch een zekere onafhankelijk
heid genoot, werd onder Engelsche bescherming gesteld. In 1927 
werd de Arabische Sheik Feisal onder de auspiciën van Engeland 
tot koning over dit gebied, dat thans Irak heet, verheven. Nu 
regeert er een kleinzoon van Feisal. MiddenArabië (voorheen 
Turksch), in het Arabisch Nedjed genoemd, is met goedvinden van 
Engeland en Frankrijk tot een onafhankelijk Sultanaat uitgeroepen, 
sinds 1932 heet dit gebied Saoudisch Arabië. Het wordt geregeerd 
(sinds 1925) door Sultan Ibu Saoud. WestArabië of Hedjaz (aan de 
kust van de Roodc Zee) dat ook voor den oorlog Turksch was, 
werd eveneens met goedvinden van Engeland sinds 1916 een 
koninkrijk onder koning Hussein (19161925). Thans regeert diens 
zoon. Behalve het verlies van koloniën en van verschillende deelen 
van het rijk moest Duitschland tusschen 1921 en 1926 een oorlogs
schatting van 60 milliard goudmark opbrengen, de oorlogsvloot uit
leveren, benevens kolen, schepen, vee en locomotieven. Het staand 
leger mocht niet sterker zijn dan 100.000 man, de dienstplicht was 

'■" Rusland had in Maart 1918 en Roemenië in Mei 1918 reeds 
vrede gesloten. 

verboden. Het contingent op de vloot mocht 15.000 man bedragen. 
Alle vestingen en andere militaire werken aan de W.grens moesten 
ontmanteld worden of geslecht. 

DE YVERTCATALOGUS 1941. 
Drie maanden later dan gewoonlijk is deze met spanning ver

wachte catalogus dan toch verschenen. Wat betreft uitvoering is 
deze 45e jaargang gelijk aan de vorige. 

Voor velen zullen echter de prijzen, voorkomende in deze nieuwe 
catalogus een teleurstelling zijn. Immers de meeste verzamelaars 
verwachtten in deze nieuwe uitgifte beduidend hoogere prijzen. Dit 
is echter slechts bij enkele gebieden het geval. Wanneer men de 
catalogus 1941 doorbladert en de notecringen vergelijkt met de 
catalogus 1940, zal men zien, dat de prijzen grootendeels hetzelfde 
zijn, zij het dan met hier en daar verhoogingen van 10 ä 25 pet., 
zooals wij dit in vorige jaren ook wel zagen. Enkele duurdere zegels 
van Duitschland (nr. 64 frs. 550.— werd frs. 1000.—), Oostenrijk 
(nr. 484 frs. 1000.— werd frs. 2000.—), België (nr. 350 frs. 450.— 
werd frs. 900.—) en Frankrijk (nr. 155 frs. 1000.— werd frs. 2000.—, 
nr. 32 frs. 100.— werd frs. 300.—, Vliegpost nr. 14 frs. 250.— werd 
frs. 650.—), zijn in prijs ongeveer verdubbeld. Eerstgenoemde prijs 
is de waardeering 1940 ongebruikt, de tweede prijs is de waardeering 
1941 ongebruikt. 

De basis van de Fransche franc van de catalogus 1941 is blijkbaar 
gelijk geweest aan die van 1940. Wij kunnen dit afleiden uit het 
feit, dat alle nog aan de post verkrijgbaar zijnde zegels der Engelsche 
gebieden ongewijzigd zijn gebleven. De prijzen der zegels van de 
Fransche, Italiaansche, Portugeesche en Spaansche koloniën zijn ook 
grootendeels ongewijzigd. De Belgische Congo en onze eigen over
zeesche gewesten vertoonen evenmin belangrijke stijgingen. Alleen is 
bij de nieuwste thans nog in koers zijnde zegels een stijging van ca. 
50 pet. doorgevoerd. Dit houdt ongetwijfeld verband met de waar
devermindering van de Fransche franc ten opzichte van de Neder
landsche gulden sinds de uitgifte van de catalogus 1940. Eenzelfde 
feit doet zich voor bij de ongebruikte nog aan de post verkrijgbaar 
zijnde zegels van Amerika. 

Dat Bulgarije 237 niet is verhoogd, hoewel Bulgarije wel is 
bewerkt, is als een besliste fout te beschouwen. Immers dit zegel 
stond reeds begin 1940 midden in de belangstelling der ver
zamelaars. 

De prijzen van alle betere zegels van Danzig zijn over de geheele 
linie ongeveer verdubbeld. 

Wat betreft de Randstaten (Estland, Letland en Litauen) zijn in 
het bijzonder de herinnerings en weldadigheidsseries van de laatste 
jaren in noteering verdubbeld, terwijl bij Estland en Letland ook het 
meerendeel der overige zegels met 50 ä 100 pet. is gestegen. 

Bij Liechtenstein vindt men vanaf nr. 70 een stijging van gemid
deld 40 pet. Nr. 122 was een der weinige zegels welke niet werden 
verhoogd. 

Ook Luxemburg vertoont zooals te verwachten was belangrijke 
verhoogingen, bijv. nr. 140 steeg van frs. 2000.— tot frs. 3500.—. 
Een fout is het m.i. echter, dat het volledige velletje eveneens 
frs. 3500.— staat. De zegels van Memel hebben een flinke stoot naar 
boven gekregen. Het meerendeel der zegels is 100 ä 200 pet. 
gestegen. 

Inzake Nederland biedt de Yvert 1941 geen nieuws. De voor 
Nederland aangebrachte verhoogingen zijn zeer gering en vallen 
onder de groep 10 a 25 pet. Nederland nr. 48 werd ongebruikt frs. 
850.—, gebruikt frs. 550.—, nr. 64 werd ongebruikt frs. 750.—, 
gebruikt frs. 600.—, nr. 93 werd ongebruikt frs. 900.—, gebruikt 
frs. 750.—, nr. 128 werd ongeveer frs. 300.—, gebruikt frs. 
300.—. Daarentegen staan m.i. te hoog geprijsd de nieuwe 
Nederlandsche opdrukken van 5 ets. t.m. ƒ 5.—. De notee
ring frs. 1080.— zou m.i. in verhouding tot de overige ongebruikte 
voor kort nog in koers zijnde zegels moeten zijn ca. frs. 530.—. 
Yvert heeft blijkbaar verwacht, dat deze opdrukken slechts korten 
tijd zouden worden gebruikt en deze zegels daarom thans reeds 
hoog geprijsd. 
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Zooals te verwachten was, zijn ook de zegels van Polen gestegen, 
doch de verhoogingen gaan meestal de 40 pet met te boven Eenige 
uitzonderingen zijn 

nr 88, steeg van frs 800 — tot frs 2000 — en de zegels, uit 
gegeven van 1933 af, welke veelal met meer dan 100 pet naar 
boven gingen 

De serie General Gouvernement 1940, bestaande uit 26 waarden, 
noteert frs 750 — 

Evenals bij Memel zijn de zegels van het Saargebied met 100 ä 200 
pet verhoogd De grootste stijging vertoonen 

nr 17a van frs 2500— op frs 7500—, 
nr 17b van frs 1500— op frs 4000—, 
nr 30 van frs 2000— op frs 5000—, 
nr 31 van frs 450— op frs 1500—, 
nr 131 van frs 1750 op frs 6000 — 
De overige hoogste waarden van de weldadigheidsseries zijn tot 

ongeveer den drievoudigen prijs gestegen 
De eerste serie van Slowakije is met ca 100 pet gestegen 
Oud-Zwitserland is met 20 a 40 pet gestegen, hetgeen bij deze 

uitermate dure stukken veel uitmaakt 
Een bijzonder groote stijging vertoont nr 1 gebruikt van 

frs 50 000— op frs 85 000 —, nr 16 ongebruikt van frs 2000 — 
op frs 3000 — Van Nieuw-Zwitserland stegen met ca 200 pet de 
hoogere franc-waarden in ongebruikte exemplaren Deze laatste 
stijging hjkt mij onjuist Een dergelijke stijging zou juist zijn geweest 
voor deze hoogere v/aarden met een der opdrukken van de Volken 
bond Deze zegels zijn echter met slechts ca 50 pcti verhoogd 

BIJ Tsjecho-Slowakije vinden wij ook vele verhoogingen, veelal 
van 30 tot 100 pet 

BIJ de vroegere Duitsche Kolomen zijn de stijgingen zeer afwij 
kend Gebruikte zegels zijn veelal met 50 pet gestegen, de onge 
bi Ulkte zegels stegen met meer dan 40 pet Duitsch Oost-Afrika bijv 
vertoont in het geheel geen stijging, terwijl de prijzen van de zegels 
van Togo daarentegen met ca 50 pet zijn gestegen 

De zegels der met speciaal genoemde landen zijn grootendeels tot 
en met 20 pet gestegen 

EERSTE SUPPLEMENT OP YVERT-CATALOGUS 1941. 
Tot de landen, welke in de nieuwe Yvert niet zijn verhoogd, 

behoort Oostenrijk Dat dit niet juist is, weten wij allen Het is 
dus een verheugend feit, dat in het eerste supplement, verschenen 
op 25 December j l , deze fout wordt hersteld, doordat speciaal de 
zegels van Oostenrijk een goede beurt krijgen Bijna alle zegels 
zijn verhoogd De verhooging is ongeveer 50 tot 300 pet De belang
rijkste verhoogingen zijn nr 117 frs 450— in 1940, frs 450— m 
1941, frs 1250— in supplement, nr 133 frs 500— in 1940, frs 
600— in 1941, frs 3000 in suppl , nr 134 frs 500— in 1940, frs 
600— in 1941, frs 2500— in suppl , nr 135 frs 1000— in 1940, 
frs 1250 — in 1941, frs 4000 — in suppl , nr 427 en 429 frs 450 — 
m 1940, frs 450 — in 1941, frs 1000 — m suppl , nr 430 frs 350 — 
in 1940, frs 500 — in 1941, frs 800 — in suppl , nr 430a frs 750 — 
m 1940, frs 750 — m 1941, frs 1750 — in suppl Hier maakt Yvert 
m 1 een fout, want het prijsverschil tusschen frs 800 — en frs 
1750— lijkt mij niet juist Immers van nr 430 bestaan 40000 
exemplaren en van nr 430a inclusief de blokken 60000 
exemplaren, d w z 20000 los en 10000 in blokken van vier 
Trouwens het geheele blokje van nr 430a wordt in het supplement 
geprijsd frs 5000—, hetgeen niet juist kan zijn indien frs 1750 — 
voor een enkel exemplaar goed is M i zou de juiste noteering zijn 
nr 430a frs 1500 — en het blokje frs 7000 — 

N r 458a frs 300— m 1940, frs 400— m 1941, frs 1000— in 
suppl , nr 484 frs 1000— in 1940, frs 2000 in 1941, frs 5500 — 
in suppl De zeldzame krantenzegels nr 2, 3 en 4 zijn vanzelf
sprekend ook belangrijk verhoogd Alle-n zeggen deze noteeringen 
mmder, omdat bij de oude ongetande exemplaren de hoedanigheid 
van het zegel enorm kan verschillen Deze krantenzegels noteeren 
in het suppl nr 2 ongebr frs 50 000—, gebr frs 13 500—, nr 
3 ongebr frs 160 000 —, gebr frs 225 000,—, nr 4 ongebr 
fts 40 000—, gebr frs 20 000— Bovendien werden nr 5 en 6 in 
het supplement ongeveer in prijs verdubbeld Tenslotte stegen de 
drie hoogste waarden der K Ü K Feldpost tot frs 600 —, frs 
500 —, resp frs 2000 — 

BIJ Duitschland worden eemge blokken verhoogd, alsmede de 
hiermede overeenkomende losse zegels, terwijl voorts de Wagner-
serie 1933 meer dan verdubbeld wordt 

BIJ Nederland worden verhoogd nr 64 ongebr frs 1000 —, 

gebr frs 800—, nr 93 ongebr frs 1250—, gebr frs 1000—, 
terwijl de Tentoonstellmgszegels 1924 werden verhoogd tot 
frs 125 — per stuk 

Het IS dus bewezen, dat de uitgever van de catalogus Yvert & 
Tellier Champion doende is enkele fouten, welke zijn ontstaan door 
een onverwacht vlotte prijsstijging van enkele gebieden resp uit
giften, te herstellen in de supplementen 

In verband hiermede, geloof ik, dat een ieder, die de nieuwe 
Yvert catalogus rustig bestudeert, tot de conclusie komt, dat, in het 
oog houdende de omstandigheden, waaronder deze in Nederland 
het meest gebruikte catalogus is verschenen, met de samenstelling 
van deze catalogus een goed werk is geleverd Ook thans nog 
beduidt deze catalogus voor de prijsbepaling der zegels tamelijk veel 

Moge deze catalogus spoedig overal in den lande verkrijgbaar zijn 

EENIGE OPBRENGSTPRIJ2EN VAN DE 292ste POSTZEGEL
VEILING OP 27, 28, EN 29 JANUARI 1941. J. L. VAN DIETEN, 

NOORDEINDE 37, DEN HAAG. 
De prijzen, welke op de afgeloopen veiling besteed 

den WIJ een goed jaar geleden „fantastisch" genoem 
zijn dan ook wéér hooger dan alle vroeger genoteerde 
Hierbij nog enkele speciale voorbeelden 
Nederland 1852 postfrisch blok 5 c 
Nederland 1852 gebruikt blok 5 c 
Nederland 1852 gebruikt blok 10 c 
Nederland 1852 gebruikt blok 15 c 
Nederland 1905 10 gld postfrisch 
Indie Java hoogstaand 2 50 gld 
Indie Java kopstaand 2 50 gld 
Indie Bezit Buiten 2 50 gld 
Suriname DO X postfrisch 
België R Kruis 1918 m postfrissche blokken 
Beieren 1 Kr zwart No 1 
Oostenrijk Jub 1910 
Oostenrijk K U L Veldpost I 
Saargebied Sarre-Beieren compl postfrisch 

werden, zou-
d hebb 
opbren 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

en Ze 
gsten ' 

520 — 
350 — 
400 — 
510 — 
80 — 

205 — 
195 — 
195 — 
68 — 
650 — 
405 — 
260 — 
132 — 
242 — 

J^pr 

ïiK^ezomdcm 
„TE LAAT VERSCHIJNEN VAN H E T MAANDBLAD". 

De redactie van ons lijfblad heeft gemeend zich te moeten verde
digen tegen klagers door uitvoerig de moeilijkheden, waarmede 
men te kampen heeft, weer te geven 

Geachte Redactie de meeste van Uw abonné's kennen heusch die 
moeilijkheden wel, althans ik persoonlijk ken ze zeer goed Ik heb 
jarenlang in de redactie gezeten van een vrij groot maandelijksch 
orgaan van een eerste klas voetbal vereeniging, dus ik weet het 
grondig 

Ik heb echter over het eeheel een andere meening Dat men 
klaagt over het te laat verschijnen van het Maandblad, moet U als 
muziek in de ooren klinken en is de beste pluim, welke men op Uw 
hoed kan steken Het is het allerbeste bewijs, dat het Maandblad 
populair en graag gelezen is Wanneer het Maandblad de menschen 
niet zou interesseeren, dan zou men niet klagen, heusch dan hoort 
U niets Doch, daar iedereen omstreeks den 15en naar de brievenbus 
kijkt, niets vind en dan een beetje heetgebakerd klaagt, moet voor 
U H E T bewijs zijn hoe buitengewoon het Maandblad door iedereen 
op prijs gesteld wordt 

Ik vond het destijds heerlijk als wij wat laat waren met het 
„clubblad", dat ik dan plenty telefoontjes kreeg „of het clubblad 
nooit kwam" ' Dat was voor mij het teeken, dat er interesse bij de 
zaak was A W H DE KOK 

Hector Treubstraat 20, Bussum 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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De hoofdredacteur is den heer D e K o k dankbaar voor zijn 
„troost". Een lezer uit Groningen liet zich in gelijken, -waardceren-
den geest uit. Iemand uit Loenen (Veluwe) schreef, dat zij (hij) tot 
zijn (haar) verbazing uit bedoelde verdediging op blz. I van het 
Januarinummer bemerkte, dat er nog personen zijn, die klachten 
d u r V e n te uiten over het te laat verschijnen van het Maand
blad en zich steeds er over verwonderd-heeft, hoe het gelukte dat 
steeds te doen uitkomen, zooals tot dusverre geschiedde en daarvoor 
alle waardeering had. Zulke geluiden geven „den burger moed". Bij 
een oplaag van 6400 exemplaren kan men het nu eenmaal niet ieder 
naar den zin maken. Men kan er van verzekerd zijn, dat hoofd
redactie, administratie en drukker doen wat zij kunnen, om het 
Maadblad op tijd te doen verschijnen. De drukker heeft de loffelijke 
gewoonte, om aan de hoofdredactie p e r e x p r e s s e een exemplaar 
van het nummer toe te zenden op het oogenblik, dat de expeditie 
daarvan geschiedt. Deze expresse van het Januarinummer ontving 
de hoofdredactie op Zaterdag 18 Januari 1941 om 7.00 uur v.m.; 
zij was op den 17 e n te Rotterdam afgestempeld. Het Maandblad is 
dus 1 7 e n 18 J a n u a r i te Rotterdam door de drukkerij verzon
den. Daar 19 Januari op een Zondag viel, moesten de lezers dus 
zeker den 20en per eerste postbestelling het Januarinummer in hun 
brievenbus hebben gevonden. Feit is, dat verschillende lezers dat 
eerst op 21 of 22 Januari (per namiddagpost) hebben ontvangen. 

Daarnaar zal dezerzijds een onderzoek worden ingesteld. 

Dit onderzoek is thans ingesteld. Vroeger geschiedde de expeditie 
(van 1000 kilo !) in één vracht per auto. Thans is vervoer per 
auto, wegens de benzineschaarschte, niet meer mogelijk, zoodat 
deze per carrier in 5 vrachten, ieder van 200 kilo, moet geschie
den, wat verdeeld wordt over meerdere dagen (laatstelijk over 
Vrijdagnamiddag 17, Zaterdag 18 en Maandag 20 Januari). Dat 
de postdienst in het zwaar getroffen Rotterdam nog niet geheel 
normaal werkt, bewijst wel het volgende staaltje: de drukker 
bracht persoonlijk een expressebrief voor den administrateur te 
Rijen naar het Beursstation, om per z.g, „spoorexpresse" (dus met 
een spoorzegel — uiterste spoed !) te worden verzonden. De 
zending werd afgegeven op Zaterdagmiddag om 14.00 uur aan het 
Beursstation te Rotterdam en bereikte den administrateur op . . . . 
Maandag d.a.v. om 9.00 uur ! In dien tusschentijd hebben toch 
ettelijke treinen het traject Rotterdam—Gilze-Rijen afgelegd en 
een dergelijk spoedstuk, dat toch Zaterdagsavonds lang en breed 
aldaar had behooren te zijn bezorgd, moet anders op Zondag 
besteld worden. 

Het vorenstaande illustreert voldoende, met welke moeilijkheden 
de expeditie i;e kampen heeft, weshalve ongeduldige lieden niet te 
vroeg moeten klagen of kritiek uitoefenen. 

HOOFDREDACTIE, 

DE ZOMER- EN KINDERZEGELS VAN NEDERLAND. 
Reeds gedurende veel jaren ga ik, wanneer bovengenoemde 

zegels in koers zijn, ter betaling van mijn frankeering bij abonne
ment, naar het postkantoor om daar die zegels te koopen en te 
laten stempelen. Steeds opnieuw, als ik de afstempeling der vellen 
door den ambtenaar gadesla, komt de gedachte bij mij op: waarom 
deze zegels niet Tête Bêche op de vellen gedrukt ? Bij de tegen
woordige rangschikking zijn doorgaans de zegels, die het onderste 
halfrond van het stempel ontvangen, onooglijk geworden, omdat 
het stempel den z.g. kop, in het algemeen het zegelbeeld, ontsiert. 

De voorstelling van onze weldadigheidszegels, zooals wij die den 
laatsten tijd gewoon zijn, vermeldt beneden den bijslag en den 
geldigheidsduur, daarboven „Nederland" en dan volgt de voet van 
het zegelbeeld. Als men deze verdeeling van het zegelbeeld hand
haaft, geeft het Tête Bêche drukken voldoenden waarborg voor 
een kopvrije afstempeling voor frankeering bij abonnement. 

Nu is het wellicht mogelijk, dat het zegelbeeld in de toekomst 
een andere verdeeling te zien zal geven, dan hierboven beschreven. 
Als dat toekomstige zegelbeeld, bij Tête Bêche-druk, niet kopvrij 
gestempeld kan worden, zou het dan voor de P.T.T. een onover
komelijk bezwaar zijn om aan kantoren, waar veel frankeering bij 
abonnement voorkomt, een kleiner stempel te verstrekken ? Dat 
P.T.T. met gerechtvaardigde wenschen rekening houdt, is ons o.a. 
gebleken uit het feit, dat de groote kantoren een stempel 
„Posterijen" hebben ontvangen, waarmede aan de klachten over 
krassen met gekleurd- en analinepotlood over niet of onvoldoend 
gestempelde zegels tegemoet werd gekomen. 

Voorloopig echter bepalen wij ons tot ons voorstel: Tête-Bêche-

druk. Zijn hieraan bezwaren verbonden ? Mogelijk wel: veel verza
melaars zullen niet van iedere waarde slechts één exemplaar willen 
bezitten, doch, naar wij ons voorstellen, een los plus een Tête-
Bêche-paartje. De meeste zullen zich echter door dit financieele 
bezwaar niet laten afschrikken, als het voordeel van een betere 
afstempeling daar tegenover staat. Het Tête Bêche-drukken zal 
dus leiden tot grooter opbrengst van de zegels door stijgenden 
verkoop aan verzamelaars. Van de zijde der organisatoren van de 
uitgifte der Zomer- en Kindzegels verwacht ik dan ook geen 
bezwaar. Ik geloof, dat het uitgeven van Tête Bêche-vellen hun 
kas zal spekken en de verschillende instellingen, die in aanmerking 
komen voor de te verdeelen overwaarde van de zegels, zouden er 
wèl bij varen. 

Ook de handelaar, die de vele afgestempelde vellen voor fran
keering bij abonnement ontvangt, zal tegen ons voorstel geen 
bezwaar hebben. Hij behoeft zich niet langer, bezorgd, af te 
vragen: h o e zal ik mijn zegels — gestempeld — terug ontvangen ? 
daar de Tête Bêche-druk voor een groot deel een eind zal maken 
aan zijn klacht van alle jaren: stempels juist diir, waar hij ze 
liever niet ziet. 

Er kunnen natuurlijk tegen mijn voorstel bezwaren bestaan, 
waarover ik niet oordeelen kan. Blijken deze werkelijk te bestaan, 
dan zullen wij ons bij de tegenwoordige wijze van drukken moeten 
neerleggen. Bestaan deze druk-technische bezwaren niet, dan 
zouden wij gaarne aan de bevoegde instanties in overweging 
willen geven om het door ons aan de hand gedane idee eens nader 
te overwegen. 

Leeuwarden, Januari 1941. TH. GROENVELD, 
Eewal 56, Leeuwarden. 

EERE WIEN EERE TOEKOMT ! 
In de aflevering van 16 Nov. 1940 van dit Maandblad wordt in 

het artikel „De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren" uitbundige lof toegezwaaid aan „den energieken, wakkeren 
en waakzamen secretaris, den heer M. J. H. Toorens", voor zijn 
onthullingen in datzelfde nummer. 

Omdat mij ter oore kwam, dat genoemde onthullingen, welke — 
voorzoover zij de zaak L. te 's-Giavenhage betreffen — allerminst 
aan den heer Toorens zijn te danken, nog steeds de gemoederen 
bezig schijnen te houden, komt het mij juist voor alsnog mede te 
deelen, dat het aan de vakkennis en oplettendheid van den heer 
R. B o e k c m a, postzegelhandelaar te 's Gravenhage te danken is, 
dat de uitgebreide vervalschingen door L. gepleegd, aan het licht 
zijn gekomen. Zoo aan iemand, dan komt dank toe aan den heer 
Boekema die mij en veel andere verzamelaars niet alleen voor 
financieele schade, doch ook voor een philatelistische desillusie 
heeft bewaard. 

Het ware m.i. juister geweest indien de heer Toorens bij „zijn" 
onthullingen de ware bron met name had genoemd, opdat de heer 
de Bas zijn lof aan de juiste persoon had kunnen doen toekomen. 

J. H. BELTMAN. 
Riouwstraat 200; 's-Gravenhage. 

De hoofdredacteur van het Maandblad was zoo vriendelijk mij 
gelegenheid te geven een onderschrift te geven n.a.v. het boven
staande stukje van den heer H. Beltman. 

Ik heb de moeite genomen mii'n stukje opnieuw op te slaan, ten 
einde vast te stellen of ik al dan niet aanspraak maakte op de eer, 
welke mij niet toekwam. 

Ik heb echter duidelijk geschreven, dat „door oplettendheid van 
enkele onzer leden" de bewuste vervalschingen werden vastgesteld. 

In hoeverre genoemd lid hierin zijn aandeel heeft gehad is mij 
niet bekend. Het bestuur gaf mij de opdracht het noodige te ver
richten, opdat verzamelaars voor deze gevaarlijke vervalschingen 
zouden worden gewaarschuwd. 

Persoonlijk werden door mij elders enkele vervalschingen achter
haald. M. J. H. TOORENS. 

Secr.: Ned. Ver. van P. H. 

Wat W. G. d. B. op blz. 213/'40, rechter kolom, regel 16 van 
boven schreef omtrent de hoedanigheden van den secretaris der 
Nederlandsche Vereeniging van Pcstzegelhandelaren, handhaaft hij 
algeheel. Hij heeft niet het genoegen den heer M. J. H. T o o r e n s 
„persoonlijk" te kennen, maar onderhoudt in zijn meervoudige 
philatelistische hoedanigheden nauwe betrekkingen met genoemde 
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Vereeniging, welke hem aanleiding geven haar secretaris te ken
schetsen, zooals geschiedt. Bovendien volgt in het Novembernum
mer van ons Maandblad 1940 op het artikel: „Ernstige Waar
schuwing", een artikel: „Verzamelaars let op Uw zaak", waarvoor 
de Nederlandsche Philatelie aan den heer Toorens dank is ver
schuldigd. Een en ander doet mets af aan de verdiensten van den 
heer R. B o e k e m a, waarvan wij hierboven met waardeering en 
erkentelijkheid kennis namen. 

HOOFDREDACTIE. 

AAN HET VERKEERDE ADRES. 
Het komt herhaaldelijk voor, dat lezers van ons Maandblad, die 

schrijven op advertenties, hun brieven — ook wel adresverande
ringen — richten aan de hoofdredactie. Dit veroorzaakt vertraging 
voor henzelf, alsmede onnoodig werk en extra portokosten voor 
de hoofdredactie. Dergelijke brieven behooren rechtstreeks te 
worden gericht aan de administratie van ons Maandblad, Pastoor 
Oomenstraat 297E te Rijen (N.Br.). 

Ook wendden verschillende leden zich tot de hoofdredactie om 
keuring van of inlichtingen omtrent zegels. Voor zoover zulks de 
zegels van Nederland en zijn Overzeesche Gewesten betreft, 
beschikt de hoofdredactie over een uitstekend expert in den 
persoon van den Redacteur, die deze rubriek behandelt. Ter zake 
van andere zegels moet — enkele uitzonderingen daargelaten — 
de hoofdredactie verwijzen naar de handelaars-experts of naar 
den Bondskeuringsdienst, Statenlaan 97 te s-Gravenhage. 

HOOFDREDACTIE. 

LATE AANKONDIGING VAN NIEUWTJES ? 
In de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „D e P h i l a t e 

l i s t " te G e l e e n oefende de heer D. kritiek uit op te late aan
kondiging van nieuwe uitgiften, (zie verslag „G e 1 e e n" in het 
vereenigingsnieuws van dit nummer). Ook in deze is de kritiek 
makkelijker dan de daad en kan men het nu eenmaal niet iedereen 
naar den zin maken. 

De hoofdredacteur verzorgt zelf de rubriek „Nieuwe Llitgiften 
Europa en Overzee". De gegevens hiervoor ontleent h'j aan: 

Ie. zendingen door eenige handelaren (zendingen ui„ Frankrijk 
en Engeland staan stop); 

2e. mededeelingen in eenige binnenlandsche nieuwsbladen en van 
fotobureaux; 

3e. een zestal buitenlandsche tijdschriften; 
4e. mededeelingen van redacteuren, vaste e.a. medewerkers 

alsmede van belangstellende lezers. 
Deze gegevens worden tusschen den len en 5en van elke maaud 

tot de bekende rubriek in ons Maandblad verwerkt. Na den 5eti 
moet deze arbeid worden afgesloten, daar men anders de kans 
loopt, dat het Maandblad, tengevolge van de heen- en weerzending 
der te corrigeeren drukproeven, te laat verschijnt. In den tijd 
tusschen den 5en en lOen van elke maand moeten dus de cliché's 
der te publiceeren nieuwe uitgiften worden vervaardigd, den tekst 
met cliché's worden gezet en de geïllustreerde drukproeven 
worden gecorrigeerd, wat gepaard gaat met diverse verzendingen 
heen en weer. Dit neemt niet weg, dat — dank zij de medewerking 
van den clichéfabrikant en den drukker — tusschen den 5en en 
den lOen soms nog late nieuwtjes worden opgenomen. Als regel 
geldt, dat hetgeen na den 5en verschijnt tot een volgend nummer 
van ons Maandblad moet blijven liggen. Dag- en weekbladen 
kunnen dus veel spoediger nieuwtjes publiceeren dan ons 
„M a a n d"blad, dat op dit gebied doet wat het kan en — aan 
de hand van de buitenlandsche tijdschriften — de ervaring op 
heeft gedaan, dat het n i e t t e l a a t i s — i n t e g e n d e e l ! Deze 
ervaring zal de heer D. eveneens opdoen, als „De Philatelist" te 
Geleen ingaat op zijn voorstel, zich op een buitenlandsch blad te 
abonneeren, dat dan toch zeker langs alle leden moet rondgaan. 

HOOFDREDACTIE. 

MOOIE 

SPECIAAL-CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESCHE GEWESTEN. 

Van verschillende zijden werd en wordt regelmatig gevraagd 
wanneer de volgende editie van bovengenoemd boekje zal ver
schijnen ? 

Medegedeeld kan worden, dat voorloopig een nieuwe uitgaaf 
n i e t zal verschijnen. 

De oorzaak daarvan ligt in het feit, dat in Mei v.j. alle cliché's 
te Rotterdam verloren gingen. Hierbij bevond zich materiaal, dat 
niet direct is te vervangen. Het bijeenbrengen van de benoodigde 
cliché's voor de beschrijving van de eerste emissie is bovendien 
zeer moeilijk. 

Tenslotte is de tijd niet rijp om een nieuw werkje met prijzen 
samen te stellen, daar deze tot heden geen vaste basis hebben 
gevonden. In den tijd tusschen samenstellen en beschikbaarstellen 
voor de verzamelaars kunnen de waardeeringen reeds aanmerkelijk 
veranderd zijn. 

Tijdig zal bekend worden gemaakt, hoe en wanneer een nieuwe 
uitgave zal verscliijnen. 

Bestuur Ned. Ver. van 
Postzegelhandelaren. 

GEEN UITNOODIGINGSKAARTEN MEER NOODIG V O O R 
VERGADERINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
De Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist' ' 'zond het 

volgende verzoekschrift aan den Procureur-Generaal bij het Ge
rechtshof te Amsterdam: 

Amsterdam, 17 Januari 1941. 
Edel Groot Achtbare Heer , 

Bij beschikking van U.E.G.A. (03737—1940) is aan onze Vereeni
ging toestemming verleend tot het houden van onze bijeenkomsten 
(tweemaal per maand). 

De uitnoodigingskaarten tot het bijwonen van deze bijeen
komsten worden steeds aan onze leden toegezonden. 

Nu komt ons ter oore, dat voor Vereenigingen op Cultureel, 
Sociaal en Wetenschappelijk gebied wèl de toestemming tot het 
houden van bijeenkomsten van U.E.G.A. vereischt is, doch dat 
dergelijke Vereenigingen, in het bezit van de toestemming van 
U.E.G.A., niet langer aan ieder lid telkenmale een uitnoodigings-
kaart behoeven toe te zenden. 

Aangezien onze Vereeniging (postzegelverzamelaars) zich ook 
tot de hierboven-vermelde groep mag rekenen, verzoeken wij 
U.E.G.A. beleefd, ons te willen berichten of wij in den vervolge 
het kostbare en tijdroovende werk van rondzenden van uitnoo
digingskaarten kunnen achterwege laten en kunnen volstaan met 
de publicatie van de data onzer bijeenkomsten in het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie." 

Bij voorbaat vriendelijk dankend, 
U.E.G.A. dienstv. 

Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" 
w.g. G. MIK, Secretaris. 

Op dit verzoek werd — blijkens een daarop geplaatst groot 
vierkant stempel met de woorden „ G e e n B e z w a a r , De 
Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie, w.g. Van Thiel; 
Amsterdam, 18 Januari 1941". — g o e d g u n s t i g b e s c h i k t . 

Hulde aan de A. V. P. voor haar initiatief ! Van haar succes 
kunnen alle andere philatelisten-vereenigingen in den lande 
profiteeren en wordt het werk harer secretarissen aanmerkelijk 
verlicht. 

POSTZEGELZENDINGEN NAAR EN UIT H E T 
BUITENLAND. 

Naar aanleiding van het gestelde op blz. 29 van het Januari
nummer van ons Maandblad schrijft de heer J. H. B r o e k m a n , 
Stadionkade l/III, Amsterdam-Zuid-2, aan de hoofdredactie: 
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64 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

„In „Sammler-Woche" (nummer van 5 Januari 1941) lees ik op 
blz. 14 (in de rubriek „Allerlei") het volgende: 

„Das Briefmarken-Aus- und Einfuhrverbot musz genau beachtet 
werden. Es gilt auch gegenüber dem General-Gouvernement und 
allen besetzten Gebieten e i n s c h l i e s z l i c h d e n N i e d e r 
l a n d e n . Unter dieses Verbot fällt auch der sogenannte Zuadres-
sierungstausch und Uberfrankaturen". 

In de praktijk had ik wel bemerkt, dat deze regels in acht 
g nomen moesten worden, maar zó ó d u i d e 1 ij k, als hierboven, 
heb ik het nergens neergeschreven gevonden." 

BEEEDIGD PHILATELISTISCH MAKELAAR. 
Onlangs is voor de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage 

de heer J. R. Prent Jr. beëedigd tot philatelistisch makelaar. 
De heer Prent genoot als firmant van den Postzegelhandel J. 

Prent en Co. reeds bekendheid als expert, in 't bijzonder in het 
buitenland. 

De Postzegelhandel J. Prent & Co. is lid van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren en gevestigd te 's-Gravenhage 
W. Sneeuwklokjesstraat 18; postbus 6009; Tel. 334187; giro 
258448. 

DE PHILATELIE IN DE PERS. 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft sedert medio Decem-

"ber 1940, ook — om de veertien dagen — een postzegelrubriek 
geopend, die verzorgd wordt door den redacteur voor letteren 

. en kunst, den heer P_ V e r d o e s. De Directie van de N. R. C. 
verklaarde zich bereid — desgewenscht — cliché's van postzegels, 
welke zij heeft geplaatst, voor ons Maandblad in bruikleen af te 
staan. Wij betuigen de Directie van de N. R. C. voor deze bereid
willigheid onzen weigemeenden en hartelijken dank. 

HOOFDREDACTIE. 

HUMOR IN POSZEGELS. 
REPUBLICA DOMINICANA. 

Ach ! Wie, die dit aardige 
plaatje ziet zal, bij het aan
schouwen ervan, niet in stilte 
terugdenken aan den goeden 
ouden tijd, toen we nog wat 
graag op vaders of grootva
ders knie klommen en ons 
stijf tegen hen aan nestelden 
om er niet even gauw weer 
af te duikelen ? Hoe blij wa
ren we dan, als die stoere wer
kers even tijd hadden om een 
rood, blauw of zwart potlood 

plus 'n paar groote vellen papier voor den dag te halen en dan pop
petjes en scheepjes voor ons te teekenen en uit te knippen ! Hoe 
steeg onze vreugde ten top als ze van oude kranten een aantal kleine 
en groote scheepjes vouwden, die we dan met een touwtje aan 
elkaar vastmaakten en daarna over tafel of over den vloei 
slierden tot ze, 't een na 't ander — soms allemaal tegelijk — kap
seisden en ijselijk verongelukten . . . . 

De geniale teekenaar van dit zegeltje moet bij z'n werk wellicht 
aan die goede tijden van weleer hebben teruggedacht en daardoor 
zoodanig zijn geïnspireerd, dat hij lak had aan de praktijk en alleen 
z'n herinneringen in dit teekeningetje den vrijen loop liet ! 

Wij, oudere Philatelisten — rijp geworden door eigen levenserva
ringen — hopen zelfs, dat veel vaders en grootvaders van tegen
woordig zich gedrongen zullen voelen eens te probeeren, of ook zij 
nog kans zien de kleintjes van thans met dit aardige gepruts bezig 
te houden en aan zich en hun huis te binden; we feliciteeren hen 
van harte, als ze daarin slagen. 

We vergeven den teekenaar dan ook gaarne de abnormale hoogten 
der scheepjes — die, ofschoon ze bovenop het water liggen en de 
zeilen door den hevigen wind bol staan, ditmaal niet allemaal tege
lijk kapseizen — uit piëteit voor 's mans goede bedoelingen en ge
dachten. . . . 

Hulde en dank aan dezen nobelen teekenaar, die ons de goede 
dagen van weleer op deze wijze in herinnering bracht en aan de 
autoriteiten, die het idiote er van niet zagen — misschien ook niet 
wilden zien — en ons met de uitgifte, zij het waarschijnlijk onbe
wust, blijvend vreugde bereidden! N . A. ZILVER. 

Kan afgeven twee series Roode Kruis België (zijn niet opgeplakt 
geweest !) voor 200 gulden per serie. Verder een prima verzame
ling met veel Europa, Duitschc en Fransche Koloniën alleen 
gebruikt, (geen Zuid Amerika en derg.) over 100.000 frs. 
Vraagprijs ƒ 3000.—. Ook in ruil tegen series van Nederland en 
Koloniën. Geen opzichtzending. (82) 

F. J. HARTERINK. Eewal 48, Leeuwarden. 

HET ADRES voor 
K O O P en V E R K O O P 
van Uw POSTZEGELS is 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
G E V E S T I G D S E D E R T 1886 

HILVERSUM Filiaal AMSTERDAM 
Surinamelaan 31 Gravenstr. 17 a/d. N. Kerk. 
Tel. 4323 . Giro 1700. Tel. 47103. 

Van 17 Februari tot 21 Februari zal onze 

VEILING 
plaats hebben in Café Restaurant „Riche", 

Buitenhof, Den Haag. 
Voor onze volgende veiling 
hebben wij reeds inzendingen 
ontvangen en worden nog 
gaarne verdere inzendingen 

ingewacht. 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwstraat 26 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOOKEN, Rotterdam. 
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TE KOOP GEVRAAGD 
NEDERLAND BRANDKASTSERIE 

Postbewijszegel f 4,— 
Interneeringszegels bruin. 

C. TER RIET, 
Broekheurnerweg 102, Enschede. (»,) 
Z O O L A N G D B V O O R R A A D S T R B K T 
Alle Rinderzegels 1925 1939: 17 series, dy waarden f 16,— 
Alle Kinderzegels in roltanding: 8 series, 31 waarden f 18,40 
Alle Zomerzegels 1935-1940: 6 series, 28 waarden f 32s 
Alle oveage zegels Nederland en Kolomen prijs op aanvraag 
Postzegel voor antwoord bijsluiten. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

Sluit U aan bij de rondzendkring 
„FLARDINGA" 

Postbus 34, Vlaardmgen Gironr. 400573. 
Bijdrage ƒ 1 50 per jaar. Voor de leden een 
pracht-aanbieding van 100 versch. postzegels 
voor ƒ 3 25 franco aanget. met een winkel
waarde van minsten ƒ 6.— Dus de contributie 
reeds de eerste de beste keer ruim er uitge
haald Geldig tot 25 Febr. 1941. Vraagt pros-
pecti. Eenige verz. Duitsche Kolomen, Yv 
frcs. ± 950, slechts ƒ 19.— franco aanget. 
Betaling vooruit op onze girorekening. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
Is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 
's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O E I w F B O E K E i V i A . 
PRACHTOBJECT TE KOOP 

voor den meestbiedende: 
Een speciaalverzameling PORTZEGELS van 
1870 en 1881 van Nederland met zeer veel 
typen, plaatfouten, afwijkingen, enz., zeer ge
schikt tot verder specialiseeren en uitbreiden. 
± 300 stuks, tezamen verscheidene honderden 
guldens waarde. Ook nog vele andere mooie 
Zegels van Nederland en Koloniën. 

H . VAN RIEZEN, Lid U. Ph. V. 
Oosterkade 24bisA. Utrecht . (66) 

K. M I C K E , 
AMSTERDAM Z , SCEPENLAAN 9, 
agent voor buitenlandsche huizen, 

vraagt loopend offerte tegen uitersten 
handelarenprijs voor: 

PAKKETTEN EN BUNDELS (50 of 100 st.) 
van GRIEKENLAND, EPIRUS, KRETA, 
ALBANIË, ENZ., PORTUGAL EN PORT. 

KOLONIËN. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

VEILING 
COMBINATIE 
M. J. H. Toorens & R. Kormos. 

POSTBUS 111, DEN HAAG. 
Tel. 117.133. 779.947. 

Het succes van onze zevende veiling overtrof de gestelde 
verwachtingen. 

De opbrengst-pnjzen van vorige veilingen werden opnieuw 
gepasseerd 

WIJ besteedden dan ook alle mogeluke zorgen aan de inge
zonden collecties 

De biedingen van uit het buitenland op de betere kavels waren 
hoog en talrijk. 

Onze relaties zijn thans zeer uitgebreid en de oplaag van onzen 
catalogus is zeer ruim genomen. 

WIJ kunnen nog immer hooge prijzen garandeeren. 
Ook kleinere inzendingen komen in aanmerking 
WIJ nemen echter uitsluitend betere zegels op, welke door ons 

als echt bevonden worden. Gerepareerde of beschadigde zegels 
worden door ons in geen geval geveild. 
STELT U DUS N O G HEDEN MET ONS IN VERBINDING. 

Leden Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

NEDERLAND: Koninginnetype 1940 compl. ongebr a 3 25, 
gebruikt ä 2.— per serie. Kind 1940 a 28 cent. Kind '36, 37, 38, 39 
en Zomer '37, '38 en '39 a 22 cent per serie. Tentoonstelhng 
10.50; Toorop 2.—; A N.V.V. 1.90; R. Kruis 140; 10 Gulden 
1913 ä 52,50; 10 Gulden 1905 a 52,50; Cour Permanente 1940 
a 3 25, Kind '31 ä 105; Olympiade 2 25; beide opdrukken op 10 
Gulden per paar 12 50; 23^ en 5 Gld. '23 per paar 22.—. 

Verder alle andere series Nederland. 
Oostenrijk: Rotary en Katholieken a 45.— per serie. Fis I ä 52 50 

Verder gaarne aanbieding van alle betere Europaseries. 

IP. I^ASÏÏI ^ 1 ^ i l 
m B̂CIHKÜIDlIil̂  

LID NED. VER., ZUID-LIMBURG; PHÖNIX (BASEL). 
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MIJN AANBIEDINGEN IN VORIGE ADVERTENTIES ZIJN ALLE VERVALLEN! 
Men gelieve dus naar aanleiding van deze advertenties niets meer te bestellen: het is uitverkocht of in prijs gewijzigd, 
voor mijn nieuwe aanbiedingen het juist verschenen eerste num mer van mijn huisorgaan 

Vraagt 

„DE P0STZE6ELGIDS" 
bevattende o.a. een marktoverzicht, een lijst van alle Europa-uitgiften in 1940, het begin van onze Europa-Prijslijst, onze 
GELEGENHEIDSAANBIEDINGEN (zegels en series, waarvan slechts 1 of enkele exx. in ons bezit zijn), supplement met gewij
zigde prijzen Nederland en Koloniën, een aanbieding van philatelistische benoodigdheden, catalogi en litteratuur (met als bijlagen 
een prijslijst van de Ka-be- en Schaubek-albums), een lijst met prijzen der nieuwste Europa-uitgiften, benevens onze condities voor het 

ABONNEMENT NIEUWE UITGIFTEN. 
Voorts is verschenen de nieuwe editie 1941 van de Manuskowski-, — tevens onze 

P R IJ S L IJ S T NEDERLAND EN KOLONIEN, 
die U franco wordt toegezonden na ontvangst van 45 cents op onze Postrekening 11070. Ten slotte nu nog een aanbieding van 

FRANKRIJK — GELEGENHEIDSZEGELS 
waarbij U gelegenheid wordt geboden om thans nog Uw manco's van dit land aan te vullen tegen billijke prijzen. 

ALLE ZEGELS ONGEBRUIKT, TENZIJ AANGEGEVEN MET EEN ° HETGEEN GESTEMPELD BETEEKENT. 
168 
169 
172 
174 
S7 
237 
247 
263 
264 
286 
287 
288 
289 
291 
S9 
295 
296 
297 
298 
299 
301 
302 
SlO 
312 
313 
315 
318 
320 
S12 
S13 
326 
334 
335 
340 
341 
542 

o 
o 
o 
o 

0 

o 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

1925 Moderne Kunst 25 c. 
1925 Moderne Kunst 75 c. 
1925 Moderne Kunst II 15 c. 
1925 Moderne Kunst II 75 c. 

1927 Am. Legioen 90 c , 1.50 
1928 Jane d'Arc 50 c. 
1930 Mont St. Michel 5 F. 
1931 Prop. Kol. Tent. 1.50 
1931 Arc de Triomphe 2 F. 
1933 Le Puy en Velay 90 c. 
1933 Briand 30 c. 
1933 Doumer 75 c. 

1933 Victor Hugo 1.25 F. 
1934 Vredesduif 1.50 F. 

1934 Carrier 75 c , 1.50 F. 
1934 Noodhulp 50/1.25 
1935 Bietagne 2 F. 
1935 Normandie 1.50 F. 
1935 St. Trophime d'Arles 3.50 
1935 Delessert 75 c. 
1935 Richilieu 1.50 F. 
1935 Callot 75 c. 
1935 W^rkl. Intell. 50 c , 50 c. 
1936 Nansenfonds 75-1-50 c. 
1936 Ampère 75 c. 
1936 Molen Daudet 2 F. 
1936 Rozier 75 c. 
1936 Marseillaise 40 c. 

1936 Vimy 75 c , 1.50 F. 
1936 Jaurès 4 0 c , 1.50 F. 
1936 Oceaanviucht 1.50 F. 
1936 Vredeszegel 1.50 F. 
1936 Werkl. Int. -1-20/50 c. 
Ski-Wedstr. 1.50 F. 
1937 Corneille 75 c. 
1937 Wereldt. Parijs 1.50 

0.04 
0.08 
0.05 
0.08 
0.15 
0.02 
0.05 
0.05 
0.03 
0.04 
0.50 
0.04 
0.08 
0.35 
0.25 
0.05 
0.04 
0 15 
0.30 
0.10 
0.06 
0.08 
1.10 
0.25 
0.06 
0.05 
0.12 
0.30 
0.50 
0.25 
0.20 
0.15 
0.20 
0.10 
0.08 
0.08 

S17 
S18 
S19 
S20 
357 
361 
362 
371 
372 
374 
375 
376 
377 
377 
S23 
384 
S24 
S24 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
426 

1937 Spoorw. congr. 30 c , 1.50 
1937 Descartes 90 c , 90 c. 
1937 Sport P.T.T., 20, 40, 50 c. 
1937 Int. Wei-kl. 30 c , 90 c. 
1937 Nansenfonds 50-|-25 c. 
1937 Insiandh. Ras 65^-25 c. 
1937 Const. USA. 1.75 F. 
1937 Noodh. 80 c./l F. 
1937 Iseran-weg 90 c. 
1938 Charcot 65-1-35 c. 
1938 Gambetta 55 c. 
1938 Mijnwerkers 2.15 F. 
1938 Carcassonne 5 F. 
1938 Carcassonne 5 F. 
1938 Int. Werkl. 30 c—1.75 
1938 Versailles 1.754-75 c. 
1938 Infanterie 55, 65 c. 
1938 Infanterie 55, 65 c. 
1938 Vincennes 10 F. 
1938 St. Malo 20 F. 
1938 Ader 50 F. 
1938 Voetbalkamp. 1.75 F. 
1938 Mom. Santé 55-f 45 c. 
1938 Champagne 1.75 F. 
1938 Avignon 3 F. 
1938 Fontaine 55 c. 
1938 Kathedr Reims 65-1-35 c. 
1938 Bezoek George VI 1.75 F. 
1938 Vlucht Spanje 65-(-60 c. 
1938 Curie 1.75-1-50 c. 
1938 11 Nov. 65-1-35 c. 
1938 Studentenhulp 65-1-60 c. 
1938 Are de Tr. d'Orange 2 F. 
1938 Blinden-Radio 90-|-25 c. 
1938 Instand') Ras 904-25 c. 
1939 Trulin 90-f35 c. 

0.45 
0.25 
0.35 
0.30 
0.15 
0.20 

1 0.15 
1 0.12 

0.04 
0.18 
0.12 
0.10 
0.60 
0.06 
0.65 
0.50 
0.65 
0.65 
1.20 
2.40 

1 4.75 
1 0.25 
1 0.30 
1 0.20 
1 0.08 
1 0.12 
1 0.60 
1 0.12 
1 0.25 
1 0.40 
1 0.25 
1 0.25 
1 0.15 
1 0.30 
1 0.18 
1 0,20 

427 1939 Césanne 2.25 F. 
427 ° 1939 Cés?nne 2.25 F. 
428 1939 75j. R. Kruis 904-35 c. 
429 1939 Herd. Genie 704-50 c. 
430 1939 P.T.T. Parijs 904-35 c. 
432 ° 1939 Exp. P.T.T. Parijs 2.25 F. 
433 ° 1939 lOOj. Photografie 2.25 F. 
434 1939 „Enfants" 904-35 c. 
435 1939 Eifeltoren 904-30 c. 
436 ° 1939 Tent. Luik 2.25 F. 
S25 1939 Int . Werkl. 40 c—2.25 
525 ° 1939 Int. Werkl. 40 c—2.25 
526 1939 Natalité 70 c , 90 c. 
444 1939 Tours 90 c. 
448 1939 Charcot 904-35 c. 
449 1939 Postmuseum 404-60 c. 
450 1939 Verl. Zeelieden 704-30 c. 
455 1939 Lyon 90 c. 
456 1939 Langedoc 70 c. 
456 ° 1939 Langedoc 70 c. 
527 1940 Onze Soldaten 40 c , 1 F. 
459 1940 Overzee 1 F.4-25 c. 
528 1940 Generaais 80 c—2.50 F 
529 1940 Roode Kruis 80 c , 1 F. 
466 1940 Exp. New York 2.50 F. 
472 1940 Oorl . slachtoff. 14-2 F. 
530 1940 Int. Werkl. 80 c—2.50 F. 
473 1940 Guynemer 50 F. 
531 1940 Noodhulp 1 F./1.75, 1/2.15 
532 1940 Nat . Hulp 80 c—2.50 Fr. 
533 1940 Kiijgsgev. 80 c. 1 F. 4-5 F. 

NIEUW ! 
534 1941 Pétain 40, 80 c , 1, 2,50 
535 1941 Opdr. 30, 50, 50 c , 1 F. 

1 0.40 
1 0.15 
1 0.18 
1 0.18 
1 0.18 
1 0.20 
1 0.20 
1 0.15 
1 0.35 
1 0.15 

0.80 
0.70 
0.35 
0.20 
0.20 
0.15 

1 0.15 
0.20 
0.18 
0.08 
0.25 
0.15 
0.95 
0.55 
0.40 

1 0.30 
3 0.45 
1 3.25 
2 0.30 
4 1.10 
2 0.90 

0.70 
0 25 

1 3.25 1941 Ader Opdr. 20 F./50F. 
Van de meeste ongebruikte soorten zijn ook 
blokken van 4 voorhanden. 

Andere frankeerzegels van Frankrijk dan de bovengenoemde hebben wij momenteel n i e t voorradig; het is dus overbodig hiernaar te vragen. 
Bij bestelling is het voldoende op te geven: Frankrijk 4" het (Michel-)-nummer; bij series het S-nummer. 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en gelden voor ONBERISPELIJKE exemplaren. 
Alle bestellingen worden AANGETEEKEND verzonden, waarvoor 10 cents in rekening wordt gebracht; het overige porto binnen
land is voor mijn rekening; voorloopig wordt niet naar het buitenland verzonden, tenzij alle risico door den besteller genomen 
wordt. VERZOEKE GEEN BESTELLINGEN ONDER ƒ2.50. Prijzen en levering VRIJBLIJVEND. Daar mijn voorraad van 
enkele soorten gering is, verdient het aanbeveling spoedig te bestellen. Geen geld vooruit s.v.p., betaling na ontvangst van de zegels. 

Postzegelhandel K. A. HEYMANS Jr., 
P O S T B U S 8 9 7 
SCHIGWCG 77 ROTXERDAM-C TELEFOON 4 1 8 6 9 

P O S T G I R O 11070 
LID VAN DE NEDERLANDSCHE VEREEN IGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
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J.K.RietdijkEEf Den Haag 
Telefoon 117020 Postrekening 117396 Lange Poten 15a 

Onze hoogst belangrijke 

153e Postzegelveiling zal van 5-11 Maart a.s. 
in Café „Riche", Buitenhof 5 te 's-Gravenhage, 

plaatsvinden. 
Zij bevat een enorme collectie in prachtige kwaliteit, waarbij vele rariteiten 
van den eersten rang! Wij noemen slechts: 
Nederland en Koloniën compleet! ! ! 
(o.a. Ned. 1924 Tent. blokken ä 25. Port 3 ENT, Postbewijs ongebr. INDIE: Foutdruk 
2 et. geel, 1% Gld. Java hoog, -kopst., Bezit Buiten, alle dienstzegels kopst. SURINAME 
Port 10 et. type II en 10 op 30 cent type II!!) Gekeurde exemplaren ! 

Verscheidene Europa-landen vrijwel compleet, 
o.a. België, Bulgarije, Luxemburg, Liechtenstein, Oostenrijk na 1917, Baltische Staten, 
modein Spanje met zeldzame vliegzegels, Canarische Eilanden, Zweden 55 + 80 öre, enz. 

Alsmede Duitsche Koloniën overcompleet met groote rariteiten, o.a. 
ALLE CHINA-HANDSTEMPELS! ! ! 

Kiautschou 234 dollar (zonder watermerk) gebruikt op brief stuk !!! 
Karolinen en Mariannen, Ie uitgave, diagonale opdruk compleet !!! 

Gekeurde exemplaren. 

De 154e postzegelveiling is in bewerking. Wij konden beslag leggen op een groote Europa
verzameling tot 1920. Modern Europa-materiaal kan nog worden bijgevoegd. 

Voor de 155e postzegelveiling worden thans reeds inzendingen 
tegemoet gezien. Alleen „prima kwaliteit" wordt geaccepteerd. 

Vraagt per omgaande den rijk geïUustreerden veilingcatalogus aan. Tezamen met de door ons 
uitgegeven „Opbrengstprijzenlijst" vormt hij een niet te evenaren philatelistische waarde-meter, 

J. K. R I E T D I J K - L a n g e P o t e n 15a - D e n H a a g . 
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[ IHIÄÎ S ¥ Ä N PER IHIÄÄGEN, 
TE KOOP GEVRAAGD: 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Jubileum 1913 ongebruikt 
Koningin 'Wilhelmina 1940 ongebr. 
Cour Permanente 1934/40 7 stuks 
Cour Permanente 1934/40 6 stuks 
Cour Permanente 1940 4 stukj 
Brandkasten Ned. & Indië p. stel 
Brandkasten Ned. & Indië op brief 
Suriname 1928: Heemstra p. serie 
Suriname 1929: Groene Kruis p. serie 
Suriname 1931: Steuncomité p. serie 
Suriname 1935: Hernhutters p. serie 
Suriname Sluiers 1936 p. serie 
Suriname Do. X gebr. op brief 
Curajao: Sluiers 1936 p. serie 
Curajao: Herdenking '34 gebr. 
Curajao: Jubileum 1923 
Ned. Indië: Jubileum 1923 
Ned. Indië: Bandoeng 1922 

■ ƒ 

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

80.— 
3,25 
4,75 
1.50 
3.— 

65.— 
125.— 

5.50 
5.50 
5.50 
2.50 

16.— 
70.— 
14.— 
60.— 
60.— 
20.— 
25.— 

hm^m^mÊl^m^l^^^^^m.^^m^^^^i^l^m^^m^^,aÊÊt,^^a^»«a^,0mt,m^mm^mm^^i^^^ÊÊm^Êmm^^^^m 

MIHAirS POSTZEGELHANDEL, 
N.Z. Voorburgwal 346, 
AMSTERDAM -Centrum. 

In onze RUILAFDEELING hebben wij voorradig: 

No. YVERT 1940. 
BELGIË: No. 147", 221/233", 258/66", 308/14", 325", 326/32, 

342/50", 356/62", 363/74", 377/383", 390/93", 394/400", 
410". Journ. 1/36". 

BULGARIJE. No. 224/30, 238/49", 252/57, 258/63". 
DANZIG: No. 191, 193, 194/97", 198/200", 201/203". 
DUITSCHLAND: 64, 394/400", 470/78", Vliegp. 40/42. 
FRANKRIJK: 321", Vliegp. 15". 
LETLAND: Vliegp. 30/36". 
LIECHTENSTEIN: 82/89", 94/107", 108/110", 114/116", 

117", Vliegp. 1/6", 15/16". 
LUXEMBURG: 226/30", 239/43", Dienst 67/76, 96/113. 
MONACO: 135/39". 
OOSTENRIJK: 117, 419", 420/29, 430, 431/36", 437/40, 

458A", 471/76", 489/94", 506/14", Vliegp. 12/31. 

LUXEMBURG. 
Caritas: Gabrielle 1929 
Caritas: Charles 1930 
Caritas: Alix 1931 
Caritas: Ermesinde 1932 
Caritas: Henry IV 1933 
Caritas: Jean 1'AveugIe 1934 
Caritas: Charies I 1935 
Caritas: Sigismund 1938 
Willibrord 1938 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

5.— 
10.— 
12.— 
12.— 
12.— 
14.— 
7.50 
6.— 
6.25 

lll|lll||lll|NI , 

Verder steeds belangstelling voor ALLE betere zegels 
Europa. Inkoop van partijen Kind, Weldadigheids- en , 
Gelegenheidszegels Nederland tegen de hoogste dagkoers. 

iiiiiiiiiiiimi J 

Ook bijzonder interesse voor blokjes van 4 of 6 I 
— Nederland Nrs. 1, 2 en 3. — i 

POLEN: 277/86", 299/309". 
RUSLAND: 231/45C", Blok No. 1. 
SAARGEBIED: 27/31" (Keur Dr. Richter), Vliegp. 4". 
TCHECO-SLOWAKIJE: 188/91", 203/205", 242/51", 

263/66". 
ZWEDEN: 163A/192. 

Wij zoeken hiervoor in ruil postfrissche vliegpostseries 
van het werelddeel AMERIKA. 

Uitsluitend schriftelijke ruilvoorstellen (s.v.p. philatel. 
gefrankeerd) worden gaarne tot en met 20 Febr. a.s. inge
wacht. 

Voor een belangrijk veilingobject hebben wij ook nog 
interesse. 

N.B. U weet toch dat de Yvert catalogus 1941 nog 
steeds, zonder eenige verplichting Uwerzijds, bij ons ter 
inzage ligt ? 
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G E : V R A A G D : 
Kind 1940 gebruikt f 35.— per 100 series. Ieder kwantum. 

A A I V G E B O D E N : postfrisch, zeldzaam 
Yvert No Yvert No . 

Luxemb. 252 t/m 257 f 18.— | Saargebied53 t/m 68 f 12.50 
214 t /m 218 f 8.— 1 „ 83 t/m 96 f 12.— 
259 t/m 266 f 3.— | Italië Zepp. 42 t/m 47 f 10.— 

Oostenrijk 506 t /m 514 f 10.— | 
A. S. I. B. Indië ongebr. f 1.25 per serie, per 10 series f 1.15, 

per 100 serie's f 1.10. 
De zegels worden alleen na storting op mijn giro toegezonden. 

C. ENGELKAMP - AMSTERDAM 
Postbus 707 - Giro 395980 (̂ j) 

per IOC per looo 
Aangeboden : Nederland Kind '39 5 et. gebr. f 2.50 f 22.50 

„ 1940 15 et. ongebr. f 25.— 
Blokken : Spanje Viva Franco per 10 st. f 3.25 per 100 st. f 32.50 

Polen Carol (3 ct.) „ „ „ f 50.— 
Tsj. SI. Bratislava „ „ „ f 2.75 per 100 st. f 25.— 

Gevraagd: Nederland 1940 ongebr. per 100 series of meer. 
Cour Permanente I en II „ „ » „ „ 
Zomer 1940 gebruikt „ 1 0 0 0 „ 
Kind 1940 „ „ „ „ „ „ 

Ook interesse voor afzonderlijke waarden 1940 ongebruikt. 

Postzegelhandel M. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12*- Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

^Illlllllllliii" IHIIIIIIIIIliii"! Illlllllllll •iiiillH|||||||llli>>""<iillH|||||||llli>""<iiilllll||||||llliiiiii"iilHIIIII||ll^ 
= ' j iiMillllllllllHlliiih lliniinHlIiii illllllllllNlllimMMiillIlllllllllliiiiiiiMiilHHIIIHIIIimiimilinllHIIHllliiii>; = 

Wij vragen te koop PJ 
Kinderzegels 1940 M 

pen 50 - 100 of |J 
meerdere series, 11 

i l Noordeinde 196, f j 
f l Telef, 113155 - Den Haag. | i 

""""iiliiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iilllHIIHIIli"""'iniiiH||||Hl"i' illllllHllliiii""; = 
iiiimiiiillllllllHlIiiiiiniiiiilllllllllllliiiiMiiiiiilHIIIIIIIHiiiiiiiimHHIIIIIIIII iiiillllHlllllliiiiMiMiiillllllllllli^ 

Te koop gevraagdi o contant. 
BELGIË. 
Roode Kruis 
Helm Series 
Orval 258/66 
Soldaten 351/52 
Lorraine 377/83 
Prins V. Luik 488/95 
Rubens 
Orval 1939 
Kerken 1939 
Spoorcongres 5 waarden 
FRANKRIJK. 
Yvert no. 148/55 
Yvert no. 241/42 
Yvert 257a 
Vliegp. no. 14 
BOSNIË. 
Jubileum 1910 
YOUGO SLA VIE. 
Yvert no. 225/30 
Yvert no. 231/36 
MEMEL. 
Yvert 126/38 
Yvert 139/55 
Yvert 156/68 
Yvert 185/208 
Yvert 181/84 
Vliegpost no. 1 
LITAUEN. 
Yvert no. 289/302 
Yvert no. 303/310 
Yvert no. 311/18 
Yvert no. 319/26 
Yvert no. 327/34 
LUXEMBURG. 
Yvert no. 244/48 
Yvert no. 252/57 
Yvert no. 259/73 
NEDERLAND. 
Ned. Brandkast 
Ned. Indie Brandkast 
Bandoeng 
D. O. X. 
Perm. Hof + Vredeszegel 
Perm. Hof laatste uitgave 
Laatste Koningin Serie ongebruikt 
Koningin Series gebruikt 
Kinderzegels 1940 gebruikt 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 

ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

125.— 
55.— 

7.50 
15.— 
20.— 

3.— 
3.25 
3.— 
3.25 
7.— 

45.— 
7.50 
3.— 

10.— 

4.50 

3.25 
5.— 

12.— 
6.— 
8.— 

50.— 
110.— 

8.— 

14.— 
2.— 
2.25 
2.25 
2.50 

7.50 
9.— 

50.— 

37.50 
30.— 
17.50 
55.— 

4.25 
3.25 
3.25 
2.35 

30.— 
VRAAGT MIJN COMPLETE INKOOPLIJST. 

POSTZEGELHANDEL 
Bestevaerstraat 190, 
Vanaf 24 Februari a.s. gevestigd 
Heerengracht 227 
AMSTERDAM C. 

GEMEENTE GIRO S 6818 

Q 
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llNKOOPLIJST. 
EENIGE VOORBEELDEN UIT MIJN INKOOPSLIJST: 

W 

Toorop 
Kind 1924 
Kind 1925 
R. Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
G. Glazen 
A N V V. 
Zeeman 
Kind 1934 

1,75 
0,35 
0,35 
1,70 
2,60 
0,52 
1.— 
1,90 
0,75 
0,55 

Zomer 1935 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
Zomer 1939 
Zomer 1940 
Kind 1936 
Kind 1937 
Kind 1938 
Kind 1939 
Kind 1940 

0,42 
0,30 
0,23 
0,23 
0,26 
0,22 
0,23 
0,19 
0,23 
0,30 

Cour Permanente 1940 ƒ 3,25 p. serie. 
1 Apr. Wilhelmina 10 waarden ongebruikt ƒ 3,25 p. serie 
enz. enz. 

Vraagt heden lijst aan uitsluitend Nederland en Indië. 
Franco toezending voor serieuze aanvragers. 

Verkoopt thans Uw doubletten alvorens het te laat is. 

A. a. DB ivinr. 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

Telefoon 93489. 

^ W ^ mF^m ■^p 1 a 

TE B̂ OOIP @i¥I^ÄÄ®P 

Froede Catalogi 1941 
Wereld . . . f 2,30 
Europa . . . f 1,50 
Duitschknd . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche nettover

koopsprijzen voorstellen. 

Handelaren ontvangen rabat

tarief op aanvrage. 
4,Overal verkrijj'.baar, anders 

bij den vertegenwoordiger: 

Ä. ü. P i WIT, 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

(Gebruikt of ongebruikt) Nieuwe prijzen 
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. Polarfahtt 
1934. Chicagofahrt 

SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 

(moet gekeurd zijn) 
1928. Madonna Weid. 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubileum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken 
1920. Vliegpost ongetand 
1920. Vliegpost getand 

OOSTENRIJK. 
1908. 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 

ƒ 4 0 . -
ƒ 5 . -
ƒ 6 . -
ƒ 6 . -
ƒ 5 . -
ƒ 1 8 , -

ƒ 17.50 
ƒ 42.50 

ƒ 2 5 . -
ƒ 40.— 
ƒ 100.— 
ƒ 2 0 . -

ƒ 200.— 

ƒ 180.— 
ƒ 40.— 
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 225.— 
ƒ 6 . -
ƒ 4 0 . -
ƒ 1 5 . -
f 5 . -
ƒ 1 6 . -
ƒ 5 0 . -
ƒ 2 7 — 
ƒ 5 5 . -
ƒ 3 0 0 -
ƒ 40 — 
ƒ 1 3 — 
ƒ 1 5 . -

ƒ 100.— 
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 

Ook alle overige betere Europaseries te koop gevraagd. 
Duitsche Koloniën ook gezocht. 

Voor bemiddeling tot het aankoopen 
stukken alsmede engrospartijen wordt 

van verzamelingen en losse 
ruime provisie toegekend. 

A.i J . IDIE 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 kostea-aftrek. Vrijblijvend door het 
geheele land te ontbieden. 
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Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7, Den Haag. 
V E I L I I V G E I V , A A I V K O O P E N V E R K O O P VAIV P O S T Z E G E L S 

Onze eerstvolgende Veiling zal plaats hebben in Maart a. s. 
Voor deze Veiling verwachten wij nog vele goede inzendingen. 

< 

Goed materiaal is ons altijd welkom, 
succes verzekerd. Wij geven voorschot. 

De Januari Veiling bracht ruim f 30.000.— op, exclusief het opgeld; 
ruim 150 ordergevers en 250 koopers hebben tot dit succes meegewerkt. 
Voor een ieder, die wil verkoopen, is het nu de meest gunstige tijd. 
De opbrengstlijst ligt ten kantore voor een ieder ter inzage. 

f,W.iit g^ aexR4mp£n met aucccA," 
„CngeCäamp. td dawuMWK het aan^eme^eti adUes" 

^ Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld. ENGELMAN koopt alles! 

T h . B. M. Engelkamp, Postzegelhandel, Lange Poten 7 a, Den Haag. Tel . 113853, Giro 216240 

^ ^ ■ ^ ^ ^ ^ P " ^ ^ ^ ^ r ^ p ^ ^ P ^ "t^o^"^ 

WIJ BEZOEKEN U 
ZONDER EENI6E 
VERPLICHTING EN 
KOOPEN CONTANT 

f 
Collecties van Nederland 

en alle Europeesche landen. 
Betere zegels en compl. series. 
A a n b i e d i n g e n gevraagd in 
gebr. Kind 1940 en Luxemburg 
series met Duitsche opdruk 
(16 st.) 
Wij zoeken enkele groote ob

jecten van uitsluitend superbe 
zegels o.m. Duitsche Koloniën, 
Europa ongebruikt, Engelsche 
Koloniën ongebruikt en U.S.A. 

ÄLPHONS HOFFMAN cv. 
C. Houtmanstraat 35 — Den Haag. 

PostzcBeihaBdei p. Hoogerdük, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
Aantal Prijs 

1869. BELGIË, 40 c. rood, gebr 1 ƒ0 .40 
1879. DENEMARKEN, 20 öre bruin, gebr. . . 1 -0.15 
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, Mazzlni, gebr 3 -0.25 
1934. IDEM, Pancinotti, gebr 2 -0.12 
1934. IDEM, Radio Congres, gebr 2 -0.12 
1918. HONGARIJE, Luchtpost, ongebr 2 -1.50 
1928. LITAUEN, Gedenkserie 1918/28, gebr. . . 7 -0.90 
1877. 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. — 
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Een Evenement 
brengen wij betreffende postzegelveilingen. 
— Ons plan is: eiken eersten Zaterdag in 
de maand een veiling te houden. 

Onze eerstvolgende veiling 
zal op 1 Maart a.s. plaats vinden. Wij 
verkavelen zóó, dat niet de verzamelaar, 
als het ware verplicht is een kavel te koo
pen met overbodige doubletten, met als 
gevolg, dat de zegel, welke hij manco 
heeft, daardoor zooveel duurder wordt ! 

Voor den inzender 
heeft ons nieuw systeem een voordeel, en 
wel dit, dat de opbrengst hooger zal zijn, 
dan bij andere veilinghouders. 

Orootere Posten, 
partijen, verzamelingen, worden gesepa
reerd gegroepeerd, en deze kunnen zonder 
bezwaar worden ingezonden. 

Voor verzamelaars, 
die niet verder wenschen te verzamelen, is 
het N U de tijd, om hun postzegels te ver-
koopen. 

Wij rekenen 
binnen 3 x 24 uur na de veiling met den 
inzender af. 

Wij veilen reeds 25 jaar! 
Alles wordt dus vakkundig behandeld. Een 
eerste klas expert heeft de leiding over 
onze veilingafdeeling. 

Wij beschikken 
over het grootste adressenmateriaal, zoodat 
elke inzender van een goede opbrengst 
verzekerd is. 

Onze kijkdagen 
worden in een rustige omgeving gehouden. 
Kortom, alles wordt gedaan, om kooper 
en verkooper te bevredigen. 

Kijk nog eens Uwe doubletten in, 
en stel ze ons ter hand. U zult over de 
opbrengst tevreden zijn. Wij berekenen 
slechts 10 pet. voor onze bemoeiingen. 

Verdere inlichtingen 
verstrekken wij U gaarne en 
geheel discreet. Op belangrijke 
objecten geven wij gaarne een 
voorschot. 

Schrijf ons eens . . . . 
ge verplicht U immers tot 
niets. 

J. ME BUS, POSTZEGELHANDEL N.V. 
Beëedigde experts. — Gevestigd sedert 1915 
Rosmarijnsteeg 4, Telef. 42164, Amsterdam-C. 

Postzegelveiling 
te houden 
op Zaterdag 1 Maart 
*s middags 2,30 precies, 
in een der zalen van 
Café „ D E P O O L " , 
Damrak 43 , Amsterdam. 

^ De veilingcatalogus 
wordt op verzoek koste
loos toegezonden. 

J. HEBUS 
Postzegelhandel N.Y. 

Rosmarijnsteeg 4, bij 
de N.Z. Voorburgwal, 
AMSTERDAM. 
Telefoon 42164. 

Voor de volgende veiling 
te houden op de eerste 
Zaterdag in April, kan 
nog worden ingezonden. 

Wij koopen ook collecties ä contant. 



TE KOOP GEVRAAGD O. A. 
a. een complete of vrijwel complete collectie van 

NEDERLAND EN K O L O N I E N ; 4 ^ r ^ ^ ^ . f 
b. een uitgebreide HUROPA-cbllectie "'ter T^aïae 

van tenminste ƒ 3000.—; 
c. gespecialiseerde collecties van de navolgende 

landen: Oostenrijk, Danzig, Duitschland, Memel, 
Vereenigde Staten, België, Monaco, Polen en 
Tchechoslowakije. 

Aangezien wij talrijke kooporders hebben, kunnen wij voor 
Uw collectie de thans geldende t o p p r ij 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 pAt^öet^ goede 
nummers en series in elke hoeveelheid. 3é^»fS^-^«^~ 
Offerten met korte omschrijving te richten aan: 

PHILATELIE MODERNE 
Z w o l s c h e s t r a a t 4 3 5 - S C H E V E N I N G E N . 
T e l e f . S 5 0 2 C 1 - D i p . Mf. K A S S E Z E G E i . . 

U i ^ Verzoeke ons geen manco-lijsten te zenden, aangezien 
wij niet en detail verkoopen. 

Portugeesche Koloniën. 
Uit een door .ens'aangekochte uitgebreide 

verzameling PORTUGEESCHE KOLONIËN 

hebben wij een serie zichtboekjes samen

gesteld. — Ernstige belangstellenden zen

den wij op aanvraag gaarne deze boekjes 

ter inzage, eventueel opgave van referen-

tiën is gewenscht. 

POSTZEGELHANDEL 

G.KEISER&ZOON, 
PASSAGE 25—27 - DEN HAAG. 
GIRO 4262. TELEFOON 11.24.38. 

LIECHTENSTEIN 1939. Luchtpost. 

Complete serie 10 Rp.-2 Fr. ongebruikt 

f 4,90. Porto extra. 

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.) 

Met adbce^ aae^ M.M. fïandeCaMeit en med^HJU^enkoA^eHó.. 
Vraagt gratis Prijslijst. 

DOOR ONS "WORDT TE KOOP GEZOCHT TEGEN ZEER HOOGEN PRIJS 

1905 
1913 
1920 

1923 
1923 
1924 
1924 
1925 
1927 
1928 

NEDERLAND 
10 Gld. Oranje 
10 Gld. Oranje 
2.50 op ƒ10 .— 

Jubileum 2.50 en 
Toorop 
Tentoonstelling 
Kind 
Kind 
Roode Kruis 
Olympiade 

ƒ 55.00 
ƒ 50.00 
ƒ11.50 

per paar 
5 Gld. ƒ20.00 

ƒ 1.50 
ƒ 10.00 
ƒ 0.25 
ƒ 0.25 
ƒ 1.50 
ƒ 2.25 

1931 Goudsche Glazen 
1931 Kind 
1932 A.N.V.V. 
1932 Kind 
1933 Zeeman 
1935 Zomer 
1935 Luchtvaartfonds 
1936 Kind 
1937 Kind 
1940 Koninginnetype tot 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

40 et. ƒ 

1.00 
1.10 
1.40 
0 60 
0.75 
0.35 
0.12 
0.18 
0.18 
2.85 

ongebruikt. 

1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1937 

LUXEMBURG. 
Felix 
Gabriel 
Charlc-s t> 
Alex 
Ermisande 
Henry 
Jan de Blinde 
Charles I 
Dudelange 

ƒ 3.00 
ƒ 4.00 
ƒ 8.00 
ƒ is.00 
ƒ 10.00 
ƒ 12*,J 
ƒ T2.0C 
ƒ 5.25 

,4«*= 
Deze prijzen gelden alleen superbe exemplaren. Elk kwantum door ons te koop gezocht. Verzoeke tevens aanbieding vaif alle 

soorten series en gros. 

Verkoopt aan ons U w zegels. - Wij oetalen ae noogste prijzen. 



Voor onze maandelijksche Veilingen 
bestaat zeer veel belangstelling. ^ Dit is ons 
gebleken uit het groote aantal verkoopers en 
koopers, die met ons in relatie zijn getreden. 
Deze belangstelling zal ongetwijfeld ook bij U 
bestaan; daarom maken wij U er op attent, dat wij 

15 MAART A.S. 
ONZE VOLGENDE VEILING HOUDEN. 

Hiervoor kan tot 25 Februari a.s. worden 
ingezonden. Voor belangrijke objecten zijn wij 
gaarne bereid U persoonlijk te komen bezoeken, 
zonder eenige verplichting Uwerzijds. 
Vraagt regelmatige toezending van onzen veiling
catalogus, welke iederen 5en der maand verschijnt. 

Wij zijn vlotte koopers van verzamelingen, partijen 
en betere losse zegels tegen hooge prijzen. 

HAGA & HARPENAU, 
Gravenstraat 30 - Amsterdam - Telefoon 34104. 


