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^Onze 
F ^ e l b r u a r i - v e i l i n S 

was een geweldig succes. 
Totale besomming rond f 750.000.-!! 
Catalogus met opbrcngstprijzen franco na 
ontvangst van f 1.—. 

In onze begin-
A p r i l - v e i l i t i é 

komen onder meer onder den hamer: 
Nederland en Koloniën met vele 
rariteiten. 
Duitsche koloniën. 
Engeland, met tien 5 Pond zegels. 
Tch. Slowakije, vele zeldzaamheden. 
Zwitserland, vele Kantonalen. 
En ten slotte een prachtige afdeeling 
restant-verzamelingen. 
De catalogus is voor serieuze gegadigden 
gratis verkrijgbaar. 

Voor de Mei-veiling kan nog goed materiaal 
worden ingezonden. 

Comm. Venn. 

Hekicer's Postzegelhandel 
Eenig beheerend vennoot P. J. HEKKER. 

Philatelistisch Makelaar en Expert. 
ROKIN 40 - AMSTERDAM-C. 
Poslgiro 21278. Telefoon 33324 

ZEER 
BELANGRIJKE 

VEILING No. 294 
wordt gehouden op 8, 9, 10, 12 April. 
Behalve een buitengewoon mooie verzameling 
NEDERLAND EN KOLONIËN, zal een 
E U R O P A - C O L L E C T I E waarbij o.a. een 
TENTOONSTELLINGS-COLLECTIE van 
Griekenland, gedetailleerd worden. 
Voorts prachtige RESTANTVERZAMELlN-
GEN, enz. 

L A A T S T E TERMIJN 
voor inzendingen van prima exemplaren of 
belangrijke verzamelingen voor de 295e 
veiling is 1 ApriL 
Vraagt opbrengstlüst vap^de 294ste veiling! 

Lijst van 1400 prijsveranderingen op onze 
NEDERLAND EN KOLONIËN LIJST 
kost franco 10 c. Compleet met prijslijst 40 c. 
op onze giro 17369 of in frankeerzegels. 

a . L.. V A N OIBXEIV 
Kantoor: I V o o p d e i n c l e 3 7 - D e n H a a ^ . 
T e l e f o o n 1 1 . 4 8 . 3 6 . «Qiro 1 7 3 6 9 . 
Winkel- C o o l s l 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 . 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstrait 23, Rotterdam 
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..' <rSP j^Qet p verkopen! ^, 

Want wat hebt U aan een "^^H",^ 
theoretische waardeverhoging vaii*̂  

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

worden, niet 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, 
Vanaf 15 Maart gevestigd: 

Verbenalaan 3, Aerdenhout. 
Telefoon 27959. Giro 224846. 
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WIJ KOOPEN ALTIJD 
Geheele verzamelingen van 
alle landen, lots en brieven 
uit oude archievem ̂  
Wij zijn vlugge koopers. 

Schrijft ons en Wij komen l^ij U! 

Amsterdam$che 
Postzegelhandel, 

f i n^ Rijnstraat 1$9 (boven) 
A . J T -J # " ^ ^ V I t 070C0 
Amsterdam-Zuid. -̂ - Telefoon 97259. 

if?ïw**iiS^# 
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, mauk ons eens' een zichtzending, wij 
zijn thans vlotte koopers ook van Wcldadigheidsseries 
b.v. België, Luxemburg, Danzig, Saargebied, Oostenrijk, 
enz. Tevens alle soorten Duitsche Koloniën gebr. en ongcbr. 

/|̂ ' T e k o o p éevraagci: 
iedere hoeveelheid prima gestempelde laatste 
KONINGIN uitgiften alleen de waarden van 
12Va, 22Va en 40 et. en tevens nieuwe gebr. 
overdrukzegels boven 10 et. Voor de andere 
waarden geen interesse meer momenteel. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. e . eöRRei^aB, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

(Tegenover uitgang station). 
^ — Beëedigd Makelaar en Tazatear. — 

l 

VERZAMELINGEN 
INKOOP EN VERKOOP 
TEVENS VOORTDUREND INTERESSE 

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

POSTZEGELHANDEL 

J. PRENT. Co. 
PÖSTBOX 6009, 
DEN HAAG W. 

LID DER NEDERLANDSCHE VEREENI-
GING~VÄN"*POSTZEGELHÄNDELAREN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bi) vooruitbetaling). 

Nederland en Kolomen, 
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 V A N W. G. DE BAS, 

POSTBUS 1 - UTRECHT 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 40 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

20e Jaargang. Maart 1941. No. 3 (231). 

ADVERTENTBEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjkcn 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), buitenland sehe poststukken aan dr E A M Speijer, Pijn
boomstraat 98, 's-Gravenhage, afstempelingen aan J P Traanberg, Brouwersplein 25r, 
Haarlem, frankeermachmes aan A van der Willigen, Laan van Poot 194,'s-Gravenhage 
luchtpost aan ir H L. S Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht 

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

Tot het plaatsen van advertentien, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnem<n van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de admimstratie betreft, zich te wenden tot 
L J J Smeulders, Past Oomenstraat 297e, Rijen (Gem Gilxe-Rijen),» telef Rijen 364, 
postrekenmg 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

DE POSTZEGELHANDEL EN DE VESTIGINGSWET 
door J A VAN DER VLIS 

Het vraagstuk der beperking van den postzegelhandel in verband 
met de Vestigingswet Kleinbedrijf houdt den laatsten tijd de 

emoederen van verzamelaars en handelaars bezig Nadat wij in 
beide kringen ons oor te luisteren hebben gelegd, schreven wij — 
op verzoek van de hoofdredactie van dit blad — onderstaand 
artikel, wel beseffend dat over dit onderwerp méér te zeggen zou 
zijn Men beschouwe onze uiteenzetting dan ook slechts als inlei
ding tot een discussie, welke ongetwijfeld volgen zal En de hoofd
redactie en ondergeteekende zal het slechts aangenaam zijn, als door 

en vergelijking der verschillende opvattingen een regeling van 
den postzegelhandel tot stand zou komen, waarmede zoowel de 
belangen der handelaars als die der verzamelaars zouden gediend 
zijn 

Oppervlakkig beschouwd lijkt een beperking van het aantal 
handelaren een belang voor de gevestigde handelaren en een 
nadeel voor de verzamelaars Naar onze meening is het de handel, 
welke bij een beperking van de vestigingsvergunningen het grootste 
belang heeft, maar er kan met worden ontkend, dat ook voor de 
verzamelaars zekere voordeelen uit die beperking voort zouden 
vloeien De postzegelhandel verkeert in vrijwel ongeordenden 
staat Ieder, die daar lust toe heeft, kan een winkel huren en daar 
postzegels in gaan verkoopen Sigarenwmkeliers' trachten door 
middel van den verkoop van postzegels wat extra te verdienen en 
er zijn zelfs kleermakers, die uit de zegeltjes klinkende munt 
trachten te slaan In elke stad kan men velletjes papier met 
„vreemde" postzegels voor de ruiten zien hangen bij winkeliers 
van diverse pluimage en de ervaren philatelist kost het gewoonlijk 
weinig moeite om er de valsche, incourante en nagedrukte exem
plaren met één oogopslag uit te halen De beginnende verzamelaar 

en hoeveel zijn er niet van dat soort — loopt er in en wordt 
de dupe Maar ach, het verzamelen van postzegels is een manie, 
een luxe, en wie trekt er zich wat van aan, of de verzamelaar 
beetgenomen wordt ' Op dit oogenblik beleeft de postzegelhandel 
een periode van grooten bloei, een concurrentje meer of minder 
komt er met op aan Maar de iets ouderen herinneren zich minder 
gulden tijden en is het met mogelijk, dat zoo'n tijd ook in de toe
komst weer aan zal breken ' Eerst dan zal blijken of het nood
zakelijk was, dat de Vestigingswet Kleinbedrijf voor den postzegel
handel werd toegepast 

Artikel 3 van genoemde wet spreekt van de vestigmgseischen, 
welke voor een bepaalden bedrijfstak bij algemeenen maatregel van 
bestuur gesteld kunnen worden Deze minimum eischen hebben 
betrekking op de credietwaardigheid, de handelskennis en de 
vakbekwaamheid van hen, die zich in een nieuwe onderneming 
vestigen willen 

De eisch van credietwaardigheid van een postzegelhandelaar 

dient men niet te licht aan te slaan Het zal in vele gevallen niet 
mogelijk zijn o m ' behoorlijk m te koopen, zonder dat men de 
beschikking heeft over voldoende bedrijfskapitaal En hoe kan een 
handelaar zijn klanten de keuze uit een behoorlijken voorra 
geven, zonder een grooter kapitaal in zegels vast te leggen ' De 
postzegelhandel biedt vele risico's, de vraag en het aanbod van 
bepaalde zegels wisselen sterk en verhezen zijn onvermijdelijk Een 
handelaar dient door zijn reserve hiertegen opgewassen te zijn Al 
IS het waar, dat in het verleden de meeste handelaars met een 
bednjfskapitaaltje van slechts enkele honderden guldens begonnen 
zijn, de geslaagden onder hen wisten zich, in moeizamen arbeid, 
langzamerhand een grooter kapitaal te verschaffen Zij breidden 
hun voorraad in den loop der jaren belangrijk uit en thans zijn zij 
degenen, die een naam in de wereld der philatehe hebben Het is 
een onbegonnen werk om tegen hen met enkele honderden guldens 
den concurrentiestrijd aan te binden In het verleden was het 
aantal verzamelaars gering, thans zijn er vele tienduizenden De 
vraag naar zegels, de behoefte aan goede voorlichting zijn toege
nomen en het logische gevolg hiervan moet zijn, dat de handelaar 
een „service" biedt in overeenstemming met de eischen van dezen 
tijd De technische outillage van een handelaar behoort zoodanig 
te zijn, dat hij een kwartslamp ter beschikking heeft, hij zal de 
fijnere meetwerktuigen moeten bezitten, waarmede de zegels ge
controleerd kunnen worden op papierdikte, enz 

Een handelaar met onvoldoende bedrijfskapitaal kan aan deze 
eischen niet voldoen, hij blijft, wat men in goed Nederlandsch een 
„scharrelaar" pleegt te noemen Het moet vele kleine handelaars 
gaan zooals het vele kleine kappers en kruideniers is gegaan, die 
oók zelf een zaak begonnen, maar die, na korten of längeren tijd, 
hun geringe bezit hadden opgeteerd, die den anderen onnoodige 
concurrentie hadden bezorgd en die zich eindelijk teleurgesteld uit 
het vak terug moesten trekken De vestigingswet is een belang, óók 
voor hen, die tegen zichzelf beschermd moeten worden 

Een zakenman dient althans eenigszins op de hoogte te zijn van 
de techniek van den handel Dit is duidelijk en wordt zoo algemeen 
als juist erkend, dat wij verdere toelichting overbodig achten De 
eisch ten aanzien van een zekere hoeveelheid handelskennis is dus 
zeker gemotiveerd Als derde eisch noemt de Vestigingswet de 
vakkennis van den handelaar Juist omdat deze vakkennis — ook 
voor de verzamelaars — van groote beteekems is, willen wij hier
over wat uitvoeriger schrijven 

De meeste verzamelaars kennen slechts een betrekkelijk klein 
gedeelte van de vele zegels, welke in de afgeloopen eeuw zijn 
verschenen Het komt regelmatig voor, dat zelfs gevorderde 
verzamelaars sommige zegels onvoldoende kunnen determineeren 
Gewoonlijk kent de ernstige verzamelaar de zegels van een bepaald 
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land of van een groep landen, daarbuiten is hij weliswaar georiën
teerd, maar ter zake kundig is hij in den regel niet. Van een ver
zamelaar, die slechts zijn vrije uren aan zijn liefhebberij wijden 
kan, kan en mag men niet anders verwachten. De ervaren 
handelaar evenwel, is dag in dag uit met zijn postzegels in de weer; 
hij verkrijgt op den duur daardoor een grootere materiaalkennis 
dan de meeste verzamelaars. Onder hen vindt men de experts, veel 
meer dan onder de verzamelaars. Men is geen goede handelaar door 
zich met een aantal zegels achter een winkelruit te nestelen. De 
vakkennis behoort voor den handelaar een eerezaak te zijn. Als 
hij een zegel voor „echt" verkoopt moet de verzamelaar weten, 
dat hij niet bedrogen wordt, ook niet te goeder trouw. Hoe kan 
een handelaar, zonder voldoende vergelijkingsmateriaal, dat hij 
onder oogen gehad dient te hebben, constateeren of hij met de 
origineele dan wel met de nadruk-zegels van Helgoland te maken 
heeft ? Een handelaar behoort de voornaamste echtheidskenmer-
ken van zijn verkochte zegels te kennen. Het is niet doenlijk om 
alles te weten, dat zal niemand van hem verlangen, maar een 
groote vakbekwaamheid mag men van hem verwachten. Zoo gezien 
IS het geen belang voor den ernstigen verzamelaar om terecht te 
komen bij een beginner in het vak, wiens kennis op een catalogus 
berust en die zonder zoo'n handboek eigenlijk hulpbehoevend is. 
Het is de vakkennis van den handelaar, welke voor de verzamelaars 
van het grootste belang is. En het is voornamelijk hierom, dat wij 
een toepassing van de Vestigingswet op den postzegelhandel een 
belang voor de verzamelaars noemen. 

Zijn er dan geen bezwaren tegen een beperking van het aantal 
vestigingen in te brengen ? Is het dan niet zoo, dat, althans wat de 
prijzen betreft, de verzamelaars belang hebben bij een zoo groot 
mogelijk aantal handelaars ? Door het ruime aanbod worden de 
prijzen immers gedrukt ? Zeker, dit is juist, maar, zoo voegen wij 
hieraan toe, heeft de verzamelaar een wezenlijk belang bij lage 
pi ijzen? Oogenschijnlijk wel, maar leidt een lagere prijs der zegels 
ook niet tot een lageren prijs als men tot verkoop van een gedeelte 
of van zijn geheele verzameling wenscht over te gaan ? Zal de 
verzamelaar dan ook zoo met lage prijzen ingenomen zijn ? Laat 
men niet' vergeten, dat de handel het grootste gedeelte van alle 
collecties koopt en dat een „broodvechter" onmogelijk behoorlijke 
prijzen betalen kan. 

Indien het mogelijk zou zijn, dat de Vestigingswet bindend 
verklaard zou worden voor den postzegelhandel — hiervoor is een 
goede en algemeene organisatie van de handelaren een conditio 
sine qua non )̂ — dan zou de uitbreiding van het aantal postzegel
handelaren met ongewenschte elementen geremd kunnen worden. 
Maatregelen om een uitbreiding van het aantal bona-fide hande
laren te verzekeren zouden dan getroffen dienen te worden om de 
bestaande handelaren geen monopolistische positie ten nadeele 
van de verzamelaars te verschaffen. 

Nogmaals: de handel is de grootste belanghebbende bij een 
toepassing van deze wet en in de kringen van den handel zal men 
moeten komen tot een betere organisatie van het vak. Het zijn 
de verzamelaars, die door middel van hun vereenigingen, van hun 
bond en door middel van hun invloed in de examencommissies, 
door de Kamers van Koophandel te benoemen, tegen misstanden 
en monopolisme te waken hebben. 

)̂ In de Memorie van Antwoord liet de regeering zich uit, „dat 
als regel van het stellen van vestigingseischen in eepige branche 
geen sprake zal kunnen zijn, indien te voren het particulier 
initiatief niet tot behoorlijk opgezette exameneischen heeft geleid". 

Kieufi^e 
Uitfilter 

I. EUROPA. 
BELGIË: 
In aansluiting met het vermelde omtrent de Belgische 

spoorweg (postpakket)- zegels op blz. 38 deelen wij mede, dat, 
behalve de letter B in ovaal op deze zegels nog twee dunne ge
kleurde streepen te zien zijn, welke waarschijnlijk als controlemerk 
gelden. De zegels met opdrukken zijn de volgende: 

10 c. - zegelrood; opdruk blauw; 
20 c. - blauwachtiggroen; opdruk rood; 
30 c. - matlila; opdruk blauw; 
40 c - olijf; opdruk rood; 
50 c. - roselila; opdruk blauw; 
60 c - oranje; opdruk blauw; 
70 c- - donkerbruin; opdruk blauw; 
80 c. - violet; opdruk lood; 
90 c. - donkergrijs; opdruk rood; 
1 f'. - ultramarijn; opdruk rood; 
2 fr. - olijf, opdruk rood; 
3 fr. - rood; opdruk blauw; 
4 fr. - karmijnrood; opdruk blauw; 
5 f». - violet; opdruk rood; 
6 f\ - lichtbruin; opdruk blauw; 
7 fr. - oranje; opdruk blauw; 
8 fr - donkerbruin; opdruk blauw; 
9 ^r. - matlila; opdruk blauw; 
10 fr. - donkergroen; opdruk rood; 
20 fr. - donkerlila; opdruk blauw; 
30 fr. - lichtgroen; opdruk rood; 
40 fr. - grijszwart; opdruk rood; 
50 fr. - bruinachtiggeel; opdruk blauw. 
Naar het avondblad C van de N . R. C. van Zaterdag, 22 Februari 

1941 op blz. 2 mededeelt, zijn deze opdrukzegels al weer buiten 
g bruik gesteld en vervangen door een nieuwe uitgifte in de 
volgende kleuren: 

10 c. - olijf; 4 fr. - olijf; 
20 c. - lila; 5 fr. - violet; 
30 c. - roodbruin; 5 fr. - zwart; 
40 c. - blauw; 6 fr. - bruinrood; 
50 c. - lichtgroen; 7 fr. - lila; 
60 c. - grijs; 8 fr. - geelgroen; 
70 c. - geelgroen; ^ 9 fr. - donkerblauw; 
80 c. - bruinoranje; 10 fr. - roodviolet; 
90 c. - violet; 20 fr. - grijsblauw; 
1 fr. - groen; 30 fr. - oranjebruin; 
2 fr. - bruin; 40 fr. - karmijnrood; 
3 fr. - zwartgrijs; 50 fr. - lila. 
De heer C. F. G o d e r i e, Stationsstraat 25 te Roosendaal 

schrijft ons, dat naast de serie met opdruk „B" een zelfde serie 
verscheen met tweeregeligen opdruk „Bagages / Reisgoed"; alleen 
het 5 fr.-zegel is niet van het motief dezer serie, doch van dat 
der Jubileum-serie der Belgische spoorwegen (M. 184). Voorts 
meldt de heer G o d e r i e, dat van de oorspronkelijke serie met 
opdrukletter B in ovaal, twee soorten 5 fr.-zegels verschenen, nl. 
in zwarte en in bruine kleur (het oorspronkelijk zegel was violet); 
van bet 10 fr.-zegel (oorspronkelijk donkergroen) verscheen een 
uitg'fte in zwart. Wij danken den heer G o d e r i e voor de ons 
verstrekte inlichtingen ter zake. 

De Belgische spoorweg (postpakket)-zegels vormen aldus een 
warwinkel voor gegadigden. 

BULGARIJE. 

Hierboven beelden wij af de beide zegels, uitgegeven ter her
denking van de uitvinding der boekdrukkunst, vermeld op blz. 39: 

1 Lew - zwartgroen; beeltenis van Johan Gutenberg; rechts 
onder een drukpers; midden onder een opengeslagen boek; op het 
lint den naam van den uitvinder in Kyrillisch schrift. 

2 Lewa - donkerbruinrood; beeltenis van Nicolaas Karastoja-
now, den eersten boekdrukker in Bulgarije; op het lint wederom 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIËTEN 
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en naam van den afgebeelde in Kyrillisch schrift; midden onder 
en drukpers; rechts onder een opengeslagen boek. 

Ook beelden wij af het motief der zegels, omschreven op DIZ. 
8/'40, met de beeltenis van koning Boris III, naar links; links 

oven een kroon, rechts boven de waardeaanduiding, onder den 
aam van het Rijk (zie ook blz. 6/'41). 
Ten slotte beelden wij af het 30 stot. zegel - vermiljoen, voorstel-

r.de de bijenteelt en de honingwinning, _ een der belangrijk.stc 
ationale bedrijven des lands. Het is een aanvulling op de agrarische 
erie 1938. 

DENEMARKEN. 
Een zegel van 5 kronen - middenstuk 

bruin, vignet violet met de beeltenis van ko
ning Christiaan X en profil naar rechts 
werd voorzien van een zwart opdruk: 
„POSTFAERGE" (postboot): het wordt 
gebruikt op de eilanden, van waar de post 
per veerboot naar het vasteland wordt ver
voerd. 

Het Roode Kruis-zegel van 5 (-|-3) öre -
karmijnrood (zie blz. 6) werd in den vorm 
van postzegelboekjes a 2 kronen uitgegeven, 

estaande uit 5 blokken van vier Roode Kruis-zegels en één- blok 
an 4 gewone 10 öre-zegels. Staaldicpdruk naar het ontwerp van 
)hs. Britze. 

DUITSCHLAND. 
R i j k . 

Het zegel 12 (-1-38) Rpf. -
donkerrood, met de beeltenis
sen van Führer en Duce (zie 
blz.. 39) is in rasterdiepdruk 
vervaardigd aan de Duitsche 
Landsdrukkerij. De toeslag 
strekt ten bate van het cul
tuurfonds. Het ontwerp is van 
professor Richard Klein te 
München naar foto's van den 
Rijksfotoverslaggever professor 

cinnch Hoffmann. Op den eersten dag van uitgir'ie (30 fanu.iri 
41) werden aan verschillende postkantoren te B ' li;n, M'iiichen 

Weenen bijzondere stempels gebruikt, waarvai de -verticale 
ddellijn gevormd w(,rdc door een zwaard; boven de i marr d,'.' 

ad; onder: links een eiken-, rechts een lauwertak; boven ' i t t 
vest twee ineengeslagen handen; links van het zwi,.-J den datum 
0.1;, rechts het jaartal 1941. 
Door den oorlog zijn bij de verzendcentrale te Berlijn S. W. 68 
'mmerstrasze 97) pcrsoneelsmoeilijkheden ontstaan. Men heeft 
dacht, dat door de oorlogsomstandigheden de verzamellust zou 
nen, waarom men het in dezen tak van dienst ervaren personeel 

k inkromp. Het tegendeel bleek echter het geval. Per dag 
i^amen van 1000 tot 3000 bestellingen binnen. Vooral de bij-
ndere bestellingen (hoekstukken, oplaagnummers, afstempe-
igen e.d.) bezorgden veel werk. Ondanks de omstandigh-id, 

nog een staf van 400 man op deze centrale «-erkzaam 
ontstond een enorme achterstand, die in de tiendui-

iiden bestellingen liep. Daarom werden de „Einzelbestellüngcn" 
;t ingang van 15 Januari stopgezet. Wat vóór dien datum is 
stcld wordt nog afgedaan, waarmee weken gemoeid zullen zijn. 

Dauerbezieher", die voor den termijn van een jaar hebben 
stcld, worden nog geholpen. De Duitsche postadministratie heeft 
en dienst overgedragen aan den Reichsbund der Philatelisten en 

aan de Kraft durch Freude Sammlergruppen. De Reichsbund heeft 
een Sammlerdienst georganiseerd. Ieder verzamelaar „ i m R e i c h" 
kan daarbij, tegen storting van 0,20 mark per maand, alle Duitsche 
nieuwe uitgiften, te beginnen met het zegel van Führer en Duce, 
bestellen. Duizenden hebben reeds van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Voorloopig worden alleen ongestempelde zegels verstrekt 
en kan met bijzondere wenschen geen rekening worden gehouden. 
Ook leden der Sammlergruppen K. d. F. moeten 0,20 mark betalen. 
De grotpen krijgen de zegels via den Gausammlerwart. De Reichs-
sammlerwart heeft de verstrekking van zegels der uitgiften van 
vóór 15 Januari en voldoening aan bepaalde wenschen mede in 
uitzicht gesteld. Het adres van den Reichsbund der Philatelisten is: 
Hortensienstrasse 15, Berlin-Lichterfelde W. 

Van de cpdrukzegels L'ixemburg was aan de Versandj cUe :)-. de 
Zimmerstrasse te Berlijn het Mondorf-zegel van 60 Rpf. op 2 fr. 
1939 het eerst uitverkocht; ook bij de overige zegels was zulks al 
zeer spoedig het geval. 

Serie zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de Leipziger Voor-
jaars-Messe, met beelden van een aantal groote gebouwen te 
Leipzig. 

E l s a s . 
De Duitsche W. H.-zege!s 1941 (zie blz. 228/'40) zijn, z o n d e r 

o V e ' d r u k , geldig voor frankeering in dit gebied. 
G e n e r a a 1-G o u v e r n e m e n t . 
Hiernevens geven wij een afbeelding van het motief der zegels 

voor de poststeunpunten, vermeld op blz. 39. 

' [HNwini-»»a«iia 

M A M M t A M É A M 

L u x e m b u r g . 
De Hindenburgzegels met overdruk „Luxemburg" zijn in den 

beginne afgestempeld met de vroegere Luxemburgsche poststem
pels met Fransche plaatsnamen (b.v. „Oudelange"); eerst later 
T.crden stempels met Duitsche plaatsnamen gebruikt (b.v. „Oude-
hngen";. 

De Duitsche W. H.-zegels met overdruk , Luxemburg" zijn in 
Luxemburg voor het eerst op den dag van den postzegel (12 
Januari) uitgegeven. Te Berlijn echter waren zij reeds eerder ver-
krijgbiar. 

Zeer gezocht zijn de zegels met afstempeling „Luxemburg" / 
Tag der Briefmarke 12.1.1941". 

Protectoraat. 
Van het 60 heller-zegel (M. no. 8) bestaan exemplaren met 

foutdruk, waarbij voor de letter „B" van Böhmen het cijfer „8" 
werd ?edrukt 

Op 30 December verscheen, als aanvullingswaarde der koersee-
rende serie, een zegel van 8 kronen - grijsolijf, voorstellende het 
piari;.tpnklooster op het stadsplein van Kremsier in Midden^ 
Morsvië, met op den achtergrond de slanke torens van de Mauri-
tiuskerk Ontwerp van V. Silovsky en gravure van J. Goldschmid; 
staaldicpdruk; groot breedteformaat; rotatietanding 12K. 

Het 2 kronenzcgel - olijfgroen, Parubitz (zie blz. 40) is even
eens vervaardigd naar een ontwerp van V. Silovsky; gravure 
eveneens door J. Goldschmid; staaldiepdruk, rotatietanding. Het 
vroegere 2 kronen - Olmützzegel werd opgedrukt. 

De dienstzegels vermeld op blz. 40, zijn vervaardigd naai een 
ontwerp van den kunstschilder A. Schaumann, boekdruk op 
papier zondef watefmferk. 

FRANKRIJK. 
O D 71 Februari verschenen een 1 fr.-Mistralzegel, roodbruin. 

F. Mistral (1830—1014) was een Fransch dichter in het Nieuw-
ProveiK^-aalsch en schrijver van een Provenfaalsch woordenboek; 
hij verwierf den Nobelprijs 1904. 

Op dicnzelfden datum werd een 2 fr. 50 (-f50) weldadigheids-
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zegel uitgegeven, waarvan de toeslag strekt ten bate van de kanker
bestrijding („Lutte contre Ie cancer"). Dit laatste zegel stelt voor 
een vrouwenfiguur met zwaard (sepia) waarnaast het woord 
„scientia", die eenige haar bedreigende draken met opengesperde 
muilen (blauwgrijs) afweert. Deze zegels mochten slechts per vier 
stuks ti.»elijk worden verkocht (zie misbruiken hieronder). 

Te verwachten is een nieuw opdrukzegel van 10 frs. op 20 frs. 
(M. 3b8). 

"W'j dai ken den heer C. F. G o d e r i e te Roosendaal voor de 
beschikbaarstelling van de zegels en voor de verstrekte inlich
tingen. 

Opdruk van 1 fr. (rood) op 2,25 fr. 
ultramarijn (Ceresmotief); ook hier is de 
vroegere waarde niet doorgestreept. 

Omtrent de „Secours National" (Fransche 
W. H.) zegels (zie blz. 7) lezen wij dat het 
80 c. (| 2 fr.)zegel gegraveerd is door 
Jean Piel, het 1 (|2 fr.)zegel door P. Mu
nier; het 1 fr. 50 () 2 fr.)zegel door 
Degorce en de 2 fr. 50 (12 fr.)waarde 
door M. Cheffer. 

De P é t a i nzegels (zie blz. 40) zijn van Jean Piel; staaldiepdruk 
van he^ Atelier du Timbre, Boulevard Brune te Parijs. 

De k r i j g s g e v a n g e n e nz e g e l s (zie blz. 40) zijn van P. 
Munier en van Degorce (staaldiepdruk). 

mmmmmmm 
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Nieuwe waarden: 
50 c.  groen; Mercuriusmotief; 
80 c.  roodbruin; Irismotief; 
1 fr. 50  oranje; Irismotief. 
De heer C. F. G o d e r i e te Roosendaal zendt ons eenige knip

sels uit Fransche couranten, waaruit men het volgende leest: De be
kende Fransche expert M. Brun houdt zich onverpoosd bezig met 
de studie der documentatie van de Duinkerken en Coudekerque
overdrukken (zie blzn. 21 en 41). Wat de documentatie van den 
„CoudekerqueBranche" opdruk betreft heeft hij alles voor elkaar. 
Deze opdruk is omlijst door een normalen rechthoek. Wat het 
, .Dunkcrque" opdruk betreft (in rechthoekige omlijsting met aan 
de bovenzijde afgeronde hoeken) is hij nog niet gereed. Met den 
aankoop van de laatste soort overdrukken moet men zeer voor
zichtiij zijn, daar de echte opdruk sporen van slijtage der letters 
droeg en dientengevolge valsche opdrukken in omloop kon
den worden gebracht. De heer Brun hoopt binnen afzienbaren 
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tijd d^ uitkomsten van zijn onderzoek ter zake volledig bekend 
te maken. Dank zij de beschikbaarstelling door den heer G o d e r i e 
beelden wij hierbij twee paartjes met een der bedoelde opdruk
ken af. 

Wat de 20 fr. op 50 fr. Aderzegel (zie blz. 40) betreft: is — bij 
den verkoop — de speculatie in Frankrijk nog veel sterker geweest 
dan bij onze N.O.I.watermerkzegels. De kantoren werden dagelijks 
lastig gevallen met vragen, wanneer deze zegels nu eindelijk eens 
in omloop zouden worden gebracht ? Den 23en Januari 's avonds 
werd bekend gemaakt, dat zulks den 24en d.a.v. zou geschieden. 
Op dien dag stond, lang voor het tijdstip van kantooropening, 
een groote menigte netjes in de rij als voor een of andere distri
butie. Binnen het uur na opening van het kantoor Louvre te 
Parijs was de voorraad aldaar geheel uitverkocht; bij andere kan
toren was zulks eveneens het geval. Genoemd kantoor verkocht 
15000 zegels van de geheele oplaag, die 500.000 exemplaren groot 
was. Zoowel in het nietbezette gebied als in de provincie van het 
bezette gebied deed zich (o.a. te Lyon) hetzelfde verschijnsel voor. 
Een der Fransche bladen toont een foto van de menigte voor een 
philatelistenloket. 

Met de nieuwe Pétainzegels (zie blz. 40) schijnt zich eveneens de 
speculatierazernij van het publiek meester te hebben gemaakt, 
's Ochtens om kwart over acht kon een gegadigde nog maar 
enkele exemplaren krijgen, terwijl vlak voor z'n neus een handelaar 
nagenoeg den geheelen voorraad opkocht en met verscheidene 
biljetten van 500 francs betaalde, niettegenstaande hoogstens 
slechts tien zegels per kooper mochten worden verstrekt. Ook 
schijnen bevoorrechting van postambtenaren en andere misbrui
ken in deze te hebben plaatsgevonden, zoodat men noodig heeft 
geoordeeld den betrokken minister te verzoeken, in den vervolge 
hiervoor een stokje te steken. 

Aan den heer C. F. G o d e r i e dank voor de toezending van 
bedoelde knipsels. 

GRIEKENLAND. 
Na toezending van de volledige serie „Grieksche Bezettings

zegels" voor Albanië door den heer J a n P o u l i e te Amsterdam 
bleek in< dat onze mededeeüng op blz. 41 ter zake iets onjuist is 
Met rweeregeligen overdruk „Grieksche Bezetting" verschenen 
van d: uitgifte 1937 (met de beeltenis van Koning George II): 

1 d'achme  donkergroen (M. 412 — 1.000 OCO); 
3 drachmen  roodbruin (M. 413 — 4.000.000); 
8 diachmen  donkerblauw (M. 414 — l.COO.OOO). 
Van de uitgifte 1937, met voorstellingen uit de Grieksche ge 

schiedenis: 
5 L.  roodbruin/donkerblauw (M. 417 — 4.000.000); 

10 L.  lichtblauw/bruin (M. 418 — 3.000.000); 
20 L.  zwart/donkergroen (M. 419 — 2.500.000); 
40 L.  zwart'zwartgroen (M. 420 — 1.000.000); 
50 L.  donkerbruin/zwart (M. 421 — 1.000.000); 
80 L.  zwartviolet/oranjcbruin (M. 422 — 1.000.000); 
2 Dr.  ultramarijn (M. 423 — 1.000 000); 
5 Dr.  rood (M. 424 — 500.000); 
6 Dr.  olijf bruin (M. 425 — 300.000), 
7 Dr.  violetbruin (M. 426 — 300.000); 

10 Dr.  karmijnbruin (M. 427 — 200,000); 
15 Dr.  donkergroen (M. 428 — 200.000); 
25 Dr.  zwartblauw (M. 429 — 200.000). 
Van de uitgifte 1938, koning George II te paard: 30 Dr.  rood 

bruin (M. 435 — 50.000). 
Van de weldadigheidsscrie 1939: 
10 L.  lilakarmijn op rose (M. 24 — 3.000.000); 
50 L.  donkergroen op matgroen (M. 25 — 3.000.000); 
1 Dr,  donkerblauw op lichtblauw (M 26 =— 500.000); 
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Van de strafportzegels 1930: 
2 Dr.  lakrood (M. 58 — 100.000); 
5 Dr.  grijsblauw (M. 60 — 50.000); 

10 Dr.  blauwgroen (M. 61 — 50 000); 
15 Dr.  roodbruin (M. 62 —• 50.000) en, met nieuwen waarde

opdruk van 50 Lepta: 
25 Dr.  rose (M. 63 — 150.000). 

Mr. J. H. v a n P e u r s e m 
maakt ons opmerkzaam op een 
onjuistheid op blz. 41, rechter 
kolom, zegels 3 t.m. 5 v.b. De 
„sociale voorzorgzegels" van Grie
kenland, uitgifte 1939 (M. 24 
t.m. 26) vertoonen links de beel
tenis van koningin O l g a , wedu
we van den eersten koning Geor
gios I ( n i e t van koningin Elisa
beth) en rechts van koningin So
phia, weduwe van koning Kon
stantinos. De tegenwoordige ko
ning der Hellenen was van 27 

Februari 1921 tot 6 Juli 1935 gehuwd met prinses Elisaveta van 
Roemenië, als Koningin: „Elisabet" geheeten. Onzen dank aan 
m r . V a n P e u r s e m voor deze verbetering. 

HONGARIJE. 

Het randschrift: „Magyar Müveszetert Magyar Kiralyi Posta" op 
de zegels der kunstenaarsserie (blzn. 8 en 41) beteekent: „Voor 
de Hongaarsche kunstenaars, Hongaarsch Koninklijke Posterijen". 
De op aag van de zegels bedraagt 150.000 exemplaren. 

ITALIË. 

Serie van drie zegels met 
de beeltenissen van Duce 
en Führer; op den achter
grond een Italiaansche en 
een Duitsche soldaat: 

50 cent.  paars; 
75 cent.  rood; 
1,25 lire  blauw. 
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JOEGOSLAVIË. 
De serie weldadigheidszegels op blz. 42, rechter kolom, werd uit

gegeven ten bate van den soldatenbond te Laibach. Het 0,50 (t0,50) 
dinarzegel toont het centrale kerkhof St. Petrus met het soldaten
monument te Laibach. Op het 1 (jl) dinarzegel ziet men 
vrouwen van Slovenië, Servië en Kroatië in nationale kleeder
drachten. Het 1,50 (f 1,50) dinarzegel stelt voor de herinnerings
kapel aan de Kajmakca'an in ZuidServië. Het 2 (42) dinarzegel 
brengt het ontwerp in beeld van het gedenkteeken voor de 
Sloveensche gevallenen in den wereldoorlog, dat te Brezje bij Bied 
aan het VeldeserMeer zal worden opgericht. De zegels, uitgevoerd 
in tweekleurendruk offsetdruk, dragen het opschrift: „Zveza 

Bojevnikov Ljubljana" ( = „Soldatenbond Laibach"); zij zijn geldig 
tot einde April; de oplaag bedraagt 200 000 exemplaren. 

p » i n i i i n p n i i m 
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Op den eersten dag van uitgifte werd te Brezje bij Laibach een 
bijzonder stempel gebruikt met opschrift: „Zazvezo Bojevnikov, 
den datum 1.1.1941 en den plaatsnaam Brezje. 

Twee zegels ter gelegenheid van de lie philatelistische tentoon
stelling van het Banaat Kroatië van 16—27 Maart 1941. 

Het zegel van 1,50 (i1,50) dinar (roodbruin) toont de oude 
poort te Zagreb in den bouwtrant der Xllle eeuw. Het zegel van 
4 (|3)dinar (blauwgrijs) brengt den ouden dom te Zagreb in 
beeld. De oplaag bedraagt 104.000 series. Druk van Je y. ■ ■iv\
landsdrukkerij in Beograd in rasterdiepdruk. Ontwerp van 
professor Otto Antonini; gravure door Karl Seizinger. Vellen van 
25 vakjes, doch 16 zegels. Vijf vakjes zijn bedrukt met den propa
gandatekst (vertaald): „IL. philatelistische tentoonstelling van het 
Banaat Kroatië". In vier andere vakjes staan de imtiaien van de 
Kroatische PhilatelistenVereeniging (H.F.S). Eerste dag van uit
gifte: 16 Maart. De overschotten worden verbrand. De zegels 
worden alleen op de tentoonstelling verkocht; ieder bezoeker kan 
op vertoon van zijn entréekaart \ 5 dinar slechts één serie koopen. 
De indeeling der zegels op de vellen geeft aanleiding tot verschil
lende philatelistische rangschikkingen. 

LITAUEN. 

Hierachter beelden wij af twee der zegels van de inlijvingsserie 
met tweeregeligen opdruk: „L.T.S.R. / 1940 VII 2 1 " — z o n d e r 
o m 1 ij s t i n g (op blz. 43 staat — a b u s i e v e l i j k — vermeld: 
„ in o m 1 ij s t i n g"). 

Bedoelde serie (zie blzn. 174, 196 en 231/'40) bestaat uit de 
volgende zegels: 
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2 centa  roodoranje; wapenmotief (M. 408); 
5 c .  karmijnbruin; ruiter uit het Litausche wapen (M. 438); 

15 c.  oranje; zie afbeelding boven hnks — M. 440; 
25 c.  brum; non met twee kmderen (M. 441); 
30 c.  donker groenblauw; vredesklok (M. 442); 
35 c.  rood; zie afbeelding boven links — M. 443; 
50 c.  bruin; wapensene 1937 (M. 416). 
Aan den heer G. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage onzen dank voor 

zijn inlichtingen ter zake. 
Mr. J. H. v a n P e u r s e m deelt ons naar aanleiding van het 

gestelde op blz. 43 over de frankeering van brieven en briefkaarten 
uit Litauen mede, dat hij nog herhaaldelijk brieven uit deze repu
bliek ontvangt (o.a. van einde Januari 1941), welke zijn gefran
keerd met gewone, oude, Litausche zegels, o.a. met de „Darius en 
Girénas"zegels van 1934 (M. 82 t.m. 87). 

ROEMENIE. 
* In de serie zegels met de beeltenis van 

koning Michael I en face (zie voor het mo
tief blz. 232/40) verschenen de volgende 
aanvullingswaarden: 20 lei  bruin; 30 lei 
groen; 50 lei  donkergrijs en 100 lei  kar
mijn. 

De Marin en Motazegels (zie blz. 43 en 
44) werden, behalve afzonderlijk en in den 
vorm van het 300 leiblok, te zamen — 
voorzien van een bijzonder stempel — uitge
geven in een speciaal omslag k 100 lei. 

SOVJET RUSLAND. 
Serie van 7 „industriezegels" ter gelegenheid van de Stakhano

vische Bedrijfswedstrijden: 

;, 

■ ^ 

m 
mi 

10 k.  blauw; mijn en graafwerk; 
15 k.  violet; hoogovenbedrijf; 
20 k.  blauw; weg naar Tuschino onder het WolgaMoskwa

kanaal; over het kanaal ziet men de spoorbrug met een daarheen 
rijdende spoortrein en in de lucht een vliegtuig. 

30 k.  bruin; drie nieuwe typen van locomotieven; 
50 k.  lichtbruin; een maaimachine werkende op de Kolchozi

landenjen (gemeenschappelijk landbouwbedrijf). 
60 k.  grijsbruin; kogellagerbednjf: fabrieksgebouw, auto, vlieg

tuig in de lucht; 
1 roebel  groen; naphtabedrijf; naphtatorens met een bedrijf op 

den achtergrond. 

SPANJE. 

Daar de tuberculosezegels op het briefstuk, afgebeeld op blz. 45, 
eenigszins onduidelijk zijn, beelden wij de geheele serie hierbij af. 

De 10 ets.  violet (landpost) links en de 10 ets.  rood (lucht
post) rechts waren tusschen 23 December 1940 en 6 Januari 1941 
uitsluitend bestemd als „ v e r p l i c h t e n " toeslag bij normale fran
keering. De 20 (|5) ets.  groene en 40 (f 10) ets.  blauwe zegel; 
gelden voor normale frankeenng en toeslag te zamen. Het tuber
culosekruis is op alle zegels in rood uitgevoerd. 

TURKIJE. 

Hieronder beelden wij af de ter gelegenheid van de Smyrnasche 
Jaarbeurs 1940 overdrukte drie Kemal Pasehazegels (zie blzn, 
176, 198 en 233/'40): 

6 kurus op 200 kurus  donker groen/zwart, met rooder 
opdruk; 

10 kurus op 200 kurus  donkergroen/zwart, met zwarter 
( n i e t : rooden  zie blz. 233) opdruk; 

12 kurus op 500 kurus  donkerbruin/zwart, met zwarten 
( n i e t : rooden  zie blz. 233) opdruk. 
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Hierboven geven wij afbeeldingen van de Balkan-Entente-zegels 
940, omschreven op blz. 176: 8 kurus-lichtblauw en 10 kurus -
lonkerblauw. 

Tenslotte brengen wij in beeld de serie zegels, uitgegeven ter 
elegenheid van het eeuwfeest der stichting van de briefpost: 

3 kurus - blauwgroen; door soldaten begeleid postvervoer in 
et gebergte; 
6 kurus - rood; links: postbode in oude-, rechts in heden-

aagsche kleedij; 

10 kurus - blauw; in cirkel: zeilschip, daaronder motorboot 
;r posterijen; 
12 kurus - bruin; postkantoor met postauto's; 
Vier zegels der uitgifte 1931 met de beeltenis van Atatürk 

Lemal Pascha) naar rechts zijn in andere kleuren verschenen: 
2 kurus - groen (M. 857; vroeger violet); 
5 kurus - chocoladebruin (M. 860; vroeger rood); 
6 kurus - rood (M. 861; vroeger grijsblauw); 

10 kurus - blauw (M. 863; vroeger zwart). 
ZWEDEN. 

Hiervóór beelden wij af het Sergelzegel van 15 öre - bruin, 
tweezijdig en driezijdig getand, onderscheidenlijk van rollen en uit 
boekjes (zie blzn. 176/'40 en 12/'41). 

In de serie met de beeltenis van koning Gustaaf V en profil naar 
rechts, (gewijzigd fond), verschenen ais nieuwe waarden: 5 öre -
groen; tweezijdig (van rollen) en driezijdig (uit boekjes a 20 stuks) 
getand, benevens een 35 öre-zegel - roodlila en een 45 öre-zegel 
- bruin. Etsdiepdruk; tanding verticaal 123^. 

ZWITSERLAND. 
De postkantoren, die nog zegels der uitgifte 1938 met afbeeldin

gen van het Volkenbondsgebouw (30 c. - M. 321 en 60 c. - M. 
322) en van het gebouw van het Bureau International du Travail 
(20 c. - M. 320 en 1 fr. - M. 323) in voorraad hebben, mogen 
deze niet meer aan het publiek verkoopen. Deze zegels moeten zoo 
spoedig mogelijk voor den postpakketdienst worden gebruikt. 

IL OVERZEE. 
BOLIVIA. 
De postadministratie van Bolivia waarschuwt tegen verva'^chin-

gen van de zegels der uitgifte 1939 („Fauna Bolivian i", die — 
behalve vier zegels met wapen — voorstellingen toonen \ an inheem-
sche dieren: M. 233 t.m. 250), waarin de justitie is gemengd. Oe 
vervalschingen zijn te herkennen aan de tanding en — wat de twee 
hoogste waarden (4 Bol. - geelbruin en 5 Bol. - l-'lil rum M. 249 
en 250) betreft aan de teekening van den tak aan l u . bovengedeelte 
van den boomstam, waarop de jaguar (felis onca) ligt. (N. R. C , 
avondblad C, blz. 2 van Zaterdag, 22 Februari 1941). 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van het dubbele eeuwfeest in Portugal, werd een 

serie jubileumzegels van vijf stuks uitgegeven: 
200 Reis - blauw, oplaag 2.000.000; rechthoekig formaat 31x22 

mm.; in het midden het borstbeeld van Afonso Henriques, 
stichter en eersten Koning van Portugal. Het bovenste deel 
van het zegelbeeld rust op twee zuilen, waarvan de 
motieven zijn ontleend aan het beroemde standbeeld van genoem
den Koning te Guimaraes in Portugal. De cirkel tusschen beide 
zullen draagt aan de bovenzijde een kruis en aan de zijkanten de 
kruisen van Malta en Santiago. De opschriften luiden: aan de 
bovenzijde „Brasil Correio"; boven de zuilen rechts en links: „200 
Reis"; in den ondersten cirkelrand: „D. Afonso Henriques"; tus
schen de zuilen: links onder „1140" en rechts onder „1640"; aan de 
onderzijde „Centenarios De Portugal". 

400 Reis - bruin; oplaag 4.000.000; rechthoekig formaat 31x22 
mm.; borstbeeld van pater Antonio Vieira, Portugees van geboorte 
en groot weldoener der inboorlingen van Brazilië. Aan weers
zijden twee inboorlingen. Opschriften: aan de bovenzijde „Brasil 
Correio", daaronder links: „1140", rechts: „1640"; onder de beel
tenis: „Padre Antonio Vieira"; links en rechts onder: „400 Reis". 

800 Reis - rood; oplaag 2.000.000, rechthoekig formaat 31x22 
mm.; beeltenis van Salvador Correa de Sa e Benevides, in Moorsche 
omlijsting, gedekt door het Maltheserkruis. Links en rechts boven 
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onderscheidenlijk het Portugeesche en het Braziliaansche wapen. Ter 
weerszijden twee schepen uit dien tijd. Opschriften: bovenrand: 
„Brasil Correio"; onder het zegelbeeld: „Salvador Correa De Sa 
E Benevides"; links- en rechts onder de jaartallen „1140" en „1640", 
waartusschen: „Centenarios De Portugal" en daaronder de waarde
aanduiding: „800 Reis". 

1200 Reis - blauwzwart; eerste 
I dag van uitgifte 1 December 1940; 

oplaag 1.000.000; rechthoekig for
maat 37x24 ram.; reproductie van 
een schilderij door Salgado Veloso, 
voorstellende de huldiging van ko
ning Johan IV. De opschriften „Bra
sil Correio" en „Centenarios De 
Portugal 1140—1640—1940", alsme
de de waardeaanduiding: „1200 Reis." 
bevinden zich op een 1 cm. breede 

witte strook aan de linkerzijde van het zegel. Koperdruk en tanding 
van de Casa da Moeda. 

5400 Reis - oplaag 2 000.000; in twee schuin tegen elkaar 
leunende ovalen de beeltenissen van den tegenwoordigen 
president van Portugal: generaal Carmona en van den tegen
woordigen president van Brazilië: Dr. Getulio Vargas. Opschriften: 
boven „Brasil Correio"; onder de beeltenissen: „Generaal Carmona" 
en „Dr. Getulio Vargas"; in het midden: „Centenanos/De/Portugal 
/1140—1640"; daaronder: „5.400 Reis". 

De zegels der waarden 200, 400, 800 en 5400 Reis werden in 
rasterdiepdruk met doorstoken tandmg uitgevoerd door de „Lite 
Tipo Guanabara". De geheele uitgifte is gedrukt op papier met het 
watermerk „Brasil Correio". 

Naar aanleiding van het tienjarig jubi
leum der October revolutie van 1930, meer 
het gevolg van staathuishoudkundige dan 
van politieke oorzaken, die den tegenwoor
digen president Dr. Getulio Vargas, toen
maals president van den bondsstaat Rio 
Grande do Sul aan het bewind bracht, ver
scheen een zwartlila herdenkingszegel van 
400 Reis met allegorische voorstelling. Links 
ziet men een vooruitstormende soldatenfi-
guur, welke de Republiek Brazilië voorstelt, 
onder de Rijksvlag; rechts de bocht van 
Guanabara met den Pao de Afucar (Suiker-
biood); op den achtergrond een opgaande 

zon met het opschrift: „Pelo Brasil / Uno E Forte !" ( = „Voor een 
eensgezind en sterk Brazilië"); aan de bovenzijde den datum „1930 
—24 De Outubro 1940"; aan de onderzijde den landsnaam en de 
waardeaanduiding. 

CHILI. 
Hieronder (links) een afbeelding van het 40 cts.-zegel - donker

groen/lichtgroen, uitgegeven ter gelegenheid 'jvan het gouden 
jubileum der Pan Amerikaansche Unie (zie blzn. 234/'40 en 13/'41). 

Hierboven (rechts) een afbeelding van den luchtpostzegel van 5 
1'e'os - lood, uitgifte 1931 (M. 30), met den opdruk der nieuwe 
Vaardeaanduiding van 1,60 Pesos. 

iiiiiiiMimiiiiiiiniMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiimiiiiiMiiiiimm mm 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

CHINA. 
Voorloopige uitgifte in den vorm van een k a r 

m i j n r o o d e n overdruk, bestaande uit vie 
chineesche letterteekens en — midden ond 
— een groote waardeaanduiding „4" op het 5 cent 
zegel - olijfgroen (M. 291) met het borstbeeld vai 
Dr. Sun-Yat-Sen (druk van de Dah Tung Book Co 
op papier zonder watermerk). 

Voorloopige uitgiften in den vorm van z w a r t 
opdi ukken 3 op 5 ccnts-zegels van verschillend 
soorten, in beperkte oplagen, uitgegeven 

Shanghai en in het door Japan bezette gebied: 
3;5 cents - groen; tanding 1 2 ^ ; z o n d e r watermerk; druk d 

Chung Hwa Book Co.; 
3 5 cents - groen, tandmg 14—14J^; z o n d e r watermerk; dru 

der Dah Tung Book Co.; 
3/5 cents - groen; tanding 14—14>2; m e t watermerk; druk d 

Dah Tung Book Co.; 
3/5 cents - olijf; tanding 14—14K, z o n d e r watermerk; dru 

der Dah Tung Book Co.; 
3/5 cents - olijf, tandmg 14—14>i, m e t watermerk; druk di 

Dah Tung Book Co. 
R o o d e opdruk 3/5 cts. - groen, tanding 14—14K, tot dusver, 

slechts in Tschungking uitgegeven. 
Het 20 cents - zegel - bruinkarmijn; Huang Hsm der martelaar 

uitgifte 1932 (M. 252) op papier m e t watermerk in Chineesc 
letterschrift „Ju" in Peking-druk verscheen thans in 11 c h t u 11 r 
m a r IJ n op papier z o n d e r watermerk m druk der Commerci 
Press, Ltd., Hongkong. 

In diepdruk der Commercial Press, Ltd., Hongkong op papi« 
jnet watermerk in Chineesch schrift „Jü" verschenen: 

214 cents - lila; generaal Teng K'eng en 
3 cents - bruin; Liao Chung Kal. 
AanvuUingswaarde op de serie van drie zegels in het Dr. S 

Yat-Sen motief (type II), vermeld op blz. 47: 
10 cents - groen; Dr. Sun Yat-Sen; op papier z o n d e r wate 

merk; druk der Dah Tung Book Co., Hongkong. 
De luchtpostzegels van 50 een 

, donker roodbruin, der uitgif 
1932 (M. 17) verschenen thai 
zoowel op papier zonder als mi 
watermerk „Jü" in Chineesc 
schrift in den druk der Cbmmei 
cial Press, Ltd., Hongkong, 
den Peking-druk is het linker g-
deelte van het onderste letterte 
ken in het watermerk a a n e e i 

g e s l o t e n (I), bij de Hongkong-druk o n d e r b r o k e n (II). 

De Chineesche postkantoren in de provincie Sin-Kiang gebruiki 
sedert 1915 de Chineesche postzegels met een bijzonderen overdn 
wegens het verschil m muntvoet tusschen deze provincie en Chi) 

Sin-Kiang is beter bekend onder den naam Oost-Turkestan, gel 
gen ten westen van den woestijn Gobi en ten noorden v; 
Tibet en Kasjmir; in het westen grenst zij aan Sovjet-Rusland en 
het noorden aan Mongolië. 

Thans verschenen ook hier de nieuwe Chineesche Sun Yat-Se 
zegels met horizontalen opdruk in vijf Chineesche letterteeke 
in boekdruk (vertaald): „Slechts voor het gebruik in de provinc 
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ünKiang", hierboven (vergroot) afgebeeld, waarbij te letten op 
iet met een pijl gemerkt letterteeken, dat dezen overdruk onder
cheidt van soortgelijke voor de zegels der provincie Szechuan 
n Yunnan. 

2 cents  olijf; tanding 1234, papier z o n d e r watermerk; 
groen; tanding 12/4; papier z o n d e r watermerk; 
olijf; tandmg 14—14K; papier m e t watermerk („Jü"); 
groen; tanding 14—1414; papier m e t watermerk 

scharlaken; tanding 1234; papier z o n d e r watermerk; 
violetblauw; tanding 12 34; papier z o n d e r watermerk; 
rood; tandmg 14—1434; papier met watermerk („Jü"); 
blauw; tandmg 14—14/4; papier m e t watermerk 

tanding 14

—14/4; papier 

14/4; papier 

1434; pa

papier 

la 

5 ets. 
5 ets. 

10 ets. 
Jü"); 
15 ets. 
25 ets. 
30 ets. 
50 ets. 

Jü"); 
1 doll.  roodbruin/bruinachtig zwart; tanding 14 

o n d e r watermerk; 
2 doli.  donkerblauw/roodbruin 

o n d e r watermerk; 
5 doll.  karmijnrood/groenachtigzwart; tanding 14 

ier z o n d e r watermerk; 
10 doli.  donkergroen/donker violet; tanding 14—1434 

o n d e r watermerk; 
20 doli.  purper/violetblauw; tanding 14—1434; papier 

o n d e r watermerk. 
De zegels met tanding 1234 zijn gedrukt en getand door de Chung 
wa Book Co. Ltd., Hongkong; het 10 centszegel  groen is 
Jrukt door de Chung Hwa Book Co. Ltd., maar getand door de 
h Tung Book Co. Ltd.; de overige zegels met tanding 14—1434 

jn gedrukt en getand door de Dah Tung Book Co. Ltd. in Hong
ong. 
COOK EILANDEN (Nw. Zeeland; Br.; Groote of Stille Oceaan; 
1° Z. Br.; 158 ° O. L.). 
Noodultgifte wegens verhooging van het posttarief: 
3 D./l 34 d.  violet/zwart. 
COSTA RICA (MiddenAmerika). 
Nooduitgifte wegens verhooging van het binnenlandsche post
rief van 10 op 15 centimes, waartoe het 45 centzegel  lilagrijs 
:r uitgifte 1926/'27 (Ruïnen van Ujarras  M. 139) door een 
)oden opdruk in den linker bovenhoek op drie verschillende wijzen 
xn de nieuwe waardeaanduiding werd voorzien: in een witten 
crhoek. in een cirkel en in een rooden driehoek, waarin de waar
aanduiding met wit is aangegeven. 

DOMINGO. 
B'ijkens bericht in de N. R. C. van Zaterdag, 8 Februari 1941 
ondblad C, blz. 2, verschenen hier vier nieuwe zegels van 1, 2, 3 
7 c. met de beeltenis van Julia Molina, in ovaal op een op een 

;r hoeken staande kubus, met opschrift: ,.Primera madre de la 
epublica ( = „De eerste moeder der Republiek"). Voor Julia 
o'ina de Trujilla zie blz. 200/'40. De N. R. C. vergist zich dus, 
t zij de weduwe is van „ p r e s i d e n t " Trujillo, die nog in leven 

zij is diens m o e d e r ! 

GUATEMALA (MiddenAmerika). 
Eenige nooduitgiften in den vorm van overdrukken op het over
hot 'der zegels van de uitgifte 1929: 
1 centavo/25 c.  olijfbruin, opdruk donker blauw; 
5/50 centavos  matrose; opdruk blauwviolet; 
Expressezegel: 4 centavos  oranjegeel, opdruk: „Expreso" in 
'od. 
JAPAN. 
Twee aanvullingswaarden op de jubileumzegels ter gelegenheid 
,n het 2600jarig bestaan des Rijks (zie blz. 13). Hei ^ S.'n;.'geI 

>T »■! 1 twwf^^^m^ew^ 

 ' 

 donker blauwgroen, brengt den berg Takachiko in beeld, waar
omtrent veel sagen in omloop zijn, o.a. dat de overgrootvader van 
den eersten Japanschen Keizer Jimmu Tenno op dezen berg uit den 
hemel nederdaalde. Op het 20 Senzegel  donkerblauw, ziet men 
het nationale heiligdom der Japanners, den Kashiwaratempel, die 
gebouwd werd ter herinnering aan de troonsbestijging van keizer 
Jimmu Tenno. Beide zegels dragen aan de bovenzijde de opschriften: 
,.Dai Nippon" en „Teikoku Jubin" (:= „Groot Nipponsche Rijks
post"), gescheiden door den bloesem van een chrysant. Het 
opschrift „Kigen Nisen Roppyaku Nen Kinen ( = „T ■  henniicring 
aan het 2600 jaar") is bij het 4 Senzegel gesteld boven den onder
rand tusschen de waardeaanduiding, bij het 20 Senzeg*l, rechts
boven de afbeelding van den tempel. Staaldiepdruk op papier 
zonder watermerk. 

MACAO. (Portugeesch; nabij Hongkong). 
Aanvullmgswaarden in den vorm van opdrukken der nieuwe, en 

dubbele doorstreeping van de oude waardeaanduidingen: 
5 avos/8 Avos  lichtblauw; 
5 avos/7 Avos  karmijnrose. 
NIUE. (Nieuw Zeeland in den groep van de CookEilanden). 
Nooduitgifte tengevolge van de verhooging van briefpoii. 
3 D./l 34 d.  lila/zwart. 
PERAK. (Br. Malaka). 
Aanvullingswaarde van 
2 $  rood/matgroen. 
PITCAIRN. (Br.; Groote Oceaan; O. 
Serie eigen zegels in breedteformaat: 

34 d.  donkergroen/donker oranje; 
1 d.  lila/violet; 
134 d.  karmijn/zwart; 
2 d.  sepia/blauwgroen; 
3 d.  donkerblauw/groen; 
6 d.  olijf grijs/sepia; 
1 Sh.  grijs/violet; 
2/6 (Sh.)  bruin/blauwgroen. 
SALOMONSEILANDEN (Br.; Groote Oceaan; O. van Nw. 

Guinee). 
De zegels, opgesomd op blz. 48, zijn s t r a f p o r t z e g e l s . 

Aan Dr. E. A. M. S p e ij e r te 'sGravenhage dank voor zijn 
opmerking ter zake. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Dank zij de beschikbaarstelling 
door den heer A. v a n d e r 
W i l l i g e n te 's Gravenhage 
zijn wii in staat hiernevens af 
te beelden het verjaardagszegel 
van den Amerikaanschen staat 
Idaho, omschreven op blz. 
178/'40. 

3 cents  violet, kapitool te 
Boise. 

W. G. d. B. 

de uitgifte 1938/'39 (Sultan Is^aidar): 

van de Cook Eilanden). 

NederlancJ 
er 

Overzecsclie 
Gewesler 

NEDERLAND. 
De opdrukrolzegels van 734+234 cent. 
Van den heer W. Metzelaar te 'sGravenhage ontvingen wij in 

dank onderstaande interessante bijdrage over onze laatste rolzegels. 
Daarbij valt echter op te merken dat de in dit stuk genoemde mo
gelijkheden als varieerende afstand tusschen en hoogteverschillen 
van 20e en Ie zegel voor zoover wij weten nog niet bij deze rollen, 
die blijkbaar zeer zorgvuldig worden gedrukt, zijn aangetroffen. 

„Naar aanleiding van eenige opmerkingen omtrent de opdruk
zegels 7341234 cent moge het volgende dienen: 
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De rollen worden gesneden uit een breede baan papier, waarop 
15 rollen gelijktijdig worden gedrukt. Aan beide zijden van de baan 
papier bevindt zich nog een onbedrukte strook. 

De papierrol passeert meerdere malen de rotatiepers: de eerste 
maal wordt de roode ondergrond gedrukt, vervolgens het tralie
werk. 

Na één omwenteling van de drukrol zijn 20 beeldjes gedrukt; 
door kleine onregelmatigheden sluit het Ie beeldje van de volgende 
omwentelmg niet altijd precies aan bij het 20e beeldje van de 
vorige omwenteling. Hierdoor ziet men een klein sprongetje na 
elke volledige omwenteling: hetzij dat de afstand tusschen de 
beeldjes iets varieert, hetzij dat de beeldjes iets verschoven zijn 
t o.v. elkaar. Tot nu toe hebben wij dat enkelvoudig kunnen 
constateeren bij alle rolzegels. Bij de 7%+!% rollen echter pas
seert de papierbaan ten tweede male de drukrol, thans vcor het 
traliewerk, en nu kan het sprongetje ten tweede male voorkomen. 

In de meeste gevallen zal de onregelmatigheid niet op precies 
dezelfde wijze optreden als bij het drukken van de roode achter
grond het geval was. 

Bij de overgangen van het 20e beeld naar het Ie beeld vindt men 
dan ook allerlei combinaties, zooals: 

20e beeldje (achtergrond) hoog, Ie beeldje laag, 
en 20e beeldje (traliewerk) laag, Ie beeldje hoog. 
Deze verschillen vindt men over de geheele breedte van 15 

rollen terug, hoewel, ook alweer door de papierbewerking, de 
afwijkingen niet overal even groot zijn. 

Bij de tot dusver bekende enkelvoudige rollen trof men, be-
ha've een kleine beeldverschuiving, tevens een grootere afstand 
aan tusschen het 20e en het Ie beeld. Het minst opvallend was dit 
bij de 6 cent rollen, maar bij de andere waarden ( l i ^ , 3, 5 en \2% 
cent, benevens de 5 cent nieuwe teekening) was de afstand opval
lend grooter. Bij de 7J^-f-2K cent nu blijken ook hierin variaties 
op te treden; sommigen melden een kleinere afstand, maar men 
treft ook wel grootere afstanden aan. 

Waar de afstand echter geen goed criterium meer blijkt te zijn 
heeft men nog altijd het middel van de kleine beeldverschuivingen 
over, zoowel wat achtergrond als traliewerk betreft." 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent Y; 13^ cent ]; \% cent K; 3 cent U. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
1 cent Y: 431. 
VA cent J: 423. 
\% cen tK: 402. 
2% cent Z: 429. 
3 cent U: 426. 
De I K cent K: 402 heeft óf een verkeerd nummer óf een ver

keerde letter gekregen, want de nummers 403 e.v. hebben oplaag
letter H. 

Het foutje bij de Cour-zegels. 
In het vorig nummer beschreven wij de 30 cent Cour, oude 

serie, en de 15 cent Cour, nieuwe serie Ie druk, waarbij op zegel 
142 resp. 42 het streepje achter INTER ontbreekt. De heer B. J. 
Abrahams bericht ons, dit foutje ook op zegel 42 van de oude 
30 cent te hebben gevonden; evenals de fout „NALF" komt dit 
foutje dus ook tweemaal per vel voor. Bovendien vond de heer 
Abrahams de bewuste fout op zegel 142 van de 15 cent, oude 
serie, en op zegel 42 van de 7}^ cent, nieuwe serie Ie druk, terwijl 
op zegel 42 van de 30 cent, nieuwe serie, slechts een klein puntje 
inplaats van een streepje te zien is. 

Wij danken ook den heer Poulie voor de melding van h^t 
ontbrekende streepje bij de 30 cent, oude serie, op zegel 42. 

De heer Poulie toonde ons verder een blok van 734 cent, nieuwe 
serie, waarvan op twee zegels onder elkaar de letters van den 
opdruk ontbreken, blijkbaar het gevolg van een papiersplinter of 
i^ts dergelijks, die tijdens het overdrukken op het vel gelegen 
heeft. 

In de laatste veiling-Hekker werd een blok van 8 van de 30 cent, 
nieuwe 'erie, verkocht, waarvan efen blok van vier geheel onge-
stcmpeld gebleven was. Het bldk brächt ƒ 1 2 5 öp. 

In dezelfde veiling werd een Serie in blekken \ an vier (uitg. 
l.IV.40) vt ikocht , waarbij telkens een zegel met den opdruk 
INTERNATIONALE, voor ƒ28 .—. 

Afwijkingen . 
De heer Vermeulen bezit een van de twee in het vorig nummer 

vermelde breuken in de 2 bij het opdrukzegel 2% op ^ t»«, ., >. 
fout blijkt dus meer voor te komen. Verder toonde hij ons nog 
twee andere breuken in de kleine 2 van de 2J4 cent, beide zeer 
duidelijk, maar blijkbaar niet constant voorkomend. 

De lijst van geldige zegels. 
Op de lijst van nog voor frankeering geldige postzegels, die, 

naar wij berichtten, aan de postkantoren verkrijgbaar is, (uitgave 
Januari 1941), komen behalve de laatste koninginneserie, de koer-
seerende opdrukken, de luchtpostzegels van 1928 af, vijf series 
zomer- en kinderzegels, ook nog voor de vier Willem-de-Zwijger-
zegels van 1933, de eenige herdenkingsserie, die nog niet is inge
trokken. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1901) 
Nederland. 
De heer W. Houtzamer, 's-Gravenhage, legt mij een g e b r u i k i 

porstz:gel van een gulden voor, waarbij de w a a r d e t w e e -
m a a l i s i n g e d r u k t . De woorden „EEN GULDEN" zijr 
duidelijk tweemaal leesbaar. De tweede druk is zuiver en helder 
en geeft aan de letters het aanzien van dubbellijnige typen. 

Ned.-Indië. 
De heer J. A. Wreesman, Groningen, is de bezitter van eer 

blokstuk van 6 zegels van de 2 Gld. 50 van de uitgifte van 1892 
(kinderkopje), on g e t a n d, met „P. Z." 

De heer Ritmeester van Exter, Koeta Radja, wijst op het kleur
verschil bij de p o r t z e g e 1 s met „CENT". De eerste uitgift« 
IS b l e e k r o o d ; de nuances wijken niet af; kleurverschil is ei 
niet. Bij de 2e uitgave, uitsluitend bestaande uit typen I, is d( 
kl urtint geheel anders en óók overal gelijk, zoodat wel degelijk 
hi rvoor een a n d e r e kleur werd gebruikt. De tint, nu d o n-
k e r r o s e r o o d , is veel zachter. 

Zwitserland. 
„E. T." behelst een b ij n a ongeloofbaar verhaal. In een brie 

uit Bern wordt het volgende verteld: 
„Voor eenige »agen bracht de besteller in een stadje van he 

canton Bern, een niet-gefrankeerden brief, waarvoor 20 c. por 
moest worden betaald. De geadresseerde, uit beginsel alle onge 
frankeerde, of onvoldoend gefrankeerde brieven weigerende, wild( 
ook dezen brief niet aannemen. Een zijner bedienden, een jeugdij 
doch vurig philatelist, bemerkte, dat op den omslag een oud Zwit 
sersch, buiten gebruik gesteld zegel was geplakt, en vroeg, me 
bevende stem, zijnen patroon het port te mogen betalen en hem 
voor één franc, den omslag te laten. Vrolijk lachende stemde d< 
patroon toe. De brief bevatte een voordeelige affaire, hem dooi 
een rijken boer opgedragen. Op den omslag kleefde het Duifje var 
Bazel, door den boer waarschijnlijk ergens in een lade van eei 
oud meubelstuk zijns grootvaders gevonden en dat hij dacht nog 
te kunnen gebruiken. 

De postdienst heeft echter eigendunkelijk het zegel, dat „bnitei 
gebruik is gesteld", vernietigd met den poststempel: 12 Janvie: 
1901, en aldus den overgelukkigen jongen, die voor 1.20 fram 
de bezitter dezer rariteit werd, nog aardig wat benadeeld, indier 
a'thans deze stempel de curiositeit niet verhoogt en het zegel to 
een ,,unicum" maakt !" B 

Nieuw [loistblad en briefomslag verscHbilfen. 
Op 18 Februari waren te Amsterdam vóór het te<tst verkrijg 

baar het postblad en de briefomslag met het nieUwe waardestempe 
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van 7K op 3 cent, zwart op steenrood. De zegelafdrukken komen 
geheel overeen met die van de gewone zegels, de druk is eveneens 
rotogravure. 

Het postblad heeft op de adreszijde links boven het woord 
Postblad, voorts vier stippellijnen. De afmetingen zijn 14734 bij 
105 mm. 

Van de briefomslag is de voorzijde op het waardestempel na 
geheel blanco; op de achterzijde het woord Afzender met één 
stippellijn. De omslag is aan de binnenzijde blauw geaderd; de 
afmetingen zijn 156 bij 110 mm. 

Wij danken den heer J. H. Broekman te Amsterdam voor de 
toezending. B. 

In de koerseerende serie posiwaarden zijn wederom 2 nummers 
verschenen, Het betreft twee poststukken, en wel de enveloppe en 
het postblad. Het zegeltype verschilt in geen enkel opzicht van dat 
der andere uitgiften. Het zijn zegelindrukken van 7)4 op 3, rood. 

Het papier is niet wit, maar zwak blauwgrijs. De „voering" (de 
bedrukte binneneijde) van de enveloppe is donkerblauw, de teeke-
nmg wijkt niet af van die der enveloppe in het Koninginne-type, 
n.1. elkaar kruisende golflijnen. 

Als eerste dag van beschikbaarstelling is ons 19 Februari bekend. 
Onzen trouwen medewerker, den heer A. J. Vermeulen te 

Utrecht, dank voor de snelle toezending. 

BUITENLAND. 
ALBANIË. 
Op bladzijde 240 van onze vorige jaargang vermeldden wij, dat 

er 6 nieuwe kaarten waren uitgekomen. Wij zijn nu in staat, nadere 
bijzonderheden mee te deelen. Het betreft hier prentbriefkaarten. 
De 5 c. groen en de 5 c. + 5 c. kaart, groen, vertoonen den kop 
van koning Victor Emanuel III naar rechts, de 10 c. bruin, bene
vens de 10 c. + lO c. bruin en de 15 c. rood met de bijbehoorende 
kaart met betaald antwoord a 15 + 15 c , rood, hebben als zegel-
indruk een borstbeeld van den koning naar links. De linkerhelft 
van de voorkant der kaarten met bruine illustraties versierd. 

DENEMARKEN. 
De serie opdrukken, die eenige maanden geleden door een alge-

heele porto-verhooging noodzakelijk bleek, nu door de 
definitieve poststukken opgevolgd. Het zijn de briefkaart voor 
buitenlandsch verkeer a 25 ore, rood, en de bijbehoorende brief
kaart met betaald antwoord ä 2 5 + 2 5 ore, de enveloppe a 20 ore, 
rood, en het postblad ä 20 ore rood. Nadere beschrijving ontbreekt 
ons nog, maar in analogie met de poststukken, die vervangen zijn, 
is aan te nemen, dat de kaarten als zegelbeeld het Hunnengraf 
vertoonen, terwijl de envelop een cijferteekening en het postblad 
een scheepje laten zien. 

Bovendien verschenen als aanvulling bij de reeds bestaande brief-
ka-irten van 7 öre, bruin, zegelindruk een cijfer, en de 14 öre, groen, 
scheepje, de bijbehoorende kaarten met betaald antwoord. 

Alle bovengenoemde poststukken zijn op wit papier. 
DUITSCHLAND. 
De prentkaartenseries 158 en 159 zijn verschenen. 
Serie 158: 1, 2, 3, 4, Baden bei Wien; 5, 6 Bad Voslau (2 verschil

lende voorstellingen); 7. Brückenau; 8. Augsburg; 9. Freiwaldau-
Gräfenberg. 

Serie 159: 1. Spindelmühle (zomeraanblik); 2. Spindelmühle (in 
den winter); 3. Oberwiesenthal; 4. Oberwiesenthal (andere voor
stelling); 5. Brüx; 6. Ingolstadt; 7. Ehrwald; 8, 9. Frankfurt (Main). 

Ten bate van het tweede oorlogswinterhulpwerk verscheen een 
briefkaart van 6 pfennig bruin op grijswit karton. Het zegelbeeld 
vertoont een hamer en een zwaard en de cijfers 6 en 4. (De 4 als 
bewijs dat de toeslag 4 pfennig bedraagt). 

De illustratie links laat een arbeider en een soldaat zien met op 
den voorgrond een collectebus en het opschrift: Kämpfen, arbeiten, 
opfern. 

G e n e r a a l G o u v e r n e m e n t . 
De serie opdrukwaarden werd nog uitgebreid met overdrukte 

1 elften van de kaarten met betaald antwoord ä 15 gr. + l5 gr. van 
de jubileumserie van Polen. De kaarten werden gesplitst verkocht, 
en overdrukt op dezelfde wijze als dit met de andere Poolsche 
kaarten geschied is. De wääfdeoßdrük is 12 gr, fföVEndien weisen 
de aanwijzingen naar het oorspronkelijke gebfüllc (c!iB van de kaatt-
mct-betaald-antwoord) doorgeslagen. In hoeverre hier alle cdmbi-

naties met alle reclame teksten, van opdruk voorzien, weer in 
koers gebracht werden, is nog niet bekend. Berlijn meldt bij beide 
kaarten (dus bij de helften van de oorspronkelijke kaarten) twee 
verschillende teksten aangetroffen te hebben, dit zou dus in ieder 
geval duiden op a c h t nieuwe kaarten, daar het welhaast als zeker 
aan te nemen is, dat de correspondeerende helften ook overdrukt 
zijn. Voorloopig noteeren wij: 

de eerste helft bekend met de teksten: 
Korzystajcie w Podrozy enz.; en met: Poczta to tani enz. 
de antwoord-betaald helft met de teksten: 
Telegramy mozna enz.; en met: Czytelny i dokladny enz. 
Waarschijnlijk is het tijdperk van de tijdelijke opdrukkaarten in 

dit gebied afgesloten, in ieder geval zijn er nu definitieve kaarten 
verschenen in het type van de koerseerende serie postzegels. Voor
loopig kunnen wij vermelden, dat er een kaart a 12 groschen, voor 
het binnenlandsch verkeer, groen, en één van 30 groschen rood, 
zijn verschenen. De kaarten zijn zeer eenvoudig, zonder reclame
teksten. Rechts van de deelstreep staat, behalve de zegelindruk, 
slechts het woord ,,Postkarte" en links boven: ,,Absender". Links 
onder staat: IX. 40. Waarschijnlijk beteekent dit, dat deze eerste 
oplage in September van het vorig jaar is gedrukt. Beide kaarten 
zijn van gekleurd karton. 

FRANKRIJK. 
In het type Iris verscheen een nieuwe enveloppe ä 90 centimes 

blauw op wit papier. Binnenzijde roodlila. 
Daar tusschen het bezette en onbezette gebied van Frankrijk geen 

postverkeer toegestaan is, heeft de postadministratie formulieren 
laten drukken, waarop aangegeven is, welke familieberichten erop 
ingevuld mogen worden. Deze kaarten dragen eveneens een zegel-
mdruk in het Iris-type en wel van 90 centimes, bruin. Er bestaan 
nu reeds 4 soorten van deze kaarten wat de kartonkleur betreft, 
n.1. witte, rose, zalmkleurige en grijsblauwe. Bovendien moet er ook 
verschil bestaan tusschen de rangorde en plaatsing van de voorge
drukte teksten. In hoeverre deze laatste verschillen zich dekken met 
de kleuren der kaarten kan ik uit de meldingen niet opmaken. 

GRENADA. 
Grenada gaf een courantenbandje a 1 + penny, groen, met den 

kop van Koning George VI naar rechts, uit. 
GRIEKENLAND. 
Hier verschenen twee series prentbriefkaarten, één gewijd aan de 

jeugdorganisatie en één aan de verjaardag van den koning en de 
doop van den kroonprins. De frankeerwaarde van alle kaarten is 2 
drachmen, de verkoopsprijs 3 drachmen. Het zegelbeeld toont den 
Koning naar links, kleur roodbruin. De afbeeldingen vullen de 
geheele achterzijde van de kaarten en zijn grijs van kleur. 

De eerstgenoemde serie draagt de aanteekening A 1 1940—9400. 
Indien wij hieruit moeten afleiden, dat de geheele oplaag 9400 
exemplaren bedraagt, dan zijn de verschillende kaarten kleine zeld-
zaamheden, want er zijn niet minder dan 14 verschillende voorstel
lingen reeds bekend geworden. De Berliner Ganszachen Sammler 
Verein meldt de volgende afbeeldingen: 

minister-president generaal Metaxas; 
de Grieksche vlag; 
meisje van de jeugdvereeniging; 
jongen van de jeugdvereeniging; 
jongen van de jeugdvereeniging met lauwertak; 
twee muzikanten; 
intocht in het stadion met vaandel; 
vijf meisjes op de fiets; 
vier hardloopsters aan de start; 
speerwerpster; 
zeven speerwerpsters; 
discuswerper; 
discuswerpcr (andere voorstelling); 
vaandelgroet; 
meisjeskamp; 
De tweede serie verscheen 20 Juli. De eerste kaart vertoont de 

Koning en draagt de aanteekening A 2 1940—10.000. 
De tweede laat een andere opname van den Koning zien met de 

nummering A 3. 1940—10.000. De volgende drie toonen respectie
velijk den kroonprins (A 5. 1940—5.000), de Kroonprinses (A 6. 
1940—5.000) en de kroonprinses met haar zoon (A 7. 1^40—5000). 

Wat de zeldzaamheid betreft, geldt de opmerking, bij de vorige 
emissie gemaakt, nog in versterkten mate ! 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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frarheep^ 
NEDERLAND. 

Baarfrankeering. 
's-Gravenha^e. Ook te 's Gravenhage werd het nieuwe , Leeu

wenmodel" (Nr. 850 vo'gens de Lijst-Enschede) in gebruik geno
men. Totdusver werden bekend de I K , 7K en 15 cents-waarden; 
de laatste op een aantal aangeteekende dienstbrieven met bericht 
van ontvangst. 

Francotyp. 
Machine 177 XII. Stempelt ook zonder reclame links, midden 

als type X. 
Machine 274 III Sinds eenigen tijd is h- t machinenummer uit 

deze machine verwijderd; thans type C3Azxk. 
Machine 364 II. Stempelt momenteel zonder afzenderscliché 

tusjchen de stemne's. 
Ma hine 366 VII Een nieuwe combinatie heeft tusschen de 

stempe's het c'iché van type V, links dat van type IV. 
Machine 934 II. Thans in gebruik bij de Nationaal-Socialistische 

Werkgemeenschap te Amsterdam. Tusschen de stempels een mono
gram. 

Machine 1028. Model C4xg. sinds October in gebruik te Rotter
dam. Tusschen de stempels D E H N E R T & / J A N S E N (als voor
heen in machine 749). 

Ma'-hine 1049. Model C3xg, sinds October in gebruik te Gronin
gen. Tusschen de stempels in schrijfletters: "Wester & / de Groot. 

Machine 1064 II-III. Na de herfst-jaarbeurs 1940 werd links 
gestempeld met een c'iché Nouveautés; thans is het jaarbeurscliché 
weer ongenomen. doch alleen met vermelding van de stand-num-
mers 2025 t.m. 35. 

Hasler. 
Machine H 524 IV. Omstreeks Februari werd links van den 

datumstempel een nieuw c'iché ongenomen: een afbeelding van 
een door twee raarden e' 'trokken Romeinsche zegewagen met on
derschrift: STEEDS MEER - DE HEER. 

Ma-hine H 566 IX. Ook in deze machine keerde het Boekenweek-
cliché (1941), zooa's de vorige maand reeds beschreven voor 
ma'-hine H 554. weer terug. 

Machine H 678 Til. Deze. reeds gemelde, machine heeft aan
vankelijk (sinds September 1940) gestempeld met enkel waarde-
c'irhé en darum, waarboven de rec'ame 1. G COOYMANS & 
Z O O N N V. / DISTILLATEURS - WIJNHANDEL / ' s -HERTO-
GENBOSCH. Een afdruk van 31.11.41 (vermoedelijk is bedoeld 
21.11) heeft echter het norma'e boogvormige plaatsnaamstempel 
en links de reclame Cooymans / Advocaat. 

climdcïi 
_m 

Als nieuwe tekst zagen we in de machinestempels van Amsterdam 
C. S., 's-Gravenhage en Rotterdam links van den dagteekening-
stempel een klaverblad met W H N (het embleem der Wmterhuip) 

en 5-regelig GAF U REEDS / AAN DE / WINTERHULP / NE
DERLAND ? / VOOR H E T VOLK - DOOR HET VOLK. 

Ter completeering van de in het vorig nummer vermelde teksten 
uit 1940 ontvingen wij nog de volgende opgaven: 

1. Laat langs de bovenkant enz. Arnhem-Station, Heerlen. 
3. Ook straatnaam en hui;nummer Venlo. 
4. Post Uw brieven enz. Nijmegen, Tilburg. 
5. Postzegels rechts boven Breda. 
6. Vacantie in vredig vaderland Arnhem-Station. 

OORLOGSVARIA. 
NEDERLAND. 
De handstempel ,.Deutsche Dienstpost Niederlande" met a in het 

benedensegment zagen we uit Maastricht d.d. 16 1.41.-18. In den 
z g. stommen 'tempel uit 's-Gravenhage met 4 go'flijncn stond 14..1 
41.14-15 de K kopstaande onder de uuraanduiding. 

BELGIË. 
Gedurende Januari jl. zagen we de volgende machinestempels met 

tekst in kastje: 
Antwerp-n: RED DE NOOPLITDENDEN / DOOR SOLIDARI

TEIT ! / DOE U W PLICHT / TEGENOVER WINTERHULP. 
Bruxelles/Brussel: DOE UW PLICHT / TEGENOVER / WIN-

: FRHULP / FAITES VOTRE / DEVOIR ENVERS / LE SECOUIIS 
D'HIVER. 

LléGE: CHASSEZ LA MISERE / PAR LA SOLIDARITE ! / 
FAITES / VOTRE DEVOIR / ENVERS LE SECOURS D'HIVER. 

DUITSCHLAND. 
Een enveloppe van een d.d. 25.10 40 uit Leipzig verzonden 

brief was aan de bovenkant met een witte strook dichtgeplakt en 
bevatte een zwart bedrukt etiket;: Beschädigt / eingegangen / Aus 
Iandsbrief-Prüfstelle / Nr. 1078. 

Een brief van de Reichsbank Berlin was niet gecensureerd doch 
bevatte een rond stempel, in het midden adelaar met hakenkruis 
en omschrift Reichsbankdirektorium. 3. 

Een veldpostbrief naar Amsterdam gericht, bevatte behalve den 
Briefstempel van Dienststelle Feldpostnummer 30331 en een rood 
Nederlandsch administratief stempel KOSTELOOS UITREIKEN 
een stommen veldpoststempel, waarvan de middenbalk slechts den 
datum vermeldt 20.1.41.12-13. 

Op een brief van Riga naar Amsterdam kwam een cirkelstempel 
voor adelaar met hakenkruis en omschrift: Geheime Staatspolizei. 5. 
en bovenaan in een aanhangsel: Geprüft. 

SPANJE. 
Een brief 21 December '40 uit Santander naar Amsterdam ver

zonden bevatte aan voor- en achterzijde een violet staand ovaal 
stempel, in het midden het Spaansche wapen met omschrift 
CENSURA GOBERNATIVA DE COMUNICACIONES BILBAO. 
Verder op de voorzijde een waarschijnlijk Duitsch censuurstempel 
groote A waaronder kleine d in cirkel, roode inkt. 

Op een brief 17 Dec. '40 uit Valencia naar Amsterdam verzonden 
komen 2 Cid-zegels van 5 en 15 ets. voor en 2 verschillende rood-
violette Franco-zegels, 1 donkere met drukkersteeken SANCHEZ 
TODA en 1 lichtere zonder dit teeken. Ze zijn afgestempeld met 
een continueerend machinestempel met lijnen waartusschen 4-
regelig FRANCO / FRANCO / FRANCO / ARRIBA ESPANA. Op 
de achterzijde een vio'et stempel in kastje DIRECCION GENERAL 
DE SEGURIDAD / VALENCIA / CENSURADO waaronder een 
groot eveneens violet cijfer 431 en een Duitsch censuuretiket Ober
kommando der Wehrmacht d Geöffnet en op de voorzijde 3 roode 
omlijste stempeltjes 5304, 2156 en 2144. 

Wij danken de beeren A. M. Benders, E. E. de Jong, A. Otte-
vanger, J. M. van Roessel, N. Tillman en A. v. d. Willigen voor 
hunne medewerking. J. P. TRAANBERG. 

TEGEN GOEDEPRIJZEN 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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OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

1846 — 1914 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

III. 

miiB'wwai'wnwinnww i i m i K ^ i W W ^ ^ t w 

Aan de hand van de postzegeluitgiften, die tusschen 1914 en 1919 
plaats vonden kan men de geschiedenis van den wereldoorlog goed 
volgen. Daar het aantal uitgiften zeer groot is, wil ik volstaan met 
een globaal overzicht te geven en noem ik niet de waarden afzon
derlijk, Met een goede catalogus kan men alle uitgiften gemakkelijk 
nagaan Alle zegels, wier ontstaan te danken is aan den oorlogstoe
stand, hetzij, ten bate van de soldaten, van weduwen en weezen, van 
het Roode Kruis, van oorlogsinvaliden of uitgegeven bij de bezetting 
van viiandelijk gebied zijn genoemd. De vermelding is zooveel 
mogelijk chronologisch, althans wat betreft die uitgiften, die in 
verband staan met de ontwikkelingsgeschiedenis van den oorlog; 

fmmmvmmm 
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Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen 

Verkrijgbaar bij ie administratie van het 
„Nederlandsche 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. 

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.) 

Hierbij deelen wij U mede, dat met ingang 
van 20 Haart ons kantoor gevestigd zal zijn 
Prof. KAHERLINGH ONNESLAAN 95 b, 

SCHIEDAM (bij Station). 

Met acbccA aaa% 91.31. fuindeicviett en wede^ae^kaape^.. 
Vraagt gratis Prijslijst. 
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bij de weldadigheidsuitgiften kon vanwege de overzichtehjkheid 
hieraan niet altijd vastgehouden worden. 

B e l g i ë gaf in 1914—'15 drie series ten bate van het Roode 
Kruis uit, resp. voorstellende het monument van Mérode, Koning 
Albert I, klein formaat, idem, groot formaat. De frankeerzegels 
van 1915 werden in 1918 overdrukt met een rood kruis; de toeslag 
ten bate van het Roode Kruis bedroeg het dubbele van de waarde. 
Voor de Belgische Kongo werden in 1918 zegels der uitgiften 1910— 
1916 overdrukt met een rood kruis en ten bate van het Roode Kruis 
voor het dubbele van de waarde verkocht. 

Bij het vredesverdrag van Versailles werden Eupen en Malmëdy 
aan België toegewezen. In 1920 verschenen de Belgische zegels der 
uitgifte 1915 met opdruk Eupen en Malmédy en Duitsche munt
waarde (vierregelig); 5 Pf. op 5 c.  1 M. 25 op 1 fr. (7 zegels) 
(a en b). Dezelfde uitgifte ontving in hetzelfde jaar, de opdrukken 
Eupen en Malmédy zonder waardeaanduiding; 1 c.  10 fr. (28 
zegels). Zegels van België 1919—1920 met opdruk resp. Eupen en 
Malmédy werden in 1921 uitgegeven (c en d). In 1920 verscheen de 
serie postzegels van België 1919—1920, 5 c.  50 c. resp. met op
drukken Eupen en Malmédy. 

Tijdens den oorlog hadden het Belgische koningspaar met hunne 
kinderen en de regeering het Belgisch grondgebied verlaten en zich 
gevestigd te St. Adresse bij Le Havre (Frankrijk). Alle brieven, enz. 
c'oor de Belgische kolonie in die periode van daaruit verzonden 
zijn gefrankeerd met Belgische zegels en vernietigd met het 
stempel: Le HavreSpécial. ' 

D u i t s c h l a n d . Duitsche bezetting van België, I uitgifte, z.g. 
Laudespost. Op 1 Oct. 1914 verschenen voor België de Duitsche 
koersterendt zegels met opdruk „Belgien" en Belgische muntwaarde. 

oCtntinitS 

* I5r.25€. * 

♦ n^SM. * 
3 (Sant. 

De II uitgifte vond plaats van 1916—'18, de opdruk „centimes" 
is afgekort tot „cent". In 1916—'17 volgt de uitgifte voor de z.g. 
„Etappenpost" voor België en voor het Fransche bezette gebied in 
het Noorden. Als voorlooper van deze uitgifte is het z.g. „Valen
ciennes zegel" te beschouwen, dat met toestemming van het 

Dritschc militaire bestuur door de kamer van koophandel te Valen
' .ennes werd uitgegeven voor die plaats, voor Quesnay, Solesnes, 
Cambrai en omgeving. Dit zegel was in gebruik van 8 September tot 
30 October 1914. De Duitsche „Etappenpost" zegels dragen als 
opdruk alleen de Belgische muntwaarde, het woord Belgien 
ontbreekt. 

D u i t s c h e B e z e t t i n g v a n R u s l a n d , z.g. Landpost ii 
Ruslard. Voor het Gouvernement Warschau verschenen op 12 Me 
'915 vijf zegels in het Germaniatype met opdruk ,,Russisch Polen" 
(afb. a) In 1916/17 verschenen elf zegels met den opdruk „Gen 
Gouv. Warschau" (afb. b). In 1916/17 verschenen elf zegels in he 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Germania type met opdruk: „Postgebiet Ob. Ost" (afb. c) voor 
Estland, Litauen en Letland. Tusschen 5 en 16 Maart 1918 werd een 
hulpuitgltte voor Dorpat uitgegeven. Russische zegels van 10 en 20 
kop. der uitgifte 1909 werden resp. overdrukt met 20 en 40 Pf. De 
uitgift^ van 1919 met violet handstempel „Libau" wordt door Yvert 
r.iet vermeld, door de Duitsche catalogi wel. 

L I B A U 
Du i t s c h e b e z e t t i n g v a n R o e m e n i ë , z.g. Landpost in 

Roemenie. 1 Juni, 1917, I uitgifte Opdruk M. V. i. R.*) in kastje, 
waaronder waarde op Germania zegels; 15 Bani op 15 Pf.. (opdruk 

MVLR. 
10 ^m 

in kastjt rood), 15 en 40 Bani komen voor met zwarte kastjes 
opdruk Juh 1917, II uitgifte. Opdruk in Gothische letters M.V.i.R. 
en waarde op Germania zegels; 10 B. op 10 Pf., 15 B. of 15 Pf. en 
25 B.'op 20 Pf. en 40 B. op 30 Pf. Maart 1918, III uitgifte voor het 
Etappengebied der 9 Armee. Opdruk „Gültig 9. Armee" (twee
reeeng) op 10, 15, 20 en 30 Pf. (Germania). Maart 1918, IV uitgifte 
voor het geheele bezette gebied met opdruk; opdruk Rumänien 25 
Bam; 5 B. op 5 Pf., 10 B. op 10 Pf., 15 B. op 15 Pf., 25 B. op 20 
PI . , 40 B. op 30Pf. 
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\ 
Opdruk M. V. i. R . in kastje rood wordt ook aangetroffen op 

Ruem. Portzegels van 1911 (Juni, 1918). 

M.V..R. 
Verschillende opdrukken op z.g. oorlogsbelastingzegels en fiscale 

zegels van Roemenië werden door de Duitschers tijdens 1917/1918 
aangebracht, w.o. M. V. i. R. in verschillende lettertypen met en 
zonder kastje en GÜLTIG 9. ARMEE. 

.%5? 
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E n g e l a n d e n K o l o n iën. (Roode Kruis en „War Tax" 
zegels, enz.). Zegels voor het Britsch Indische Expeditie Leger 
(Indian Expeditionary Force), Aug. 1914—Maart 1919. 

Ten gerieve van het Br. Indische Expeditieleger, dat in Frankrijk 
en België in den oorlog van 1914—1918 medevocht, werden koer
seerende zegels der uitgifte 1914 van BritschIndië overdrukt met 
de letters LE.F. en aan de veldpostkantoren der verschillende divi
sies beschikbaar gesteld. De opdruk werd aangebracht door de Gou
vernementsdrukkerij te Calcutta. Tusschen 1914 en 1919 zijn 
viermaal opdrukken aangebracht, die zich met laten onderscheiden. 
De waarden 3 p., 3^, 1, 2, 2K, 3, 4, 8 en 12 anna, 1 rupee werden 
met voornoemde letters overdrukt. 

Van 1914—1919 gaven de volgende Eng. koloniën en „Domi
nions" resp. zegels met opdruk War Tax of War Stamp of ten 
bate van het Roode Kruis uit. 

Antigua 1916~'18. Zegels van 1903—'09 met opdruk WAR 
STAMP (3 zegels). 

Bahama Eil. 1917. Zegel van 1 d. van 1910—'17 met opdruk 
rood kruis en cijfers 1.1.17. 

Bahama Eil. 1918. Zegels van 1910—'18 met opdruk WAR TAX 
in drie typen. 

Bahama Eil. 1919. Zegel van 1910—'17, 1 d. met opdruk: WAR 
/ C H A R I T Y / 3 . 6 . 1 8 . 

Bahama Eil. 1919. Zegels van 1912—'18 met opdruk: WAR TAX 
in 2 typen (3 zegels). 

Barbados 1917. Zegel van 1912, 1 d. met opdruk: WARTAX. 
Bermuda eilanden 1918—'20. Zegels van 1910, 1 d. met opdruk: 

WAR TAX / 1 WAR TAX / II. 
Borneo (Noord) 1916. Zegels van 1909—'11 met opdruk Maltheser 

Kruis in vermiljoen of karmijn (13 zegels). 
Borneo (Noord) 1918. Zegels uitgegeven ten bate van het Roode 

Kruis met opdruk: Red Cross. Two Cents (17 zegels). 
Borneo (Noord) 1919. Zegels van 1909—'11 met kruisje en 10 

FOUR CENTS in rood (17 zegels). 
Britsch Honduras. Om te beletten, dat twee vijandelijke oor

logsschepen (kruisers Dresden en Karlsruhe) die op eigen gelegen
heid trachtten de Engelsche vloot verliezen toe te brengen, postze
gelzendingen aan boord van de Engelsche schepen bestemd voor 
Br. H. in handen zouden krijgen en misbruiken, werden in 1915 
zegels ter waarde van 1 en 2 c. en in 1918 een zegel van 5 c. aan de 
achterzijde van een „moiré" patroon voorzien, om ze bij weder
rechtelijk gebruik te onderkennen en ongeldig te verklaren. De 
Duitsche schepen kregen echter geen kans en bleek de maatregel 
overbodig. De waarde van 1 c. met „moiré" patroon is in 1916 
opgebruikt met de overdruk: WAR.''') 

Canada 1915. 1 c. en 2 c. met Inschrift War Tax in witte letters. 
Canada 1916. Zegels van 1910 met opdruk: War Tax in diag

onaal (3 zegels). 
Canada 1916. Zegels van 2 c. resp. rpod en bruin met portret 

van Koning George V en Inschrift ITc in twee typen. 

Ceylon 1918. Zegel van 5 c. van 1912—'13 met opdruk: ONE 
CENT en zwarte streep. ONE CENT idem, met ONE CENT. 

Ceylon 1918. Alleen met: WAR / STAMP, 2, 3 en 5 c. 
Gold Coast 1918. Zegel van 1913 met opdruk: WAR TAX, One 

penny 1 d. op 1 d. 
Dominica 1916—'19. Zegels van 1907—'08 met opdruk: WAR 

TAX, one half Penny, J^ d. op | d. 
Dominica 1916—'19. Alleen War Tax op Y^ d. War Tax in 

dikker letters op Yi d., 3 d. 
Dominica 1919. War Tax = 1 K D, = I K d. op 234 d. 
Falkland Eilanden 1918. Zegels van 1912 met opdruk: WAR 

SI AMP (3 zegels). 
Fidji Eilanden 1916. Zegels van 1912—'16 met opdruk: WAR 

STAMP (2 zegels). 
Gibraltar 1918. Zegel van Yi d. van 1912 met opdruk: WAR 

TAX. 
'■■) War Stamps of the Allies, blz. 65. 
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Gilbert 2 Ellice Eil. 1918. Zegel van 1912, 1 d. met opdruk: 
WAR TAX. 

Grenada 1914. Roode Kruiszegel, 1 farthing, met randschrift Red 
Cross Society. 

Grenada 1914 en 1915. One farthing. Rood Kruis in het midden 
benevens de jaartallen 1914, resp. 1915. 
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ONE FARTHIN6 

Jamaica 1916. Zegels 1906—12 met opdruk: WAR STAMP (3 
zegels). 

Jamaica 1916. Idem met opdruk: W A R / S T A M P (3 zegels). 
Jamaica 1916. Idem met opdruk: WAR / STAMP grooter let

ters (3 zegels). 
Jamaica 1919. 1 ^ d. (het inschepen van de troepen). 
Malta 1915—'15. Zegels van 1903—'13 met: WAR TAX (2 zegels). 
NewFoundland 1919. Serie zegels (1 c.—36 c.) 12 zegels uitgege

ven ter eere van de troepen uit N. F. die in den oorlog 1914 mede
vochten. Ieder zegel draagt den naam van den slag waarin de 
troepen zich hebben onderscheiden. Op de waarden 2, 5, 8 en 12 c. 
is deze naam vervangen door het Latijnsche woord „Ubique" het
geen beteekent „overal". 
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NewZceland 1915. Zegel van 1915, = d met opdruk 
twee sterren en WAR STAMP. 

NewZeeland 1919. Serie uitgegeven ter herinnering aan 
den vrede, verschillende voorstellingen; 1 sh. zegel met 
portret van Koning Georg V. (6 zegels). 

St. Helena 1916—1919. Opdruk: War Tax en One Penny. 
Op zegels van 1912: WAR T A X / ONE PENNY. 

Idem: WAR TAX en waarde in cijfer. 
St. Kitts Nevis 1916: Zegel van 1905 met overdruk: WAR 

T \ X . 
1918. Zegel in de teekening van 1903 met overdruk: WAR 

3TAMP. 
St. Lucia 1916: Zegel van 1912 met opdruk: WAR / TAX 

(onde.' elkaar). 
j4 i6 . Idem met opdruk: WAR TAX (naast elkaar). 
Straits Settlements 1917. Zegels van 1912—1913 met op

druk: RED CROSS en waarde (2 zegels). 
St. Vincent 1916—1917. Zegel van 1913 met: W A R / 

STAMP (onder elkaar). 
Idem met: WAR STAMP (naast elkaar). 
Trengganum 1917. Zegels van 1910—1915 met opdruk: 

RED CROSS en waarde in 2 typen (5 zegels). 

1917—'18. Zegels van K en 1 d. met zeven verschillende opdruk
ken: WAR TAX. 

Turks en Caicos Eilanden. 1917—1919. Zegels van 1912 met op
druk: WAR TAX in 4 verschillende typen en in 3 verschillende 
kleuren. ' ' 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

XV. 
Letland nr. 51 t.m. 54. 

Op 1 Mei 1920 werd de eerste zitting van het Letsche Parle
ment gehouden. Ter gelegenheid hiervan verschenen op 30 April 
1920 twee zegels, t.w. de 50 kapeikas rood en de 1 roebel blauw. 
Deze waarden bestaan ongetand en getand. Op 17 Mei werden de 
aanvullmgswaarden van 3 roebel, bruin en groen en van 5 roebel, 
gl ijs en bruin uitgegeven. Alle zegels zijn in steendruk uitgevoerd 
op gewoon papier zonder watermerk. Het ontwerp is wederom 
van Prof. R. Sarrinsch. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 12 (hoogte)x20 (breedte) = 
240 zegels. Het zegel vertoont een vrouw in Letsch costuum, 
welke het roer van een boot vasthoudt. Boven deze voorstelling 
staan de woorden: „Satversmes Sapulces Peeminai" (vertaling: Bij 
de Parlementsopening). De zegels zijn getand 11/4, terwijl de 50 
kapeikas en 1 roebel ook ongetand voorkomen. De oplage der 
betreffende zegels is: 

50 kap. en 1 rbl. (ongetand) elk ca. 25000 stuks. 
50 kap., 3 en 5 rbl. elk ca. 1.000.000 stuks. 
1 rbl. ca. 2.000.000 stuks. 
Zegels met spiegelafdruk („Abklatsch") komen bij deze uitgifte 

niet voor. Plaatfoutcn vindt men in groote mate. Inplaats ^'a.i cie 
opsomming te geven van de duidelijkste plaatfouten, heb ik ver
groote tcekeningen doen vervaardigen, waarop thans alle plaat
fouten zijn aangegeven. Dit is veel overzichtelijker dan het vroeger 
gevolgde systeem en elke verzamelaar kan nu, aan de hand van de 
teekeningen, voor zichzelf bepalen, welke platen hij verzamel
waardig vindt. 

Het eerste getal is de rij waarop het zegel voorkomt, het tweede 
getal is het nummer van het zegel op die rij. Bijv. 8/3 is zegel nr. 
143, nl. 8ste rij, zegel 3. 
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Trinidad 1914 % d. ongetand zegel uitgegeven ten bate van het 
Roode Kruis. 

1915—1916 Zegel van 1913 met een rood kruisje in twee typen 
en datums 21.10.15. en 19.10.16. Afb. 101. 
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'% \ Afb. 102. 
Plaatfouten 50 kap. (afb. 101), 1 roebel (afb. 102), 3 roebel (afb. 

103 en 103bis) en 5 roebel (afb. 104). 
BIJ de 5 roebel vertoonen de zegels 1 tot en met 5 op de 

twaalfde nj: 
een witte streep loopende door de landsnaam Latvija. 
BIJ deze uitgifte bestaan vele tandmgafwijkingen. Raadzaam is, 

voor tandmgafwijkingen van de 50 kap. en 1 roebel, welke zegels 
ook ongetand bestaan, geen hooge prijzen te besteden, omdat het 
zeer moeilijk is na te gaan of deze tandmgafwijkingen misschien 
zijn vervalscht. 
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Afb. 103 bis. 

^'^ 

Afb. 104. 
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In mijn bezit zijn: 
50 kap., 1 rbl., 3 rbl. linkervelrand ongetand. 
50 kap., 1 rbl., bovenvelrand ongetand. 
50 kap., 1 rbl., 3 rbl., rechtervelrand ongetand. 
50 kap., 1 rbl., ondervelrand ongetand. 
50 kap., 1 rbl., 3 rbl., 5 rbl., verticaal ongetand in paar. 
50 kap^., 1 rbl., verticaal ongetand in strip van drie. 
5 rbl., verticaal ongetand in strip van vier. 
3 rbl., verticaal ongetand in paar met rand. 
50 kap., 3 rbl., verticaal ongetand in strip van drie met rand. 
50 kap., 1 rbl., horizontaal ongetand in paar. 
5 rbl., verticaal dubbel getand in paar. 
1 rbl., 3 rbl., horizontaal dubbel getand in paar. 

Aft). 105. 

Voorts komen vele, aan één of twee zijden slechts gedeeltelijk 
getande zegels voor, alsmede zegels, waarbij de tanding een grilligen 
vorm heeft aangenomen. Bij deze zegels komen ook sterk verscho
ven tandingen voor (afb. 105). Bij de tweekleurige waarden, t.w. 
de 3 en 5 rbl. vindt men zegels met sterk verschoven middenstuk 
(afb. 106). 

Afb. 106. 

Vervalschingen bestaan van de 50 kap. en 1 rbl. De mij bekende 
vervalschingen zijn goed gemaakt doch zeer zeldzaam en bijna niet 
te vinden. Deze vervalschingen zijn dus door speciaalverzamelaars 
zeer gezocht. 

Afb. 107. 

Er bestaan verschillende proefdrukken, alle in zwarte kleur op 
geelachtig papier. Deze proefdrukken zijn zeer zeldzaam. De 
volgende proefdrukken zijn in mijn bezit: 

Ie. omranding en middenstuk zonder onderdruk van den rand: 

20 kap. en 1 rbl. samenhangend (afb. 107) (de 20 kap. is nooit 
uitgegeven); 

5 rbl. en 3 rbl. samenhangend; 

Afb. 108. 

50 kap. met ernaast de waardeteekens 20 kap., 1, 3 en 5 rbl. 
(afb. 108). 

Afb. 109. 

2e omrai ding samenhangend met middenstuk plus onderdruk 
van den rand: 5 rbl. (afb. 109); 

Afb. 110. 

3 rbl. (afb. 110) (een zegel met een dergelijken onderdruk van 
den rand is nimmer uitgegeven). 

Voorts zijn mij losse zwartdrukken van de 50 kap. en I rbl. 
bekend. Deze hebben practisch geen waarde, ze behoeven met de 
veel fijner uitgevoerde proefdrukken niet te worden vercisseld, 
omdat deze steeds in paren van verschillende cliché's (afb. 107, 1C9 
en 110), of met bijdruk (afb. 108) voorkomen. 

Er is te catalogiseeren: 
nr. 51 50 kap. (rood) getand; 
nr. 51a 50 kap. (rood) ongetand; 
nr. 52 1 rbl. (blauw) getand; 
nr. 52a 1 rbl. (blauw) ongetand; 
nr. 53 3 rbl. (bruin en groen) getand; 
nr. 54 5 ' bl. (grijs en bruin) getand. 

DE ECHTHEIDSKENMERKEN VAN HANNOVER 
NRS. 16 EN 23 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
No. 16 is ongetand en No. 23 „percé en arcs". 
Zuiver wit tamelijk poreus papier. 
Dit zegel is wegens de betrekkelijk eenvoudige uitvoering zeer 

veelvoudig vervalscht geworden. 
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RAAD VAN BEHEER. 
Uitstel van de voorjaarsvergadering. 

De voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer is 
uitgesteld van Zondag 16 Maart tot Zondag 30 Maart d.a.v. 
om 11.00 uur in hotel-café-restaurant Terminus, Stations
plein te 's-Gravenhage. 

De secietaris van den R. v. B. 
W. G. DE BAS. 

DRINGEND VERZOEK. 

Onder verwijzing naar het gestelde onder het hoofd 
„Aan het verkeerde adres" op blz. 63 van ons Februari
nummer doet de hoofdredactie andermaal een dringend 
beroep op alle lezers, eventueele brieven op advertenties 
niet te richten aan haar maar aan de administratie: den 
heer L. J. J. Smeulders, Pastoor Oomenstraat 297E te 
Rijen (N. Br.). 

HOOFDREDACTIE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

AANMELDING VAN Z. Z. Z. 
De Vereeniging van Postzegelverzamelaars Z. Z. Z. („De 

Zaansche Zegel Zoekers") gevestigd te Zaandam, goedgekeurd bij 
K. B. van 14 Januari 1937, ter sterkte van 76 leden, heeft den 
Bond haar wensch te kennen gegeven, in bedoeld federatief 
verband te worden opgenomen. Dit verzoek wordt op de agenda 
voor de eerstvolgende bondsbestuursvergadering geplaatst. 

Het Bestuur dezer vereeniging is als volgt samengesteld: 
J. J a n s e n H e i j t m a j e r - Voorzitter, adres: Stationsstraat 

30, Zaandam, telefoon 3993; 
H. D. T e l Vice Voorzitter; adres: Westzijde 234, Zaandam; 

telefoon 3313; 
A. R u i t e r - Secretaris; adres: Stationsstraat 33A, Zaandam; 
A. U f f e l i e - 2e Secretaris; adres: Jan Windhouwerstraat 

12, Zaandam. 
G. C. D o r p e m a - Penningmeester en Hoofd-Rondzending; 

;dres: Westzijde 376, Zaandam. 
De maandelijksche ledenvergadering dezer vereeniging, uitge

schreven op 1 Maart, is ten gevolge van het uitgevaardigde ver
gaderingsverbod voor Noord-Holland van Overheidswege niet 
doorgegaan. 

De Bondssecretaris, 
\V. G. DE BAS. 

AA.NMELDING VAN DE ENSCHEDESCHE 
PHILATELISTEN-VEREENIGING. 

De Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, gevestigd te Enschede, 
goedgekeurd bij K. B. van 25 April 1935 no. 36, ter sterkte van 
75 leden, heeft eveneens den wensch te kennen gegeven, in het 
federatief verband van den Bond te worden opgenomen. Ook 
omtrent dat verzoek zal in de eerstvolgende Bondsbestuursverga
dering worden beslist. 

Het Bestuur dezer Vereeniging is als volgt samengesteld: 
dering worden beslist. 

P. J. F. D i e h o - Voorzitter; adres: Boswinkelweg 50, Enschede. 
G. B a 1 1 i n t ij n - Secretaris; adres: J. P. Sweelinckstraat 46, 

Enschede; 
W. H. E. H e g e r h o r s t - Penningmeester; adres: Palem-

bangstraat 31, Enschede; 
G. J. K a p t e i n - Lid; adres: Oldenzaalsche straat 262, En

schede; 
L. J. S i e g m u n d - Lid; adres: Oldenzaalsche straat 111, En

schede. 

DE ZEGELS VAN N. O. I. VAN 40 c , 50 c. EN ƒ 1.— 
MET WATERMERK. 

Op een verzoek van den Bond aan den Directeur-Generaal der 
P.T.T. d.d. 10 Januari 1940 betreffende verkrijgbaarstelling van 
bedoelde postzegels hier te lande, antwoordde genoemde autoriteit 
d.d. 19 Februari d.a.v. onder Afd. 4, no. 5665 het volgende: 

1. Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven deel ik U mede, 
dat de door U bedoelde Nederlandsch-Indische postzegels met 
watermerk (in de waarden van 40 ct., 50 ct. en 1 gulden) inderdaad 
in Nederland zijn aangemaakt. 

2. De zegels in de waarden van 40 et. en 1 gulden kunnen in 
Indië verkrijgbaar zijn. Dit is niet het geval met de zegels in de 
waarde van 50 et. 

3. Van de bedoelde zegels zijn voor den verkoop hier te lande 
slechts een beperkt aantal aan eenige postkantoren toegezonden, 
o.a. aan dat te Amsterdun, te Haarlem, te Utrecht en te Venlo. 

4. Van de verkrijgbaarstelling van nieuwe zegels wordt te Am
sterdam aan de postzegelhandelaren nimmer kennis gegeven. 

Het is voorts niet bekend, wie de zegels ten postkantore te 
Amsterdam hebben gekocht. 

Dat postzegelhandelaren de zegels meestal per vel koopen is een 
normaal verschijnsel. Wanneer de voorraad beperkt is, wordt 
steeds getracht alle gegadigden zooveel mogelijk te helpen door 
stuksgewijzen verkoop. Verstrekking van groote aantallen aan een 
en denzelfden afnemer vindt dan niet plaats. 

5. In verband hiermede wordt, wellicht ten overvloede, opge
merkt, dat het Staatsbedrijf der P.T.T. staat buiten den handel, 
welke in postzegels wordt gedreven. Het is ook niet de bedoeling 
hierop invloed uit te oefenen door in den zin als door U werd 
aangegeven (inzenden van bestellingen) daarbij regelend op te 
treden. 

6. Aangezien de verkoop van de onderwerpelijke zegels (sedert 
October 1940) is stopgezet, is het, tot mijn spijt, niet mogelijk, 
aan Uw verzoek om alsnog exemplaren van deze zegels voor de 
leden van Uw Bond verkrijgbaar te stellen, te voldoen. 

De Directeur Generaal, 
w.g. VAN ROIJEN pl.v. 

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

Voorloopige agenda van de Algemeene Vergadering, welke 
vermoedelijk Zondag 22 Juni 1941 in Hotel Americain 

gehouden zal worden. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der Alg. Verg. van 24 November 1940. (Zie December 

nummer Maandbla). 
3. Verslag over 1940. (Zie Jaarboek 1941).(*) 
4. Rekening en verantwoording over 1940. Rapport van de 

financieele commissie. (Zie Jaarboek 1941). 
5. Begrooting 1942. (Zie Maandblad Maart 1941). 
6. Verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris, die beiden 

periodiek aftreden. De beeren P. W. Costerus Pzn. en C. M. 
Donck stellen zich herkiesbaar. Afdeelingen en leden, die 
andere candidaten wenschen te stellen, worden <'erzocl i hier
van mededeeling te doen aan den secretaris der \ereeniging 
\óó r 1 Mei a.s. 

7. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur stelt 
voor in het aantal geen wijziging te brengen. 

8. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende Algemeene Ve.--
'gadering gehouden zal worden. Het bestuur stelt voor-
Amsterdam. 

9. Rondvraag en sluiting. 
(*) Zal begin April verschijnen. 

Nieuwe leden. 
775. H. J. C. van Beek, Ruysdaellaan 7, Hilversum. (V.) 
804. R. de Bruin, Leidscheweg 111, Voorschoten. (V. Ned. en Kol. 

en Alg. L.). 
810. C. Brüring, Perseusstraat 27, Haarlem. (V.). (Lid v. d. Amst. 

Ver. „de Philatelist"). 
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BEGROOTING 1942. 
Ontvangsten: 

Hoofdstuk I. Leden. 
Art. 1. Contributies 

Contributies Ned. Indië enz. 
Entreegelden 

ƒ 3 3 0 0 , -
p.m. 

ƒ 5 0 . - ƒ 3 5 5 0 , -

Art. 1. Winst 
Hoofdstuk II. Verkoop. 

Hoofdstuk III. Diversen. 
Art. 1. Rente 

2. Adv. Jaarboekje 
3. Verkochte Handboeken 
4. Toevallige Baten 

ƒ 300 . -

ƒ 2 0 0 . -
ƒ 1 5 . -
ƒ 2 5 . -
ƒ 1 0 . - ƒ 250.— 

ƒ 3900.— 

Aldus vastgesteld 1 Maart 1941. 
De Voorzitter: De Penningmeester: 

W. P. Costerus Pzn. P. Wittkamper Jr. 
Gezien de Financleele Commissie: 

P. J. M. Boel. H . Ch. J. Roelofsz. Jan Poulie. 

TOELICHTING BEGROOTING 1942. 
Otn vangsten: 
Hoofdstuk 1. Geraamd naar het aantal leden in Holland, Con

tributie Indië enz. p. m. aangenomen. 
Uitgaven: 

Deze posten ondergingen geen verandering. 

Art. 1. 
2. 
3. 
4. 

Art. 1. 
2. 
3. 
4. 

Art. 1. 

Art. 1. 

Art. 1. 
2. 
3. 
4. 

Art. 1. 

Alt . 1. 

Uitgaven: 
Hoofdstuk I. Algemeene uitgaven: 

Reis- en verblijfkosten Bestuur ƒ 200.-
Lokaalhuur ƒ 20.-
Porti Secretariaat, Archief ƒ 250.-
Alg. Vergadering ƒ 100.-

Hoofdstuk II. Bibliotheek; 
Onderhoud, Berging enz. ƒ 120,-
Aankoop abonnementen ƒ 50.-
Leescirkel, porti ƒ 50.-
Assurantie ƒ 10.-

Hoofdstuk III. Af deelingen: 
Retributie 

Hoofdstuk IV. Tijdschrift: 
Kosten Ned. Maandblad, na aftrek van abonne's 
enz. 

Hoofdstuk Vè Diversen: 
Jaarboekje ƒ 300.— 
Propaganda ƒ 100.— 
Lidmaatschap Ned. Bond ƒ 350.— 
Verloting ƒ 150.— 

Hoofdstuk V. Buitengewoon: 
Tentoonstellingsfonds 

Hoofdstuk VII. 
Onvoorzien 

ƒ 570. -

ƒ 230 . -

ƒ 700 . -

ƒ 1400.— 

ƒ 900 . -

p. m. 

ƒ 1 0 0 . -

ƒ 3900.— 

812. J. Dercksen, J. H. van ' t Hoffweg 10, Bussum. (V.). 
817. N. J. Bakker, Akkerweg 4, Laren. (N.H.) (V. Ned. en Kol. 

en Europa). (Lid van „Op Hoop van Zegels"). 
846. W. K. Stijger, Groenendaalkade 5, Heemstede. (V.) 
879. B. E. V. d. Sloot, Hermelijnstraat 62, Nijmegen. (V.). 
893. F. G. H. Wagner, Maarten van Rossumsingel 17, Zalt 

Bommel. (V) . 
910. B. Bu<chenhenke, Hotel het Zwaantje, de Lutte bij Olden-

zaal. (V.). 
Verbetering. 

te lezen; 
711. K. van Nienes, Spuistraat 9, Edam. 
652. W. Pruijs, Regentesselaan 40, Apeldoorn. 
742. J. H. Ruskamp Jr., van Rhemenslaan 1, Apeldoorn. 

Aanmeldingen. 
A. P. van Nes, Burg. Colijnstraat 183, Boskoop. (V.). 
J. P. Kuijpers, Westduinweg 164 B., Den Haag. (Post Schevenin-

gen). (V. Ned. en Kol. en Alg. L.). 
M. J. T. Bos, Frisolaan 19, Apeldoorn. (V.) (Giro: 162066; Telef. 

3537). 
J. C. van de Werken, Sumatralaan 149, Apeldoorn. (V. en L.). 
D. van Rijswijk, De Savornin Lohmanlaan 211, Den Haag. (Post 

Loosduinen). (V. Ned. en Kol., Europa, Lid v. d. Postz. Ver. 
Breda). 

A. van der Sluis, Hatertscheweg 491, Nijmegen. (V.). 
J. F. de Vries, Frans Halsstraat 23, Nijmegen. (V.). 
P. A. J. Veen, Delistraat 1, Nijmegen. (V.). 

Adreswijzigingen. 
625. P. D. Bremer, thans Koorlammersteeg 1, Leiden. (Giro 

401537). 
466. J. Winters, thans Bas Backerlaan 16, Apeldoorn. 
348. P. Jongejan, thans Prins Hendrikstraat 1, Boskoop. 
543. J. Elte, thans Snaarmanslaan 137, Alkmaar. 
195. B. ter Brugge, p.a. T. v. d. Peppel, Adm. de Ruijterweg 51 III, 

Amsterdam W. 
648. P. G. Crieté, Borstrilaan 5, Bloemendaal. 

399. C. J. Versnel; Sophialaan 24, Hilversum. 
620. C- J. Bonnet, thans Arbeidsdienst, 2e korps, 2e Afd. Kamp 

„a. d. Rijksweg", Laren. (N.H.). 
Bedankt als lid. 

229. mevr J. H. Daniëls-Pols. 245. F. M. Knoote. 
Overleden. 

9. Louis Juliard. 219. H. Marsé. 
Afdeeling Verkoop. 

Het bestuur van de Nederlandsche vereeniging van postzegel
verzamelaars brengt hierbij ter kennis van de leden, dat in het 
reglement van de afdeeling „Verkoop", zooals dit werd vastgesteld 
op 3 Februari 1938, de volgende verandermgen zijn aangebracht, 
welke direct in werking treden: 

Art. 4 laatste lid, wordt gelezen a.v. 
Schaden, ontstaan door verwisseling of beschadiging van ten 

verkoop aangeboren zegels en poststukken, worden slechts dan 
vergoed, indien de inzender voldoende bewijzen kan overleggen 
en hij voldaan heeft aan de bepaling in art. 11 ad. f. 

Art. 6 eerste zin, wordt gelezen a.v. 
De Directeur is bevoegd inzendingen, die niet voldoen aan het 

in art. 11 onder a t.m. g gestelde, te weigeren en, onder opgaaf van 
redenen, terug te zenden. Deze bevoegdheid enz. 

Art. 11 ad. b. wordt gelezen a.v. 
gebruik maken van de boekjes, welke de Ned. Ver. uitgeeft; deze 

zijn bij den Directeur verkrijgbaar. Andere dan vereenigmgsboekjes 
kunnen alleen na gepleegd overleg met en na toestemming van den 
Directeur gebruikt worden; 

A n 11 ad. f. wordt gelezen a.v. 
bij zegels van eenige waarde duidelijk de kenmerken vei melden, 

o.a. stempels doortrekken, en ongebruikte zegels van een waar-
merkstempeltje voorzien. Het aangeven van het catalogusnummer 
alleen is n i e t v o l d o e n d e , (zie ook art. 4 laatste lid). 

Art. 18 aan te vullen met een 2e lid, luidende a.v. 
Deelnemers, die door eenigerlei handelmg — zulks ter beoordee

ling van den Directeur — storend dreigen te werken op den goeden 
gang van zaken, kunnen, na wa? -chuwing, van verdere deelname 
aan de rondzendingen worden uitg^-sloten. 
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Afdeelingsmededeelingen. 
Alkmaar. 

Verslag der jaarvergadering van 14 Januari 1941 De heer D G 
G Margadant heet de aanwezigen, 21 in getal, hartelijk welkom en 
wenscht hen tevens een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar Hierna 
leest de secretaris de notulen, waarna hij een jaarverslag uitbrengt. 
Hieraan ontleenen wij dat de afd thans 33 leden telt, en dat er 7 
vergaderingen gehouden zijn buiten bestuur en bijeenkomsten Ver
volgens brengt de heer G Schoonewil het financieel verslag uit en 
zijn begrooting over 1941 Bij monde van den heer J Scherpen-
huizen, namens de kascommissie, werd decharge verleend aan den 
functionaris Het bestuur onderging een wijziging, daar de heer G 
Schoonewil bedankt heeft Alle pogingen om deze te behouden 
voor de afd stranden Een woord van dank voor zijne werkzaam
heden IS hier op zijn plaats De opvolger van den heer G Schoone
wil is de heer J H Groentjes Hierna bracht de heer J K v d 
Meer als leider onzer jeugdafdeehng een verslag uit De afdeeling 
bestaat uit 24 leden, die uitsluitend door ruiling het verzamelen 
van postzegels beoefenen Hij gaf de leden en hen die belangstellen 
II dit mooie werk in overweging doubletten voor dit mooie doel 
beschikbaar te stellen 

Na de jaarlijksche verloting, sluit de voorzitter onder dank en 
aansporing tot hen die afwezig waren om de vergaderingen te 
bezoeken, deze eerste vergadering J M B 

Amsterdam. 
Verslag der vergadering op 19 Februari 1941 Vijftien leden 

hadden aan de oproep voor de vergadering gehoor gegeven, al 
kwamen enkelen iets later binnen De voorzitter besprak eerst de 
vele nieuwtjes, welke in het zoo juist verschenen Maandblad 
zijn vermeld, alsmede de opmerking betreffende de omzetbelasting 
\oo r ruilingen De notulen der vorige vergadering worden voor 
gelezen, doch met dan nadat de secretaris een opmerking van den 
heer Poulie had te incasseeren, welke zeer terecht opmerkte dat 
het voorzitterschap van den heer Keiser niet drie doch twee 
jaar had geduurd, zooals abusievelijk m het Maandblad stond 
vermeld Het jaarverslag vao den secretaris wordt dan voorgelezen, 
waarna de voorzitter voor den penningmeester het jaarverslag 
over 1940 uitbrengt De kaspositie is geenszins ongunstig te noe
men Wel moeten wij bedacht zijn op het werven van meer 
leden Het saldo in kas bedraagt ƒ 134 35, welk bedrag met de 
kasstukken van inkomsten en uitgaven worden geverifieerd door 
de kascommissie bestaande uit de beeren Boon en van Deventer, 
welke alles in orde bevinden Hierna wordt overgegaan tot de 
bezichtiging van „Eenige Pruisische postzegels", met een toelichting 
door den heer Stem Zijn collectie is buitengewoon interessant 
HIJ toonde ons zeer vele zeldzame proeven en enkele werkelijk 
unieke blokken ongebruikt, welke de algemeene bewondering 
wekten Ook vele interessante poststukken zijn in zijn collectie 
aanwezig Een Mecklenburgsch bnefstuk met postzegel had de 
speciale aandacht Na afloop bracht de voorzitter namens de 
vergadering dank aan den heer Stem voor het getoonde, waarmede 
alle aanwezigen van harte instemden De verloting verliep geani
meerd en vlot Merkwaardig was het groote aantal zeer hooge 
nummers dat uit de bus kwam Vervolgens bezagen wij het falsifi-
catenalbum van de afdeeling, waarover lang werd gekeken en ge
praat Voor vele leden bracht deze collectie werkelijk iets nieuws 
Na de rondvraag sloot de heer Keiser deze geanimeerde vergade
ring G. 

Verslag over het jaar 1940 
Voor de afdeeling Amsterdam is het jaar 1940, de omstandig

heden in aanmerking genomen, een goed jaar geweest Wel liep 
het ledental terug, doch de animo onder onze leden-verzamelaars 
is er met door verminderd Integendeel kunnen wij constateeren, 
dat de lezingen en getoonde collectie's zich op een hoog peil 
bewegen, en dat de vergaderingen steeds de mogelijkheid bieden 
tot een rustige en gedegen beschouwing van het getoonde, hetwelk 
bij andere vereenigingen niet altijd het geval pleegt te zijn Het 
komt ons dan ook onbegrijpelijk voor, dat de leden van de Neder-
landsche vereeniging, welke in Amsterdam wonen, met allen zon
der onderscheid hd worden van onze afdeeling Want hun phila-
telistische kennis zou er slechts bij winnen en zij zouden eveneens 
inzicht krijgen in de werkelijk goede collectie's, welke zich onder 
onze leden bevinden Indien wij thans overgaan tot een chronolo
gisch overzicht van het gebeurde in het jaar 1940, dan kunnen 

WIJ beginnen met te vermelden dat onze secretaresse mej Pellen 
begon met ons te vergasten op een berijmd verslag over 1939, 
mogelijk een unicum in ons vereenigingsleven In dcz&lfde verga
dering van Januari toonde ons de heer W Amons zijn gespecia
liseerde verzameling Noorwegen, welke reeds meerdere malen 
prijzen won, en die dan ook het toonen overwaard was In Februari 
liet de heer van der Mey ons zijn complete collectie Turkije zien 
en werd een voorstel aangenomen om m Mei de 100-jarige herden
king van het bestaan van den postzegel te vieren door het toonen 
van eerste emissie's van alle landen der wereld Weinig konden wij 
te n vermoeden dat de geweldige gebeurtenissen, welke ons land 
troffen, juist in de Mei-dagen zouden vallen 

In Maart daaropvolgend vieide de heer Poulie zijn zilveren 
jubileum als verzamelaar, en hij tracteerde ons naar aanleiding 
daarvan op een bezichtiging van zi)n collectie Estland April 
bracht vervolgens opmerkelijk weinig opkomst van de leden, alsof 
de oorlog reeds werd voorvoeld, en de heer van der Mey sprak 
voor een zeer kleine schare over zijn verzameling Italië en kolo
men, hoewel deze complete collectie feitelijk meer belangstelling 
verdiende Hierna werden de vergaderingen door de oorlogsom
standigheden onderbroken en kwamen wij pas in September bij 
elkaar Een sombere schaduw was de afwezigheid — helaas voor 
altijd — van ons medelid W G Zwolle, wiens nagedachtenis in 
deze vergadering werd herdacht, waarna wij ons wijdden aan een 
jubileum en wel het 40 jarig ambtsjubileum van onzen Voorzitter 
Keiser, duidelijk bewijs van tegenstelling tusschen leven en dood 
Voorzitter Keiser kreeg van de leden een kantonale zegel van 
Zwitserland, waarmede hij ten zeerste was ingenomen De uitge
stelde bezichtiging van de eerste emissies, welke reeds in de Mei-
vergadering zou plaats hebben, werd een zeer groot succes In 
October zagen wij de collectie Litauen van den heer Poulie, in 
November hadden wij helaas het ontslag van mej Pellen als secre
taresse te aanvaarden, doch dit was om vreugdevolle redenen, daar 
ZIJ zich m den Bosch ging vestigen, na haar huwelijk De heer 
P J Glerum werd als secretaris gekozen en hij hield dienzelfden 
avond voor de leden een voordracht over Argentinië, waarbij hij 
zijn collectie toonde In December zagen wij de collectie Beigie 
van den heer Jurnjens, welker verzameling aller bewondering 
wegdroeg en dus sloten wij het jaar op waardige wijZe Het blijkt 
dat de animo voor het postzegelverzamelen geenszins vermindert 
WIJ kunnen bogen op een geanimeerd vereenigingsleven en zien 
dan ook 1941 met vertrouwen tegemoet G. 

Gooi en Eemland. 
Verslag der vergadering van 9 Februari 1941 Ongeveer half 

twee werd de vergadering met een kort welkomstwoord van den 
voorzitter geopend Na voorlezing van de notulen vond de ballo
tage plaats, waarbij mevr Vogel Bierman en de heer Hoefsmit 
als lid der afdeeling aangenomen werden 

Hierna hield de heer R E P Maier een zeer leerzame causerie 
over de bekende Haagsche valsche opdrukken, waarbij hij op 
enkele kenmerken wees om de echte van de valsche te onderschei
den HIJ merkte op dat zonder vergelijkingsmateriaal deze valsche 
opdrukken zeer moeilijk te onderkennen zijn De heer H Schou
ten toonde nog zijn zeer fraaie collectie poststukken Duitsche 
Kolomen en gaf een interessante toelichting op deze verzameling 
Een verloting met vele fraaie prijzen werd hierna gehouden, de 
hoofdprijs was ditmaal beide deelen van het bekende handboek 
c ver de post- en portzegels van Nederlandsch-Indie De heer S 
van Strieland stelde voor alle aanwezigen gratis ter beschikking 
een paartje van de 6 et bruin Nederland afkomstig van de post-
zegelrollen, een geste die door allen op hooge prijs gesteld werd 
Een prijsvraag opgesteld door den heer G W W Bolian werd nog 
aan de leden voorgelegd, voor de oplossing waarvan hij een 
fraaie prijs ter beschikking gesteld had Ten slotte volgde een 
veiling van enkele kavels, waarna deze geanimeerde vergadering 
gesloten werd B. 

Over-Betuwe. 
Aanwezig zijn 9 leden, 3 met kennisgeving afwezig De voorzit 

ter, de heer H N Bellink opent omstreeks 7 30 uur de vergaderi g 
en heette de aanwezigen welkom Door den secretaris en penn ng-
meester wordt het jaarverslag uitgebracht De voorzitter deelt 
vervolgens mede, dat hij om gezondheidsredenen en om Jat hij 
met October a s Eist denkt te verlaten, zijn functie wen'^ht neer 
te leggen Alhoewel algemeen betreurd wordt, dat de heor Bellink, 
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die de feitelijke oprichter der afdeeling is en als zoodanig en ook 
nadien, tijdens haar 2-jarig bestaan, zeer veel voor de vereeniging 
heeft gedaan, dit onherroepelijk besluit heeft genomen, zijn alle 
leden van gevoelen dat men zijn besluit heeft te respecteeren.. 

Bij de daarop gevolgde stemming voor een nieuwen functionaris 
werd gekozen de heer mr. J. v. d. Berg, die de vergadering dankt 
voor het in hem gestelde vertrouwen en het voorzitterschap aan
vaardt. Nadat nog den heer Bellink dank is gebracht voor het 
vele, ja zeer vele, dat hij voor de afd. O. B. heeft gedaan en men 
de hoop heeft uitgesproken dat hij ook na zijn aftreden als voor
zitter de vereeniging zal blijven steunen, wordt het officieele 
gedeelte der vergadering gesloten en vervolgens overgegaan tot 
de maandelijksche verloting enz. 

Vergadering. 
De e.V. vergadering zal plaats hebben op Dinsdag 18 Maart 1941, 

des avonds 7.30 in het Hotel „het Wapen van Eist" te Eist O. B. 

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

Verslag der vergadering van 24 Februari 1941. 
Aanwezig 47 leden en 2 introduces. De voorzitter, de heer Cra-

merus, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder 
de gasten mejuffrouw Dor en den heer van den Bergh, alsmede 
den heer Wijdicks, die de vergadering geruimen tijd niet bezocht 
had. 

De notulen van de Januarivergadering worden goedgekeurd en 
4 candidaatleden met algemeene stemmen aangenomen, terwijl één 
lid werd afgevoerd. 

Ingekomen is een schrijven van het bestuur van Philatelisme 
te Antwerpen, waarin deelneming betuigd werd met het overlijden 
van onzen vice-voorzitter Dr. Gommers. Dit schrijven wordt 
door de vereeniging op prijs gesteld. Verder nog ingekomen een 
dankbetuiging van de familie Gommers voor de door ons betoonde 
deelneming. Tot vice-voorzitter wordt, met op een na algemeene 
stemmen, de heer van Wermeskerken gekozen. 

De rekening en verantwoording van den penningmeester is 
nog niet ingekomen, wordt besloten deze in de volgende vergade
ring te behandelen. 

Voor de verloting waren zegels geschonken door den heer 
Mutsaers en voor de jeugd door den heer van Rijswijk. De voor
zitter deelt mede, dat er voor de jeugdbijeenkomst op Zondag a.s. 
weder een wedstrijd is uitgeschreven en richt een oproep tot de 
leden om van hunne doubletten iets af te staan voor de jeugd, 
vele leden geven aan dezen oproep gevolg. 

De voorzitter deelt nog mede, dat een groote partij van de 
Belgische spoorwegzegels, uitgifte 1923—'34 in verkeerde handen 
is gekomen; deze zijn uit koers genomen, de nog voorradige zijn 
overdrukt met de letter B, zij staan thans vrij hoog genoteerd. 
Er zullen nu nieuwe zegels in andere kleuren verschijnen. Zij die 
deze zegels, ook die van een opdruk voorzien zijn, willen bezitten, 
kunnen deze door tusschenkomst van den heer Schuermans 
bekomen. 

Bij de rondvraag zegt mejuffrouw Flohil, dat zij gelezen heeft, 
dat ergens de vraag is gesteld: „Waarom verzamelt men postzegels 
of hoe is men er toe gekomen om die te verzamelen ?"; die vragen 
zou ze hier ook wel eens gesteld willen zien. De voorzitter zegt: 
„Wij zullen dat eens overwegen". De heer Schroder vraagt of men 
ervaring heeft omtrent de nieuwe gompapiertjes. De voorzitter 
antwoordt ontkennend en vraagt aan de beeren Veen en Vorster-
man, die in denzelfden geest antwoorden. De heer t' Sas gebruikt 
ze ook. De heer Schröder heeft gehoord dat de lijm na eenigen 
tijd hard wordt. De voorzitter zegt onderzoek toe. 

Na de verloting, waarbij een zevental leden hun prijzen ter 
beschikking van de jeugd stellen, wordt de vergadering, na dank 
aan de gevers gebracht te hebben, door den voorzitter gesloten. 

De 2e secr. J. S. 
Nieuwe leden. 

404. (S.E.Z.NK.) A. Algra, Griekschestraat 90b, Rotterdam W., 
giro 363881. 

408. S.E.Z.NK.) A. van Brakel, Nieuwstraat 11, Leerdam, giro 
140939. 

416. (S.E.Z.NK.) W. J. Brantjes, Blinkenlaan E65, Heiloo, post 
Alkmaar, giro 191329. 

419. J. P. M. Vlekke, Blauwehandstraat 15, Bergen op Zoom, 
giro 116728. 

Candidaat-Ieden. 
E. Nijst, Av. P. Deschanel 122, Brussel. (Eigen aangifte). 
K. Sparla, Oisterwijkschebaan 86, Tilburg. (Voorgesteld door J. 

J. de Hike, te Breda). 
B. L. van den Bergh, Zandberglaan 21, Breda. (Voorgesteld door 

J. C. Cramerus, Breda). 
Afgevoerd als lid. 

380. J. de Wilde te Prinsenhage. 
Adreswijzigingen. 

331. J. Brouwer, thans Paterswoldscheweg 81A, Groningen. 
252. F. P. J. van Brussel, thans Vaartweg 68d, Hilversum. 
256. H. W. Reilingh, thans Frederikslaan 36, Apeldoorn. 

31. C. A. Versteege, thans van Hallaan 17, Naarden. 

Candtdaat-leden. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Maart 1941, te 20.— uur, in 

café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 10 A,pril 

1941, te 20.— uur, in café „van Ham", Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 April 1941, des morgens 10.30 

uur in „Moderne", Breda. 
Rondzendingen. 

Nog steeds zullen boekjes met zegels voor de afdcelingen Europa 
en Nederland & Koloniën gaarne door den administrateur in 
ontvangst worden genomen. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 19 j i 
Aanwezig 82 leden. Te 3 u. 30 opent de voorzitt:*" de vergade

ring in nieuwe omgeving. De heer v. d. Hurk is wegens ziekte 
afwezig maar gelukkig wederom herstellende. Nadat de notulen 
zijn goedgekeurd, deelt de voorzitter mede, dat de vereenigini; 
wat de afrekeningsprovisie der boekjes in de rondzending gegeven 
betreft, in de omzetbelasting valt. Hoewel na de verlaging der 
provisie van 10 op 5 pet. dit een tegenvaller is, zal hierover wei 
worden heengekomen. Blijkens berichten in het Maandblad, heeft 
Yvert in de supplementen diverse prijsverhoogingen voortgezet. 
Gevraagd wordt aan de vergadering of er leden zijn, die over eea 
bepaald onderwerp eens een voordracht willen houden. Als er 
leden zijn, die een onderwerp wenschen behandeld te zien, kunnen 
zij dit aan het bestuur opgeven. Staande de vergadering was er 
zeer weinig belangstelling voor. De heer Slangen wilde gaarne de 
namen van experts in de vereeniging hooren, opdat bij voorko
mende gelegenheid aan hen de betreffende vragen gesteld kunnen 
worden. De 10 candidaatleden worden met algemeene stemmen 
tot lid aangenomen. De voorzitter wekt den leden op, nu het 
300ste lid in aantocht is, op de volgende vergadering hiervoor te 
zorgen. De prijsvraag, verzorgd door den heer Beuth, gaf als te en 
2e prijswinnaar de beeren Jansen met 5^/, en Junge met 5^/,, punt. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Zaterdag 29 Maart 
a.s. te 3 u. 30 in dezelfde zaal. De heer Helmholt zal dan de prijs
vraag verzorgen. Na veiling van 45 kavels volgt de algc-mecn-^ 
verloting. Prijswinnaars zijn: 175, 298, 8, 133, 111, 174. l i j 197, 4, 
289, 237, 60, 122, 215, 54, 246, 117, 154, 207, 263, 19^ llD, 230, 
218, 203, 85, 164, 59, 12, 96, 100, 213, 27, 234, 304, 63, 83, 103, 
88, 251. Sluiting te half zes. R. S. 

Nieuwe leden 
H. Graetzer, Waalstraat 29 III, Amsterdam Z. 
M. van Gelderen, Rijnstraat 56hs. Amsterdam Z. 
I. Cohen, Amstelkade 9, Amsterdam Z. 
E. A. de Raaij, Olympiaplein 13hs., Amsterdam Z. 
O. G. ter Gast, Passeerdergracht 26, Amsterdam C. 
H. K. Dienske, Dintelstraat 85 II, Amsterdam Z. 
J. B. C. Mohrmann, Adm. de Ruyterweg 111, Amsterdam W. 
J. Spreij, Hoorn 17, Alphen a. d. Rijn. 
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F. H. de Knegt, Amsteldijk 120 Noord, Ouderkerk a. d. Amstel. 
A. Tietje, Stadionkadc 12, Amsterdam Z. 

A dreswijzigingen. 
mr. J. L. C. v. Meerwijk, thans "Westerlaan 33, Aerdenhout. 
W. Pieters, thans Dinsdagstraat 2, Sluis. 

Bedankt. 
F. Tal, van Eeghenstraat 37, Amsterdam Z. 
J. B. Kroese, Roerstraat, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
A. G. Bessem, Amstel 332, Amsterdam C. (Eigen aangifte). 
D. A. Kranenburg, Insulindeweg 10 All, Amsterdam O. (Voorge

steld door D. Gokkes). 
Aan de leden. 

Wegens het vergaderingsverbod kan onze a.s. Maartvergadering 
n i e t doorgaan. Indien echter vóór het einde der maand dit 
rerhod opgeheven wordt, zal de hierboven aangekondigde bijeen
komst in het Corn. Broerehuis wel plaats hebben. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Maart 1941, des middags te 

half 4 in het Corn. Broerehuis, Korte Leidschedwarsstraat 18, Am
sterdam C. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

In Memoriam 
Mevrouw MARIE DA PAULA ROMBOUTS-

WEISSENBORN. 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1941. 
De Directie van Hotel „Het Kasteel van Antwerpen" stelt blijk

baar geen prijs meer op het bezoek der U. Ph. V. Waren de vorige 
maand reeds eenige moeilijkheden gerezen, doordat de zaal Zater
dags vroegtijdig voor andere doeleinden moest gebruikt worden, 
sn de U. Ph. V. daar4oor aan haar bijeenkomst een ontijdig einde 
moest maken, thans was de zaal in het geheel niet beschikbaar, 
n dac geheel zonder waarschuwing. Een zeer klein zaaltje, nauwe-

bjks ,root genoeg voor een bestuursvergadering kon nog bezet 
worden. Het gevolg was, dat wij en bloc vertrokken naar onze 

oegerj zaal in Hotel des Pays Bas, waar tenslotte een 40-tal 
leden aanwezig waren. 

De voorzitter doet mededeeling van het bovenstaande. Door 
enige bestuursleden zal een andere zaal gezocht worden. De April-

vergadering en volgende zullen weer gehouden worden op den 
laatsten Dinsdagavond van de maand. 

Tot onderzoek van de mogelijkheden voor het herdenken van 
iet 35-jarig bestaan onzer vereeniging in September a.s. wordt een 
ommissie van 5 leden benoemd, welke uiterlijk in de Mei-verga-

Jcring rapport zal uitbrengen. 
De voorzitter doet, als Bondssecretaris, mededeeling van een 

rief van het Hoofdbestuur der P.T.T. i/z de Nederlandsch Indi-
iche yegels met watermerk, waaruit blijkt, dat deze destijds aan 
;enige kantoren in Nederland beschikbaar zijn gesteld. Een tweede 
beschikbaarstelling komt niet in aanmerking. 

Vijf ijeuwe leden worden met algemeene stemmen als zoodanig 
angenomen en door den voorzitter geïnstalleerd. 

In de pauze is gelegenheid de landenwedstrijd te bezichtigen, 
nzenders waren de heer de Bruyn met Litauen en de heer 
r h o b a met Letland. Volgende maand uitslag. 

De gebruikelijke verloting bracht het slot van deze drukbezochte 
ergaiering. Landenwedstrijd op de Maartvergadering: Nederland 
iet beeltenis Koning Willem III. v. d. W. 

Nieuwe leden. 
.̂ H. M. Post, Maliebaan 104, Utrecht. (E.). 
. S. Postma, Prins Bernhardlaan 2, Enkhuizen. (E.), 

f. Ra;f h, Sweelinckstraat 8, Utrecht. (E.). 
P. Sanderse, Albr. Thaerlaan 30, Utrecht. (E.). 

\ . Wildschut, W. v. Voortstraat 6, Utrecht. (E.). 

Candidaat-leden. 
W. V. Beurden, 's-Hertogenbosch. 
C. Leeflang, Groenekan. 
K. V. Oosten, Zeist. 

Adreswijziging. 
mr. H. G. J. Lambeck, thans Koolhaven 25 8B, Rotterdam. 

Tijdelijk afgevoerd wegens verbroken verbinding. 
M. Hahn, Soekoradja-Kondal, N.O.I. 
A. A. A. V. Leent, Semarang, N.O.I. 
L. M. F. V. Male, Kepandjan, N.O.I. 
E. A. Hulst, Batavia, N.O.I. G. N. Flaraman, Malang, N.O.I. 
F. M. Weeda, Soerabaja, N.O.I. J. A. Voorthuys, Batavia, N.O.I. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Maart a.s. des n.m. 8 uur 

in Re>L. Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Maart a.s. des middags half 

drie (vanaf 2 uur en na afloop ruilen) in Hotel des Pays-Bas, 
Janskerkhof, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Pauze, waarin Landenwedstrijd: Nederland met beeltenis 
Kon. Willem III. 6. Uitslag Landenwedstrijd. 7. Rondvraag. 8. 
Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdagen 5 en 19 April a.s., des 
middags 2.30—4 uur in Geb. 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 22 Februari 1941. 

Onze voorzitter, de heer 
van ' t Haaff, opent de verga
dering, heet allen welkom en 
stelt er prijs &p, in afwijking 
van de gewone orde, over te 
kunnen gaan tot het voor
naamste van dezen middag, 
n.l. de huldiging, namens ons 
allen, van onzen Oud-Voorzit
ter, den heer J. J. Deggeller. 

Waar deze thans voor 
het laatst aan de Bestuurstafel 
heeft plaats genomen om in 
den vervolge in de massa als 
het ware op te gaan, is het 
hem aangenaam hem daar van
middag nog eens uit te halen. 

In een buitengewoon waar-
deerende rede huldigt hij 
daarna den heer Deggeller 
voor al hetgeen hij, niet alleen 
voor onze Vereeniging, maar 
wel degelijk ook voor de ge-
heele Nederlandsche Philatelie 
heeft gedaan en waarop hij 
steeds met gerechtvaardigden 
trots terug zal mogen zien; 
hij heeft trouwens van die 

Nederlandsche Philatelie daarvan reeds het tastbare bewijs ontvan
gen door de toekenning der zeldzame Leon de Raay medaille. 

Niettemin is het hem aangenaam die verdiensten nog eens 
extra te kunnen belichten, maar vooral hem de dankbaarheid 
onzer leden te kunnen vertolken, welke zich meent te moeten 
uiten in iets blijvends, nl. het eerelidmaatschap onzer vereeniging. 

Dat dit eerelidmaatschap, een zeldzaam iets bij ons, hem zoo 
van ganscher harte wordt geschonken dat bewijst wel het spontane: 
„Lang leve onze oud-voorzitter" dat na deze rede door de aan
wezigen wordt aangeheven ! 

Daarna dankt de secretaris voor de meer dan aangename samen
werking in vaak zoo moeilijke dagen. 

De heer Deggeller begint zijn daarop volgende rede met de 

J. J. DEGGELLER 
Eerelid der H. P. V. 
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verzuchting, dat hij niet gauw met den mond vol tanden staat, 
maar dat dit nu toch wel min of meer het geval is. 

In zijn, van groote dankbaarheid getuigende, toespraak, herdenkt 
ook hij de uiterst moeilijke dagen, welke onze Vereeniging heeft 
doorgemaakt. 

Hij releveert hoe ons uittreden uit den Bond, tot welker oprich
ters wij behoorden, een voor ons gebiedende noodzakelijkheid was 
geworden, toen de o.i. zoo dringend noodige en door ons voor
gestelde, verbeteringen van dien Bond eenvoudig niet werden 
overwogen. Hoe wij daarna alléén stonden en tot zelfs in den 
Raad van Beheer van het Maandblad het hoofd hadden te bieden 
aan verkeerd geplaatst wantrouwen in onze goede bedoelingen. 
In weerwil daarvan hebben wij toch steeds, daarin krachtig ge
steund door onze zuster-vereeniging Philatelica, welke steun heden 
nog eens dankbaar door hem wordt herdacht, zéér vruchtbaar 
werk kunnen doen ook bij de Regeering van Stad en Lande. 
Dat dit mogelijk is geweest, dankt hij in de eerste plaats aan zijne 
mede-werkers in het Bestuur, maar vooral aan" onze leden die, 
toen eenmaal het feit bestond, vast aaneengesloten achter het 
bestuur hebben gestaan en het is hem eene behoefte daarvoor 
thans zijn innigen dank uit te spreken. 

Er is nog één punt dat hij hedenmiddag nog eens extra naar 
voren wil brengen en dat is zijne volmondige verklaring welk een 
genoegen het voor hem is niet alleen, maar veeleer een genoegdoe
ning, dat hij nog heeft mede kunnen werken aan onze weder 
intreding in den Bond, welke thans gewijzigd is geheel in onzen 
geest, zooals wij dat vroeger hebben voorgestaan. 

Thans kan met volle gerustheid worden gezegd, dat de Bond 
universeel is en zoo goed als de geheele Nederlandsche philatelic 
omvat, een enkele uitzondering daargelaten, en hij weet dat wij 
deze thans niet alleen kunnen steunen, maar dat wij dit ook van 
ganscher harte zullen doen ! 

Het applaus, dat na deze rede klonk, zal onze oud-voorzitter 
w 1 het overbodige bewijs hebben gegeven, dat de leden noode 
een einde zien aan zijn bijna 20-jarig voorzitterschap en di.t de 
door onze nieuwen voorzitter geuite wensch, dat wij hem getrouw 
op onze bijeenkomsten mogen zien een hartewensch v a i ons 
allen is. A. S. 

Candidaat-leden. 
W. H. van Vassen, Statenlaan 54, den Haag. 
J. Hanekamp, Eemnesserweg 264, Hilversum, 
mej. E. van Diermen, Oud Wassenaarscheweg 8, Wassenaar. 

Nieuwe leden. 
O. Bletterman, Prins Mauritslaan 23, Den Haag. 
L. G. Janssen, Jacob Catsstraat 94, Voorburg. 
mej. M. C. Posthumus Meys, Jan van Nassaustraat 63, Den Haap. 
J. Uiterwijk, Soestdijkschekade 818, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
mr. E. Bonn, thans Jozef Israelslaan 57, den Haag. 

Vergadering. 
Op 22 Maart 1941 des namiddags ten half drie in Hotel „De 

Gouden Kroon", Frederik Hendriklaan 119, Den Haag. 
Punten van behandeling: Notulen. Ingekomen stukken. Mede-

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

Betaling contributie. 
Gelieve deze, ter besparing incassokosten, te gireeren onder No. 

173835, Penningmeester H.P.V. 

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

Verslag der algcmeene vergadering op 25 Februari 1941. 
Aanwezig 101 leden. Dez« eerste vergadering in de „Haagsche 

Kunstkring", Lange Houtstraat 7, wordt door den voorzitter, 
den heer Reyerse, geopend; vooraf was er reeds gelegenheid om 
de verzameling Ver. Staten van Amerika te bezichtigen. De 
secretaris, de heer 'van Rest, is door ziekte verhinderd aanwezig 
te zijn. Door de hetren Braakenburg, Maussen, v. d. Houven en 
v. d. Willigen zijn voor de verloting zegels geschonken en door 
den heer Duran falsificaten. 

Ter circulatie gaan een brief van de Straits met afstempeling 
Weltevreden, een brief van Engeland met een gehalveerde one-
penny en een brief uit Ned. Indie met afstempeling Seorabija. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Hierna wordt gelegenheid gegeven om de collectie Ver. Staten 
van Amerika van. den heer Reyerse in oogenschouw te nemen. 

De candidaat-leden worden allen (met uitzondering van één 
•aangenomen. 

Hierna verloting van zegels onder de aanwezigen. Na de veiling 
krijgt nog het woord de heer Köhler naar aanleiding van-de rond-
zendingen. De heci" Kirchner doet een beroep op de inzender: 
van boekjes, om de postzegels alle behoorlijk af te weeken er 
deelt mede, dat de rondzending poststukken een succes is gewor 
den. De heer Bakker bedankt den heer Reyerse voor het ter be 
zichtiging stellen van zijn mooie verzameling Amerika, waarbi 
zeer veel te genieten viel. Hierna sluiting. v. d. V 

Overleden. 
1011. H. G. Nijland, Winterswijk, gesneuveld 10 Mei 1940. Pa 

heden bereikte ons dit droevig bericht. 
192. G. H. Plattel, Nijmegen. 

Nieuwe leden. " 
142. G. Mulder, Constantijn Huigenslaan 19, Heemstede. 
775. A. van Min, Hendr. Zwaardecroonstraat 66, Den Haag. 

1577. A. Baas, Nieuwstad 120, Weesp. 
1578. J. H. Schol, Directeur P. T.-kantoor, Weesp. 
1579. A. J. Pruim, H.e.Sch., Ernst, 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) 
1582. W. Braun, St. Jeroensweg 35, Noordwijk Binne.' 
1583. F. G. Hartjes, Kerkstraat 32, Bussum. 
1584. A. J. Macor, Lambert v. Middelhovenweg 8, Maastricht. 
1585. H. Schenk, p.a. Papelaan 194, Voorschoten. 
1586. D. Houtman, 1ste Middellandstraat 50, Rott»ruim C 
1587. P. J. van den Ban, Hoogstraat 56, Schiedam. 
1588. D. E. J. Mulder, J. M. de Muinck Keizerstraat 12, Zuiler 

(Post Utrecht).- (Afd. Utrecht). 
1589. Joh. Bol, Surmamestraat 5, Den Haag. 

12. jeugdl. W. BoU, Tomatenstraat 122, Den H a i j . 
1590. A. Segerius, ir. Schefferlaan 17, Hengelo (O). 
1591. D. J. Houtzager, Bornschestraat 69, Hengelo (O). 
1592. P. Kok, Theresw ..ritni 3Ï2, Den Haag. 
1593. L. Bak, Joh. Maetsuyckerstraat 257, Den Haag. 
1594. W. K. J. Souren, Irisstraat 3, Den Haag. (oud-lid). 
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. 
1599. J. de Haan, Kogerweg 17, Wieringen. 
1600. dr. J. Vrijling, Jan de Verwerstraat, Venlo. (Afd. Venlo). 
1601. H. Deckers, Straclscheweg 44, Venlo. (Afd. Venlo). 
1602. P. M. Baetzen, schilder, Horst-Meterik. (Afd. Venlo). 
1603. J. Peters, Straelscheweg 173, Venlo. (Afd. Venlo). 
1604. A. Voorwinde, Wolfkuilscheweg 3, Nijmegen. (Afd. Nij 

megen). 
1605. P. Schoenmakers, Honigmanstraat 99, Heerlen. 
1606. H. J. Geurts, Bisschop Boermansstraat 50, Roermond. 
1607. W. van Ettinger, Trekweg 189, Den Haag. 
1608. C. J. V. d. Hoeven, Ark „SchoUevaer", Wartena (Fr.). 
1609. H. A. Bolt, O. Boteringestraat 4a, Groningen. 
1610. K. de Bruin, Wissenberghstraat 11, Groningen. 
1611. K. Luijendijk, p.a. J. Alberts, Anna Paulownastraat 51 

Groningen. 
1612. C. N. J. Schoenmaker, B.32, Westerblokker (N.H.). 
1613. J. N. Hoogland, Kroostweg 49, Zeist. 
1614. ir. W. van Deventer, Abrikozenstraat 219, Den Haag. 
1615. H. Heykoop, Theresiastraat 261, Den Haag. 
1616. J. W. M. van Bakel, Leeraar M.O., de Genestetlaan 13, Soest 
1618. R. A. Overmars, Kanaalweg 124, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1619. C. M. Carrière, 1ste Hoogweg 75, Zeist. (Afd. Utrecht). 
1620. I. H. A. E. Hatshagen, Brink 53, Slootdorp, Wieringermeer 
j.1. 7. G. Klein, Zutphensche straat 61, Brummen (G.). 
1621. C. Kriest, Breestraat 140, Leiden. 
1622. P. van Heek, Noordendijk 4 rd., Dordrecht. (Afd. Dor

drecht). 
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Begrooting 1941. 
ONTVANGSTEN. 

1. Contributies 
2. Entrée's 
3. Veilingen 
4. Commissie rondzending 
5. Admin. kosten 
S. Verkoop boekjes 

Interest 
i. Onvoorzien 

ƒ 3300.— 
ƒ 2 0 0 . -
ƒ 6 0 . -
ƒ 1200.— 
ƒ 100.— 
ƒ 1 5 0 . -
ƒ 3 0 0 . -
ƒ 9 0 . -

ƒ 5400.-

UITGAVEN. 
1. Kosten Maandblad 
2. Kosten van vergadering 
3. Verlotingen 
4. Assurantie 
5. Drukwerken en Bureaubenoodigheden 
6. Reiskosten 
7. Meubilair 
8. Diverse kosten 

Kantoorhuur 
Adm. kosten 
Telefoon 
Subsidies 
Porti 
Bibliotheek 
Diversen 

9. Onvoorzien 

ƒ 200.— 
ƒ 1 5 0 . -
ƒ 1 0 0 . -
ƒ 5 0 . -
ƒ 350.— 
ƒ 5 0 . -
ƒ 400.— 

f 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
ƒ 

f 
f 

2800.— 
200.— 
700.— 
110.— 
150.— 

60.— 
50.— 

1300.— 
30.— 

ƒ 5400.-

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

.624. N. V. d. Berg, Langegeer 271, Rotterdam Z. 
625. K. L. van Bergen, Kortekade 80, Rotterdam O. 
626. C. Brüring, Perseusstraat 27, Haarlem N. 
401. G. Baum, Obrechtstraat 197, Den Haag. (Oud-lid). 
011. jhr. O. Repelaar, Lange Vijverberg 20, Den Haag. (Oud-lid). 

Candidaat-Ieden. 
627. ir. A. W. v. d. Poel, Stationsstraat 26, Sneek. 
628. D. Bruinsma, Kerkhoflaan 22, Sneek. (Voorgesteld door 

P. Zondervan). 
617, P. C. Jongbloed, Eiland Marken. (Eigen aangifte). 
629. G. J. Stap, Heiligestraat, Ticl. (Afd. Tiel). 
630. J. Th. Bekker, Dr. Bosstraat 17, Tiel. (Afd. Tiel). 
631. H. Lazeron jr.„ Hygieaplein 46hs., Amsterdam Z. (Voorge

steld door P. H. V. Rossum). 
632. H. Muller, Ruisbroecstraat 26, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door J. C. Hagendoorn). 
633. Heydeman, Joh. Verhulststraat 108 b.v., Amsterdam. (Voor

gesteld door C. J. E. Oosterbaan). 
634. mej. T. Wiersema, Korreweg 214a, Groningen. (Voorgesteld 

door T. M. V. d. Veen). 
635. C. Timmer, Bezuidenh. weg 110, Den Haag. (Eigen aangifte). 
636. mej. W. C. Wijnand, Reinkenstraat 27, Den Haag. (Voor

gesteld door J. M. van Grol). 
637. N. Taverne, Gerard Doustraat 18, Deventer. (Afd. 

Deventer). 
638. A. Pronkhorst jr.. Van der Vennestraat 95, Den Haag. 

(Voorgesteld door A. van Straten). 
639. mej. L. Antheunis, Prinsenkade 28, Sas van Gent. (Afd. 

Terneuzen). 
j.l. H. Dhaeze, Burg. Geillstraat 3, Terneuzen (Afd. Terneuzen). 

640. P. J. Woittiez, Boulevard 79, Breskens. (Afd. Terneuzen). 
641. A. W. Jansen, Brouwerijstraat 20B., Oostburg. (Afd. Ter

neuzen). 
642. M. A. Aalbregtse, Gemeentesecretaris, Oostburg. (Afd. 

Terneuzen). 
643. E. C. Oggel, Noordstraat 41, Axel. (Afd. Terneuzen). 
644. C. Th. Bakker, Singelstraat 6, Middelburg. (Afd. Ter

neuzen). 
645. J. J. Brugge, Vogelenzang 30, Breskens. (Afd. Terneuzen). 
646. J. J. Geluk, Willemsweg 46, Schoondijke. (Afd. Terneuzen). 
647. D. van den Berg, Prins Hendrikstraat 33, Axel (Afd. Ter

neuzen). 
648. -V. H. Tournoy, p.a. Eerste Nederl. Spiegelglasfabriek, Sas 

van Gent. (Afd. Terneuzen). 
649. J. de Brouwer, Oostkant 2, Terneuzen. (Afd. Terneuzen). 
650. J. A. Kuiper, Minderbroederstraat 5, Roermond. (Voorge

steld door H. Rücker en J. Langenhoff). 
651. P. J. M. Leeuwenberg, Oranjeplein 3, Haarlem. (Voorge

steld door H. Rücker). 

1652. H. M. Lohaus, Beekbergenstraat 47, Den Haag. (Voorge
steld door A. Godschalk). 

1653. J. P. A. Wagtman, Theresiastraat 370, Den Haag. (Voor
gesteld door A. J. de Mare jr.). 

1654. mef. J. Switzar, Zomerlaan 28, Heemstede. (Voorgesteld 
door L, J. M. Eskes). 

1655. A. van Delft, Kapelstraat 23b, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
(Voorgesteld door R. Boekema). 

1656. mej. M. Krems, Lunterenstraat 113, Den Haag. (Voorgesteld 
door L. A. van Beek). 

1657. J. G. Hiddink, Laan 15, Nunspeet. (Afd. Zwolle). 
Il 58. J J. Jorna, van Lennepstraat 27, Zwolle, (Afd. ZwoUej. 
'.é.i9. K. F. N . Gilbert, Elsstraat 40, Den Haag. (Voorgesteld door 

N. G. Harmse). 
1660. J. Alewijnse, Van der Capellenstraat 1, Den Haag. (Voor

gesteld door J. L. Scheerens). 
1661. D. M. Baan, Huize „Hunnenhill", Zonnenoordlaan, Ede, 

(Gld.). (Voorgesteld door P. H. Kwadijk). 
1662. H. Nederlof, Taxusstraat 47, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Carlier). 
1663. H. Buiter, Loosd. Kade 316, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Quellhorst). 
1042. H. J. v. d. Brink, Runstraat 2a, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1665. D. Langereis, Broekslootkade 47, Rijswijk. (Voorgesteld door 

A. van Straaten). 
1664. S. J. J. Janmaat, adj. comm. P.T.T., Jan Blankenstraat 95, 

Den Haag. (Voorgesteld door W. Saalberg). 
1666. H. Jongeneel, Vondelstraat 27, Hengelo (O). (Voorgesteld 

door G. HuUeman). 
1667. F. Gutter, N. Westdijk C92, Heer Hugowaard. (Voorgesteld 

door W. Tuijn). 
1668. S. A. Lindeman, Singelstraat 9, Harlingen. (Oud-lid). 
1669. J. W. Canta, Krayenhofflaan 249, Nijmegen. (Afd. Nijme

gen). 
1670. J. de Ruyter, Tesselschadestraat 23rd., Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1671. W. Smits, Weeskinderendijk 29a, Dordrecht. (Afd. Dor

drecht). 
1672. A. Foeken, Madeliefstraat 23, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1673. H. Vegter, p.a. dhr. Van den Berg, Gelderschekade, Rotter

dam. (Afd. Dordrecht). 
1674. P. Engelenberg, Van Kinsbergenstraat 49, Haarlem. (Eigen 

aangifte). 
Verbetering. 

1576. F. M. Koetsier, Tesselsche plein 61, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
1120. Eduard Pool, thans 6523}^ West Sixth Street, Los Angeles 

Californië. 
460. P. H . Kwadijk, thans Huize „Bibi", Luntersche weg, Ede 

(Gld.). 
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653. D. Swart, thans Stationsplein 18, Heerenveen. 
866. M. Mesritz, thans Daendelstraat 46, Den Haag. 
271. J. P. Zoutewelle, thans Theresiastraat 358, Den Haag. 

1040. W. Pieters, thans Dinsdagstraat 2, Sluis. 
608. J. Beusekamp, thans Assendorperdijk 78, Zwolle. 
549. mevr. H. de Munnik-EUmer, thans Pippelingstraat 61, Den 

Haag. 
572. S. M. Koopmans (Amsterdam), thans Barchemscheweg 28, 

Lochern. 
157. P. Vos en 396 mevr. W. Vos-Stuivenberg, Koningsplein 30, 

Den Haag. 
1403. H. Bordewijk (Arnhem), Indië. 

Afvoeren. 
896. mevr. J. Adriaans-Soutberg, Nijmegen. 

Bedantt. 
486. A. Franken de Haes, Tilburg. 

1042. H. F. J. Sengers, Utrecht. 

Verzoek. 
De secretarissen worden beleefd verzocht te zorgen, dat hun 

copie u i t e r 1 ij k den 2den der maand bij mij in de bus is. 
De secr. J. N. H. v. R. 

Attentie. Belangrijk. 
Het adres van den Directeur van het Rondzendverkeer is vanaf 

10 April 1941: D. O. Kirchner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage. 
Sectiehoofden en correspondenten gelieven tusschen 5 en 15 April 
geen zendingen aan hem toe te sturen. 

De bibliotheek is vanaf 1 April 1941 gevestigd ten huize van den 
secretaris J. N . H. van Rest, Copernicusstraat 89, 's-Gravenhage. 
Aanvragen tot nader order alleen schriftelijk, waarna kennisgeving 
van afhaaltijd of opzending zal volgen. 

Afd. Dordrecht. 
Aanwezig 36 leden. De voorzitter opent de vergadering met een 

speciaal woord van welkom tot den heer Kuipers, die 
heden het 3e deel van zijn verzameling „Frankrijk en Koloniën" 
zal laten bezichtigen. De kascommissie brengt bij monde van den 
heer Van der Esch verslag uit van hare bevindingen. Hieruit blijkt, 
dat kas en boeken van den penningmeester keurig in orde waren. 
Vervolgens bespreekt de voorzitter nog eens het idee „Vereeni-
gingsverzamelen" en zet nogmaals duidelijk uiteen, wat de bedoe
ling hiervan is; ook het „Wetenschappelijk verzamelen" beveelt 
hij aan. 

De candidaatleden nl. de beeren: J. de Ruyter, W. Smits, A. 
Foeken en H. Vegter worden door de vergadering als leden aan- . 
genomen en door den voorzitter geïnstalleerd. 

Hierna volgt de bezichtiging van de verzameling van den heer 
Kuipers, waarvan de leden met zeer veel interesse kennis nemen. 
De heer Kuipers kan met recht trots op deze collectie zijn, welke 
hij uitsluitend bijeengebracht heeft door ruilen en niet door 
koopen. Menig waardevol exemplaar siert dit album. De voorzitter 
brengt hem dan ook den dank der vergadering over voor tlcze 
buitengewone expositie. De heer Labée heeft zelf al iets gedaan op 
het gebied van „Wetenschappelijk verzamelen". Hij geeft de leden 
gelegenheid door dit album nader kennis te maken met dit verza
melen. 

Hierna volgt veiling en verloting. 
Afd. Nijmegen. 

Verslag der vergadering van 25 Februari 1941. Voorzitter de 
heer P. A. J. Veen, aanwezig 21 leden -f 1 candidaatlid. Bij punt 
3 der agenda herdenkt men het plotseling overlijden van den heer 
G. H. Plattel. De voorzitter bespreekt nog het door hem bestu
deerde jaarverslag van den Penningmeester. De secretaris leest zijn 
jaarverslag voor. Bij de rondvraag doet-de voorzitter het voorstel 
om in het vervolg ter vergadering een beter zegel tegen ƒ0.10 
per lot te verloten; hiertoe wordt besloten. Uit het jaarverslag 
blijkt dat het eerste lustrum der afdeeling door de tijdsomstan
digheden bijna geheel onopgemerkt is gepasseerd. De afdeeling 
Steeg van 34 tot 38 leden; Gememoreerd wordt de algemeene 
vergadering der afdeelingen met het hoofdbestuur in Den Haag 
en de goede stemming, die de vergaderingen in Nijmegen in 't 
afgeloopen jaar kenmerkten. 

Afd. Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 25 Januari 1941 te Sluiskil. Aan
wezig 20 leden. De voorzitter, de heer C. J. 't Gilde opende om 4 
uur de vergadering en heette alle leden hartelijk welkom. 

De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. 
Verschillende nieuwe uitgaven werden besproken en toegelicht, 

waarna verschillende series door de leden werden besteld. De 
„Muziekkapel van Koningin Elisabeth" had gretig aftrek, evenzoo 
de Fransche zegels 1 fr. op 1 fr. 75 en de 1 fr, op 2 fr. 15. De 
4 zegels met toeslag Secour National waren reeds uitgegeven, 
waarna bestelling volgd?. Voor het voorraadboek van den heer 
Kolijn werden een 35tal series Belgische Winterhulp aangevraagd, 
plus 10 vellen compleet met afstempeling dag der uitgifte. De 
maandelijksche verloting bracht een 10-tal mooie zegels. De 
heer Schoof had een verheugende tijding te melden van hem zelf, 
n.1. dat hij een brief ontvangen had met de mededeeling, dat bij 
een zeker persoon een verzameling postzegels was (welke ver
mist zijn in de oorlogsdagen) met de vraag, hoe deze teruggezon
den moeten worden. De brief kwam u i t . . . . Brussel. 

In het album lag nog een briefstuk, gezonden aan den heer 
Schoof uit Ned. Indië, waardoor de heer uit Brussel het adres 
wist. Verschillende leden zien thans naar de postbode uit om ook 
zoo'n brief te ontvangen en hierdoor weer in het bezit van hun 
oude verzameling te komen. 

Thans was één onzer leden uit Sluiskil, welke ook een zelf ver
vaardigde album bij zich had, alleen voor Ned. Kinderzegels, 
aanwezig. Het formaat van de albums dezer leden was zoo geno
men dat, hetgeen niet meer te hopen is, bij een eventueele vlucht, 
men deze gemakkelijk met de ingeplakte zegels kan medenemcn. 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1941. Aanwezig 22 
leden. Om 3 uur opende de voorzitter de vergadering. De notulen 
der vorige vergadering werden zonder verandering vastgesteld, 
waarna de ingekomen stukken door den secretaris werden bekend 
gemaakt. 

Alle nieuwe leden werden met algemeene stemmen aangenomen. 
De genoodigde, den heer Tournay uit Zelzate (België) gaf zich 
tijdens de vergadering op als lid. 

Hierna volgde de bespreking nieuwe uitgiften waarvan de laatste 
verschenen Duitsche zegels alle aanwezig waren. Aanwezig was 
een groote zichtzending zegels welke met goedkeuring der aan
wezige leden voor het voorraadboek werden aangeschaft. Verschil
lende bestelde zegels werden uitgereikt, waarna de bekende maan
delijksche verloting volgde. Een 12-tal mooie zegels waren hier
voor beschikbaar gesteld. Na een ruime gelegenheid tot rui'en 
kwam de rondvraag aan de beurt, waarop deze Zici gcnoegelijke 
vergadering door den voorzitter gesloten werd. 

Afd. Venlo. 

Verslag leden-^ergadering op Dinsdag 11 Februari j ! . in Café 
Nationa' l alhier. Te half negen opent de voorzitter de vergade-
r ' r - en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn 19 
leden. Na enkele zeer interessante besprekingen over de postzegel; 
in 't algemeen, toont ons lid de heer Geutjes eenige merkwaardige 
foutdrukken voorkomend op de Cour permanentzegels, type 
laatste koninginnekop. Behalve de bekende fout van Internationa'! 
op de 15 cent laatste zegels in de elfde rij komt deze voor op de 
12 J^ et. 00 de laatste zegel tweede rij en op de 30 et. laatste zegel 
op de elfde rij echter met dien verstande, dat op de 15 c. een 
zuivere f voorkomt, terwijl op de andere twee de E met een 
gebroken voet. 

Hierna vindt de maandelijksche verloting plaats gevolgd dooi 
enkele veilingen, welke een aantrekkelijk verloop hebben. 

Afd. Zwolle. 
Verslag der Jaarvergadering van 15 Februari 1941. Onze ver

gadering werd bijgewoond door 27 leden, gezien de heersende 
griep een bevredigend aantal. Jaarverslagen van secretaris en pen
ningmeester werden goedgekeurd. Hieruit bleek, dat in onze afd, 
een opgewekte philatelistische geest heerst, we klommen namelijk 
van 51 tot 59 leden. De voorzitter sprak daarna den heer Mcylei 
toe, aan wiens activiteit de groei voor een groot deel te danken is 
Met enige toepasselijke woorden werd den heer Meyler een her
inneringsmedaille overhandigd. 
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De samenstelling van het bestuur bleef door enkele candidaat-
stelling ongewijzigd. De jaarverloting van onze afd,, welke dit jaar 
voor het eerst gecombineerd is met de verloting van het Hoofd
bestuur, wees als eerste prijswinnaar den heer C. W. Jansen aan. 
Onze voorzitter deelde als slot van het officiële gedeelte nog 
mede, dat in het vervolg op iedere eerste Zaterdag der maand in 
Hotel Peters de beursmiddag gehouden zal worden. Men neme 
hiervan goed nota ! 

Nadat een zeer groot aantal zegels van eigenaar waren ver
wisseld, werd de bijeenkomst om kwart over zessen opgeheven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdagmiddag 22 Maart 1941, 14.30 uur 

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

5. Lezing en tentoonstelling over het tijdvak 1814—1830, de Post 
in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, door den heer 
Friederich. 6. Verkiezing van een controle-commissie. 7. Verloting. 
8. Veiling. 9. Rondvraag, sluiting, ruiluur. 

Vergadering afdeehng 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, 
Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus, Zie 
verder elders. 

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

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

Afd. Terneuzen (secr. L. J. Kotvis, Kanaalstraat 58, Sluiskil). 
Jaarvergadering op Zondag 30 Maart \4yi uur (half 3) te Terneu
zen in Hotel „Victoria Regina", Westkolkstraat. 

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 Utrechf (secretaresse: mej. B. H . J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3den Donderdag te 7.30 
uur In Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 7—7% uur ruilen). 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), in verband met de verduistering 
voortaan eiken 3en Zaterdagmiddag der maand om 4 uur, in hotel 
Peters, Melkmarkt, Zwolle. ledere eerste Zaterdag der maand 
's middags half 4 Beurs in Hotel Peters te Zwolle. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1941. 
Dat het leven ondanks de belemmeringen, welke het ondervindt, 

in onze vereeniging nog zeer krachtig is, bewees de groote 
opkomst der leden op deze jaarvergadering. Er bleken n.1. 91 
leden de presentielijst te hebben geteekend, hetgeen toch zeker een 
verheugend verschijnsel is. 

De Voorzitter J. C. Norenburg opende dan ook deze middag
jaarvergadering met een hartelijk welkomstwoord en deelde mede, 
dat het bestuur het noodig had geoordeeld de verschillende fond
sen, als lu-fiumfonds, lantaarnfonds, e.d. op te heffen en allen 
onder te brengen in het ,,Reservefonds". De vergadering ging 
hiermede accoord. 

Vervolgens bracht de secretaris zijn jaarverslag uit, gevolgd door 
het financieel verslag van den penningmeester. Uiteraard sprak 

-geen opgewekte stemming uit deze verslagen. 
Djarna brachten de directeuren der verschillende afdeelingen 

hun jaarverslag uit, terwijl de heer J. Eijgenraam verslag uitbracht 
omtrent het jaarboekje, hetwelk dit jaar zoo een bijzonder 
karakt t r had gedragen. Aangemoedigd door dit succes zeide 
spreker, dat plannen voor een nieuw interessant jaarboekje reeds 
vergevorderd zijn. 

Al deze verslagen werden door de aanwezigen aandachtig aan
gehoord en werd met applaus dank gebracht. 

De voorzitter van den Raad van Toezicht, de heer W. C. Har t 
mann verklaarde nog niet het rapport van den Raad te kunnen 
uitbrengen, aangezien nog niet van alle afdeelingen de bescheiden 
waren ontvangen en nagezien, waarom dat verslag op de volgende 
vergadering zal plaats hebben. 

Daarna werd de begrooting 1941, welke aan alle aanwezigen in 
afdruk werd uitgereikt, door den Voorzitter toegelicht en deelde 
de heer Hartmann namens den Raad van Toezicht mede, dat deze 
Raad zich na een kleine wijziging met de begrooting kon vereeni
gen, welke hierop bij acclamatie werd aangenomen. 

Vervolgens had de verkiezing van twee bestuursleden plaats, 
daar de secretaris V. H . W. Borstlap en de penningmeester Joh. F. 
Wolvers aan de beurt, van aftreden waren. Daar geen tegencandi-
daten waren gesteld, werden beide beeren op voorstel van den 
heer Hartman bij algemeen goedvinden herkozen verklaard, en 
verklaarden beide beeren de herbenoeming te aanvaarden. 

Bij ae hierop volgende verkiezing van een lid- en een plaatsver-
vangend-lid van den Raad van Toezicht wegens periodieke aftre
ding van de beeren J. A. Verkuil Jr. (lid) en J. D. de Graaf (plv. 
lid) werden beide beeren na stemming over hen en de tegencandi-
daten P. Worseling en J. Bos, herkozen, en aanvaardden zij deze 
herbenoeming. 

Vervolgens heet de voorzitter den heer E. Visser, ambtenaar 
P.T.T. en bedienaar van het Philatelistenloket te Rotterdam, 
hartelijk welkom en zegt hem dank voor al zijn goede en prettige 
hulp aan de philatehsten aan zijn loket verleend. Hierop volgde 
een beschoiiwing van den voorzitter over het afgtloopen ver-
eenigingsjaar, waarbij hij begon zijn dank te betuigen aan zijn 
mede-bestuursleden, die allen in het afgcloopen moeilijke jaar 
hem zoo krachtig hadden geholpen. In het bijzonder ging deze 
dank uit naar den heer C. v. d. Lecq, die zich zoo bij uitstek ver
dienstelijk had gemaakt met de steunactie voor de „getroffene" 
leden. Maar ook de heer J. Eijgenraam werd afzonderlijk dank 
gezegd voor hetgeen hij had gepresteerd, in het bijzonder wat 
de afwikkeling der rondzendingen betreft en niet in de laatste 
plaats zijn werk voor het jaarboekje, hetgeen voor de leden een 
waardevol bezit is geworden. Ook de secretaris en penningmeester 
werden speciaal voor hun vele werkzaamheden dank gezegd. 
Eenige woorden van dank werden ook gebracht aan de beeren 
leden van den Raad van Toezicht, waarmede ook in het afgeloopen 
jaar de verstandhoading prettig was geweest. 

Daarna herdacht spreker met weemoed het heengaan van een 
drietal leden als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen op 14 Mei 
en memoreerde nog eenmaal wijlen den heer S. Buddenbaum, die 
het bestuur steeds trouw terzijde stond als zijn hulp noodig was. 

Over de toekomst kon spreker alleen maar zeggen, dat de voor
teekenen niet ongunstig zijn. Er is een goed philatelistisch leven 
allerwege te bespeuren en ook onze vereeniging zal daarin haar 
aandeel nemen. Het ledental nam in twee maanden niet onaan
zienlijk toe en er is dan ook veel hoop op een goede toekomst. 

Na deze rede neemt de vice-voorzitter, de heer H. Zwijnen-
burg, het woord om den voorzitter dank te zeggen voor zijn 
flinke leiding in het afgeloopen moeilijke jaar gegeven en onder
streept hij de woorden van dank voor den heer C. v. d. Lecq. 
Als commissielid van de steunactie heeft spreker beter als een 
ander kunnen zien, welke veel werkzaamheden deze heer had 
verricht. 

De nu volgende ballotage van 8 candidaatleden werd staande de 
vergadering nog uitgebreid met 9 nieuwe candidaatleden, en werden 
allen, de 9 laatsten onder het bekende voorbehoud, als lid aange
nomen. 

De heer P. Worseling verrichtte daarop ten overstaan van het 
bestuur de gebruikelijke jaarverloting. 

Bij de rondvraag verzocht de heer E. Visser het woord en zegt 
de Vereeniging dank voor haar uitnoodiging en blijft hij het 
philatelistenloket in de gunst van de leden aanbevelen. 

Hierop sluit de voorzitter te circa 5 uur deze zeer geanimeerde 
vergadering. 
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Nieuwe leden. 
Zie candidaatleden Februarinummer. 

Candidaatleden. 
20. T. Akkerman, Rembrandrlaan 65B, Schiedam. (Eign i i 

gifte). 
47. J. F. Beyerinck, Bergstraat 3, Rotterdam N. (Voorgesteld 

doQr V. H. W. Borstlap). 
48. mr. R. van Hasselt, Ouddoroweg 38, Rotterdam O. (Voor

gesteld door W. J. D. van dei Feltz). 
50. mr. H. A. J. Reumer, Schieweg 8A, Rotterdam O. (Voorge

steld door J. C. Norenburg). 
51. H. A. Schaap, (oud lid). Burg. Roosstraat 23, Rotterdam N. 

(Voorgesteld door C. v. d. Lecq). 
88. P. V. d. Broek, Molcnsingel 37, Schiebroek. (Voorgesteld door 

J. Eijgenraam). 
204. mr. D. M. Meettens, Heemraadssingel 105, Rotterdam W. 

(Voorgesteld door C. v. d. Lecq). 
257. W. A. Pakkedrager, Boreelstraat 49, Rotterdam C. (Voorge

steld door W. H. V. Vriesland). 
266. J. H. Boerenbrink, Beukelsdijk 48b, Rotterdam C. (Eigen 

aangifte). 
Deze leden zijn reeds op de vergadering van 22 Febr. j.l. onder 

het bekende voorbehoud, aangenomen. 

Weer opgevoerd als lid. 
21. J. H. Staal, Corn. Steelmanstraat 52A, Den Haag. 

Bedanken ingetrokken. 
84. J. de Baar, Joubertstraat 20B, Rotterdam 2 . 

282. P. Meijer, Hooikade 2, Schiedam. 
Adreswijzigingen. 

27. J. Advocaat, thans Prins Hendrikstichting, Egmond a. Zee. 
122. H. Wermeester, thans Van Houtenstraat 28B, Rotterdam C. 
337. W. v. d. Lans, thans Cleijburghstraat 16c, Rotterdam C. 
436. W. V. i. Vaart, thans Van 'sGravesandestraat 46 A, Schiedam. 

Overleden. 
476. H. L. Claus, Rotterdam. 

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

in de bovenzaal van Café Rest. Belvédère, Noordsingel 39, Rotter
dam, op Zaterdag 22 Maart 1941. 

Aanvang 2.30 uur precies. Zaal geopend 2 uur. 
Hierop zullen plaats vinden: 
2.30 uur—3.30 uur: Veiling. 
Bezichtiging der kavels op Zaterdag 15 Maart a.s. (clubmiddag) 

en op Zaterdag 22 Maart van 2—2,30 uur in het vergaderlokaal. 
3,30 uur: Vergadering. 
Agenda: Opening, Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage can

didaatleden. Verloting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Nieuwe leden. 
78. W. van Etteger, David Blesstraat 111, Amsterdam Z. 
88. H. Hanekamp, Amstel 308 III, Amsterdam C. 

107. N. Trijtel, Amstelkade 20 III, Amsterdam Z. 
118. H. P. A. Eberweln, Olympiaplein 172, Amsterdam Z. 
122. M. A. B. Vorst, Waldeck Pyrmontlaan 8, Amsterdam Z. 
125. H . F. Engelen, Willem de Zwijgerlaan 1371, Amsterdam W. 
128. J. G. Nagel, Cabralstraat 2 I, Amsterdam W. 

Candidaatleden. 
B. G. van Perlstein, kantoorbediende. Koning Willem III laan 14, 

Laren N H. (Voorgesteld door J. J. Albers). 
R. Bos, gem. ambtenaar, Fahrenheitsingel 42, Amsterdam O. 

(Voorgesteld door J. J. Albers). 
J. H. A. van Perlstein, koopman, Zuider Amstellaan 201 II, Am

sterdam Z. (Voorgesteld door J. J. Albers). 
J. Rol, gem. ambtenaar Fahrenheitsingel 41, Amsterdam O. (Voor

gesteld door J. J. Albers). 

A. Sweers, vleeschhouwer, Velzerweg 10, Amsterdam N. (Eigen 
aangifte). 
Hulde aan den heer Albers ! Wie ziet kans hem te overtreffen ? 

Adreswijziging. 
289. B. C. de Wolf, thans Stationsplein 17, 's Gravenhage. 
219. J. P. Radius, thans Van Breestraat 105 III, Amsterdam Z. 
274. mej. Ph. Sweerts, thans Hasselaersplein 9, Haarlem. 

Bibliotheek. 
In dank ontvangen van den heer J. Holm Ie, 2e en 3e jaargang 

„De Philatelist". 
Vergadering. 

Zondag 6 A.pril 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak te Am
sterdam. Aanvang 10.30 uur. 

Ruilochtend. 
Zondag 20 April 1941 in „De Roode Leeuw", Damrak te Am

sterdam. Aanvang 10.30 uur. 
Nietdoorgegane vergadering van 2 Maart 1941. 

Door het afgekondigde verbod tot het houden van vergaderin

gen kon de op 2 Maart j.l. vastgestelde vergadering geen doorgang 
vinden. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1941. 
Aanwezig zijn 34 leden, een candidaatlid en een gast. De voor

zitter spreekt in zijn openingswoord zijn vreugde over deze groote 
opkomst uit, waarna hij mededeelt, dat „De Globe" thans 125 
leden telt, d.w.z. 10 meer, dan sinds haar oprichting ooit het geval 
is geweest. 

Nadat de notulen zijn voorgelezen wijdt de voorzitter enkele 
woorden aan den minder vlotten gang van zaken bij de rondzen
dingen en zegt toe, dat getracht zal worden, hierin verbetering 
te brengen. 

Hierna besluit de vergadering den heer Bruijnis als lid toe te 
'aten. Daar blijkt, dat er geen belangstelling besraat voor de rond
viaag sluit de voorzitter vervolgens het officieele gedeelte der 
vergadering, waarna de leden nog geruimen tijd, gedurende welken 
o.a. een veiling wordt gehouden, bijeen blijven. 

B. B. 
Nieuw lid. 

4. A. Bruynis, Heijenoordscheweg 44a, Arnhem. 
Candidaatleden. 

C. Mulder. Lebretweg 19, OosterbeekHoog (Tigen aangifte). 
Luc. Stoffels, Arnhemscheweg B290 re Zever.aar. (Voorgesteld 

door J. de Mink). 
Bedankt. 

4. G. Korff, Jan van Embdenweg 47, Oosterbeek. 
113. J. de Ruyter, Schavenmolenstraat 47, Arnhem. 

BELANGRIJK ! 
Rondzendingen. 

Teneinde de rondzendingen een normaal verloop te doen be
houden, doet het Bestuur een beroep op a 11 e leden om boekjes, 
ook van Nederland en Koloniën, toe te zenden aan den heer C. 
Raadsveld, hoofd der Rondzendingen, Velperbuitensingel 13, te 
Arnhem. 

Ruilavond. 
Ruilavond op Woensdag 9 April 1941, des avonds 7 uur in 

„National", Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 29 Maart 1941, des namiddags te 
drie uur, in „National", Arnhem. 

♦ mAütgiSCillI^ mOILAiriySïïDSCIHIÜ 
HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel , Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 8 Februari 1941. 
Aanwezig 14 leden. De voorzitter opent de vergadering en doet 

mededeling van de ingekomen stukken. De heer v. Smalen bedankt 
voor de hem toegezonden zegels, terwijl de heer Bron zijn beste 
wensen voor de Club bij afwezigheid heeft neergeschreven, waar
voor wij zeer erkentelijk zijn. Een enkel zegel voor het fasificaten-
album wordt dankbaar aanvaard. (Wie zendt ons nog eens wat 
falsificaten, teneinde ons album weer op te bouwen) ? Dan leest de 
secretaris de notulen, die worden goedgekeurd, waarna een schone 
collectie Denemarken en Noorwegen op de kartons rondgaat, 
waaraan velen zich kunnen verlustigen. Keurig van opzet oogst 
de heer J. hiermee weer de dank van de Club, bij monde van den 
heer Samson overgebracht. Een volgend maal zal Zweden en Siam 
een beurt krijgen. Dan volgen de verlotingen, waarna de heer 
Bakker de gelegenheid geeft tot contributie betaling en tot verre
kening der prijzen. Bij de rondvraag wordt er de aandacht op 
gevestigd of de Bond kan adresseren voor de schaderegelingen 
betreffende verloren gegane collecties van leden. Een vraag betref
fende het bestaan van een Bondsbibliotheek wordt nog beantw ord, 
alsmede het houden van een ruilmiddag te houden op 15 Maart a.s. 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officiële gedeelte door 
den voorzitter gesloten. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1941. 
Doordat het gebouw van de Sociëteit „Vereeniging" door de 

Duitsche Weermacht in beslag is genomen, wordt deze samenkomst 
gehouden in het Middenstandshuis der Haarl. Handelsvereeniging, 
Wilhelminastraat 3, Haarlem. In verband met de afwezigheid van 
den voorzitter presideert de commissaris van toezicht. Na vast
stelling der ongewijzigde notulen van de vorige bijeenkomst en 
bekendmaking van ingekomen stukken deelt de wnd. voorzitter 
o.m. mede, dat het in de bedoeling ligt op iedere ledenvergadering 
een aantal kavels te veilen (voor zoover de tijd het toelaat) in volg
orde van ontvangst door den Veiling-Voorzitter den heer Rumpff, 
zoodat doorloopend kavels aan genoemd lid toegezonden kunnen 
worden. 

Als leden der Verificatie-commissie worden benoemd de ter 
vergadering aanwezige leden Van Eijk en Van Rietschoten, die de 
benoeming aanvaarden. 

Van zijne causerie over „Ontwikkeling Nederl. Postwezen op de 
Stempels", 2de onderdeel: „Portheffingen van 1672 af", behan
delt de heer Traanberg het deel „ongefrankeerde brieven" en laat 
zijne betreffende verzamehng onder de 48 aanwezigen rondgaan; 
de woorden van dank van den fgd. voorzitter worden door warm 
apn'aus door de vergadering bekrachtigd. 

Met de Rondvraag attendeert Graaf Bentinck erop, dat van ' t 
koerseerend zegel van 7K et. — behalve type aan loketten ver
krijgbaar (traliewerk om cirkels licht, poreus en breed gedrukt) 
en dat uit de automaten (smalle lijntjes) •— nog een derde type 
voorkomt, nl. uit de postzegelboekjes (als loketten-type, doch 
zwaar bedrukt); Ook" van het 5 cents-zegel toont deze heer twee 
typen, nl. van de loketten (poreus gedrukt) en uit de postzegel-
boekjes (diagonaal geruit); ten derde toont ditzelfde lid eenige post
stukken. w.o. couvert en postblad van 5 cent, welke slechts 1 dag 
verkrijgbaar zijn geweest (alleen in Amsterdam en Utrecht). 

Na een kleine veiling en een verloting van eenige zegels onder 
de aanwezigen sluit de wnd. voorzitter te ruim 18 uur deze om 
ruim 15 uur aangevangen ledenvergadering. 

Verzoek. 
De leden worden verzocht hunne contributie over het ver-

eenigingsjaar l/3-'41—1/3-'42 ten bedrage van ƒ 3.35 te voldoen 
aan den penningmeester, den heer P. H. S. Mos, Kleverparkweg 
81 te Haarlem, of te doen bijschrijven op postrekenmg nr. 245576 
ten name van „Penningmeester van de Nederl. Phil. Vereen. „Op 
Hoop van Zegels" te Haarlem". (Bij gireering s.v.p. niet den 
naam Mos vermelden). 

Nieuwe leden. 
221. J. C. Bijnsdorp, Oranjestraat 63, Haarlem. 
222. P. O. A. HoUberg, Schotersingel 121, Haarlem. 
224. M. Gaanderse, Prinsesselaan 25, Haarlem. 
226. S. Mogendorff, Sweelinckplein 4, Heemstede. 
230. C. Out Jr., Julianalaan 91, Overveen. 
235.. J. van der Rol, Harmenjansweg 10, Haarlem. 
236. A. K. J. Muller, Kennemerlaan 120, IJmuiden. 
243. J. H. B. Goossens, Emmaplein 30, Haarlem. 
119. P. A. J. van den Bergh, Van ' t Hoff straat 254, Haarlem. 

Bedankt. 
160. E. G. de Haas. 

Candidaat-leden. 
J. D. Klinkenberg, Viersterrenstraat 10, Haarlem. (Voorgesteld 

door L. Aarnink). 
J. Perry, Indischestraat 13, Haarlem. (Voorgesteld door L. Aar

nink). 
W. Costers, Marnixstraat 62, Haarlem. (Voorgesteld door H . A. 

Hoogerbeets). 
O. C. A. J. Veltman, Joh. Vermeerstraat 15, Heemstede. (Voor

gesteld door C. B. Mans). 
C. B. van Blommestein, jan Steenlaan 25, Heemstede. (Voorge

steld door C. B. Mans). 
M. Scheen, Duvenvoordestraat 62, Haarlem. (Voorgesteld door H. 

ten Brink). 
A. H. Hagedoorn Jr., Uranusstraat 38, Haarlem. (Voorgesteld door 

H. ten Brink). 
J. C. Goede, Wilhelminalaan 43, Hillegom. (Voorgesteld door P. 

Duys). 
R. Fontein, Spaarnelaan 2, Haarlem. (Oud-lid; behoort tot de 

oprichters van O.H.V.Z.). (Voorgesteld door J. C. Wildschut). 
G. P. Vroom, Heussensstraat 46, Haarlem. (Voorgesteld door P. 

M. den Hartog). 
D. J. P. M. de Bell, Rijksstraatweg 142, Haarlem. (Voorgesteld 

door C. J. J. Kuypers). 
L. A. Ophuijsen, Eindenhoutstraat 43, Haarlem. (Voorgesteld door 

J. C. Wildschut). 

Vergadering. 
De 30ste jaarlijksche algemeene ledenvergadering (indien toestem

ming en deze tijdig bekend) op Zaterdagnamiddag 29 Maart 1941; 
per convocatie opgave \ a n plaats van samenkomst en agenda. 

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

Verslag der vergadering van 10 Februari 1941. 
Aanwezig 33 personen. De voorzitter, de heer K. F. Kielman, 

opent deze vergadering te 8.15 uur. De notulen van de Januari
vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Enige 
ingekomen stukken worden behandeld. Medegedeeld wordt, dat 
de sectiehoofden, nl. de heren Cley, Jonker en de Vos door het 
bestuur zijn herbenoemd, welke mededeeling met applaus wordt 
begroet. Een 2-tal candidaat-leden worden als lid toegelaten. 
Teneinde het ruilverkeer onder de leden te vergemakkelijken 
wordt besloten lijsten te maken van hetgeen de verschillende leden 
verzamelen. Besloten wordt verder de volgende vergadering te 
bepalen op 10 Maart a.s. Na de gebruikelijke rondvraag volgt 
dan sluiting. 

Nieuwe leden. 
104. G. Huizinga, Stoeldraaierstraat 11—13, Groningen. 
105. dr. H. Dassel, Kraneweg 42a, Groningen. 

Candidaat-leden. 
dr. A. E. Beute, v. Roijenlaan 4, Groningen. (Voorgesteld door dr. 

H. Dassel). 
L. ten Gate, Kerklaan 64, Groningen. (Eigen aangifte). 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 17 Februari 1941. 
Aanwezig 28 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 

de notulen worden goedgekeurd. 
Als candidaatlid meldt zich aan de heer M. Stevens uit Valken

burg en wordt door den heer Dumoulin voorgedragen de heer H. 
"'aulissen te Maastricht. Van Pastoor Soons werd een dankbetui
ging ontvangen voor het bloemstuk, dat hem namens onze ver
eeniging op zijn SOsten verjaardag werd aangeboden. De candidaat
leden, de beeren Van Rooy, Costongs en Hamers, werden tot lid 
aangenomen. 

Hierna volgen de gratis verloting en het kienspel. 
Nieuwe leden. 

80. H. van Rooy, Tongerscheweg 116, Maastricht. 
87. J. Costongs, Dorpstraat 33, Amby. 
88. L. M. L. Hamers, van Hasseltkade 13, Maastricht. 
90. C. Vogels, Lage Kanaaldijk 4, Maastricht. (OudIid). 

Candidaatleden, 
. H. Paulissen, Pastoor Habetsstraat 38a, Maastricht. 

'^. M. Stevens, (Hotel Schaepkens van St. Fijt), Valkenburg. 
Volgende bijeenkomsten. 

Zondag 16 Maart 1941, vergadering om 3.30 uur namiddag. 
Maandag 7 A.pril 1941, beurs, om7.30 uur namiddag, 

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

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

In memoriam 
G. D. KWA.ST 

luitenant ter zee 2e klasse 
a./b. Hr. Ms. 022 . 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1941. 
Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

Hij herdenkt den heer G. D. Kwast, oud penningmeester, die met 
de 022 omgekomen is in dienst van het vaderland. Allen verhef
fen zich een oogenblik van hun zetel. Voorzitter deelt mede, dat 
deze vergadering noodzakelijk is in verband met de bestuursver
kiezing en het benoemen van een financiëele controlecommissie. 
De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van 
deze notulen ontspon zich eene discussie over de klassieke en 
oorlogszegels. Ingekomen stukken waren er vele, waaronder vele 
minder belangrijke, zooals bedankjes en adreswijzigingen. Er was 
een schrijven van den heer v. d. Nieuwenhuyzen voor het door ons 
1 eschikbaar gestelde postzegelalbum. De heer Muts krijgt nu het 
woord over onze ledenlijst. Hij stelt voor uit financiëele over
wegingen de Indische leden voorloopig af te voeren. De schuld van 
deze leden bedraagt ruim ƒ 300, zoodat vermeerdering hiervan de 
draagkracht van de vereeniging te boven gaat. "Wanneer het con
tact met Indië hersteld zal zijn, zal met deze leden nader overleg 
worden gepleegd. Verder deelt de penningmeester mede, dat de 
ontvangsten in 1940 ƒ1184,74 bedroegen en het saldo voor 1940 
ƒ417,90 plus het tegoed uit Indië. 

Bij de bestuursverkiezing wordt het zittende bestuur bij accla
matie herkozen en als nieuw lid wordt de heer J. M. de Lange 
gekozen, wegens het bedanken van den heer Kreijger. 

De functies van 'l dagelijksch bestuur zijn nu als volgt verdeeld: 
Quant, voorzitter; Ruder, secretaris en Muts, penningmeester
administrateur. 

Als slot wordt een zegel, beschikbaar gesteld door den heer 
Muzerie, op Amerikaanse wijze verloot en de opbrengst komt ten 
goede voor het album van den heer v. d. Nieuwenhuyzen. Het 
zegel bracht op deze wijze ƒ 3,50 op. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter de vergadering 
en volgt de gebruikelijke maandvcrloting. 

Officieele mededeelingen. 
Op de volgende vergadering zal de gebruikelijke voorjaarsver

loting worden gehouden. Men wordt nogmaals verzocht tijdelijke 
adresverandering zoo spoedig mogelijk aan den secretaris op te 
geven. 

Verzuim niet achterstallige contributie over te maken op post
rekening no. 335511 ten name van den penningmeester van 
P. V. H., Javastraat 139. Kwartaalbetaling wordt sterk aanbe
volen. De contributie van de buitenleden bedraagt ƒ 5.— per jaar, 
verlotingen inbegrepen. De gewone contributie voor het loopende 
kwartaal bedraagt ƒ 2.— met inbegrip van ƒ 0.50 voor de voor
jaarsverloting. 

Af te voeren per 1 Maart 1941. 
W. van Scheyen, Veenderweg 22, Bennekom. 
J. Bakker, Juhanapark la, Den Helder. 
J. C. Caspers, Dep. van Marine, Batavia. 
J. A. Decider, Kon. Paket Mij., Batavia. 
J. F. van Duim, Mij. „De Schelde", Vlissingen. 
J. Dijkstra, Timorlaan 18, Den Helder. 
E. P. Erfmann, a.b. Hr . Ms. Van Kinsbergen, Curafao. 
L. L. Ellerman, Dep. van Marine, Batavia. 
P. J. C. Gerardts, Binnenhaven 42, Den Helder. 
H. van Haaien, Polderweg 58, Den Helder. 
J. Hamers, Dep. van Marine, Batavia, 
dr. E. A. Hasselbach, Dep. van Marine, Batavia. 
E. V. d. Haut, Passiran E19, Soerabaja 
A. H. Hiddes, Jan in ' t Veltstraat 136, Den Helder. 
C. van Huystee, Hugo de Grootstraat 27, Den Helder. 
A. G. A. Kaestens, Gasstraat 23, Den Helder. 
H. J. Koelman, Tandjong Perakweg 136, Soerabaja. 
C. van Leyden, Simpang Hotel, Soerabaja. 
J. J. Logger, Singel 38, Den Helder, 
dr. P. Th. Luyckx, leplaan 5, Den Haag. 
P. van Luyk, Marine kazerne Oedjoeng, Soerabaja. 
H. Meerbeek, De la Reystraat, Den Helder. 
mevr. v. d. Nieuwenhuyzen, Prins Hendriklaan 15, Den Helder. 
A. Ohr, Mij. De Schelde, Vlissingen. 
J. C. Ockerse, Mozartlaan 26, Nijmegen. 
S. Pluim, Kapoeastraat 37, Soerabaja. 
mej. J. Poortman, Javastraat 149, Den Helder. 
J. Prins, Van Halewijnlaan 159, Voorburg. 
H. Roskam, Dalak Her, Serbalawam, Sumatra (O. K.). 
C. van ' t Riet, Kanginonweg 45, Soerabaja. 
mevr. Staal-Buurman, Dep. van Marine, Batavia. 
Th. Swam, Oedjoengweg 160, Soerabaja. 
P. Wezenbeek, Dep. van Marine, Batavia. 
P. C. Wouter, Dep. van Marine, Batavia. 
H. Witte, Hoofdgracht 65, Den Helder. 
C. W. M. Zomerdijk, Colomboweg 64, Soerabaja. 
M. van Zoelen, onbekend. 

Adreswijziging. 
S. A. Agema, thans Laanweg D29, Oudkarspel. 
T. Hoogerwerf, thans Molengracht 44, Den Helder. 
L. Bood, thans p.a. J. Jansen, Kolhorn. 
R. Stuffken, Hotel „De Bijenkorf", IJmuiden. 
N. Prins, Vechtstraat 30 huis, Amsterdam. 

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

Verslag der vergadering van 23 Februari 1941. 
Met een woord van welkom tot de talrijke aanwezigen opent de 

voorzitter de vergadering. De notulen worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Een aanbieding om de rondzendingen te verzekeren 
tegen oorlogsschade wordt besproken en aangehouden. De candi
daat-leden worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
Van de rondvraag woidt geen gebruik gi-'naakt. De bescelde 
nieuwe uitgiften worden uitgereikt. Na de j;ewone maaadeiijksche 
verloting wordt de vergadering gesloten. 

Nieuwe leden. 
G. J. H. Pelt, Lindenstraat 21, Vaals. 
douairière jhr. R. Graafland, St. Franciscuswcg 69, Heerlen. 
M. G. Kuypers, "Wimmcrstraat 2, Eygelshoven. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Bedankt. 
W. Sijstermans, Valkenburg, L. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 30 Maart 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 13 Februari 1941. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden hartelijk 

welkom, in het bijzonder den heer Hooghoudt, die na lange afwe
zigheid de vergadering weer bijwoont. De notulen worden zonder 
meer goedgekeurd. 

Door ons lid Bijlsma wordt als lid voorgesteld de heer T. 
Hofstra, die als lid wordt aangenomen. 

Thans neemt de voorzitter het woord; hij wijst op het vele en 
moeilijke werk van onzen commissaris van het Rondzendingsver-
keer en gelooft namens alle leden te spreken, wanneer hij den heer 
Meijer onzen bijzonderen dank betuigt en als appreciatie hem een 
mooie loupe aanbiedt met de hoop, dat hij hiervan nog vele jaren 
gebruik zal kunnen maken. 

Zeer verrast neemt de heer Meijer het geschenk onder dank 
in ontvangst, het is juist iets wat hij zou verlangen en hoopt inder
daad ook het nog vele jaren te mogen gebruiken. 

Wegens afwezigheid van mej. Feenstra wordt het verslag der 
kasnazieners tot de volgende vergadering uitgesteld. 

Na een mooie verloting blijft men nog eenigen tijd gezellig 
bijeen. J. H. F. 

Nieuwe leden. 
T. Hofstra, Hoofdstraat, Gorredijk. 
A. Suinema, Stationsweg, Gorredijk. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 10 

April 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 22 Februari 1941. 
Aanwezig 12 leden. Om 3,15 uur opent de voorzitter, de heer 

Jos. Engelen, de vergadering en wenscht alle aanwezige leden 
welkom. Afwezig met kennisgeving, wegens ziekte, de secretaris. 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. Behandeling ingekomen stukken. De 
bestellingen van gomstrookjes „Postfrisch" worden genoteerd. 

De heer G. Dellaert legt een schrijven over van het Deviezen 
Instituut, waaruit blijkt, dat verzending van zegels naar het bui
tenland niet geoorloofd is. De bestelde zegels worden rondgedeeld. 
Bij den Penningmeester liggen voor de leden L'Echo de la Timbrolo-
gie over de maanden November en December 1940 en Januari 1941 
ter inzage. Verder zijn eenige series Muziekfonds België voor 
belangstellende leden beschikbaar. 

Ongeveer 5,30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
J. c. w. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Zaterdag 22 Maart 1941, des namiddags 4 

uur in Hotel „De Arend", Terneuzen. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. van Rooy, Peterhof, Vught (N. Br.). 

Vergadering van 16 Februari 1941. 
De eerste voorzitter opent de vergadering en memoreert nog 

even het eerste lustrum van de Junioren-afdeeling, waarbij hij den 
voorzitter en de leiders van deze afdeeling bedankt voor alles wat 
zij in dien tijd tot stand gebracht hebben. 

De notulen worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor 
kenn'sgeving aangenomen. Daarna zijn aan de beurt "de jaarver
slagen, de begrooting en het verslag van de financieele commissie. 
Bij het jaarverslag van de afd. Junioren bedankt de voorzitter van 
deze afdeeling den voorzitter voor zijn welwillende woorden en 
dringt aan op meer belangstelling van de zijde van het bestuur en 
leden van de groote vereeniging, ook in het belang van deze 
vereeniging zelf. De voorzitter herinnert in zijn antwoord aan de 
afgeloopen jaren, toen hij nog een tijd leider van deze afdeeling 
was. Hij herinnert zich heel goed, dat destijds de leiders van de 
afdeeling nogal eens bezwaar maakten tegen wat zij noemden de 
voogdij van het bestuur van de groote vereeniging, die toch noodig 
was, zoolang de afdeeling Junioren nog geen vasten vorm en 
reglementen had, maar daarna niet meer. Dus de critiek van den 
heer v. d. Meerendonck is indirect een compliment voor de leiders 
van de afdeeling Junioren. Daarom kan spreker deze critiek ook 
slechts gedeeltelijk aanvaarden. Bovendien zijn er steeds twee 
bestuursleden van de groote vereeniging op de bijeenkomsten van 
de Junioren aanwezig. 

De heer van Dijk: „Dat excuus raakt kant noch wal, maar ik 
wil hier geen ruzie maken." De voorzitter merkt op, dat een 
dergelijke manier van critiseeren niet geheel correct is en dus 
door hem niet wordt aanvaard. Toestemmend gemompel in de 
vergadering. 

Naar aanleiding van het verslag van de financieele commissie 
brengt de heer Meyssen een woord van dank aan den penning
meester en den leider van de afdeeling Verkoop voor het enorme 
werk, dat zij voor de Vereeniging doen. Niemand, die het niet zelf 
gezien heeft, kan hiervan den omvang beseffen. 

Hierna zijn de bestuursverkiezingen aan de orde. De periodiek 
aftredende beeren Kersemaekers en Heeren worden herkozen met 
resp. 26 en 30 van de 31 geldige stemmen. In de vacature mej. 
Kempees wordt gekozen de heer J. H. van Rooy met 27 van de 32 
geldige stemmen, terwijl voor de financieele commissie in de 
vacature Meyssen gekozen wordt de heer Bruinsma met 31 van de 
32 geldige stemmen. De beeren Güppertz en Nieuwenhuisen vorm
den het stembureau en worden na afloop voor het gedane werk 
bedankt. De aanwezige gekozenen aanvaarden de benoeming. Daar 
er geen bestuursmededeelingen zijn, volgt de jaarlijksche verloting 
zoi?der nieten. 

Bij de rondvraag wenscht de heer Ottevanger een aanklacht in 
te dienen tegen de vereeniging, of juister tegen haar leden. Hij is 
aanwezig geweest op het lustrum van de Junioren. Deze verza
melen nog echt postzegels, zonder steeds het eerst te letten op de 
waarde. Laten de leden hier een voorbeeld aan nemen, laten ze 
meer echt verzamelen, meer ruilen en laat de handel nu eens de 
handel. -

De voorzitter wijst naar aanleiding hiervan nog eens op de ' 
afdeeling clearing, die nog steeds bestaat, maar nooit gebruikt 
wordt. De heer Ottevanger raadt aan, gebruik te maken van de 
lijst achter in het jaarboekje als men ruilen wil. Ook wijst hij in 
dit verband op de veel verbreide wanbegrippen omtrent het woord 
speciaalverzamelaar. De heer Kersemaekers merkt op, dat we 
wellicht een tweede lijst kunnen publiceeren, waarin de speciaal
verzamelaars zijn opgenomen. 

De heer Rosenbaum vraagt nog eens om een pincet voor den 
ambtenaar aan het philatelisten-loket. Hiervoor zal nog gezorgd 
worden. 

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

Attentie ! 
Wij wijzen leden en belanghebbenden op de adreswijziging van 

het secretariaat. Secretaris is thans de heer J. H. van Rooy, 
Peterhof, Vught (N. Br.). 

Nieuwe leden. 
F. Noyons, Hinthamerstraat 179, 's-Hertogenbosch. 
mr. A. H. M. H. Receveur, Willem van Oranjelaan 32A, 's-Her

togenbosch. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1941. 
In aanwezigheid van een flink aantal leden opent de voorzitter 

deze vergadering. Met algemeene stemmen worden de candidaat-
leden als lid aangenomen. 

Daar de secretaris wegens ziekte verhinderd is, wordt hij ver
vangen door den heer Meys: De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een antwoord van het Bondsbestuur 
waarin de voordeelen uiteengezet worden van aansluiting bij den 
Bond. 

De kwestie wordt uitvoerig besproken. Men besluit in principe 
toe te treden, doch in de volgende vergadering zal een definitieve 
beslissing vallen, nadat hierover nog een bestuursvergadering is 
gehouden. 

Het antwoord van de Redactie van ons Maandblad betreffende 
de late aankondiging wordt besproken. 

De heer Oudens zegt, dat de heer Daenen absoluut geen kritiek 
op de Redactie heeft willen uitoefenen, maar alleen het feit als 
zoodanig heeft geconstateerd. 

De Redactie draagt in deze geen schuld. 
Bij de rondvraag vraagt het lid Oudens de belangstelling der 

vergadering voor de „Portretgalerij" van Mr. v. Peursen. Hij stelt 
vjoor (behoudens goedkeuring van Mr. v. Peursem) een blanco 
album te koopen. De heer Oudens zelf wil zich met de samen
stelling van het album belasten en vraagt alleen de medewerking 
der leden, inzake het verstrekken der zegels. 

Het aanbod van den heer Oudens wordt dankbaar aangenomen. 
De heer Govaarts stelt spontaan ƒ 2,50 hiervoor ter beschikking, 
terwijl de beeren Verhoeven en Pryraus dit bedrag tot ƒ 6.— ver-
hoogen. De schenkers worden door den voorzitter bedankt. 

Het lid Konings vraagt nog eens naar de zegels „Muziekfonds 
Koningin Elisabeth". Er komt nog maar geen bericht uit Brussel, 
ofschoon meerdere malen naar het hoofdkantoor der P.T.T. in 
Brussel geschreven is. 

De he r Govaarts (als commies bij de P.T.T. werkzaam) en ,de 
voorzitter geven hierover inlichtingen. 

De heer Bastiaans zegt, dat een lid geen rondzendingen ontvangt. 
De heer Mulleners, comm. van het rondzendingsverkeer, ant
woordt, dat leden, die nooit ter vergadering komen, van de rond
zendingen uitgesloten worden. 

Hierna volgt het hoogtepunt der agenda, n.l. een lezing van 
den heer Govaerts over de oudste zegels van Nederland. 

Spreker toont brieven met de oudste zegels, strips, zeldzame 
stempelingen, een ongestempeld exemplaar van 5 cent 1852 op 
brief, exemplaren met „hoorn" en aan de hand van het stempel 
van de geretoucheerde hoorn, brieven met verschillende stempels, 
alsmede een briefomslag van 1852, welke wel gestempeld, doch 
niet van een ze^el voorzien is, een exemplaar staalblauw 5 cent 
1852 op wit papier, enz. 

Een zeer leerzame' uiteenzetting, welke zeer in den smaak valt 
en welke spreker een dankbaar applaus bezorgt. 

Hierna spreekt de voorzitter namens de vereeniging nog een 
dankwoord en spoort de leden aan om allen, zonder uitzondering, 
de jaarvergadering bij te wonen, welke op Zondag 30 Mrt. e.k. 
gehouden wordt. Aanvang 10 uur voormiddag in Hotel Riche, 
Geleen (hoek Rijksweg—Beekhovenstraat). 

Nieuwe leden. 
Frans Bours, Stationstraat 148E, Schinnen (L.). (Voorgesteld door 

J. Deckers). 
H. Burgers, p.a. dr. Croughs, Seringenlaan, Geleen. (Voorgesteld 

door R. Urlings). 

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

Verslag der jaarvergadering van 10 Februari 1941. 
Aanwezig 19 leden. De secretaris is wegens ziekte 

afwezig. De 2e voorzitter de heer Kroger fungeert als 
secretaris. Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering 

en heet allen welkom, in het bijzonder den heer P. T. van 
Leeuwen, die hedenavond als lid toetreedt. Na voorlezing der 
notulen welke onveranderd worden goedgekeurd, worden eenige 
ingekomen stukken behandeld. Een schrijven betreffende verze
kering van zegels wordt in handen van het bestuur gesteld voor 
nadere bestudeering. De beeren Polling en van Baaien, resp. voor
zitter en penningmeester, die hedenavond als zoodanig aftreden, 
worden met algemeene stemmen herkozen. Hierna volgen de jaar-
V rslagen van penningmeester en secretaris. Het verslag van den 
penningmeester vermeldt een batig saldo van ƒ 70.74 + een bezit 
aan zegels ter waarde van ƒ 18.—. Bij monde van den voorzitter 
brengt de vergadering den heer van Baaien dank voor het werk in 
het afgeloopen jaar verricht. Hierna wordt door den heer Kroger 
het verslag van den secretaris voorgelezen. Dit verslag bevat in het 
kort de belangrijkste gebeurtenissen van het afgeloopen jaar. Na 
tot slot nog het verloop, van het ledental te hebben gememo
reerd, waaruit bleek dat van de 4 personen, die in het afgeloopen 
jaar voor het lidmaatschap bedankten, er zich inmiddels weer 2 
van hebben aangemeld, terwijl er bovendien 11 nieuwe leden 
werden ingeschreven, zoodat we momenteel 42 leden tellen, wekt 
hij ons op de 50 in het komende jaar vol te maken. 

Ook den heer Palsgraaf wordt dank gebracht voor diens werk. 
Hierna volgt het jaarverslag van den heer Schouten, onzen admi
nistrateur der rondzendingen, die de vergadering mededeelt dat 
de resultaten van den verkoop ten achter zijn gebleven bij die 
van het vorige jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de abnor
male tijdsomstandigheden, waardoor bij vele leden de animo om 
zegels te koopen zeer gering was, terwijl in de maanden Mei en 
Juni het rondzendverkeer practisch stilstond. De heer Schouten 
meent echter te mogen voorspellen dat het komende jaar een 
rccord-opbrengst zal opleveren, daar er momenteel enorm uit de 
rondzendingen wordt gekocht. Echter doet zich thans de moei
lijkheid voor om aan goede rondzendboekjes te komen, daar de 
beeren handelaren weinig lust hebben om de boekjes voor circulatie 
af te staan. Desondanks hoopt hij de moeilijkheden te overwinnen 
en ook dit jaar weer aantrekkelijke rondzendingen samen te stellen. 
Echter verzoekt hij de leden begrip te toonen voor genoemde 
moeilijkheden en hun medewerking in deze niet te ontzeggen. 
Het verslag der kascommissie wordt uitgesteld tot de volgende 
vergadering. Voor de rondvraag geeft zich op de heer Korevaar. 
Deze verzoekt den voorzitter de beursmiddagen voort te zetten 
en middelen te beramen om de kosten hieraan verbonden bijv. 
door middel van entreeheffing of anderszins te bestrijden. De 
voorzitter zegt dat de beursmiddagen door zullen gaan, doch er 
moet eerst in het bestuur worden beraadslaagd hoe de onkosten 
kunnen worden bestreden. Nie.ts meer te behandelen zijnde wordt 
overgegaan tot een kleine verloting voor de aanwezigen. Na 
afloop hiervan is het woord aan den voorzitter. Deze houdt een 
lezing over de zegels van San Marino, een en ander toegelicht met 
lantaarnplaatjes. Uit het gebodene kunnen we zien hoe aantrek
kelijk het is een bepaald gebied te verzamelen. Tot slot toont de 
heer Polling ons nog een postfrissche verzameling van San Marino, 
waardoor een ieder versteld kwam te staan van de kleurenpracht 
en zegelafdrukken van dit kleine bijzondere landje. Den heer 
Polling dient hiervoor dan ook dank te worden gebracht, dat hij 
ons in staat stelt, iets dergelijks in dezen tijd te laten zien. 

Hierna wordt de vergadering om 10.30 uur gesloten. D. P. K. 
Nieuw lid. 

P. T. van Leeuwen, Burgvlietkade 66, te Gouda. 
Vergadering. 

Vergadering Maandag 10 Maart 1941, in „Het Schaakbord" te 
Gouda. 

Beursmiddag. 
Beursmiddag Zaterdag 5 April 1941, in Hotel „Centraal" aan de 

Markt no. 22, te Gouda, van 3 tot 6 uur. 

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

Verslag van de vergadering van 19 Februari 1941. 
Om 7.45 uur opent de voorzitter de bijeenkomst, die door 21 

leden en 2 introducées wordt bijgewoond, met een woord van 
welkom, speciaal tot de beide dames gasten. 
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Spreker wijdt daarna woorden van waarderende herdenking 
aan den verschelden penningmeester, den heer A T A Artz, die 
de vorige vergadering nog bijwoonde Hij schildert hem als een 
vriendelijk mede lid, die accuraat de geldmiddelen beheerde en ook 
op andere wijze de belangen \ an de Vereniging behartigde Op 
sprekers verzoek verheffen de aanwezigen zich van hun stoelen om 
enige ogenblikken van stilte te wijden aan den overledene 

De lezing van de notulen van de voorgaande vergadeiing wordt 
gevolgd door de goedkeuring daaivan Hierna wordt de verga
dering geschorst om de leden gelegenheid te geven tot zaken doen 
met den heer Boonen uit Bussum, wiens tijd beperkt is 

Na afloop hiervan volgen nog enige mededelingen omtrent 
girering van de bedragen der gekochte zegels, daar de postrekening 
van den penningmeester als gevolg van het overlijden van den 
heer Artz geblokkeerd is Het candidaat-lid, mevrouw Haan, 
wordt met algemene stemmen als lid aangenomen en door den 
voorzitter met enige vriendelijke woorden als zodanig verwelkomd 
Een zeer geanimeerd kienspel met tal van goede prijzen houdt de 
leden daarna nog geruimen tijd bijeen C S 

Overleden 
A T A Artz, Ternatestraat 6, Amersfoort 

Nieuw hd. 
mevr H Haan, Wijersstraat 9, Amersfoort 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 19 Maart 1941, des avonds half acht 

in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 11 Februari 1941. 
Aanwezig 24 leden Nadat op de gebruikelijke wijze is geopend 

en de notulen ter kennis van de aanwezigen zijn gebracht volgt 
voorle'on van een ingekomen stuk, afkomstig van ons lid, den heer 
de Rochemont Hieruit blijkt, dat de gezondheidstoestand van 
schrijver zeer goed is, doch dat vooreerst de vergaderingen door 
hem niet bezocht kunnen worden De heer Van Munster schenkt 
ten bate van de feestkas een vliegbrief van een bekende Zuid-
Afrikavlucht Voor hetzelfde doel schenkt de winnaar, de heer 
Enschede, deze brief weer aan de vereeniging De volgende geluk
kige, de heer Mulder, verkoopt bij opbod dit stuk alweer voor 
hetzelfde doel De feestkas vaart er dezen avond wel bij De heer 
Snitjer vraagt hierna aandacht voor een door hem ontworpen 
prijsvraag onder den titel „Kent gij allen Uw zomer-, kinder- en 
gelegenheidszegels ' " Een door ontwerper geschonken zegel wordt 
als prijs beschikbaar gesteld Voor een klem bedrag kan aan deze 
piijsvraag deelgenomen worden, de opbrengst is voor de feestkas 
Na een korte inleiding over voorstellingen op verschillende her-
denkings en zomerzegels gaat spr over op de verschillende 
wapens, welke op de kmderzegels voorkomen Terloops geeft de 
h er S een uitleg over het wapen van Velsen, welk wapen ons 
toch het nauwst aan het hart ligt, daar onze vereeniging in deze 
gemeente is gevestigd Spr verheelt niet, dat hier meer van heral
diek dan van postzegelkunde gesproken kan worden, doch vindt 
deze inleiding noodig voor de te volgen prijsvraag En die bestaat 
met meer en niet minder uit het raden naar de verschillende 
provincies, waarvan de wapens op de kmderzegels van 1925, 1926 
en 1927 voorkomen Volgens spr zullen de symbolische voorstel
lingen, welke op al deze zegels voorkomen, het raden vergemak-
kelijk^i Alle 11 zegels worden hierna op tafel uitgestald Weldra 
blijkt, dat het oplossen met zoo gemakkelijk is, ais aanvankelijk 
gedacht was, ondanks dat m bijna alle albums deze zegels toch wel 
aanwezig zullen zijn en de naam van de provincie nog dikwijls 
daar boven gedrukt is Daartegenover staat, dat deze prijsvraag 
ook voor een groot deel op het gebied der heraldiek thuis behoort 
Einduitspraak velen van ons kennen de verschillende weldadig-
heidszegels nog niet voldoende Onze aandacht is op deze mooie 
zegels weer eens speciaal gevestigd geworden en daarom dan ook 
weer leerz a n Den heer Snitjer onze dank voor zijn moeite Win
naar IS d lieer Verhaagen 

Na de cbruikelijke ruil en handel en een spel kien, volgt om 
10 30 uui ' luumg W M 

Nieuwe leden. 
F J C Terwee, Kostverlorenstraat 58, Zandvoort 
Th Boergonje, Ruiterweg 40, Haarlem W 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secr W M LANKHORST, Santhorstl 64, tel 3278, Wassenaar 

Verslag van de vergadering van 9 Februari 1941. 
Aanwezig 18 leden, benevens 1 introducé 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en verzoekt in zijn 

kort openingswoord nogmaals dringend de circulatie der zendingen 
van de Afd Verkoop zoo vlug mogelijk te doen geschieden, opdat 
de afrekening met inzenders op tijd kan plaats hebben Vooral 
sectie B heeft deze aansporing dringend noodig Wanneer een zen
ding langer dan 4 dagen wordt vastgehouden veroorzaakt dit een 
ongewenschte stagnatie 

De secretaris deelt mede, dat op zijn advertentie-aanvraag voor 
boekjes met zegels voor de afd Verkoop, ruim 200 boekjes Irin
nen kwamen, zoodat de leden weer een ruime keus hebben Thans is 
de club verdeeld in drie secties en zooveel mogelijk zal met inzen
ders per sectie worden afgerekend Dit zal de regelmatige inzen
ding van goed materiaal gunstig beïnvloeden Op voorstel van den 
secretaris zal per Maart een proef worden genomen met het veilen 
van kleine kavels op de maandelijksche vergaderingen Opgave 
van te veilen zegels aan het secretaiiaat vóór den 15en van elke 
maand De heer 1 ogteloo is van oordeel, dat diverse inzendingen 
te hoog zijn geprijsd, daar op de vorige vergadering de noteeringen 
tegen 3 cent de Franc (Yvert 1940) werd genoemd Meerdere leden 
zijn van oordeel, dat men in deze omstandigheden boekjes met 
hoogere prijzen met kon weigeren De leden zijn vrij, al of met 
tegen de aangegeven prijzen te koopen 

Hierna volgt een met onbelangrijke onderlmgen verkoop 
Uit de afrekening van de afd Verkoop blijkt tevens, dat de 

kooplust sterk stijgende is onder de leden Hierbij blijkt duidelijk 
den invloed der noteeringen Er zijn inzendingen, waaruit voor 80 
tot 90 pet IS verkocht, terwijl andere (met soms hoogere notee
ringen dan handelaarsprijzen) 3 tot 5 pet verkoop aangaven 

Nieuwe leden. 
W de Baat, Rozenboomlaan 13, Voorburg 
J van Deutekom, Eikenlaan 24, Wassenaar 
G Meyer, Storm v 's Gravezandeweg 33, Wassenaar 

Candidaat-iid. 
A S Fogteloo, Heerenweg 3, Wassenaar 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris J DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven 

Verslag der vergadering van 5 Februari 1941. 
Te 8 05 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande uit 7 

bestuursleden en 39 gewone leden De notulen der vorige verga-
d iing worden voorgelezen en goedgekeurd De heer Jonker merkt 
op, dat de uitslag der veilingen aangeeft, dat er meer speculatieve 
serie's zegels zijn dan hij m een betoog in de vorige vergadering 
aangaf 

De voorzitter deelt mede, dat de leden der commissie van voor
bereiding der tentoonstelling, bestaande uit de leden W Hellinga, 
Thaels Sr en Th Welp nog nadere inlichtingen zullen geven De 
voorzitter vraagt drie leden voor jury n m P Rayraakers, P 
Steensma en J Jonker, welke deze functie aannemen Tot kascom-
missie ter controleering der boeken en bescheiden van den pen-
ni igmeester worden aangewezen de beeren Thaels Sr en Galiart 

Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van het program
ma voor 1941, naast de maandelijksche veilingen en de aangekon
digde tentoonstellingen verzoekt de voorzitter de leden eenige 
lezingen te willen houden Het lid Buiten geeft zich hiervoor op 

In verband met het groeiend aantal leden wordt het bedrag 
beschikbaar voor de maandelijksche verloting bepaald op ƒ 1 5 — 

Daarna volgen de jaarverslagen van den secretaris, penning
meester, bibliothecaris en directeur van het ruilverkeer Aan de 
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kascommissie wordt verzocht de boeken enz. van den penning
meester te controleeren en in de volgende vergadering verslag 
uit te brengen. 

De heer Bosch vraagt een lijst der aanwezige boeken in de 
bibliotheek, wat wordt toegezegd. 

Naar aanleiding van het verslag van den directeur van het ruil-
verkeer merkt de voorzitter op, dat de directeur een zeer moeilijk 
en verantwoordelijk werk heeft, het doet hem echter genoegen, 
zulks in tegenstelling met vroeger, uit het verslag te mogen 
afleiden, dat de directeur deze functie blijft ambieeren, waarvoor 
hij hem dankt. Het lid Bosch vraagt naar het risico der verzeke
ringen der rondzendingen. De rondzendingen zijn verzekerd tegen 
brand en inbraak en dus niet tegen verlies, diefstal of molest. 

Behandeling begrooting: Het lid Junker stelt voor de wijziging 
in het bedrag der maandelijksche verloting zoodanig te wijzigen, 
dat het bedrag voor de jaarverloting hooger en voor de maande
lijksche verloting iets lager wordt gesteld, waarmede de afwezige 
leden meer gediend zijn. Hierop merkt de voorzitter op, dat in de 
17 jaar, dat de vereeniging bestaat, is gebleken, dat de maande
lijksche verloting een groote attractie is. Het zou dus volkomen 
onjuist zijn dit bedrag te verminderen, wijl er geregeld ruim 40 
leden aanwezig zijn en het bedrag ad ƒ 15.— dus betrekkelijk te 
laag is, het budget laat niet toe het het bedrag der jaarverloting 
te verhoogen. De voorzitter vraagt of stemming noodig is, het 
voorstel wordt echter niet gesteund. De begrooting wordt goed
gekeurd. 

Bestuursverkiezing. De voorzitter deelt mede, dat de aftredende 
leden herkiesbaar zijn. Als tegencandidaat is gesteld de heer Jonker 
voor een bestuursfunctie. Aan de orde wordt gesteld de verkiezing 
van een voorzitter. Het lid Walop verzoekt den voorzitter bij 
acclamatie te herkiezen. Het lid Steensma verzet zich hiertegen. 
De secretaris leest art. 19 van het huishoudelijk reglement voor. 
Naar aanleiding hiervan wijzigt de heer Walop zijn voorstel en 
vraagt of de vergadering schriftelijke stemming verlangt. De ver
gadering beslist schriftelijke stemming. Het stembureau zal bestaan 
uit de beeren Thaels Sr. en Galiart. De uitslag is, dat de voorzitter 
en de beide aftredende bestuursleden worden herkozen. 

Vervolgens wordt de jaarverloting gehouden, waarbij voor ƒ 50 
aan prijzen wordt verloot. 

Bij de Rondvraag verzoekt het lid Gyzelmans den directeur der 
P.T.T. te vragen nabij het philatelistenloket een lijst aan te brengen 
van de beschikbare zegels en zoo mogelijk tweemaal per maand 
gelegenheid te geven voor het aankoopen van zegels, desnoods 
telkens een uur, wat aan den secretaris wordt opgedragen. Nog 
worden door enkele leden vragen van meer internen aard gesteld, 
welke alle door den voorzitter naar genoegen worden beant
woord. 

&.- Daarna volgt de gewone maandelijksche verloting, waarbij voor 
■"ƒ15.50 aan prijzen wordt verloot, waarna sluiting. 

Candidaat-Ieden. 
ir. A. Cramwinckel, Lijsterbeslaan 16, Eindhoven. 
F. H. T. Dazert, Tramstraat 50, Eindhoven. 
C. A. van Gelder, Willem de Zwijgerstraat 71, Eindhoven. 
F. Hayer, Mathildelaan 25a, Eindhoven. 
P. Th. V. d. Heyden, Nicolaas Beetsstraat 2, Eindhoven. 
C. Hoogeveen, Kleine Berg 26, Eindhoven. 
R. H. Janssen, Tongelresche straat 95, Eindhoven. 
A. E. E. H . Sanders, Ruusbroeclaan 10, Eindhoven. 
L. Schröder, Willemstraat 22, Eindhoven. 

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

In Memoriam 
M. DE HOOGH. 

Verslag der jaarvergadering van 6 Februari 1941. 
Aanwezig zijn 74 leden. De voorzitter, de heer Quartel Sr. opent 

de vergadering met een woord van welkom. 
In korte trekken geeft hij weer, hoe onze vereeniging in drie 
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Nederlandsche philatelie een vooraanstaande plaats heeft veroverd. 
Verder dankt hij de leden, welke met hun geschenken, postzegels 
en financieel hebben bijgedragen de kosten van de verloting zonder 
nieten een weinig te verlichten. 

De beeren Spaander en Geerlings wordt gevraagd naar hun be
vindingen aangaande de kas van den penningmeester en den admi
nistrateur der rondzendingen. Beide beeren rapporteeren, dat deze 
in de beste orde is bevonden en maken hun compliment over de 
administratie van de beeren Eerenberg en Harms. 

Met een daverend applaus wordt dan ook decharge aan de 
beeren verleend. Na een dankwoord aan de kascommissie, heeft 
voorlezing plaats der notulen, welke onveranderd worden goed
gekeurd. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de beeren 
functionarissen om het jaarverslag uit te brengen. 

Uit het verslag van d n secretaris blijkt, dat in het afgeloopen 
jaar ons ledental met 50 pet. is toegenomen, zoodat dit thans 150 
bedraagt. Onze ledenvergaderingen werden gemiddeld bezocht 
door 58 leden. Het hoogste bezoekcijfer was 65. Bestuursvergade
ringen zijn er 7 gehouden; wijzigingen kwamen in het bestuur 
niet voor. De heer B. de Jong werd benoemd tot correspondeerend 
lid in België en mej. Eerenberg tot assistente van den penning
meester. 

De heer Harms heeft in het begin van het jaar een bedrag van 
ƒ 3. —beschikbaar gesteld, te verdeelen onder die 3 leden, welke 
de meeste nieuwe leden aanbrachten. De beeren Breebaart, van 
de Beek en van der Krol komen resp. ƒ 1.50, ƒ 1.— en ƒ0.50 toe, 
te halen uit de rondzendboekjes. Ook de overige leden, die hun 
best hebben gedaan, hartelijk dan. De veilingen, welke onder 
leiding van den heer Donker-Curtius werden gehouden, zijn dit 
jaar op h t peil komen te staan gelijk aan dat van het rondzend-
veikeer. Dit is dan ook hoofdzakelijk te danken aan zijn energie-
vollen veilingmeester. 

Het verslag van den penningmeester komt daarna aan de orde, 
en na het voorlezen van een reeks groote getallen, was het eind
resultaat een flink batig saldo, zoodat de financieele toestand van 
onze vereeniging gunstig genoemd mag worden. 

Daarna brengt de commissaris van het rondzendverkeer verslag 
uit. Dit was interessant, daar hij de vooruitgang van zijn bedrijf 
over het jaar 1940 in vergelijking met de jaren 1938 en 1939 liet 
zi n. Werden er in 1938 214 boekjes ingezonden, in 1939 was dit 
325 en in 1940 612 stuks, met een resp. waarde van ƒ 1090.52, 
ƒ 3954.20 en ƒ 8590.85. 

Het percentage van den verkoop is ook aanmerkelijk gestegen; 
was deze in 1938 39.85 pet., en in 1939 42.23 pet, in het 1940, 
het jaar waarbij velen de animo voor het koopen van zegels 
ontbrak door de onzekerheid omtrent de toekomst, was deze niet 
minder dan 57.77 pet. 

Daarna dankt de voorzitter zijn medebestuursleden voor hun 
gedanen arbeid met den wensch, dat 1941 voor onze Vereeniging 
even gunstig moge zijn als het afgeloopen jaar, en dat de verhou
ding tusschen bestuur en leden evenzoo blijven tot heil der vereeni
ging. Hierna volgt de groote verloting en het duurt even voor de 
150 prijzen getrokken en er nog eenige geschenken Araerikaansch 
verkocht zijn. 

Inmiddels zijn de prijzen de leden toegezonden en vele dank
betuigingen en felicitatie's ingekomen met den verjaardag onzer 
vereeniging. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
148. P. van Vlaanderen, Oud Bussummerweg 12, Huizen (N.H.). 

(Eigen aangifte). 
149. F. J. Siegenthaler, Van Ostadelaan 61, Naarden. (Eigen aan

gifte). 
150. K. A. de Water, Godelinde weg 14a, Naarden. (Voorgesteld 

door W..J. Smit). 

Verbetering. 
147. E. Sichel, Vlietlaan 44, Bussum. 

Adreswijziging. 
G. PoUak, thans van Ostadelaan 15, Naarden. 

Vergaderingen. 
Vergaderingen eiken eersten en derden Donderdag der maand 

in Hotel „De Rozenboom", Bussum, aanvangende 7.15 uur. 

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

Hilversum. 

Versiaj; der vergadering van 20 Fel>raari 1941. 
Ondanks de duisternis en de plotseling weder ingetreden koude 

wordt de vergadering dcior 51 leden l i;sewoond. Eenige leden zijn 
met kennisgevmg afwezit». Bij ontstentc.is van den voorzitter en 
vice-voorzitter wordt de vergadering gepresideerd door den heer 
A. Klarenbeek, bestuurslid, die, alvorejis de vergsdering te openen 
medrtdeelt, dat de voorzitter wegens omj'rnJigheden niet aanwezig 
kan zijn en diens echtgenoote, mevr. Bakker-Otter, die thans wordt 
verpleegd in ésn der zi^keninrichtingea allnei, een spoedig herstel 
toewenscht. Spreker hoopt voorts, dat de \ ie e-voorzitter, die 
eenige weken bedlegerig is, eveneens spoedig hersteld zal zijn. 
Omstreeks 8 vur opent de voorzitter de vergadering en heet alle 
aanwezigen hartelijk weikom in het bijzor.oer een zevental nieuwe 
leden. Aan mevr. D. wordt de door haar ^crzochte prijs voor 
het aanwerve;i van nieuwe leden uitgereikt, die daarvoor dank 
brengt. De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedge
keurd en volgt voorlezing van eenige ingekomen stukken. In 
verband met een ingekomen stuk- deelt de heer Brouwer mede, 
dat hem ter core is gekomen, dat verdunningen voor het houden 
van vergaderir.^en voor den tijd van éen jaar Lij den bevoegden 
autoriteit kunnen worden aangevraagd, hetgeen door den secretaris 
wordt betwist. Betreffende verzekerin:; van rondzendingen deelt 
de voorzitter mede, dat uitvoerig ove»- de-ze quaestie door den 
secretaris is gecorrespondeerd en eenige besprekingen dienaangaan
de nog gaande zijn, doch dat deze binnenkort met gedocumen
teerde mededeelingen c.q. voorstellen /al komen, waarom hij de 
vergadering voorstelt de aanvulling van het reglement der rond-
•..cnding zooals aangenomin op de algcmetne \crgadering voorloo-
pig te handhaven, waartegen geen bezwao-" wordt gemaakt. Vervol
gens wordt het voorstel aangenomen tot royement wegens contri
butieschuld van den heer Th. EUer te Amsterdam. Voor de rond
vraag geven de beeren C. Heiligers, H. J. Nobels en C. B. Brouwer 
/ ich op en worden de door hen gestelde vragen naar hun genoegen 
beantwoord. Hierna wordt de maandelijk.che veiling gehot den be
staande uit 73 kavels. Het grootste gedeelte van de kavels wordt 
^ erkocht en blijkt veel vraag te zijn najr : egels van Nederland en 
Koloniën. Na de pauze wordt door den voorzitter, zeer tot zijn 
spijt, medegedeeld, dat duor onvoorziene o.mstaudigheden de op de 
r^enda geplaatste verloting niet kan do .rgaan. Het lag in de 
bedoeling iets „nieuws" naar voren te brengen. De voorbereidin
gen waren reeds getroffen, doch helaas ts het daarmede gtbleven, 
maar „wat in het vat zit verzuurt niet". Om kwart over 10 wordt 
de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Nieuwe leden. 
183. A. H. Cramer, Sumatralaan 2, Hilversum. 
184. F. Th. van Horn , Koekkoekstraat 44, Hilversum. 

Bedankt als lid. 
mevr. G. Draaisma, Hilversum. 
J. Schalekamp, Laren (N.H.). 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
Th. Eller, Sumatrastraat l l l hu i s , Amsterdam Oost. 

Rondzending. 
Om een geregeld verkeer te bevorderen wordt vriendelijk 

verzocht de boekjes op tijd door te zenden. 
De leider der rondzendingen maakt bekend, dat de betalingen in 

den vervolge kunnen geschieden door middel van overschrijving of 
storting op postgironummer 408692 ten name van: „Leider Rond-
zendingsverkeer Postzegelvereeniging „Hilversum en Omstreken", 
Primulastraat 30, Hilversum". 

l*ostzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam. 
Secretaris: P. C. KORTE WEG, Bennebroek. 

Verslag der jaarvergadering van 23 Februari. 
Te Utrecht vond in „Terminus" 23 Februari j . l . de jaarverga

dering plaats, tevens buitengewone algemeene vergadering in ver
band met de voorgenomen reglementswijziging. Ondanks de reis-
moeilijkheden viel de opkomst mee. 

Na de opening door den voorzitter, de heer J. W. F. Bunge, 
werden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen stukken waren er geene. 

De 'aarverslagen van secretaris, penningmeester en directeur 
werden achtereenvolgens voorgelezen en onder dankzegging ge
arresteerd. 

De penningmeester bracht ter kennis van de vergadering (en 
langs dezen weg aan alle inzenders) dat het bestuur in zijn ochtend-
vergad.'ring van dien zelfden dag besloten had een eerste uitkeering 
van 80 pet. uit het Molestfonds te doen op de in de oorlogsdagen 
verloren gegane zending Nederland en Kolonien te "Wageningen. 
Van de overige loopende risico's op zee is nog niets bekend; hier
voor is 80 pet. gereserveerd. Valt de schade op zee mee, dan kan 
op de "er.ding te Wageningen alsnog 20 pet. worden uitgekeerd. 

Hel verslag van de Financieele Commissie gewaagt van de 
gunstige en liquide positie waarin de vereeniging verkeert en 
adviseert de Balans, Verlies- en Winst rekening met vertrouwen 
goed te k.euren, hetgeen na circulatie der stukken onder décharge 
en dankzegging voor het gevoerde beheer geschiedt. De winst 
groot ƒ 9.36, na alle noodzakelijke afschrijvingen en een laatste 
dotatie ran her Reservefonds, dat thans de voorgenomen gr.jotte 
van ƒ ..'"'00 heeft behaald, wordt overgebracht op rekening 
Reserve l ) i b . Debiteuren. 

Met algemeene stemmen wordt daarna het bestuursbesluit be-
krachti'.d tot aansluiting bij den Bond, met ingang van 1 Januari 
1941. 

Aan de orde is daarna het bestuursvoorstel tot wijziging van het 
Huish. Regl., n.l. tot verhooging van de verkoopsprovisie van 7 
pet. tot 8 pet., aangezien omzetbelasting betaald dient te worden 
over alle ontvangen verkoopsprovisies, administratie provisie, 
terugontvangen porti, alsmede over den verkoop van ruilboekjes 
e.d., zaken die uitsluitend verband houden met de afrekeningen 
met inzenders, terwijl deze verhooging, waaruit de kosten bestre
den kunnen worden, door inzenders niet calculeerbaar gevoeld 
wordt Deze Keglementsverhooging wordt met algemeene stemmen 
aangenomen. Het bestuur was oorspronkelijk van plan geweest 
deze verhooging per 1 April te doen ingaan, maar aangezien geen 
enkel inzender na ontvangst van de convocatie geopponeerd heeft 
tegen de geringe verhooging, werd met algemeene stemmen beslo
ten de verhooging ten spoedigste en wel met ingang van 1 Maart 
te laten ingaan. 

Vervolgens wordt behandeld de begrooting 1941, waarvan 
inkomsten en uitgaven sluiten en welke ongewijzigd wordt goed
gekeurd. 

Als bestuurslid wordt daarna dr. H. C. Valkema Blouw herkozen 
en de heer J. van Olst in de bestaande vacature gekozen, beiden 
bij acclamatie. Tot leden van de Controle-commissie worden be
noemd de beeren J. Molenaar en A. J. Schaafsma. 

In verband met de tijdsomstandigheden wordt ten aanzien van 
plaats en datum der volgende jaarvergadering geen beslissing 
genomen. 

Een veiling van enkele zegels, eigendom der vereeniging, brengt 
ƒ 6.50 op. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten 
na een recordtijd van 65 minuten, waarna de voordracht volgt van 
den heer Korteweg, die óók een recordtijd boekt, n.l. van 2 uur. 
Aan de hand van een 100-tal brieven uit de 17e en 18e eeuw, die 
op bladen circuleeren wordt een geheel nieuwe opzet van dit tijd
perk ingeleid, waarbij de staatkundige indeeling van Vellema 
geheel verlaten werd. De voorzitter bedankte spreker namens de 
vergadering, terwijl onder applaus besloten werd den middag van 
de jaarvergadering in den vervolge regelmatig met eenig philate
listisch onderwerp te besluiten. 

A. van As, Haarlem. 
Overleden. 

Adreswijzigingen. 
mevr. H. Beukers von Ammon, thans Rijslag 10, Scheveningen. 
ir. J. J. Mijnssen, thans Rijksstraatweg 15, Rhenen. 

Nieuwe leden. 
D. C. L. van Dijk, Noordeinde 24, Monnikendam. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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J. H. van Hoboken, Delftweg 166, Overschie. 
J. A. Kuijper, Minderbroederstraat 5, Roermond. 
mevr. gravin Metternich, Kasteel Rillenraadt, Swalmen. 
M. Zuydwegt, Boerhavelaan 56A, Schiedam (1940). 

Ënschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. B^LLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1941. 
Op haar jaarvergadering heeft onze vereeniging ditmaal een 

belan^iijke beslissing genomen: zij besloot namelijk met groote 
meerdei heid van stemmen als lid toe te treden tot den Neder
lands, hen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, een 
besluit, dat vooral te danken is aan het initiatief van den bonds-
secretaris, den heer W. G. de Bas, die met klem op deze toetre
ding heeft aangedrongen en daarvoor de juiste argumenten wist 
aan te voeren. 

Voo.>ts werd definitief besloten, dat de viering van ons 10-jarig 
bestaan zal geschieden door het houden van een provinciale of in 
ieder eeval gewestelijke tentoonstelling in de maand October. Het 
door den secretaris uitgeschreven referendum had weliswaar een 
zeer matig resultaat opgeleverd, de ter vergadering aanwezige leden 
waren evenwel zoo vurig voorstander van het houden van een 
tentoorstelling, dat nu vaststaat, dat na twee plaatselijke tentoon-
sttliingtn in het verleden, de E. P. V. op grootere schaal een derde 
tentoonstelling zal organiseeren. Op de volgende vergadering zullen 
enkele commissies worden benoemd, die zich met het voorberei
dende werk zullen belasten. Het bestuur hoopt, dat vele leden 
zich daarvoor met hetzelfde vuur beschikbaar zullen stellen, als 
waarnn.de zij voor de tentoonstelling pleitten. 

O m n e n t het vergaderingsverloop het navolgende: Als nieuw lid 
had zich aangemeld de heer J. W. Peters te Enschede. Met alge-
meene stemmen werd zijn toetreding goedgekeurd. Een aanbieding 
van eon verzekeringsmaatschappij om de rondzendingen te ver
zekeren tegen oorlogsschade werd voor kennisgeving aangenomen, 
daar Je rondzendingen bij onze vereeniging loopen voor risico 
van Je inzenders, althans wat de oorlogsschade betreft. Met vol
doening-, werd kennis genomen van een sympathiebetuiging van de 
vereen-'mg De Philatelist te Geleen, welke instemt met de in onze 
vereen.i;'ng geoefende critiek op het feit, dat de zegels van post-
wisse's en postpaketten eigendom der posterijen blijven. Verslag 
werd uitgebracht over de op 15 Februari gemaakte excursie naar de 
postzegeibeurs te Hengelo, welke wel aan de verwachtingen heeft 
bean; voord. 

De iiarvei slagen van secretaris en penningmeester werden onver
anderd goedgekeurd. Het ledental bedroeg begin 1940 59, begin 
1941 73. He t vergaderingsbezoek beweegt zich in stijgende lijn, 
ook d; activiteit der leden groeit. Het batig saldo bedraagt circa 
ƒ 200, uit de rondzendingen wordt druk gekocht. Een gunstig 
jaar is dus afgesloten. De penningmeester kreeg een welverdiende 
hulde in ontvangst te nemen voor zijn voortreffelijk beheer. 

Be'-Joten werd, dat de secretaris in overleg zal treden met het 
bestuur der Heng. Phil. Vereeniging om te komen tot een gecom
bineerde vergadering in Mei. Voorts zal alsnog bij den procureur 
genera-il worden aangedrongen op toestemming voor het ho j J t i i 
van o iZe gratis maandelijksche en onze jaarlijksche verl )tlng. 

De expositie Litauen van den heer Hulshof werd in «'erband 
met d t e v e limilieomstandigheden uitgesteld tot de M a a n / e r g . -
dering 

De volgende vergadering werd vastgesteld op 29 Maart a.s., des 
middat,"^ 3.30 uur. In verband met hetgeen in het Maandblad 
stond werd besloten het zenden van convocaties weer achterwege 
te laten. 

Nieuw lid. 
J. W. Peters, Markt 18, Enschede. 

Candidaat-lid. 
A. H. G. Zonneville, Marthalaan 8, Enschede. 

Vergadering. 

Vols\ende vergadering: Zaterdag 29 Maart 1941 in Hotel Avion. 
Aanvang 3.30 uur. 

Ver. van Postzegelverzamel. „Helmond", te Helmond. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. Bernhardlaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 24 Februari 1941. 
Aanwezig 11 leden, alsmede een gast, de heer Wijnen van 

„Breda". De voorzitter heet allen welkom. De notulen der vorige 
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. De heer C. van der 
Weyden wordt vervolgens met algemeene stemmen als lid toege
laten. 

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur voorstelt om het 
10-jarig bestaan alleen intern te vieren, zulks in verband met de 
onzekere tijdsomstandigheden. Tot dit doel zal een teestfonJs 
worden gesticht, waarvan de inkomsten o.m. zullen bestaan uit 
een vrijwdlige bijdrage van de leden ad. 10 cents per vergadering; 
indien een lid niet aanwezig is zal de penningmeester voor de 
inning zorg dragen. Voorts zullen op elke vergadering verlotingen 
en veilingen worden gehouden, waarvan de winst aan het fonds ten 
goede zal komen. 

Dit voorstel wordt na bespreking aangenomen en de daarop 
gevolgde verloting levert al direct de eerste middelen van het 
fonds op. 

De onderlinge wedstrijd brengt als prijswinnaars: 1. Aben, 2 
Prinssen, 3. J. Mulder Jr., 4. Schouten, 5. Geerts. De voorzitter 
dankt de juryleden. Daarna sluiting. 

Nieuw lid. 
C. van der Weyden, Huize „West Ende", Steenweg 1, Helmond. 

Adreswijziging. 
A. H. J. Schouten, Zuid-Parallelweg 26, Mierlo-Hout. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Maart 1941, des avonds om 8 

uur, in cafe „Drouen", Steenweg, Helmond. 
Contributie. 

De penningmeester verzoekt de contributie over te maken op 
postrekening no. 213.702, ten name der vereeniging. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secretaris: J. A. VAN DER LIST, Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Nieuwe leden. 
151. G. Schalken, Van Bossestraat 8, Delft. 
152. ds. A. de Voogd, Nieuwe Plantage 66, Delft. 

Bedanken ingetrokken. 
46. P. de Vries, Poortlandlaan 65, Delft. 
59. J. Rinkel, Molenstraat 129, Monster. 

Candidaat-lid 
dr. C. Philippus, Choorstraat 12A, Delft. (Voorgesteld door H. L. 

Huijser). 
B.M.r.kt 

17. A. C. Manintveld. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars Z. Z. Z. 
Secretaris: A. RUITER, Stationsstraat 33a, Zaandam. 

Adreswijziging. 
46. F. Spira, thans F26, Westzaan. 
53. H. J. van Vliet, thans Noorderhoofdstraat 97, Krommenie. 
89. N. Schoone, thans Stationsweg 72, Velsen. 
95. A. Kop, thans Rigastraat 17, Zaandam. 

Te koop gevraagd: 
Gest. en ongebr. zegels en series Kon. type 1940 

en series laatste uitgave Cour Permanent. 
Postzegelhandel E. DE WEERD, 

GULDENSTRAAT - GRONINGEN. 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Nederlandsche Vereeniging van Poststukken

verzamelaars. 

Zondag, 1 December 1940, hield de Nederlandsche Vereeniging 
van Poststukkenverzamelaars te Utrecht haar jaarvergadering. 
Ondanks de moeilijke reisgelegenheid deed een twaalftal leden 
door hun aanwezigheid van hun belangstelling blijken. 

De tijd werd hoofdzakelijk aan ruil besteed. Deze Vereeniging 
wordt steeds meer het aangewezen middelpunt voor hen, die post
stukken willen koopen of verkoopen. 

Voor inlichtingen en lidmaatschap wende men zich tot den 
secretaris M a a s G e e s t e r a n u s , N a s s a u s t r a a t 13 te 
U t r e c h t . Contributie wordt niet geheven. 

0 9 0 9 0 S OOOOOOOOOOOOOO 
VERZOEK. 

Door het aanvragen van verscheidene proefnummers zijn bijna 
geen exemplaren meer voorradig van het Januari en Februari

nummer 1941. 
In verband hiermede worden degenen, die op het bezit of 

behoud van genoemde nummers geen prijs stellen, beleefd ver

zocht hun exemplaren te willen terugzenden aan de Administratie, 
Past. Oomenstraat 297E, Rijen. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
ÏIJll Jlllltl lil iriiyï 

ONS PAASCHEI. 
De hoofdredacteur wil er naar 
streven — met behulp van ad
ministratie en drukker — het 

APRILNUMMER 
van ons Maandblad met Paschen 
in het bezit van alle lezers te 
doen zijn. 
Waar Paschen op 13 en 14 April 
valt, is daartoe noodzakelijk, dat 
ons Maandblad op den lOen t.v. 
wordt geëxpediëerd. Dat kan alleen, 
wanneer alle redacteuren, mede
werkers en vereenigingssecre
tarissen zorg dragen, de kopijen 
van hun bijdragen en verslagen 
in te zenden 

VOOR 1 APRIL A.S. 
HOOFDRED/.CTIE. 
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VEILINGCOMBINATIE 
onder directie van M. J. H. TOORENS 

(Nederlandsche Postzegelbeurs) 
Veilinghouder sedert1924 
en R. XORIMOS te Voorburg. 
Postadres P.O. Box 111, OEN HAAG, 
Stationsweg 36. TeL 117133779947. 

OIV2:E: ACHTSTE VEILIIVG 
vindt plaats op Vrijdag en Zaterdag, 21 en 22 Maart a.s. 

in de groote veilingzaal van Café „Riche", 
Buitenhof, Den Haag. Aanvang 2 uur precies. 

Onder den hamer komen fraaie inzendingen Nederland en 
Koloniën en Europa (bijzonder fraai de afd. Luxemburg, 
Oostenrijk en Saargebied). Verder worden aangeboden ruim 
200 collecties en verzamelingen Nederland en Koloniën, 
Europa en Overzee, engros partijen Nederland, Vliegbrieven 
enz. 
De catalogus wordt op aanvraag franco toegezonden. 

Onze 9 e v e i l i n g is reeds in behandeling en wij kun

nen nog enkele betere objecten en series opnemen. 
Voor belangrijke inzendingen voordeelige voorwaarden. 

Onze opbrengstprijzen stellen inzenders tevreden, het

geen moge blijken uit enkele zinsneden uit brieven' 

U. te Terwinselen schrijft: „Inderdaad hen ik tevreden 
over de oph'engst der verkochte zegels. Wat mij echter het 
prettigst is, dat is de correcte en vlugge afwerking, die U 
toepast en het zaken doen met Uwe combinatie tot een 
genoegen maakt." 

A. te Geleen. „Ik ben zeer tevreden over het resultaat." 

M. te Sittard. „Met het resultaat hen ik HOOGST tevreden 
en ik dank U verder voor de reductie op de tnzendprovisie. 
Nogmaals mijn hartelijken dank voor Uwe prompte en 
vlugge afrekening." 

du H. te Dordrecht. „Tevens betuig ik U dank voor de 
goede zorgen, welke U aan mijn ter veiling gegeven zegels 
hebt besteed en mijn tevredenheid met de opbrengst en 
prompte afrekening." enz. enz. 

Afrekening absoluut binnen 15 dagen na afloop der veiling. 

Enkele opbrengstprijzen in onze 7e veiling, exclusief provisie: 
Nederland f 10,— nr. 80 pfr. f 62,— 
Idem 1913 cpl. postfrisch  73,— 
Curafaoherdenking cpl. postfrisch  64,— 
België Roode Kruis postfrisch  174,— 
Idem Helmserie pfr. cpl.  90,— 
Idem „Lorraine" pfr. cpl.  29,— 
Duitschland 5 m. Reichspost pfr.  55,— 
Idem prima gebruikt  53,— 
„Siovensky Stat" nrs. 19a, 2/22 pfr.  90,— 
Gibraltar 1 £ 1912 nr. 74 pfr.  ■ 41,— 
Oostenrijk 1910 pfr. cpl.  210,— 
Saargebied 1931 151/7 pfr. cpl.  46,— 
Malta 1922 nr. 75 Selfg. 2/— pfr.  3 1 , 
Danzig 1924 2 gld. nr. 208 pfr.  3 8 , _ (104) 

Vele series behaalden de beste tot heden geboekte resultaten. 

/»^^»^»^r V < 9 W 1 » ^ 
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J. K. Rietdijk E r D e n H a a g 
Telefoon 117020 Postrekening 117396 Lange Poten 15a 

Onze hoogst belangrijke j 

154E POSTZEGELVEILING. 
welke circa half April zal plaatsvinden, bevat een 

ENORME WERELDVERZAMELING TOT 1890. 
In deze veiling komen uiterst zeldzame zegels onder den hamer. Wij noemen slechts: 
België 1851 10, 20, 40 Cts. postfrissche blokken ä 4! Engeland I. R. official 1 Pond 
lilabruin! Frankrijk 1 Fr. „Vervelle"! Toscane 3 Lire! 

ROEMENIË MOLDAU 81 PAR ALE! ! 
Zweden Tretio Öre! Zwitserland dubbele Geneve ongebruikt! Waadt 4 Centimes! 

enz. enz. enz. 
H ^ ^ Voor serieuze reflectanten catalogus gratis op aanvraag. "^Nl 

J. K. RIETDIJK  Lange Poten 15a  Den Haag. 

J ♦ i 
J.K. RIETDIJK "'"'°°' ' ^^'^"*^^'* VERKOOP P E N H A A G 
T E L E F O O N 117020 4 LANGE POTEN 15a 

Onze zéér belangrijke 

155E POSTZEGELVEILING 
zal einde April / begin Mei plaatsvinden (laatste veiling van dit seizoen). 
Deze veiling bevat prachtig materiaal zoowel klassiek als modern. O.a. veilen 
wij een schitterende collectie N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N 

bevattende onder meer 
NED. INDIË 17'A OP 22 Va CT. POSTFRISCH 
BLOK a 4 MET KOPSTAANDEN OPDRUK ! ! 

VRAAGT TIJDIG DEN VEILINGCATALOGUS AAN. 

yLc. Voorloopig worden geen inzendingen meer aangenomen. Na 1 Juni a.s. 
bestaat weder gelegenheid voor inzending in onze NajaarsVeilingen. 

J. K. RIETDIJK  LANGE POTEN 15a  DEN HAAG. 
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K e n m e r k e n : 
1. Onderste balk van de E van H A N N O V E R is dikker dan 

de anderen. 
2. In het bovenste gedeelte van de kroon duidelijk 4 witte 

punten. 
3. De linker-buiten boog bestaat uit tien punten, waarvan de 

onderste open is, dus een kringetje vormt. 
4. Eveneens tien punten, de onderste echter niet open. 
5. Op de rechter en linker Binnenboog van de kroon een 

kringetje (beneden) waarboven 3 puntjes. 
6. Op de middenste boog van de kroon boven en beneden een 

kringetje met tusschenin een punt. 
7. Hier vier boogjes, die drie punten vormen. Op ieder dezer 

punten een klaverblad van drie. 
8. In dit gedeelte der kroon drie witte kringen, afgewisseld 

door vier puntjes. 
9. Het onderste gedeelte van de kroon is breeder dan bij 8, en 

bevat 16 arceering-lijntjes. 
10. In het mondstuk van de horen links twee en rechts een 

lijntje. 
11. Hier een duidelijk, wit puntje. 
12. Zuivere dubbele lijn. 
13.De geheele arceering van de horen is helder en regelmatig. 

In de opening 15 streepjes, waarvan de vier rechts soms ontbreken. 
14. De verlengde breukstreep van 1/2 snijdt een stukje een stukje 

af van de kroon en raakt precies de voet van de R van 
HANNOVER. 

15. De hoekpunten zijn allen mooi rond. (zie bij herdruk). 
16. Let op de vorm der 2 ! Is bij haast alle vervalschingen 

afwijkend. 
17. Boven de opening van de kroon een dun lijntje, evenwijdig 

met het ovaal der opening. 
18. De letters o en c van Groschen staan lichtelijk hooger dan 

de overige letters. 
Van dit zegel bestaan twee herdrukken, waarvan een te herken

nen is aan de navolgende kenmerken: 
H 1. Kleine inham in de bovenlijn boven de H van 

HANNOVER. 
H 2. Hoekpunt links beneden is niet rond maar ovaal, 

en de tweede aan: het geelachtige papier en 
H 3. Klein zwart streepje in de hoek, gevormd door het mond

stuk en het ronde middengedeelte van de horen. 

Ht. 

Stempels. 
Volgens teekening. Nos. 1, 2, 4, 6 zijn gewoon in de kleuren 

zwart en blauw. Alle anderen zijn zeldzaam in het bijzonder de 
Nos. 3 en 7. 

IZJAN ^ \ <^ 
d . %. 3 . 

16 JAM 

lO. 

ßMorrv 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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PLAAT- EN DRUKFOUTEN IN ZEGELS VAN 
NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESCHE 

GEWESTEN 
door J A KASTEIN 

Afb 1 Afb 2 

1 Een zeldzame foutdruk van de 5 cent Nederland der emissie 
1924—'27 Op 2 plaatsen is een driehoekige witte vlek, die waar
schijnlijk ontstaan is, doordat uitgeslagen driehoekjes uit de marge 
onder het drukken op den zegel terecht zijn gekomen 

2 1% cent grijs der tegenwoordige emissie In den top van de 
1 van 1 ^ komt een zwarte stip voor 

Afb 3 Afb 4 

3 2 cent oranje der tegenwoordige emissie Onder de N van 
C E N T bevindt zich een witte stip 

4 1 cent rood der tegenwoordige emissie Onder de A van 
NEDERLAND vertoont zich een groote witte vlek 

5 1% cent gnjs der tegenwoordige emissie De laatste D van 
NEDERLAND is niet open, doch geheel wit 

6 3 cent weldadigheidszegel „Voor het kind" van 1938 Op de 
laatste D van NEDERLAND staat een accent 

Afb 7 Afb 8 

7 5 cent groen der jongste emissie 1940 Op den laatsten zegel 
van het vel, dus op zegel 200, bevindt zich rechts onder in den 
hoek een opening in het traliewerk 

8 7K cent van dezelfde emissie als de vorige In den rechter
bovenhoek van de 7 komen de 2 lijnen met bij elkaar, doch er is 
een opening tusschen 

Afb 9 

9 Curafao, 2'A cent op 10 cent blauw Deze zegel draagt den 
opdruk 2M cent zonder t en bovendien een tweeden gedeeltelijken 
opdruk bestaande uit de letters nt 

Afb 5 Afb. 6 

Afb 10 

10 Een zeldzame plaatfout op de 15 cent Koningin met strepen 
van Ned Indie In de eerste plaats draagt de zegel den opdruk 
, Bezit Buiten m plaats van „Buiten Bezit", doch bovendien is 
deze opdruk nog dubbel 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Afb. 11. 

11. Een foutdruk op de 10 cent Dienst, opdruk D in een zwarten 
cirkel, van Ned. Indië. Blijkbaar is deze ontstaan, doordat de 
zegel bij het drukken gevouwen is geweest; tenminste de sporen 
daarvan zijn duidelijk waar te nemen. 

VEILINGSCATALOGI EN DE WAARHEID. 
In het laatste Novembernummer zond ik een stukje in, waarbij 

ik eindigde met de verzuchtmg: „Geef ons natuur en waarheid 
weer — ook in de veilingcatalogi." 

Daarbij wees ik op de, zacht genomen, „misleidende" qualiteits-
beschrijvmgen in de veilingcatalogi, waarvan vooral gegadigden 
buiten de centra, die de kijkdagen niet kunnen bezoeken, de dupen 
moeten worden. 

Van alle kanten ontving ik betuigingen van instemming, slechts 
niet van de naast-betrokkenen, de . veilinghouders. Toch is er 
eenige verbetering te bespeuren en valt bijv. de laatste catalogus 
van de firma Rietdijk op door een zeer nauwkeurige beschrijving, 
vrijwel gespeend van de overbekende superlatieven. Ook op de 
jongste catalogus van den heer J. L. van Dieten is dit van toepas
sing. Andere firma's gaan echter nog rustig voort en verklaren tot 
„fraai" wat leelijk en tot „goed" wat slecht is. 

Twee gevallen, die me den laatsten tijd onder de oogen kwamen, 
getuigen echter van een lichtvaardigheid, van een gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel bij veilinghouders ten opzichte van 
de koopers-verzamelaars, die verdienen openlijk gesignaleerd te 
worden. 

De verzamelaars-wereld moet tegen verkeerde practijken be
schermd worden en publicatie is hiertoe allicht het meest werk
zame middel. Daarnaast overweegt het Bondsbestuur ingrijpende 
maatregelen, die, naar ik viees, spoedig tot uitvoering zullen 
moeten komen. Het rekent daarbij op den steun van alle verza
melaars ! 

Het eerste van de beide bedoelde gevallen betreft een der 
„jongere" veilinghouders. In de, door deze firma uitgegeven cata
logus prijkt onder het hoofd „Aanduidingen": 

„De kwaliteit der stukken is aangegeven als volgt: de fraaiste 
stukken met „onberispelijk ex., pracht-ex.", i e t s m i n d e r 
m o o i e s t u k k e n (spatieering van mij, V. B.) achtereenvol
gens met „zeer fraai", „fraai" enz. 

en verder: 
„Op kavels, welke niet als prachtexemplaren omschreven 

z i j n . . . . worden geen reclames aangenomen." 
Een lid van „de Globe" gaf tot een belangrijk bedrag order op 

verscheidene kavels, allen „beschreven" als „zeer fraai". Het resul
taat was allerdroevigst. Eenige kavels van één zegel, enkele van 
hooge waarden (boven de frs. 1000.—) bleken dun of gescheurd; 
diverse, wat grootere kavels (4 tot 10 zegels) bevatten vrijwel niet 
anders als beschadigde zegels, doch stonden al weer beschreven 
als „z e e r f r a a i". 

Begrijpelijkerwijze was mijn vereenigings-collega zeer teleurge
steld (al heeft hij m.i. onverstandig gehandeld door, gegeven de 
tegenwoordige mentaliteit van verschillende veilinghouders, onge
zien order te geven !) en schreef dit aan de firma. 

Het antwoord verdient nu echter de volle aandacht van alle 
verzamelaars, omdat hier een geestesgesteldheid om den hoek komt 
kijken, die, wordt ze regel, het geheele veilingwezen in discrediet 
moet brengen. 

HOLLAND'S EERSTE 

Nadat (natuurlijk !) eerst op de „Aanduidingen" gewezen is, 
waardoor alle recht op reclame ten opzichte van deze „zeer fraaie" 
zegels vervalt, volgt de volgende, werkelijk „zeer fraaie" zinsnede, 
die ik woordelijk aanhaal: 

„Ten tweede weten alle inzenders dat (dat wil zeggen, dat 
geen reclames op „zeer fraaie" zegels aanvaard worden. — V. B.), 
daar de meeste inzenders met belangstelling hooren wat hun 
kavels door biedingen opbrengen, zijn ze vanzelfsprekend in hun 
nopjes als een bepaald zegel v o o r z i j n s o o r t een goede 
prijs opbrengt, zelfs zoo, dat de kooper er een strop aan heeft." 
(Vette druk en spatieering van mij. — V. B.). 
De beteekenis hiervan is, hoewel de zinsbouw niet door helder

heid uitmunt, duidelijk: de inzenders weten, dat zegels van een 
bepaalde (minderwaardige ?) „soort" door deze firma als „zeer 
fraai" beschreven, een „goede prijs" opbrengen, al heeft de kooper 
er een „strop" aan. 

De koopers kunnen zich dit voor gezegd houden en zich deze 
openhartige bekentenis ter harte nemen ! 

Commentaar acht ik verder overbodig, al gebiedt de eerlijkheid 
mij te verklaren, dat de firma aanbood om de 10 "/o opcenten 
over de betrokken kavels te laten vervallen; dit doet echter tot 
het feit niets af. 

Het tweede geval is door zijn naieviteit eer tragi-komisch. 
In een provinciestad kondigt men een „eerste" postzegelveiling 

aan. De catalogus is op zichzelf reeds een merkwaardigheid. De 
omschrijving is meer dan vaag („enkele Kroningszegels", „Liech
tenstein eenige goede zegels" e.d.), Nederland en Buitenland ver-
toonen een aangename afwisseling. 

Het geheel draagt een bijna pathetisch karakter van onkun'-' ' 
(al ontpopt zich op de laatste bladzijde een „postzegelhandelaa." 
als organisator). 

Speciaal wil ik echter de aandacht vestigen op punt 2 der 
veilingsvoorwaarden: 

„Ofschoon de catalogus te goeder trouw is opgemaakt, staan 
verkoopers niet in voor de juiste benamingen, noch voor de 
opgegeven aantallen, noch voor iets hoegenaamd (!)." 

Al geef ik direct toe dat men een dergelijke „veiling" moeilijk 
au séneux kan nemen, de mogelijkheid is er toch, dat ze gehouden 
kan worden en dat zelfs op deze „eerste" meerdere kunnen volgen. 

M.i. kan er geen sterker bewijs geleverd worden voor de nood
zakelijkheid om het postzegel-veilingwezen in een vaste organisatie 
te binden. Dit kan echter slechts als elke veilinghouder zich volko
men van zijn verantwoordelijkheid bewust is. 

Dan moet worden afgedaan met alle misleidende „beschrijvin
gen". Niet „fraai" voor leelijk, niet „goed" voor slecht, (waaraan, 
o schande, zelfs nog steeds één onzer grootste en meest vooraan
staande veihngs-firma's krampachtig vasthoudt !) 

Dan moet de veilinghouder desnoods gedwongen worden om 
elk kavel (bijv. van minder dan zes zegels) nauwkeurig te beschrij
ven (dus „dun", „scheurtje" etc.) en zich niet te verbergen achter 
nietszeggende (en tot niets bindende) frases. 

Dan moet er, bijv. door den Bond, een bureau gevormd worden, 
waar eventueel ernstige klachten grondig onderzocht word i 
(welk onderzoek zich zou kunnen uitstrekken tot alle bezwar 
t.o.v. handelaren en dus niet alleen de veilinghouders) met de be
voegdheid om, bij gebleken halsstarrige weigering om eventui.:! 
ongelijk te bekennen en schade te vergoeden, tot pubhcatie van 
het geval over te gaan. 

In de instelling van „Bonds-handelaren" zie ik het groote 
bezwaar, dat niemand in staat is om de kennis of het karakter 
van een handelaar te toetsen. Verkenen van die „waardigheid" zou 
dus steeds een sprong in het duister beteekenen. 

Regeeringsn aatregelen om aan het opkomen van steeds meer 
..postzegelhandelaren" en „veilinghouders" paal en perk te stellen 
moeten m.i. door de handelaars-verecniging uitgelokt worden. Dit 
î  een terrein waarop de verzamelaars zich niet in de eerste plaats 
moeten begeven. 

In bovengenoemden zin zijn eerstdaags voorstellen vi,-; den Bond 
aan de veilinghouders te verwachten. Van het resultaat en de 
teblePen bereidwilligheid om aan bovenstaande billijke en logische 
e,s. heil te voldoen zal in het Maandblad meded.'eiing wo-J.-n 
feda.n. De verzamelaars zullen dan weten met welke firma's z') 
VCCI taan zond-r bezwaar «?n gevaar zaken /uilen kunnen d j ^ . . 

VALKEMA BLOU\^ 

FIRMA — VAN DIETEN 
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KONING GEORGE V MET DEN BAARD. 
De heer E. M. v a n D i f f e 1 e n. Stationsstraat 37 

te Abcoude zendt ons het origineel zegel van 1K d. 
- karmijnbruin van Groot Brittannië, uitgifte 1912/ 
'13 (M. 129), waarop wijlen koning George V is afge
beeld met een vollen baard, benevens een vergrooting 
van een deel van dit zegel. 

Eenige jaren geleden stond in verschillende cou
ranten, o.a. in „De Telegraaf", een bericht, dat men 
in Engeland ontdekt had, dat dit zegel een plaatfout 
vertoonde, daar de Koning een „s i k" droeg en geen 
„ b a a r d". Deze plaatfout is waarschijnlijk ontstaan, 
doordat druppels etsvloeistof de plaat ter plaatse heb
ben uitgediept, waardoor de inkt niet pakt. Ook in 
de letters van het onderschrift en in het vignet zijn 
dergelijke vlekken te bespeuren. 

Naar verluidt zou een Britsche vereeniging van 
postzegelverzamelaars den Koning, die een groote 
postzegelverzamelmg bezit, een exemplaar van dit 
baard-zegel hebben aangeboden, hetwelk door Zijne 
Majesteit dankbaar zou zijn aanvaard. 

Wij danken den heer Van Diffelen voor deze hu
moreske. 

i iPIÖf: 
dl ^ , i ^ : ,( ; 

^ W ftf'r.V. ^;ï 

1 1 1 
DE FRANKLIN-WASHINGTON UITGIFTEN DER 

U.S.A. VAN 1908 T./M. 192L 
door Lod. S. BEUTH. 

I. 
Er zijn weinig postzegel-uitgiften verschenen, die den verza

melaar voor zooveel raadsels stellen als de Washington uitgiften 
der U.S.A. Zeker, de Grieksche Hermuskoppen tellen in dit opzicht 
mee, doch dit materiaal is zeker niet zoo algemeen verspreid en 
gezocht als de uitgiften die wij in deze artikelenreeks zullen 
bespreken. Daarbij komt, dat onze Europeesche catalogi ons op 
bepaalde punten geheel in den steek laten en daardoor de verwar
ring vergrooten. Zoo zwijgt Yvert (die nog in 1938 alle roltandin-
gen eenvoudig verwaarloost) nog steeds over de verschillen van 
vlakdruk en rotatiedruk, terwijl Michel, die in 't algemeen wat 
uitvoeriger pleegt te zijn, de automaattandingen onvolledig weer
geeft. De „Scott"('s Specialised Catalogue) is natuurlijk volledig 
— doch dan ook zóó volledig, dat we „er duizelig van" worden. 
Het is nu de bedoeling U 't geval zóó helder en duidelijk te maken, 
dat, met verwaarloozing van de détails, een practische handleiding 
ontstaat zoowel voor den algemeen-verzamelaar als voor den 
specialist, al zal deze laatste heelwat minder „nieuws" opsteken. 
Zij, die de philatelic als wetenschap beoefenen zullen wellicht 
teleurgesteld zijn, maar het meerendeel onzer verzamelaars is — 
vergeef me dit oordeel — alleen maar nieuwsgierig, voor zoover 

het niet zijn eigen hobby betreft. En inderdaad: zou er iemand 
zijn die alles weten en onthouden wil en kan van alle dingen, 
die bovendien, zooals ge beleven zult, lang niet allemaal in onzen 
lijf-catalogus staan ? Deze nieuwsgierigen — ze willen kort en 
krachtig weten waar ' t op staat. En daar gaan we dan. 

De hoofdmoeilijkheid bij het determineeren der zegels, die we 
hier op 't oog hebben schuilt in drie dingen: l) watermerk, 2) 
tanding, 3) drukprocedé hetwelk o.m. tot gevolg heeft formaat-
verschillen van het zegelbeeld. 

Fig. 1. 
Franklin 

Yv. type: a a 
Michel type: d s 
Scott type: A 138 

Fig. 2. 
Washington 

Yv. type: b b 
Michel type: d t 
Scott type: A 139 
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Daarnaast bestaan er papier-, type- en kleurverschillen, die wij 
hier gevoegelijk kunnen en zullen verwaarloozen. Maar ziet — het 
leven en de philatelic is vol van contradicties ! —: toch niet geheel. 
Want bij de behandeling der drukprocedé's zullen we merken, dat 
kleurverschillen ons vaak op ' t eerste oog kunnen helpen 
bi) de overigens geenszins ingewikkelde vaststelling of we te maken 
hebben met vlakdruk, rotatiedruk of offset. 

De voorstelling der zegels, die we hier gaan bespreken beperkt 
zich tot slechts vier verschillende beeltenissen, in fig. 1 t.m. 4 
weergegeven met vermelding van de illustratienummers resp. in 
Yvert 1940, Michel 1941 en Scott 1939. De eerste uitgiften bestaan 
uit de typen van fig. 1 t.m. 3; later alleen uit de typen van fig. 3 
en 4 (met uitzondering van 'n zeldzaamheidje: de 2 ets. fig. 2 
in tand. 11). 

Fig. 3 
"Washington 

Yv. type: c c 
Michel type: d u 
Scott type: A 140 

Fig- 4. 
Franklin 

Yv. type: d d 
Michel type: dij 

Scott type: A 148 

Oorspronkelijk werd alleen in vlakdruk gedrukt op watermerk
papier (eerst met dubbellijnig, later met enkellijnig watermerk 
U.S.P.S.) met tandingen 12 en 10 en voor wat betreft de roltanding 
(automaattanding, „coil") 12, 8% en 10. De boven vermelde 2 ets. 
m tanding 11 ontstond uit eenige overgebleven oude vellen van 
type fig. 2 ongetand in de „nieuwe" tandmg uitgevoerd. 

Later (in 1914) verscheen de rotatiedruk op het tapijt, eerst op 
watermerkpapier, later op papier zonder watermerk, met tandin
gen 10 en 11 en in 1919/21 ook in gemengde tanding 11x10 en 
10x11, (voor de coils alleen tand. 10). Deze rotatiedruk beperkte 
zich tot de zegels met recordoplaag n.l. tot de 1, 2, 3, 4, 5 en 10 
ets. waarden. 

Bovendien verscheen in 1919 als gevolg van den oorlog een 
oplaag der 1, 2 en 3 ets. in off-set met een ander soort inkt uitge
voerd, in tanding 11 (de 1 et. grijsgroen ook in tand. 12)^, zeld
zaam). Het karakteristieke dezer uitvoering ligt in de kleur: 
smaragd tot fletsgroen voor de 1 ct.; fletsrose tot hardkarmijn 
voor de 2 ets. en fletslila tot dieppaars voor de 3 ets. 

In al deze uitgiften verschenen ook ongetande zegels: deze waren 
bestemd voor de particuliere tanding-machines. Het waren uitslui
tend de 1, 2, 3, 4 en 5 ets. die ongetand verschenen, zoowel in 
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Fig. 5. Paren uit postzegelboekjes. 

vlakdruk, als in rotatiedruk, terwijl in offset uiteraard alleen de 
1, 2 en 3 ets. ongetand uitkwamen. 

Voordat we deze inleiding besluiten, wijs ik nog op een eigen
aardigheid, die we bij vele U.S.A. uitgiften aantreffen n.l. de 
kantzegels, die, hoewel in feite „zeldzamer" toch door vrijwel alle 
verzamelaars als minderwaardig worden beschouwd. Zoodra we 
echter een paar aantreffen, waarvan het linkerzegel links en ' t 
reehterzegel rechts ongetand is, dan stamt dit uit de postzegel
boekjes, waarin blaadjes van driemaal 2 exempl. zitten. Het 
onderste paar is ook aan den onderkant ongetand (fig. 5). Het 
feit, dat bepaalde zegels ongetand vrij zeldzaam zijn (b.v. de 3, 4 
en 5 ets.) maakt, dat wij voorzichtig moeten zijn met exemplaren 
waarvan de tanden zijn afgeknipt. Zelfs drie breede randen mogen 
ons niet misleiden en alleen stukken met vier breede randen of 'n 
paartje kunnen ons garantie voor echtheid bieden ,(fig. 6). 

Fig. 6. Ongetande zegels moeten breeden rand 
aan v i e r zijden vertoonen. 

Een bekende plaatfout in deze uitgifte is de 5 ets. rood in 
plaats van blauw. In een bepaalde plaat van de 2 ets. waren nl. 
3 zegels abusievelijk van de cijferaanduiding , ,5" voorzien. Deze 
plaatfout komt zoowel in tanding 10 als in tanding 11 voor en 
vaak tezamenhangende met de 2 cts., daar deze fout al heel gauw 
geconstateerd werd en netjes ongebruikt in blok of paar aan de 
verzamelaars werd verkocht door de enkelen die er tijdig de lucht 
van te pakken hadden gekregen. 

(Wordt vervolgd). 

POSTZEGELALBUMS ZEVENTIG JAAR GELEDEN. 
De laatste jaren zijn onze postzegelalbums zoodanig verbeterd, 

dat zij wel de meest verwende verzamelaars moeten bevredigen. 
Ook ziet men thans albums zonder afbeeldingen van de zegels, 
doch alleen maar vakjes, zoodanig gerangschikt, dat elk blad een 
streeling voor het oog is. Veel verzamelaars teekenen deze vakjes 
zelf in blanco albums. 

Wanneer men echter denkt, dat dit idee juist van den laatsten 
tijd is, vergist men zich deerlijk. Bij het opruimen van een van 
mijn postzegelkasten kwam mij een zeer oud album in handen, 
keurig in kalfsleer gebonden, dat ik in vroeger jaren eens van 
een kennis had gekocht. Het is uitgegeven in 1873 bij Dannenfeiser 
6 Co. te Utrecht. Wonderlijk genoeg is dit een album, zooals ieder 
rechtgeaard verzamelaar zich dit in dezen tijd zou wenschen. 
Geen afbeeldingen van zegels, maar alleen keurig gerangschikte 
vakjes. Deze zijn gedrukt steeds op de rechter bladzijden, terwijl 
op de linker, als in een catalogus, de data van uitgiften, kleuren, 
enz. van elk land staan vermeld, genummerd, met veel onbekende 
bijzonderheden en dikwijls met verwijzingen naar Moens en Wer-
ninks Katalog. Van dezen laatsten catalogus had ik nooit eerder 
gehoord. 

In ieder vakje staat het nummer vermeld van het zegel, dat 
daar geplakt moet worden. 

Het mooiste is evenwel, dat op de linkerbladzijden van het 
a'bum, achter elk nummer, de prijs staat vermeld, waarvoor men 
het bij den uitgever kan bestellen. Bij bestellingen was het vol
doende land en nummers op te geven. En welke prijzen ! Ik kan 
niet na'aten den lezers eenige prijzen uit dit album te vermelden: 
Nederland: 1852 de 5 en 10 ets. elk 3 et. en de 15 et. oranjegeel 10 
ct.; uitgave 1864 dito; 1867: tot 25 et. elk 3 ct., maar de 50 et. goud 
7 ct., met vermelding er bij, dat wegens defect aan de machine 
deze zegels gedurende eenigen tijd ongetand zijn uitgegeven. Neder-
landsch-Indië; de beide eerste zegels ieder 10 ct.; Kaap de Goede 
Hoop: de eerste serie driehoeken samen 95 ct., terwijl de houtsnee 
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uitgave duur was, nl ƒ 3 70 Oostenrijk Mercunus, de 4 voor 
65 et Roemenie Moldavië 90 et en Wallachije 60 et Het duurste 
zegel was het kruis van Savoye, de Yi Tornese blauw, voor ƒ 6 — 
Verder Zwitserland Duifje van Basel ƒ 2 — en de andere kan
tonale zegels voor ƒ 1 75, alle zegels van Sicilie van 10 tot 75 et , 
terwijl Saksen 3 pf rood, voor ƒ 1 20 was te verkrijgen Dure 
overzeesche zegels waren gemerkt met een dwarsstreepje, ten teeken 
dat deze niet geleverd konden worden Ook werden de loeaal-
zegels vermeld, b v van Noorwegen „By-Post" van Bergen, Trond-
jem. Drammen a 20 et De uitgever scheen een grooten voorraad 
zegels te hebben, terwijl voor in het album een lange lijst van 
pakketten werden aangeboden, b v 100 stuks Saksen 1851 en 1854 
voor ƒ 2 50 en 100 stuks Baden en Wurtemberg Ie uitgave voor 
ƒ 1 50 HIJ vermeldt daarbij nog den grooten bijval, die zijn pakket 
ten overal vonden In 3 jaar werden 23675 hiervan verkocht ' Hel 
moet toen voor een verzamelaar toch een heerlijke tijd zijn ge
weest en iemand met een bescheiden beurs kon nog een mooie 
verzameling opzetten ' 

Thans zijn de prijzen, vooral in den laatsten tijd, zóó waanzinnig 
opgedreven, dat veel verzamelaars de moed in de schoenen begint 
te zinken om hun liefhebberij trouw te blijven 

Het album bewaar ik als een curiosum, jammer dat de toen
malige eigenaar zijn tijd met heeft begrepen Wel bevatte het tal 
van zeldzaamheden, maar ook reeds enkele falsificaten, terwijl de 
kwaliteit niet altijd aan de tegenwoordige eischen voldoet Voorts 
talrijke locale zegels, waaronder veel zeldzame der V S In mijn 
jonge jaren beschouwde ik ze als prullaria en vernietigde ze toen, 
waarvan ik later spijt had J H FRERKS 

Kerslaan 10, Hoogezand 

TE LAAT VERSCHIJNEN VAN H E T MAANDBLAD. 
„KRITIEK IS MAKKELIJKER DAN DE DAAD !" 

Waarde lotgenooten ' 
Naar aanleiding van het stukje der Hoofdredactie onder het hier

boven vermelde hoofd (zie blz 1 Januari-nummer en blz 61 
Februari-nummer) kan ik niet nalaten mijn verwondering te 
kennen te geven over het feit, dat, terwijl iedereen weet, of kan 
weten, wat er al aan zoo'n hoofdredactie vastzit, onder 
welke omstandigheden dag en avond door moet worden gewerkt, 
hoe er op de kleintjes ) moet worden gelet en hoe er met alle moge
lijke en onmogelijke ditjes en datjes moet worden rekening gehou
den, dat er — desondanks — nog altijd van die bekende „stuurhe-
den aan den wal" zijn, die meenen aanmerking te moeten maken 
als het Maandblad eens 'n paar dagen later dan gewoonlijk ver
schijnt ' 

Inderdaad is het ook veel gemakkelijker aanmerkingen te 
maken dan om eens den wil te toonen tot een of meer goede 
daden, bijv om U eens af te vragen kan en mag dit reuzenwerk 
nu eigenlijk wel allemaal op EEN man blijven rusten en wordt het 
nu eigenlijk met eens tijd, hóóg tijd, dat maatregelen worden be
dacht en genomen, om hierin verbetering te brengen, zoodanig 
dat ALLE werkzaamheden, verbonden aan de Hoofdredactie, 
onder ALLE omstandigheden voortgang kunnen hebben ? 

Hoe IS het mogelijk, dat de Nederlandsche philatehstische ge
meenschap, die zooveel duizenden leden telt, nog niet beschikt 
over een behoorlijk, modern ingericht, eigen kantoor met het 
noodige personeel, terwijl aan den anderen kant men er niet 
tegenop ziet sommen gelds uit te geven voor het verzamelen (sic) 
van zegels met speculatieve bedoelingen ? 

Ik noem dit een schande voor de Nederlandsche philatelic, die 
zoo spoedig mogelijk dient te worden uitgewischt En ik zou dan 
ook willen voorstellen, dat m alle bestaande philatehstische ver-
eenigmgsknngen dit belangrijke onderwerp eens ter sprake werd 
gebracht nl 

Hoe komen wij zoo spoedig mogelijk tot de op- en inrichting 
van een behoorlijk ingericht Centraal Philatelisten Bureau ? 

Een gebouw, waarin alle archieven kunnen worden onderge

bracht, van waaruit alles kan worden behandeld en geregeld, waar 
de hoofdredacteur z'n handen vrij krijgt en zich meer kan wijden 
aan z n eigenlijke taak, die een genoegen m plaats van een zorg 
behoort te zijn, wat toch zeker voor zoo n functie noodig is Zijn 
er niet m alle plaatsen philatelisten te vmden met heel veel vrijen 
tijd, die blij zouden zijn een deel daarvan op zoo'n kantoor te 
werken aan gemeenschappelijke philatehstische belangen ' Van 
harte hoop ik, dat dit stukje de belangstelling moge opwekken 
van alle aangesloten vereemgingen om tot dit begeerde doel te 
geraken 

Met verbazing las ik, dat enkele verzamelaars voor 'n paar 
luttele zegeltjes N O I met watermerk ƒ 30 tot ƒ 50 hebben 
betaald en zich nota bene erover beklagen, dat zij door handelaars 
„genomen" zijn ' Waren zij s p e c u l a n t e n of was het alleen de 
zucht om te kunnen zeggen „ d i e z e g e l s h e b i k" ' In het 
Ie geval hadden ze beter kunnen speculeeren in thermometers, die 
thans laag staan en stellig stijgen In het 2e geval zou ik zoo 
zeggen, dat wie den bram wil uithangen, moet daarvoor iets o\er 
hebben en niet achteraf jammeren Ik hoop, dat, als er eens bij hen 
wordt aangeklopt om een vrijwillige bijdrage voor een of ander 
belangrijk doel (bijv de inrichting van bovenbedoeld kantoor), die 
beeren even royaal voor den dag zullen komen als of nog royaler 
dan bij het koopen van zegels 

N A ZILVER 

) De hoofdredacteur is kinderloos en zou al lang grootvader 
kunnen zijn ' H R 

Hetgeen de heer Zilver hier aanroert „ E e n P h i l a t e l i s 
t i s c h T e h u i s " was de levensiUusie van wijlen mijn hoogge-
waardeerden ambtsvoorganger en goeden vriend, den heer W G 
Z w o l l e HIJ heeft dit met mogen beleven en zijn ambtsopvolgei 
zal evenmin dat genoegen smaken En waarom met ' Omdat voor 
v'ervullmg van dat ideaal geld — v e e l g e l d — noodig is, dat 
niet bijeen gebracht kan worden, zoolang er in de Nederlandsche 
philatehstische wereld v e r d e e l d h e i d heerscht en zoolang niet 
a l l e Nederlandsche philatelisten-vereenigingen zijn aangesloten 
bij een en dezelfde federatie Te velen houden zich nog afzijdig, 
denken alleen aan eigenbelang en schaden juist daardoor het 
algemeen philatelistisch welzijn 

HOOFDREDACTIE 

T^oel^€rk€in, 

Catalogi, eng. 
VERBETERING. 

De Yvercatalogus 1941. 
In het artikel onder dit hoofd opgenomen in het Februari

nummer van ons Maandblad, blz 60, rechterkolom, komt een 
zetfout voor Regel 8 v o „ongeveer" moet zijn „ongebruikt" 

Eerste supplement op Yvertcatalogus 1941. 
In het artikel, onder dit hoofd, opgenomen in het Februari

nummer van ons Maandblad, blz 61, linker kolom, komt een 
verkeerde zin voor Regel 21 v b „ M i zou de juiste noteering 
zijn Nr 430a frs 1500 — en het blokje frs 7000 —", moet weg 
vallen, terwijl hiervoor m de plaats moet worden gelezen 

„ M l zou m verband met de noteering van frs 1750— voor 
Nr 430a de juiste noteermg voor het blokje zijn frs 8500 —, 
terwijl in dit geval de noteering voor Nr 430 frs 1250 — mplaats 
van frs 800 — had moeten zijn " J P 
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ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 
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Alle rechten voorbehouden. — Tous droits réserves. 

15, Clément ADER. 
Geboren te Muret, nabij Tou

louse, in 1841; studeerde in de 
technische wetenschappen, werd 
ingenieur bij den spoorweg Tou-
ouse-Bayonne; vond belangrijke 

verbeteringen uit voor de fiets; 
tijdens den oorlog van 1870 ver
vaardigde hij op eigen kosten een 
bestuurbare ballon. In 1878 vond 
hij een microfoon uit, welke de 
telefoon voor practische toepas
sing geschikt maakte; in 1880 

richtte hij te Parijs het eerste telefoonnet in; in 1881 vond hij den 
teathrofoon uit. Bovenal legde hij zich toe op de luchtvaarttech
niek; daarbij nam hij als uitgangspunt de vlucht van de vogels, hij 
bestudeerde het neerstrijken van de ooievaars en de vlucht van 
insecten. In 1886 begon hij met de constructie van de „Eole",'welke 
in 1888 gereed was. Op 9 October 1890 maakte hij te Armainville 
a l s e e r s t e een vlucht met een machine, zwaarder dan de lucht. . 
in 3 seconden legde hij ongeveer 50 meter af. Onmiddellijk daarna 
ging hij een nieuw toestel bouwen, de „Avion", een vleermuisachtig 
toestel, waarmee hij in 1897 een vlucht van 300 meter maakte. In 
1907 publiceerde hij een, achteraf pas naar waarde geschat 
geschrift: ,.La première étape de l'aviation militaire en France". 
Hoewel hij reeds tijdens de eerste luchtvaarttentoonstelling te 
Parijs werd benoemd tot officier van het Legion d'Honneur, 
smaakte hij eerst eenige maanden voor zijn dood de voldoening, 
dat zijn enorme verdiensten algemeen werden erkend. Ader over
leed in zijn geboorteplaats op 3 Mei 1925. 

Portret komt voor op: Frankrijk 1938, 50 frs. 
VERWIJZING: Adolf I Friedrich, zie ADOLPHE. 
16. ADOLPHE. 

Geboren te Biebrich op 24 Juli 1817. Hij 
volgde op 20 Augustus 1839 op als hertog 
Adolf I Friedrich van Nassau. Samen met Oos
tenrijk, Hannover, Frankfort enz. nam hij deel 
aan den oorlog tegen Pruisen; de ongunstige 
afloop van den strijd deed hem op 20 September 
1866 zijn land verliezen. Hij behield echter o.a. 
zijn geboorteslot Biebrich. Als naaste manne
lijke verwant van Koning Willem III, die tevens 
Groothertog van Luxemburg was, werd hij op 
11 April 1889 regent van het groothertogdom, 
welke functie hij, tijdens de ernstige ziekte van 

onzen Koning, uitoefende tot 3 Mei 1889; toen Willem III wederom 
ernstig ziek werd, aanvaardde Adolf opnieuw het regentschap 
op 6 November 1890. Onmiddellijk na den dood van den Groot
hertog, op 23 November 1890, werd de Nassausche vorst groot
hertog; Hare Majesteit onze Koningin kon, waar Luxemburg 
destijds uitsluitend de troonopvolging in mannelijke lijn kende, 
niet als Groothertogin opvolgen. Onder den naam Adolphe aan
vaardde hij de regeering. Zijn regeering was gekenmerkt door een 
sterk socialen inslag. Op 17 November 1905 is hij overleden te 
Hohenburg (Beieren). In de hoofdstad van zijn land herinnert de 
Pont Adolphe (zie 5 Frs. van 1921) aan dezen vorst; slechts weinige 
bruggen in Europa hebben een grooter boogwijdte dan de Pont 
Adolphe. 

Portret komt voor op: Luxemburg, 1891; 1895; 1939, 1.25 Fr. 

17. A.FFONSO 1° HENRIQUES. 
Geboren te Guimaraes in 1109, volgde 

hij zijn vader, Henrique van Bourgondië, 
op als markgraaf van Portugal in 1112, 
onder regentschap zijner moeder Teresa. 
Op achttienjarigen leeftijd wenschte hij 
zelfstandig te regeeren, wat zijn moeder 
aanvankelijk weigerde. Hij streefde naar 
gebiedsuitbreiding en wist de Moren te 
verslaan in de slag bij Ourique op 25 
Juli 1139. De legende zegt dat de gekrui
sigde Christus den soldaten zou zijn 
verschenen en de Moren in razende 
angst op de vlucht heeft doen slaan. 
Affonso nam korten tijd later, in 1140, 
met toestemming van den Paus, den 

koningstitel aan, waaarmee zijn leger hem reeds had begroet. De 
eerste Cortes, welke te Lamego bijeenkwamen, bevestigden hem 
in zijn waardigheid en regelden tevens de troonopvo'ging. Het 
land werd geheel onafhankelijk verklaard. Affonso trad in het 
huwelijk met Mafalda. Op 25 October 1147 veroverde Affonso, 
met hu'p van Hol'andsche en V'aamsche kruisvaarders de schoone 
stad Lisboa, welke hij als hoofdstad van zijn rijk aanwees. Ook 
ten koste van Fernando van León trachtte Portugals eerste koning 
zijn gebied uit te breiden; dit mislukte: in den slag bij Badajoz 
werd Affonso ernstig gewond en gevangen genomen; spoedig 
werd hij echter losge'aten en verkreeg zelfs steun van Fernando 
tegen de Moren. 

Affonso 1° is overleden te Coimbra op 6 December 1185. 
Portret komt voor op: Portugal, 1926 2, 4 6. 16 cts.; 1940, 40 

cts. 1.75 Esc ; Comp, de Mofambique 1940, 1.75 Esc. 
VERWIJZING: Afon^o Enriques, z i ; AFFONSO 1° H E N 

RIQUES. 
18. Ignacio AGRAMONTE Y LOYNAZ. 

Geboren te Puerto Principe, thans Gama-
güey, op 23 December 1842; studeerde in de 
rechten; nam deel aan den opstand van 1868; 
men beschouwt hem als één van de meest 
karakter/vaste en bekwaamste mannen van 
„68", de incarnatie van de zuiverste verlan
gens naar recht en vrijheid; toen dan ook de 
onafhankelijkheid van Cuba werd geprocla
meerd, achtte hij het zijn plicht de afschaffing 
der slavernij te verkrijgen. Ook maakte hij 
een ontwerp voor een grondwet. De Asamblea 
Constituyente, waarvan Agramonte griffier 

was, keurde het ontwerp goed. Algemeen erkende men zijn gewel
dige verdiensten als jurist en ambtenaar; wellicht nog grooter was 
zijn beteekenis als militair. Als generaal-majoor kreeg hij het 
commando over de provincie Camagüey. Hij streed in de voorste 
rijen; hij bevrijdde zijn vriend Sanguily uit de handen der Span
jaarden. Een jaar lang gaat er geen dag voorbij of hij bestrijdt 
den vijand met heldenmoed. Op 11 Mei 1873, in een gevecht bij 
Jimaguayu, vindt de vrijheidsheld den dood. Zijn lichaam valt den 
vijand in handen; het werd verbrand. . . . de asch werd verspreid 
. . . . zooals de dichter zeide „al viento de la inmortalidad y de la 
g'oria". 

Portret komt voor op: Cuba, 1910/13, 5 ets. 1917/31, 8 ets. 
19. Mikael AGRICOLA. 

Geboren te Kuolemajärvi in 1510 als 
zoon van een boer; hij studeerde te 
Viipuri en te Turku, daarna te Witten
berg, waar hij Luther leerde kennen Na 
voltooiing van zijn studies keerde hij in 
1539 naar zijn land terug; hij werd 
rector van de school te Turku en zette 
met groot doorzettingsvermogen de 
Einsehe verta'ing van het Nieuwe Tes
tament voort. Deze kwam pas in 1548 
op kosten van Gustaf I Vasa uit; inmid
dels had hij de kennis van de Finsche 
taal in eigen land trachten te vergroo-
ten door een A B.C.-boek in de lands
taal; een gebedenboek was gevolgd. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Agricola werd in 1554 benoemd tot Luthersch bisschop van 
Turku. Zijn nieuwe taak belette niet, dat hij zijn literaire bezig
heden "cortzette. Toen hij weinige jaren later voor vredesonder
handelingen naar Moskou was geweest, stierf hij, op den terugweg, 
kort voor het bereiken van de Einsehe grens, op 9 April 1557. 

Portret komt voor op: Finland, 1933, 2 M. -|- 20 p. 

20. Manuel AGUILAR. 

21. Nicolas AGUILAR. 

22. Vicente AGUILAR. 
^»-ao. Drie priesters uit de stad San Salvador; 

zij bereidden tezamen met Manuel José 
Arce, José Mati'as Delgado en Juan 
Manuel Rodriguez de bevrijding van El 
Salvador voor. Begin November 1811 
werd een laatste geheime bijeenkomst 
gehouden; op 5 November zou door 
Delgado de vrijheid worden geprocla
meerd. De drie priesters staan afgebeeld 
op een bekend schilderij; twee van hen 
ziet men staan naast de tafel ter linker
zijde; één houdt de wacht bij de deur. 

Portretten komen voor op: El Salvador, 1924, 5 ets. 

23. José Maria AGUIRRE Y VALDéS. 
Geboren te Habana in 1840; nam deel 

aan den geheelen strijd van de „Gucrra 
Grande" van 1868 tot 1878. Toen in 1895 
een nieuwe opstand tegen het Spaansche 
gezag werd voorbereid, droeg het revolu
tionair comité aan Aguirre de voorbereiding 
op in de Westelijke provincies van Cuba. Te 
Baire werd hij in Februari gearresteerd, 
maar weldra liet de Spaansche overheid 
hem vrij, op verzoek van de regeering der 
U S A . Hij week uit naar het land van 
Washington en Lincoln; reeds in Septem
ber van hetzelfde jaar keerde hij terug 

naar Cuba; zijn benoeming tot generaal-majoor van het revolutio
naire leger volgde; hij nam aan vele gevechten deel in de streek 
tusschcn Matanzas en Habana. Op het slagveld bij Escaleras del 
Jaruco is Aguirre, ten gevolge van een ernstige kwaal, gestorven 
op 29 December 1896. 

Portret komt voor op: Cuba, telegraafzegels, 1910/11, 50 ets. 

VERWIJZING: Ahmed Bey Zogu, zie ZOG I. 

24. AHMED KADSJAR. 
Geboren op 20 Januari 1898 te Tebriz 

als zoon van Mohammed AU Shah; zijn 
vader werd afgezet op 15 Juli 1909; den 
volgenden dag werd Ahmed Kadsjar uitge-
locpen tot Shah; tot 1914 stond hij onder 
regentschap. Niet alleen met het buiten
land ontstonden verwikkelingen; ook bin
nenslands was het niet rustig. Op 24 April 
1915 werd Ahmed gekroond; zijn regee
ring v/as voor het land niet gelukkig; 
Ahmed was n.l. een nietsnutter, die steeds 
111 het buitenland vertoefde. Ds ontevre
denheid nam dan ook steeds sterker vor
men aan. De bekwame officier Reza Khan 

rukte met zijn troepen op naar de Perzische hoofdstad en nam in 
Februari 1921 de regeering in handen; hij werd chef van den 
gencralcn staf en minister van oorlog; in het begin van 1924 werd 
de Shah gedwongen het land te verlaten; op 24 Maart werd Ahmed 
Kadsjar afgezet door het parlement; zijn tweejarig zoontje volgde 
hem op onder regentschap. (In 1925 nam Reza Khan zelf de teugels 
van het bewind in handen en regeert thans met groote energie als 
Reza Shah Pahlavi). Ahmed bleef in het buitenland; op 27 Februari 
1930 is hij te Parijs overleden. 

Portret komt voor op: Iran, 1911 tot 1925. (1915: kroningsserie ! 
1916, z.g. Kadsjarenserie, 24 eh., 1918, weldadigheidszegel, 1 ch. 
1925, herdenking der afzetting !). 

GROEPSVOORSTELLINGEN. 

««««tVVfl 
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Ter gelegenheid van de kroning va.-. Z. 
Em. Kardinaal"Eugenio Pacelli tot Pius, 
werd een serie zegels uitgegeven door den 
„Stato della Citta del Vaticano". Op deze 
zegels ziet men in het midden Z. H. Paus 
Pms XII; de eerste Kardinaal-Diaken, Z. 
Em. Camillo Caccia Dominioni zet den 
kerkvorst de kroon op het hoofd, terwijl 
rechts de tweede Kardinaal-Diaken, Z. Em. 
Nico'a Canali met het processiekruis te 
zien is. 

Op de zegels 
van Italië, uit
gegeven ter gele
genheid van het 
derde eeuwfeest 
van de- „Propa
ganda Fide" 
komt een groot 
aantal personen 
voor. Alle zegels 
brengen in den 
linkerbovenhoek 
de beeltenis van 
Paus Gregorius 
XV; rechts ziet 

men op de 20 cti. St. Teresia; op de 30 cti. St. Dominicus; op de 
50 cti. St. Franciscus van Assisi; op de 1 Lira St. Franciscus 
Xaverius. In het midden brengen alle zegels dezelfde voorstelling. 
Christus, onmiddellijk voor de hemelvaart tot zijn elf discipelen 
de woorden sprekend: „predikt het Evangelie allen creaturen" 
(Marcus-Evangelie, XVI, 15: Euntes in mundum universum p r a e-
d i c a t e E v a n g e l i u m o m n i c r e a t u r a e". De elf disci
pelen zijn te vinden onder de volgende namen: Andreas, Bartho-
lomeus. Jacobus de Meerdere, Jacobus de Mindere, Johannes, Judas 
Thaddens, Mattheus, Petrus, Philippus, Simon Zelotes en Thomas. 

RECTIFICATIE. 
In de eerste serie biographieën is een storende fout gekomen bij 

de revisie. In de levensbeschrijving van John Quincy Adams (No. 
13) moet de laatste zin luiden: „Op 21 Februari 1846 begaf hij zich 
naar het Huis van Afgevaardigden, te Washington, D.C.; op de 
trappen van het gebouw werd hij door een beroerte getroffen en 
overleed in de vertrekken van den voorzitter op 23 Februari". 

In biographie no. 10 moet i.p.v. Santé Fé de Bogota tweemaal 
gelezen worden Santa Fé de Bogota. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
SU 

GEVAARLIJKE VERVALSCHINGEN. 
In aansluiting op het medegedeelde resp. gereproduceerde in de 

beide laatste nummer van het Maandblad volgen hierbij de 
afbeeldingen van een aantal valsch overdrukte postzegels. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de zegels ook voorzien 
kunnen zijn van een valsch keurstempeltje, hetgeen het geval is o.a. 
met de zegels van Zwitserland en Tsjecho-Slowakije. 

Deze afbeeldingen geven slechts een indruk van de wijze, waarop 
de zegels vervalscht werden. Slechts op een gering gedeelte kon de 
hand worden gelegd; het aantal is veel grooter. 

L. vervalschte, zooals trouwens wel voor de hand ligt, niet alleen 
de hoogere waarden, doch ook de lagere van een serie werden 
meestentijds vervalscht. 

De afgebeelde zegels zijn resp. (nrs, volgens Yvert): 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Z w i t s e r l a n d : 
Dienst nr. 29, 30, 31, 60a, 61, 61a, 150, 157, 154, 147 - 149. 
S a a r g e b i e d : nrs. 17a, 17b, 19. 
F r a n k r i j k : Luchtpost nrs. 3, 4. 
N e d . I n d i ë Dienst; nrs. 21, 13, 15, 24 en 26 (allen met z.g. 

kopst. opdruk). 
T s j e c h o - S l o w a k i j e : nrs. 121, 136, 94, 109, 65, 66, 72, 74, 

52 en 138. 
De verzamelaars dienen dus op hun hoede te blijven ! 

Namens de Nederl. Ver. van 
Postzegelhandelaren: 

M. J. H. TOORENS, Secr. 

TER BESCHERMING VA.N VERZAMELAARS EN 
HANDELAREN. 

Een jaar geleden, in het Maartnummer van den vorigen jaargang, 
schreven wij in deze rubriek al eens over den tijd, die rijp blijkt 
te zijn om ,,e e n h e i d" in ons postzegelwereldje te brengen. 

Leggen wij ons oor te luisteren, dan wil het hier en daar nog wel 
eens haperen aan de samenwerking, die toch, vóór alles, noodig is 
om tot de door a'len gewenschte ,,e e n h e i d" te komen. Zit men 
te diep tusschen de boomen om het bosch niet meer te zien ? 

Of k 'ampt men zich te veel aan eigen gevoelige persoonlijk-
heidjes vast ? 

Wat in andere landen reeds lang bestaat en in de practijk goed 
werkt, waarom kan dat-in ons land niet ? 

Laat men de zaak toch zuiver zien ! In de door al'en gewenschte 
organisatie is p'aats voor allen, die zich, hetzij a's amateur of als 
professional te beschermen, d.w.z. het hem mogelijk te maken zijn 
p h i 1 a t e 1 i e. 

Voor beide categoriën lei^gen wij, het is haast overbodig en pijnlijk 
dit openlijk te moeten zeggen, dezen maatstaf aan: b e t r o u w 
b a a r h e i d . Bezit men deze deugd niet, dan kan, evenmin als 
ergens anders, van een aangename, vruchtbare samenwerking 
sprake zijn. 

Zuiver omschreven dient dus te worden, evenals bij verschillende 
takken van sport, wie amateur 'of professional is. Door nu den 
professional te beschermen, d.w.z. het hem mogelijk te maken zijn 
bedrijf uit te oefenen, zonder dat hij van beunhazen ongeoorloofde 
concurrentie ondervindt, zou men dus in ons land een aantal 
betrouwbare handelaren verkrijgen, die een onmisbare schakel 
vormen in de ketting, welke alle philatelisten samenbindt. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE ENSCHEDE. 
De Enschedesche Philatelisten Vereeniging heeft besloten haar 

tweede lustrum te vieren door het houden van een postzegel
tentoonstelling, waaraan zoo mogelijk een gewestelijk of provin
ciaal karakter zal worden gegeven. De beide vorige, plaatselijke, 
tentoonstellingen mochten zich in een goede belangstelling verheu
gen. Sedert dien heeft ook in het Oosten des lands de philatelie 
een groote vlucht genomen, zoodat een provinciale tentoonstelling 
te Enschede zeer zeker buitengewoon belangwekkend kan worden. 

PRIJSRAADSEL 
ter gelegenheid van de toetreding van de Vereeniging van Postze- * 
gelverzamelaars „De Zaansche Zegel Zoekers" (Z. Z. Z.) tot ons 
Maandblad. 

Antwoorden vóór 1 April 1941 toe te zenden aan het secretariaat 
van de Vereeniging van Postzegelverzame aars „De Zaansche 
Zegel-Zoekers" (Z. Z. Z.), Stationsstraat 33 A, Zaandam. 

Oplossingen toe te zenden in gesloten couvert, dat in den linker 
bovenhoek gemerkt dient te worden met de woorden: „Prijs
raadsel Z. Z. Z." 

De Vereeniging Z. Z. Z. stelt één fraai zegel naar keuze, ter 
waarde van ± ƒ 2.50, ter beschikking. Het Maandblad voegt daar
aan een soortgelijken tweeden prijs toe. 

Bij meer dan twee goede oplossingen worden beide prijzen onder 
de inzenders van deze oplossingen verloot. 

De uitslag van den wedstrijd zal — zoo mogelijk — in het 
Aprilnummer worden bekend gemaakt. 

HORIZONTAAL. 
1. Een bekende catalogus voor Philatelisten. 

13. Hongaarsche munteenheid. 
14. Vazal. 
15. Portugeesche kolonie aan de westkust van Voor-Indië. 
16. Afkorting voor „van onderen". 
17. Rivier in de Peleponnesos, stroomende langs het oude 

Sparta. 
18. Een belangrijk object voor speciaal-verzamelaars. 
19. Latijnsche afkorting voor „ambtshalve". 
21. Lusthof. 
23. Gebergte op de grens van Europa en Azië. 
24. Onwettige, overdreven winst. 
26. Fransche naam voor een familielid. 
27. Naam van eenige koningen van Noorwegen. 
28. Deel van een meubel; ook wel soort schilderij. 
29. Voornaam gedeelte eener bevolking 
30. Voorzetsel. 
31. Spaansch schapenras met gekrulde fijne wol (zonder s.). 
32. Voormalige zeeboezem in Zeeuwsch-Vlaanderen. 
33. Onvoltooid verleden tijd van het Engelsche werkwoord: 

„noodig hebben". 
34. Stad, waar men een lakenhal vindt (TE ). 
36. Een hier te lande geliefd philatelistisch verzamelobject. 
47. Schierei'and aan de oostkust van Azië. 

^ 48. Iets, waarvoor elk philatelist zich moet hoeden om te 
koopen. 

49. Duitsche naam voor een der weekda^n . 
50. Zeer deftige, gebiedende wijs van een synoniem van om

draaien. 
53. Een gedeelte van het Verre Oosten, dat thans in de volle 

belangstelling van geheel de wereld staat. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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54. Rivier in Noord-Oost Rusland. 
56. Eiland in het Oosten der Middellandsche Zee. 
57. Graafschap in Engeland + n. 
58. Gebruikelijke afkorting van het Oude Testament. 
59. Turksch sultan der middeleeuwen, stichter van een Turksche 

dynastie. 
60. Kwartelkoning. 
61. .Wat de penningmeester van een vereeniging van postzegel

verzamelaars beheert. 
62. Drieledig iets. 
63. Electrische eenheid van weerstand. 
64. Grieksche fabeldichter. 
65. Bekend modern Vlaamsch schilder, met voorletter. 
67. Een Nederlandsch Overheidsbedrijf, waarin vooral Philate

listen belangstellen. 
70. Eerste drie woorden van een bekend Latijnsch spreekwoord, 

dat op de vergankelijkheid doelt. 
82. Naam van een onlangs tot ons Maandblad toegetreden Phila

telisten vereeniging. 

VERTICAAL. 
1. Twijg van een iep. 
2. Waarvan ieder vogel één paar bezit (2e letter van voren 

vervalt). 
3. Afkorting van een Nederlandsche rijwielfabriek. 
4. Voorzetsel. 
5. Priem; boom; verkorte meisjesnaam. 
6. Fransch lidwoord. 
7. Fransche naam voor een der vroegere randstaten aan de 

Oostzee. 
8. Voorzetsel. 
9. Landstreek in Azië. 

10. Italiaansch vioolvirtuoos. 
11. Synoniem van het woord „gestorvene". 
12. Synoniem van „noodig". 
14. Heil den lezer ! 
20. Pjaats in de provincie Groningen (4- s). 
22. Engelsche vertaling voor „daad"; „wet". 
24. P aats ten Z. O. van Leeuwarden. 
25. Oude lengtemaat. 
28. Schrijfgereedschap. 
31. Ander woord voor moeder. 
32. Persoonlijk voornaamwoord. 
34a. Waar een goede huisvrouw 's zomers voor zorgt. 
35. Kloosterzuster. 
37. Teug. 
38. Iets, dat men slapende beleeft (met onbepaald lidwoord). 
39. Maleische benaming voor „vorstinnen". 
40. Taal, die in N. O Iran (Perzië) woidt gesproken. 
41. Voedingsmiddel, thans ééns per week op een bon verkrijg

baar. 
42. Bewoner van onze sloten. 
43. Gezamenlijke eilandengroep in den Grooten Oceaan. 
44. Naam van den vader van Odysseus. 
45. Stad in Z. O. Italië. 
46. Latijnsche vertaling, voor „nieuw". 
51. Stad in het Zuiden van Joegoslavië (Bitolia). 
52. Naam voor Amor in de Grieksche mythologie. 
58a. Deelteeken. 
60. Latijnsche afkorting voor: „met behoud van eer". 
62a. Italiaansche vertaling voor eiland. 
66. Lichaamsdeel. 
68. Watermerk in zegels van Tasmanië. 
71. Voorzetsel. 
77. Fransche vertaling van een wederkeerig voornaamwoord. 
78. Afkorting voor „terzijde". 
79. Engelsche vertaling voor „gaan" (zonder „to"). 
80. Fransch lidwoord. 
81. Verkorte jongensnaam. 

ZIE HET BERICHT BETREFFENDE 
HET VROEGER VERSCHIJNEN VAN 
HET APRIL-NUMMER OP BLZ. XIX. 

^Ihi i i i i i i i i i i Ililllllliiimuillllllii llll|||lliiiMi|||||{||iii||||||iiMi||||||iiii ll|{|||limiiiiii|||||iiiiMiiii||||{|iiiM||[^ 

i Wij zijn koopers van alle betere Nederlandsche J 
f zegels, mits allerbeste kwaliteit, in grooter en 1 
I kleiner hoeveelheden. Ook bijzondere series. 1 
p Zend ons uitsluitend schriftelijke ofFerte = 
I met volledige omschrijving van het aan- J 
p gebodene. Wij accepteeren of weigeren % 
%. per omgaande. Wij betalen porto- J 
I kosten der zegelzending. Afreke- 1 
p ning per omgaande. Wij kunnen ^ 
I veel gebruiken en betalen goed. (1,3) 1 
I Nederlandsch Postzegelhuis - Soesterberg. i 
^ l l Mlllllllllllllllllllllllllllll Illlllllll lliiiiiiilllliiiiii illlliiiiii Illllli Illllllllllll illn= 

J l l 
postzenelhandel p . HoogerdÖk, 

MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 
TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

1000 Verschillende geheele wereld 
mooie samenstelling f 2,75 

NED. INDIË 
1902 2y2Gld. Zw.bl. gebr.f 0,20 

1939 Sociaal Bureau van N. I. 
gebr. 6 stuks f 1,20 

Ruilboekjes voor 160 zegels 6 stuks 25 cent. 

PRIJSLIJSTEN VOOR POSTZEGELALBUMS 
en alle andere BENOODIGDHEDEN 
G R A T I S op aanvraag verkrijgbaar. 

— PORTO EXTRA. — 

iir 
B e z o e k t d e 

w o e n s d a g - e n Z a t e r d a g m i d d a g v a n 1 3 to t 17 u u r , 
in de „B R A K K E G R o N D", Nes 53—55. 

INKOOP - VERKOOP - RUIL 

D e g e l e g e n n e i d v o o r rus t ig z a k e n d o e n . 
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9"^ mm 

HANS ¥ÄN ßEß IHIÄÄ 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Cour Permanente 1940 - ƒ 3.50 
Koningin "Wilhelmina 1940 

ongebruikt ƒ 3.60 
Zomer 1935 ƒ 0.42 
Zomer 1936 ƒ 0.30 
Zomer 1937 ƒ 0.28 
Zomer 1938 ƒ 0.26 
Zomer 1939 ƒ 0.25 
Zomer 1940 6 w. ƒ 0.30 
Luchtvaartfonds ƒ 0.17 
Kind 1935 ƒ 0.40 
Kind 1936 ƒ 0.30 
Kind 1937 ƒ 0.27 
Kind 1938 ƒ 0.26 
Kind 1939 ƒ 0.26 
Kind 1940 ƒ 0.36 
Roode Kruis ƒ 1.60 

Uitsluitend prima kwaliteit! 

Februari annonce is nog geldig, behalve: Suriname: 
Heemstra, Indië: Bandoeng, en Luxemburg: 
Sigismund. 

VERDER STEEDS GEVRAAGD: 
Betere series België, Danzig, Duitschland, Frankrijk 
Oostenrijk, Nederland, enz. 

III||II||II||IM 

AANGEBODEN: 
IJSLAND: 1000 jaar Parlement bijz. stemp. ƒ 16.— 
IJSLAND: Weldadigheid 1933 ongebr. ƒ 1.75 
IJSLAND: Landschappen Michel 180/81 

gebiuikt ƒ 0.30 
IJSLAND: 1938 20 Koninkrijk 200/02 

ongebruikt ƒ 0.90 
NEDERLAND: Kind 1940 5 ets. per 100 

gebruikt ƒ 3.— 

tm 

J. C. MIHALY'S POSTZEGELHANDEL, 
N.Z. Voorburgwal 346 , 
AMSTERDAM -Centrum. 

ONZE RUILCAMPAGNE 
(zie Maandblad van 16 Febr. blz. 68) 

IS EEN ECLATANT SUCCES GEWORDEN. 

WIJ ZOEKEN THANS NOG TE KOOP 
TEGEN HOOGSTE DAGPRIJZEN 

(Onze organisatie en uitgebreide kring van kapi
taalkrachtige clientèle laat dit i n d e r d a a d toe): 

1. Postfrissche vliegpostseries van Zuid-Amerika. 
2. Alle betere zegels van Nederland en Koloniën. 
3. Postfrissche Europa-series uitgegeven na 1914. 
4. 2 Stuks Wipa-blok (Oostenrijk) in omslag. 
5. Luxemburg blok frs. 10.— groen. 
6. Buiten-Europa collectie van prima kwaliteit. 

TE KOOP 
hebben wij o.a. aan te bieden een zeer interessante 
vhegpostcollectie der geheele wereld. Prijs 
ƒ 4000.—. Prachtig object van onberispelijke 
kwaliteit met vele rariteiten. Prima geldbelegging. 
Specificatie van den inhoud zenden wij gegadigden 
buiten Amsterdam gaarne op aanvrage. 

U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN 
indien U zich, alvorens Uw zegels te verkoopen, 
met ons in verbinding stelt, terwijl onze uitge
breide kring van regelmatige afnemers voor zich
zelf spreekt. (127) 
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Nieuwe aanbieding 
v r i j b l i j v e n d o p v o o r r a a d 

DUITSLAND. 

Hitler/Mussolini gebr. 
Winterhilfe 41 gebr. 

DENEMAJIKEN. 
Rode Kruis Koningin 2 w. 

Michel 1.50 mk. (10, 15 öre) 

TANGIER. 
Coronation 3 stuks compl. 

per 1 per 10 per 100 
ƒ 0.50 ƒ 4.25 
ƒ 1.75 

ƒ 0.15 ƒ 1.20 ƒ 975 

ƒ 0.15 ƒ 1.30 

Perkamenten zakjes 
11 bij 6/4 c m . 

Bestelt deze nog heden, voor het te laat is, voor de oude prijs: 
ƒ0,45 per 100 en ƒ3.75 per 1000 (volgende komen op minstens 
ƒ 5.50 per 1000). Porto steeds extra. Geld vooruit. 

P O S T ^ B G B I v H A N D E I ^ 

H.FIORANI 
A a l s t n e e r i v e g S S - A m s t e r d a m - W . 

G i r o 2 4 0 6 5 5 . 

Wij betalen de hoogste 
prijzen voor: 

België, „AUemagne", Duitschland, Oud-Duit-
sche Staten, Marienwerder, Saargebied, Slees-
wijk, Memel, Oostenrijk, Duitsche Bureaux en 
Kol., Estland, Frankrijk, Joegoslavië, Letland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederland, 
Polen, Slowakije, Tchechoslowakije, Turkije, 
alsmede de blokken van vrijwel alle Europee-
sche landen. 
Verder gezocht Engeland, Gibraltar, Portugal, 
Rusland, Zwitserland. 

Aanbiedingen met prijs te richten aan: 

BASTIAANSE & BOEKEMA's Postzegelhandel N.V. 
R'dam/Hillegersberg, Emmalaan 25, Tel. 43985. 

▼ 
Aanvragen voor prijsbiedingen kunnen niet in 

behandeling genomen worden. 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7a, Den Haag. 
VEILIIVOEIV, AAIVKOOR EIV V E R K O O P VAIV P O S T Z E G E I ^ S 

dnze a.A. 5de aelUitg-

zal plaats hebben op 29, 31 Maart, 1 en 2 April 1941, des middags 
2 uur precies in „Café RICHE" aan het Buitenhof te Den Haag. 

^.e^ze aeiüng^ Beaat 
zeer mooi Nederland en Koloniën, alle betere nummers en serie's zijn aanwezig, 
Engros partijen van de betere uitgiften. Suriname en Curasao, enz. alles in prima 
kwaliteit. Europa waarin o.a. hoofdzakelijk nieuwere uitgaven en serie's. Engelsche 
Koloniën vele £ zegels postfrisch. Fransche Koloniën enz. enz. 

SieicutgHJijlAe- leManteii 'ziüiitg-

29 Maart belangrijke Restanten zitting, vele albums, stokboeken met betere 
zegels en serie's, vele groote koopen. 
De kwaliteit der zegels in deze veiling is zeer goed te noemen. Om echter wederzijds belang te dienen 
raad ik de ordergevers aan op de als fraai en zeer fraai beschreven kavels, eerst na inzage door zicht
zending of tijdens de kijkdagen, hun biedingen te doen. Daar alleen als postfrisch en prachtexempl. 
beschreven kavels ongezien gekocht kunnen worden, daarop heeft men recht tot reclameeren. 

Kijkdagen ten kantore op 17  22 Maart, 24  28 Maart telkens van 1 1  5 uur. Tevens tijdens de veilingsdagen van 
1 0  1 uur in „CAFÉ RICHE" Voor bijzonderheden vrage men gratis veiling catalogus aan. 
Reeds nu kan voor de volgende veiling objecten worden ingexonden. Uw bezit wordt door ons vakkundig behandeld* 

Th. B. M. Engelkamp, Postzegelhandel, Lange Poten 7 a, Den Haag. Tel. 113853. Giro 216240. 
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WIJ BEZOEKEN U 
ZONDER EENI6E 
VERPLICHTING EN 
KOOPEN CONTANT 

I 
9 V Collecties van Nederland 
en alle Europeesche landen. 
Betere zegels en compl. series. 
Wij zoeken enkele groote ob
jecten van uitsluitend superbe 
zegels o m. Duitsche Koloniën, 
Europa ongebruikt, Engelsche 
Koloniën ongebruikt en U.S.A. 

ALPHONS HOFFMAN cv. 
C. Houtmanstraat 35 — Den Haag. 
Telefoon 770210 - Giro 408894. 

4 en 5 April a.s. 
houden wij onze 

31ste Veiling 
in „Café Rest. Riche" te 

den Haag. 

Deze veiling bevat o.a. belangrijk Neder
land en Koloniën, Duitschland, Duit che 
Staten en voorts keurige restanten en 

collecties. 
Catalogus voor serieuze gegadigden 

gratis verkrijgbaar. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14 a - DEN HAAG 
Giro 27773 - Telefoon 394543 

(9^) 

Te koop gevraagd! 
NEDERLAND. 

Koninginnetype 1940 ongebruikt ä 3,75, gebruikt ä 2,50. Losse 
waarden gebruikt, 10 c.-0,01; V K c.-0,07; 15 c.-0,09; 20 c.-0,12; 
llYi c.-0,40; 25 c.-0,20; 30 c.-0,30; 40 c.-0,60. 

Opdrukken 1940 gebruikt, 22K ^ 0,09; 25 c. ä 0,06; 30 c. l 0,09; 
40 c. ä 0,15; 50 c. l 0,20; 60 c. l 0,24; 70 c. a 0,28; 80 c. ä 0,32 
ƒ 1 . — a 0,50; ƒ2,50 \ 1,50; ƒ 5 . — ä 3,25. 

Kinderzegels Toorop 2.—; 1924 \ 0,35; 1925 \ 0,35; 1926 \ 0,75 
1927 a 0,40; 1928 i 0,42; 1929 ä 0,35; 1930 \ 0,52; 1931 \ 1,25: 
1932 ä 0,75; 1933 \ 0,58; 1934 l 0,58; 1935 ä 0,36; 1936 l O, 
1937 ä 0,28; 1938 a 0,24; 1939 I 0,24; 1940 ä 0,36. 
Tentoonstelling ä 10,50; A N.V.V. ä 1,90; R. Kruis a 1,75; 2 
man ä 0,80; G. G'azen ä 1,10; Olympiade ä 2,75; 10 Cid. 1' 
a 52,50; 10 Old. 1905 ä 52,50; beide opdrukken op 10 Gulden 
12,50 p. paar; ly^ en 5 Gld. 1923 ä 22.— per paar. Zomer '3 
0,45, '36 \ 0,30; '37 ä 0,24; '38 è 0,24; '39 a 0,24; '40 ä 0,30. Rem 
brandt \ 0,56. 

Cour permanente 7 waarden 5,—; 6 waarden 1,75; 4 waardei 
1940 ä 3,35. Luchtvaartfonds a 0,14; 1234 c. "W. v. O, I 0,12 
XlVi c. Curafao I 0,12; Crisis a 0 20; 1 2 ^ Jamboree ä 0,05; MY. 
Regeeringsjub. ä 0,05; 12)4 Willebrord ä 0,09; 12)4 c. Spoor 
0,10. 

CURAgAG 
Herdenking '34 ongebruikt 56,— en gebruikt 62,50. 

SURINAME. 
Do X op brief \. 62,50; ongebruikt ä 57,50. 

OOSTENRIJK. 
Rotary a 45.—; Katholieken \ 45.—! Fis I \ 52,50; Veldheerei 

a 17,—; Fis II \ 14,—. 

DUITSCHLAND. 
5 Mark Reichspost ä 42 50; Weld. 1926 ä 6 75; Weld. 1928 

6,50; Weld. 1931 \ 6.—; 2 Provisorien ä 1,40; Weld. 1932 I 4.-
Wagner ongebruikt 22,50, gebruikt \ 20,—. 

DANZIG. 
10 Jarenherdenking a 75,—; Luposta è 12,50. 

LUXEMBURG. 
1927 Felix a 3,50; 1929 Caritas è 5,50; Caritas 1930 a 10,50 

Caritas 1931 a 12,50; Caritas 1932 a 12,50; Caritas 1933 a 12,5C 
Caritas 1934 a 15.—; Caritas 1935 ä 7.—; Caritas 1938 Èk 6,25 
Willebrordus 1938 i 6,50; Intellectueelen \ 52,50; Caritas 1939 
5,75; Onafhankelijkheid \ 7,50. 

BELGIË. 
Infanterie \ 16.—; Mercier è 80.—; Orval II ä 75.—; Piccar 

\ 2,50; Lorraine \ 27,50; Rubens ä 3,50. 

SAARGEBIED. 
Madonna 1928 a 185.—; Kasteelen 1932 I 75.—. 
Verder series Tchecho; Bulgarije; Frankrijk enz. enz. Egypt 

Huwelijk £ 1, Congrespond. 

QMeA iiecMA p/üina kmaiiteit. 

P. Mastenbroek - Enkhuizer 
Lid Ned. Ver., De Philatelist, Zuid-Limburg, Phönix (Basel). 



NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 105 

^Ê^m^^^m^^,, ^ ^ ^ f c A,,Ék <h ^kmé^^ 

Onze volgende veiling 
welke nu reeds In bewerking is 
wordt in April gehouden. 
Inzendingen kunnen tot 10 April 
gedaan worden. 

Aanbieding Nederland 
1852 5 et. 

10 et. 
15 et. 

1864 5 et. 
10 et. 
15 et. oranje 
15 et. donkeroranje 

1899 7K et. Tête Bêche 
1906 1 + 1 et. 1 
r.B.C. 3 + 3 et. > ongest 
bestrijding 5 + 5 et. ^ 
1913 50 et. 

1 Gld. 
1923 Toorop paar 
1924 Tentoonstelling 
1924 Weldadigheid 2 et. 

7% et. 

ƒ 2.25 
ƒ 1.50 
ƒ 1 2 . -
ƒ 0.65 
ƒ 0 50 
ƒ 9 . -
ƒ 1 1 . -

ƒ 0.75 = 

empeld 0.80 

1.50 =•■ of 
1.40 
2.50* 

12.50 

1926 Weldadigheid Serie compl. Postfr. 
1927 Roode-Kruis 
1928 123^ et. Huygens 
1930 Rembrand 
1931 70 en 80 et. 

Zomer 
1935 
1936 
1937 
Idem 12>$ et. 
1938 
1939 
1940 6 St. 
WiUibrordus 12>^ 
Spoorweg liy. 

zegels. 

Portzegels. 
1894 6% et. 
1910 2 : Cc. 
de Ruyter J4 op 1 et. — 
1912—22 V, et. 

I K et. 
4K et. 
5% et. 
7 et. 

50 et. 
1923 Hu'.ppostzegc's 1 op 3 
Tête-Bêehe 10 op 1>A et. 
Paren 12/{ op 5 et. 
Armer.wet 1% et. zwait 

- 25 op K et 
0.02 
0.08 
0.10 
0.12 
0.12 

— 25 op 7'/. 

of ° 

0 

12.50 
0.08 0.08 
0.30 0,30 
1.25 
2.— 2 — 
— 0.40 
1.10 0.90 

0.25 

0 65 
0.55 
0.45 
0.18 
0.45 
0.40 
0.40 
0.12 
0.15 

1.90 2.— 
1.— 
4.25 
0.02 
0.08 
0.10 
0.12 
0.18 
0.08 

et. 4 st. 0.32 
0.30 0.35 
0.50 0.60 

0.40 
1894 Porrz.^els ^ cc. per 100 ƒ 2.50 gestempeld 

3 et. per 100 ƒ 
P O R T O EXTRA. 

9.— aan vellen 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwstrool U en N. Blaak 93 — Rotlardam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24i92. 

_ Bankrekening R. MEES & ZOONEN, Rotterdam. 

%w^^^^if^t p̂ fi ^1 ^^0^p^ß0^^ *p ^ ^ 

> 

■^ ^ ' ^ ^1 

 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A*tlKIIH( l<fc<fcÉfc 

I 

IPßDJISILDJISir 
NEDERLAND EN KOLONIËN 1941 

met aanvulling en verbeteringen 
wordt U na storting van 45 et. 
op girorekening 247130 franco 

toegezonden. 

IgOilLF l§©ËÎ ËIMIA 
PRINSENSTRAAT 60 
(HOEK JUFFROUW IDASTRAAT) 
DEN HAAG ■ TEL. 110319 

TE KOOP 6EVRMGD: 
PARTIJEN ZEGELS 
EN C O L L E C T I E S . 

" 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

8.3C 
7.— 
3.60 
1.40 
1.20 
0.60 
1.80 

ƒ 1 2 . -
ƒ 0.70 

E^n^ros-Aanlbieclitié. 
BELGIË. 

Winterhulp per 10 Series ƒ 15.50 
Winterhulp per 10 Series op Luxe bladen ƒ 17.— 
Spoorserie met opdruk B. per serie ƒ 20.— 
Nieuwe koerseerende spoor per serie ƒ 14.50 

FRANKRIJK. 
Secours 4 waarden per 10 Series 
Prisoniers per 10 Series 
Chomeurs (uit koers) per 10 Series 
4 opdrukken 30/35, 50/55, 50/65, fr. 1/2.50 per 10 
50 cent. Sc Fr. 1.50 per 10 stel 
Mistral Fr. 1 per 10 stuks 
Kankerbestrijding per 10 stuks 
Fr. 20.— nieuw per 10 -.tuks 
Petain met toeslag per 10 stuks 
Toeslag zegels van 

Fr. 7.50 + 2.50, fr. 1 ̂ fr. 2 per 10 stel 
Ader Fr. 20.— opdruk per 10 stuks 

DUITSCHLAND. 
Winterhuip per 10 Series 
As zegel per 10 stuks 
Leipziger Messe per 10 Series 

Vf-rwacht nog diverse nieuwtjes van bovengenoemde landen en 
zi|n direct na verschijnen leverbaar. 

Betere series van Nederland en Europa te koop gevraagd. 
Uitgebreide inkooplijst op aanvraag beschikbaar. 
Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Porto steeds extra. 

a. SOPAR, 
Hssrengracht 227 - AMSTERDAM-C. - Telefoon 46381. 
Postgiro 405968. Qem, Giro S. BB18. 

ƒ 7.80 
ƒ 27.50 

ƒ 15.50 
ƒ 4.80 
ƒ 4.30 



106 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Onders taande advertenties 
zijn u i t s l u i t e n d voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

an^ 
N C S D E : R U A N D t&sz 

Te koop gevraagd nos. i, 2 en 3 op brieven 
briefstukjes of losse exemplaren met duidelijk 
leesbare stempels. Alleen prima exemplaren. 

Aanbiedmgen aan W. MOOY 
St. Annastraat 357 — Nijmegen (i 11) 

Kilo en massawaar 
te koop gevraagd

Brieven onder no. 118 bur. v.d. blad. 

T e k o o i ï a a n g e b o d e n : 
Groote partij Weldadigheids en Gelegenheids

zegels van Nederland, vele complete series 
maar ook losse waarden. 

Brieven onder no. 11 j bureau v d blad. 

Ter aanvulling verzameling gevraagd 
hoogere waarden en weldadigheid series van 

Nederlond en Koloniën. 
Zichtz of aanb met volledige omschrijving 

en prijs aan : H van T H I E N E N 
Jan van Galcnstr 36  Haarlem 
Lid no. ^9, O. H v. Z. (114) 

I T e k o o p v o o r m e e s t 
b i e d e n d e : 

Zweden 1924 Postcongres Yv. nos. i63ai94 
Eupen en Malmedy 1920/21 compleet. 

Brieven onder no. l o j bureau van dit blad 

R u i l K o n i n g i n ' 4 0 . 
50 stuks ongebruikt van 30 cent 
wil ik ruilen voor 50 van 40 cent. 
Toegift f 12.50. Ook in gedeelten. 
H . Lansdaal, Koemarkt 13, Purmerend (ro6) 

Te koop voor meest biedende : 
Ned, 1905 l o  g e b r pracht exempl.,1913 o.jo, 
l.,2 jo.IO.pfr , 19202 50,10gebr pracht ex. 
1923 2.50, 5  gebruikt pracht exemplaar. 
Ned. 1913 Armenwet i , 2 , 2 " o , 3 , 5 , 10 opdruk 
in zwart, 1V2 opdruk m rood postfrisch. 
J. H . SCHOL, Oudegracht «3, Weesp. (107) 

Aangeboden België ongebruikt: 
1932 frs. j o ,  291 I stuks f 3,7ï 

„ „ 100, 292 I „ f 8,2 j 
1937 Wapen 418/27, 479/80 12 „ f 0,30 

(, Leopold 42S/3S 8 „ f 3,2 5 
1940 „ 2,so fr. I „ f 0,18 
1937 Ysaye 45Ä/7 2 „ f 0,3c 
1938 Pr. V. Luik 488/9J 8 „ f ; , 7 i 
1939 Memling 512 i „ f 0,95 
1938 Blok no 9 Koekelberg 1 ,, f 1,45 
1941 Weid. nom. 21,— fr. 9 „ f i ,4 j 

Toezending na ontvangst van het bedrag. 
G. BROEDS — Dorplein  BUDEL 
Lid „Breda" Porto tot f 10,extra, ( i io ) 

Te kodp ie 2 ; boekjes Ned Ver. met ong 
300c betere z uit verz en 9 boekjes met ong 
I joo Ned. ea kol Prijs f 750.. 
26 mooie verz. Ned. voörnl ong Prijs f 150.
3e groote partij dbl Ned. en iBcfië Bod gevr 
T e bez na afspraak. Ir A. C. de FREMNE 
Gijsbr. v Amstelstr. 5  Hilversum (116) 

Gevraagd (Evt. ruil): 
E G Y P T E 

Alles. Ook lectuur. 
M. D. POSTMA, Spoorstraat 130 

LefeUwarden, (12e) 

TE K O O P of IN RUIL 
Aangeboden : Kon.MOongebr. 15, 
22V2 en 40, gebr. 22V2 en 40. Kind 
1940 4 et. gebr. en ongebr. per 100. 
Gevraogd: Kon. '40 ong. 20,25,30. 
Zomer '40 Roode opdruk ZYz per 
100 gebr. Kind '40 2V2 et. gebr. of 

ongebruikt. (123) 

J.A.HOEKENDIJK Jr. 
Camplaon 36, Heemstede. Postgiro 223093. 

Z e L D Z A A M ! 
Te koop vjoi meestbicdende. 

(minimum bod f 12.—) 
Grosser Ganzsachenkatilog 1928 van 
Dr. Ascher (gebruikt in 2 deden) 

Ook ruilen voor goede series Ned en kol. 
J. Velleman, Nieuwstr 5, Hengelo (O ) (98) 

X e K o o p 
Pracht ver?, Frankrijk en kol. Yv. fr. 17000
f250, Ned. en kol. cat. f 650.f 300  Cour 
Permanente 1940 f 5.. Ned '4o i j et. ong 
3 j c. ld , 2 2I/2 c ld , 60 c ld , 40 c. ld f I 00. 

Brinkman Hooghuizen 
Huizen N . H . (99) 

Bod gevr, op postfr.: i t /m 10 c. Bandoeng, 
I ex. 4 z. rolt. 7'/2 c. 3 g , bl. v. 6 x f i '24 
Indruk perf wél zichtb., verticaal, maar nergens 
dóór papier bl v 4 7V2 rd 26 met zijrand 
en telcijfers V. naaiïtl veI , fo tDphi I . ' p , bl. 181, 
JO rolt zegels z w m 10 cent gebr. (loo) 
C. W. H. Croes, K ampdijkl. 10, Vught,G. 63751 

B o d tfevraaMd 01?: 
N e d . I n d i é No. 171 van spec cat. 1936 

spiegeldruk achterj^ijde: blad van 
roo der ii^U op 20 c. 

N e d e r l a n d Luchtpost no 11 gevlogen brief 
naar Afrika en teiugPhil. gefrank. 

J. KATS, Fredenkspark 12, Haarlem. (103) 

2de keus Nederland en Kol. steeds 
te koop gevraagd. Speciaal de betere 

soorten. (124) 
J. C. PEEN 

Kerkepad 4, Nieuwendam. Bewoar dit adres. 

T e K o o p é e v r a a é d : 
Wilhe'mina 1940, ToDrop, Roode Ki uis. Olym

piade, Rembrandt, Tentoonstelling 1924, Cour 
Permanent 1940, 2V2 op 10 gld (2x) 1920 
Brieven m. prijsopg a a n  J W v. d HORST, 

Aarn. Drostlaan 83, Den Haag (128) 

2 4 i V i a a r t a . s . 
AANBIEDING nr. 7 

Toezending op aanvraag. 
M. D. POSTMA, Spoorstraat 130 

Leeuwarden. (125) 
B o d a e v i * a » é d o p : 

Ned Kind '26, '27, '28, '29, (rolt) , '30, ' 31 , 
'32*Zomer'36, '37 Dorus Rijkersen Goud Gl. 
Ned Indie : Jamboree, A.M V J (beb. J c ), 
Chr.Mil Teh (beb 12'/? c ) , L. d H. 32 en 
'36, alles ongebruikt in blokken van 4 
Brieven onder no. 97 bureau van dit blad. 

Tc OOP GEVRA4GD: 
Alle betere zegels \an België. 

Alsook andere Europcesche landen. 
Offerten met uiterste prijzen te sturen aan 

JACQUES JANSSENS, 
Postzegels, 

Zuidstraat 3, Oostende (België) (44) 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Gratis inlichtingen. Ruilen zonder geld kosten. 
Aangeboden j , 7V? en 10 Lt. Koning gebr. 
ä 2 50 gld per 100 Iposta blok, fgn Seipcl 
Duitsche kol enz Serieuze verz zichtz op 
aanvrage en ref. — W. PEFTERS ( l o i ) 
O. Weurtscheweg j , Nijmegen. Giro 372941 

T e K o o p a a n a e t ï o d e n 
Compl serie Oostenrijk, Hongarije, K u K. 

Veldpost. Yvert No 22 t m 48. 
Alle postfrisch (de 4 Kronen gebruikt met 

klem licht hoek afst) 
Brieven onder no 90 bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd Frankrijk:^ 
Alle zegels uitg 1928hcden gebruikt en ong. 
in elk kwantum Speciaal Luchtpost, Welda
digheid en Herdenking zegels (89) 

S I M O N J . S L U I S 
■Westerstraat 9J  Enkhujzen 

a C i c h t z e n d i n é é e v r a a g d ' 
van echt geloopen of gevlogen brieven of 
briefkaarten in prima conditie gefrankeerd met 
complete series weid  of gelegenheidszegels 

van Ned of Kol. met bijfrank. door 
J. van der WARF (86) 

Nw. Ebbingestraat i i i — GRONINGEN 

T E K O O P 
voor meestbicdende plm 800 series Kind en 
Zomerz , enkele ong. Jub '13 en ' 2 3 ; vele 
andere s en z Ned en Eur. Ook bij kleine 
hoeveelh. Volledige opgave tegen postz, voor 
antwoord. P. VENINGA (87) 

Koningstraat 16 — APPINGEDAM 

A a n g e b o d e n W 
Postzegelboekjes voor 160 zegels 
f 4.15 per 100, porto inbegrepen. 
P. B. Versteeg  Mai kerstraat 7 
Rotterdam (Z.)  Telefoon 71492 

T e R o o p g e v r a a g d 
Nederland, Kinderz., Koningin '40, 
Overdrukzegels '40. Alle waarden 
gebruikt. Ook bij kleine hoeveelh. 
Brieven met prijs onder No. 91, bur v d bl 

O E I V E i W A R K E l V 
jo ore  s Kronen Yvert no 222 t /m no 226 
Deze serie, welke reeds een waarde van f o 60 
vertegenwoordigt, wordt bijgesloten in mijn 
betere pakketten. Deze pakketten bevatten 
resp iooijo200 zegels meerendeels gr form, 
en gelegenheidsz De pnjs bedraagt resp f i 
f i . jo en f 2 JO Proef pakket inh 50 s t , w o 
2 cpl gelegenh s Denemarken slechts f o jo 
Grijp deze kons en bestel nog heden ■ 
Maak kennis met de prachtige amenstelhng 
en U bestelt meer 'Toez geschiedt franco, na 
storting van het versch. bedrag op mijn postr. 
no 368980 E. F. H. BRUINS (108) 

Kettingstraat 61 b — RotterdamOost 

T E K O O P 
Kon. z. '40 ong : 5 a . 0.09; ZVa « . 
0.12; lOct. 0.22; 12V2Ct. 0.20; 15 et. 
0.28; 20 et. 0.44; 22Vj et. 0.65; 25 et. 
0.65, 30 et. 0.70. Opdruksene gebr : 
nVaet . 0.60 en 20 et. 0.80 p. 10 st.; 
Kinders. '38 en '39 en Zomers. '38 
en '39 aangeb. in ruil voor Toorop. 
Dudelangeblok Luxemburg 2.40; 
Nansens. Noorw. ong. 0.95; Lech
tenstein Joh. II, 3 franc, f 9. p. st. 
Prijzen vrijblijvend. Porto steeds ex. 
BIJ aanvraag s.v.p. antwoord porto 
bijvoegen. Toez. uitsl. na ontvangst 
bedrag op giro 2 6 5 5 7 9, t. n. v. 

J. L KLEIN ('̂ >) 
Stationsstraat 89  < PELDOORN 

Gomstrookjes „Postfrisch Nr. 1" 
(f 0.75 per verpokking), 

KORTINGEN 
1024 pakjes 12 ' / , 
2559 pakjes 20 V> 
60 en meer 25 o 

Mits vooruitbetoold. Franco toezending. 

etaal voor Nederlandsche oorlogsuitgiften 
1939, 1940, 1941 betere prijzen. 

Raodpleeg vóór U verkoopt: 

L J. A. LUDEKER 
Importeur van gomstrookjes Postfrisch Nr i 
V. Oätodestroat 209 ~ AmsterdamZuid 

Postgiro 353322 

The Dutch Stamp Trade 
Koningsplein 30, Den Haag 

*ó, Zat&idag^ó, na 1 uwc geóioten. 
(95) 

Hierbij laat ik interessenten weten, met ingang van 
15 Apr i l 1941 mijn postiegelzaak te eindigen. 
Verzoeke na dien datum mij geen aanbiedingen 
meer te willen maken of eventueel bestellingen op 

vroegere advertenties te willen doen. 

JOHK GOEDE 
Brederodestraat 46  Amsterdam W.  Tel. .85496 

Frankeer Philatelistisch 
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A T T E N T I E ! 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 

Geperforeerde roltandmg zegels te ruilen 
of t e koop gezocht 

Bod gevr op no i 2 en 3 Ned in paren en 
Z A A N D A M , IS v e r p l a a t s t v a n op verz Ned Indie ruim 425, Curafao r u m 

CzarinaStraat naar 1 ̂ ^ï Suriname ruim 2jo diverse zegels 
' Ook elk deel afzonderlijk Jos MAUSSEN 

Bur^ Ceulenstraat n a Maastricht tii"?) WESTZIJDE 162. 

GEVRAAGD 
Kon 1940 40 et ongebruikt a 80 cent 

Tooropsenes weldadigheidsseries Suriname 
Desgewenscht in ruil voor weldadigheid Neder 

land en Luxemburg 
J L KLEIN Leeraar Boekh M O 

Stationsstraat 89 Apeldoorn (122) 

Offerte gevraagd van nieuwe Europa uitg. 
(gelegenh 2 ) per 10 2 j jo compl s Winter 
40 Zomer 41 velafst Ook andere Winters 
en Zomers Traliesz hoogere waarden onberisp 
Aong 100 stel Wmte i ' 40 100 id Zomer '40 
beide o rg voor meestb Postz h „Exelsior", 
Mr W de Sitterstr ja, Groningen ( n ? ) 

^ «Bh 

W I J V R A G E N TE KOOP: 
Alle soorten gelegenheids- en weldadigheidszegels 

van Europa Bij voorkeur modern goed. 
Aanbiedingen met prijs aan: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM 
Suriname aan 31 
Tel. 4 3 2 3 . Giro 1700. 

é^ms" nm' mß wm mß n 

Filiaal AMSTERDAM 
Gravenstr. 17 a/d. N. Kerk. 

Tel. 47103. 

per loo 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 stuks) „ „ „ f 50 — 
Tsj SI Bratislava „ „ „ f 2 75 per 100 st f 2 5 — 

G e v r a a g d : Nederland 1940 ongebr per 100 series of meer 
Cour Permanente I en 11 „ „ „ „ „ 
Zomer 1940 gebruikt „ 1000 , „ „ 
Kind 1940 „ „ „ „ „ „ 

Ook interesse voor afzonderlijke waarden 1940 ongebruikt 

Postzegelhandel H . S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

)M MISVERSTAND TE VOORKOMEN 
3ndergeteekende ROELF BOEKEMA 
s met meer aan de N.V. Bastiaanse & 
3oekema's Postzegelhandel verbonden, 
loch alleen gevestigd: 

Gravenhage - Prinsestraat 60. 
iTelefoon 110319. Giro 247130. 

R O E L r F B O E K E J U A . 

Postzegelhandel vraagt voor 
haar filiaal te Amsterdam 
flink Amsterdamsch meisje 

om als verkoopster opgeleid 
te worden. 

Brieven met volledige inlichtingen, verl . 
sal etc o n d e r letter H, Bur v d blad. 

z o o i v A i M o D E : V O O R R A A D S X R B K T 
Alle Kinderzegels 1923/1939 17 series, 67 waarden f 16,— 
Alle Kladerzegels in r o l t a n d m g 8 senes 31 waarden f 18,40 
Alle Zomerzegels 1935-1940 6 series 28 waarden f } j j 

Alle overige zegels Nederland en Kolomen prijs op aanvraag 
Postzegel voor antwoord bijsluiten 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451 Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandtl, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

BOD GEVRAAGD 

3p Ka-Be Album met Lucht-
Dostzegels Europa postfrisch, 

verzameld tot 1933. 
baarde Michel 4000,-- R.Mk. 
5rieven onder nr. 109 bureau v. d. blad. 

Kaufe gegen prompte Kasse und erbitte 
Angebot mit allerauszersten Preisen 

iltdeutsche Kleinstaaten alles bis zu den grossten 
-antaten in Luxuserhaltung desgl von Deutsches 
tiLh, Deutsche Kolonien incl Vorlaufer, Deut-
:he Abstimmungs & Besetzte Gebiete Sämtliche 
' 'ermarken der Welt möglichst in groszeren Post 

'on Niederland sämtliche Kinder incl Sommer
egels, sowie alle besseren Serien & Flugpostmarken 
n^ebote von möglichst 100 Serien jeder Ausgabe 
runa Referenzen KARL H E N N I G , 
102) Briefmarkenhaus, Hamburg 39. 

EUROPA VERZAMELING 
erz biedt aan la Europa verzameling tot 1923 
rima Kwai Veel klassieke op brief en briefstuk 
lies gekeurd Oostenr, Itahe, Finland, Neder-
nd, Hongarije, Denemarken geheel of nagenoeg 
jmpleet Michel 1938 15 854 mark, waarbij 
:gcls tot een mark verwaarl Pnjs 1250 — gulden 
rachtobject voor geldbel. of verder verzam. 

Uitvoerige inlichtingen op aanvrage 
Brieven no 94 bureau van dit blad 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEiVEILIIIIi. 
De Inspecteur der Domei

nen te 's Grav^nhagt zal op 

V[iiil8g28Maaitl94l, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuui der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, veriioopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitien zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (120) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEQELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEQ 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen 

Ik stel voornamelijk belang in ' 

Alles zonder eenige verphchtmg, behoudens 
die van terugzending (Handteekemng) 
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PRIJSLIJST 1941 
NIEUWE UITGIFTEN 

aangekondigd in het vorig nummer, is nog niet verschenen; tengevolge 
van vele andere werkzaamheden, kan het eerste nummer eerst e i n d e 
M a a r t gereed zijn. Het zal aan alle aanvragers gratis worden toegezonden, 
alsmede aan hen, die alsnog een nummer wenschen. 

van Nederland en Koloniën, 45 ets. franco, wa arbij een g r a t i s supplement behoort, waar
tegen de vermelde (en voorradige) zegels thans geleverd kunnen worden. 

zijn onze specialiteit ! Onderstaand een overzicht van de nieuwtjes van den laatsten 
tijd, die bij het ter perse gaan van dit nummer nog voldoende voorradig waren. 

NU 
N U 

N U 
N U 

NU 
N U 
N U 
N U 

-NU 
-NU 
N U 

BELGIË. 
3. Winterhulp 10 c—5 F. 
5. Spoorpakket 10 c—50 F. 

BULGARIJE. 
5. Volksvormers 1—10 Lewa 
6. Gutenberg 1, 2 Lewa 

DUITSCHLAND. 
12. Winterhulp 3—40 Pf. 
13. Emil von Behring 6, 25 Pf. 
14. Dag V. d. Postzegel 6 Pf. 
15. Hitler en Mussolini 12 Pf. 

FRANKRIJK. 
10. Frankz. n.kl. 50, 80 c. 1.50 
17. Pétain 40, 80 c , 1, 2.50 
18. Fr. Opdr. 30, 50, 50 c , 1 F. 

9 
24 

6 
2 

9 
2 
1 
1 

3 
4 
4 

1.80 
17.50 

3.— 
0.15 

2.— 
0.60 
0.50 
0.60 

0.25 
0.80 
0.25 

N U 19. 
N U 20. 
N U 21. 
NU 22. 

NU 8. 
NU 9. 
NU 10. 

N U 3. 

NU 2. 
NU 0. 
N U 4. 
NU 5. 

3.60 
0.30 
0.10 
1.80 

2.— 
2.25 
1.60 

Ader, Opdruk 20 op 50 F. 1 
Kankerbestrijding 2 F. 1 
Mistral 1 F. 1 
Fr. n.t. 20 F. Aigues-Mortes 1 

HONGARIJE. 
Transsylvanië 10—32 f. 3 
Kunstenaars 6—20 f. 4 
Idem, blok * of ° 

LIECHTENSTEIN. 
100 j . Johan II, 3 F. 

LUXEMBURG. 
Opdr. Rpf. compleet 

POLEN (General Gouvernement). 
Post in Osten 6 g.—2 Zty 13 3 . ^ 
N. t. Gebouwen 6 g.—1 Zty 12 2.50 
Roode Kruis 12—80 gr. 4 2.25 

1 8.50 

16 21.-

ROEMENIE. 
NU 3. Balkan Entente 12, 16 Lei 
NU 4. Carol II, n.w. en kl. 2—24 L. 
N U 5. Luchtvaartfonds 1—14 Lei 
NU 6. 10 j . Carol II, 1—32 Lei 
MU 7. Jeugdorganisatie 1—16 Lei 
NU 12. Herd. Codreanu 30 Lei 
NU 13. Idem, Luchtpost 20 Lei 
N U 14. Marin en Mota 7, 15 Lei 

RUSLAND. 
NU 10. Landbouwt. 10—60 kap. 
NU 11. Industriearb. 10 k.—1 R. 

ZWEDEN. 
N U 5. Fr. n. t. 5, 35 öre 
NU 6. Idem, 5 öre 3-z.-get. paar 

ZWITSERLAJMD. 
NU 5. Pro Juventute 5—30 c. 

0.7; 
3.5( 
2.-
2.71 
2.5l 
0.91 
0.61 
1. 

4.2 
2.2 

0.4 
0.1 

4 1.2 
VRAAGT CONDITIES A B O N N E M E N T ! 

FRANKRIJK Onderstaand geven 
zijn en waarbij enk 

168 ° 1925 Moderne Kunst 25 c. 1 O, 
169 ° -1925 Moderne Kunst 75 c. 1 0. 
172 ° 1925 Moderne Kunst II 15 c. 1 0 
174 ° 1925 Moderne Kunst II 75 c. 1 0. 
S7 ° 1927 Am. Legioen 90 c , 1.50 2 O 
237 ° 1928 Jane d'Arc 50 c. 1 0. 
247 ° 1930 Mont St. Michel 5 F. 1 0 . 
263 ° 1931 Prop. Kol. Tent. 1.50 1 O, 
264 ° 1931 Are de Triomphe 2 F. 1 0 , 
286 ° 1933 Le Puy en Velay 90 c. 1 O, 
S9 ° 1934 Cartier 75 c , 1.50 F. 2 O, 
296 ° 1935 Bietagne 2 F. 1 0 , 
297 ° 1935 Normandie 1.50 F. 1 O, 
298 ° 1935 St. Trophime d'Arles 3.50 1 O, 
301 ° 1935 Richilieu 1.50 F. 1 O, 
302 ° 1935 Callot 75 c. 1 0. 
312 1936 Nansenfonds 75-t-50 c. 1 0 
313 ° 1936 Ampère 75 c. 1 0.' 
315 ° 1936 Molen Daudet 2 F. 1 0 . 
S13 ° 1936 Jaurès 40 c , 1.50 F. 2 0. 
326 ° 1936 Oceaanvlucht 1.50 F. 1 0. 
334 ° 1936 Vredeszegel 1.50 F. 1 0. 
335 1936 Werkl. Int. +20/50 c. 1 0. 
340 ° Ski-Wedstr. 1.50 F. 1 O 
341 ° 1937 Corneille 75 c. 1 O 
M2 ° 1937 Wereldt. Parijs 1.50 1 O 
518 ° 1937 Descartes 90 c , 90 c. 2 0. 
519 1937 Sport P.T.T., 20, 40, 50 c. 3 0. 
520 1937 Int. Werkl. 30 c , 90 c. 2 0. 
357 1937 Nansenfonds 50-|-25 c. 1 0. 

ALLE ZEGELS ONGEBRUIKT 
Bij bestelling is het voldoende op te geven: 

361 
362 ° 
371 ° 
372 ° 
374 
375 ° 
376 ° 
377 ° 
S23 
384 
S24 
S24 ° 
389 
391 
392 ° 
393 ° 
394 
395 
396 ° 
397 
398 
399 
400 
401 ° 
402 
403 
426 
427 
427 ° 
428 

TENZIJ 
Frankrijk 

wij nog een maal onze aanbieding van de soorten, die momenteel nog voorradig 
ele prijzen tengevolge van de schaarste gewijzigd werden. 
1937 Inslandh. Ras 65-|-25 c 
1937 Gonst. USA. 1.75 F. 
1937 Noodh. 80 c / l F. 
1937 Iseran-weg 90 c. 
1938 Charcot 65 + 35 c. 
1938 Gambetta 55 c. 
1938 Mijnwerkers 2.15 F. 
1938 Carcassonne 5 F. 
1938 Int. Werkl. 30 c—1.75 
1938 Versailles 1.75 + 75 c. 
1938 Infanterie 55, 65 c. 
1938 Infanterie 55, 65 c. 
1938 Ader 50 F. 
1938 Mom. Santé 55+45 c. 
1938 Champagne 1.75 F. 
1938 Avignon 3 F. 
1938 Fontaine 55 c. 
1938 Kathedr Reims 65 + 35 c. 
1938 Bezoek George VI 1.75 F. 
1938 Vlucht Spanje 65 + 60 c. 
1938 Curie 1.75 + 50 c. 
1938 11 Nov. 65 + 35 c. 
1938 Studentenhulp 65 + 60 c. 
1938 Are de Tr. d'Orange 2 F. 
1938 Bünden-Radio 9 0 + 2 5 c. 
1938 Instandh. Ras 90 + 25 c. 
1939 Trulin 90 + 35 c. 
1939 Césanne 2.25' F. 
1939 Céspnne 2.25 F. 
1939 75j. R. Kruis 90 + 35 c. 
AANGEGEVEN MET EEN ° 

0.20 
0.15 
0.12 
0.04 
0.18 
0.15 
0.10 
0.06 
0.65 
0.50 
0.75 
0.75 
5.50 
0.30 
0.20 
0.08 
0.12 
0.60 
0.12 
0.25 
0.50 
0.25 
0.30 
0.15 
0.35 
0.20 
0,20 
0.40 
0.15 
0.20 

429 1939 Herd. Genie 70 + 50 c. 1 
430 1939 P.T.T. Parijs 90 + 35 c. 1 
432 ° 1939 Exp. N. Y. 2.25 F. 1 
433 ° 1939 lOOj. Photografie 2.25 F. 1 
434 1939 „Enfant,." 90 + 35 c. 1 
435 1939 Eifeltoren 90 + 0.30 c. 1 
436 ° 1939 Tent. Luik 2.25 F. 1 
525 ° 1939 Int. Werkl. 40 c—2.25 4 
526 1939 Natalité 70 c , 90 c. 2 
449 1939 Postmuseum 40 + 60 c. 1 
450 1939 Verl. Zeelieden 70 + 30 c. 1 
456 ° 1939 Langedoc 70 c. 1 
527 1940 Onze Soldaten 40 c , 1 F. 2 
459 1940 Overzee 1 F. + 25 c. 1 
529 1940 Roode Kruis 80 c , 1 F. 2 
466 1940 Exp. New York 2.50 F. 1 
472 1940 Oorl. slachtoff. 1 + 2 F. 1 
530 1940 Int. Werkl. 80 c—2.50 F. 3 
473 1940 Guynemer 50 F. 1 
531 1940 Noodhulp 1 F./1.75, 1/2.15 2 
532 1940 Nat. Hulp 80 c—2.50 Fr. 4 
533 1940 Kiijgsgev. 80 c. 1 F. + 5 F. 2 

Luchtpostzegels. 
.L5 ° 1930 Marseille 1.50 rood 1 
L6 ° 1930 Marseille 1.50 blauw 1 
L7 1934 Herd. Blériot 2.25 F. 1 

Verpl. Toeslagzegels. 
T i l 1930 Sourire de Reims 1.50 F. 1 4.5 

ZIE VERDER ONDER „NIEUWE 
UITGIFTEN" 

0.2' 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.4 
0.1 
0.7 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.6 
0.4 
0.3 
0.4 
3.5 
0.3 
1.1 
0.9 

0.2 
0.0 
0.5 

HETGEEN GESTEMPELD BETEEKENT. 
en het (Michel)-nummer; bij series het S-nummer; bij nieuwe uitgiften het N.U.-no. 

Mijn prijzen zijn STRIKT NETTO en gelden voor ONBEKISPELIJKE 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. Piijren 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. 

Rost^eëelhandel K. A. HBYiViAINS Jfr., 
POSTBUS 897 R O T T T E R D A i V i - C TELEPOOIV 41869 
S C H I B W Ë G T 7 LID NED. VER. VAN POSTZEGELHANDELAREN. POSTGIRO 11070 



Portugeesche Koloniën. 
u i t een door ons aangekochte uitgebreide 

verzameling PORTUBEESeHE KOLONIËN 
hebben wij ccn serie zichtbockjes samen

gesteld. — Ernstige belangstellenden zen

den wij op aanvraag gaarne deze boekjes 

ter inzage, eventueel opgave van referen-

tiën isj gewenscht. 

POSTZEGELHANDELj 

G.KEISER&-ZOON, 
PASSAGE 25—27 - DEN HAAG. 
GIRO 4262. TELEFOON 11.24.38. 

Z W I T S E R L A N D 1 9 4 0 „Bundesfeier" 
blok, ongetand ongebruikt . . f 8,50. 

Porto extra. 

wat postzegel heet, zoowel collecties 
als serie- en massagoed, tot de duurste 
en zeldzaamste stukken toe. 

Wijf Setatea auUatU 
de hoogste prijzen, aangezien wij voort
durend aanvraag hebben van onze 
binnen- en buitenlandsche relaties. 

vrijblijvend door geheel Nederland. 
Wil. v^efi^u^é^ea 11 
^ ^ dus, mede in {Uw < eigen belang, 

alvorens te verkoopen, Uw offerte 
met kortegomschrijving te richten aan 

W 

PHILATELIE MODERHE 
Zwolschestraat 438, SCHEVENINGEN. 
Telefoon 550201 

V.B. TT gelieve bij Uw offerte ter vermijding van tijdverlies 
datum en uur op te geven van bezichtiging. 

ƒ 3 0 . -

ƒ 

DENKT U AAN VERKOOPEN 
van Uw verzameling of doubletten ? 
'Wij zijn vlotte koopers tegen contante betaling. 

Tevens staan wij voor U klaar met veilen, nl. 

lEDEREN 15en VAN DE MAAND. 

Inzendingen voor deze veilingen tot den 25en van 
de maand. Vraagt toezending van onze gratis 
veilingcatalogus. 

AANBIEDING 
Nederland: 7J4 cent driegaats rolt. zeer 

fraai exemplaar echt gebruikt 
Luxemburg: Duitsch Winterhulp met 

opdruk, 9 stuks, ongebruikt 
Gen. Gouvernement: Winterhulp, serie 4 

stuks, ongebruikt 
Danzig: "Winterhulp 1938, Yvert 246— 

250, gebruikt of ongebruikt 
Andorra: Nieuwe serie 7 stuks ongebruikt ƒ 
Liechtenstein: Serie 1939, 3 stuks com

pleet ongebruikt 
Roemenië: Jubileumserie Yvert 536-546, 

ongebruikt 
Roemenie: Jubileumserie Yvert 536-546, 

ongebruikt 
Roemenie: Jubileumserie Yvert 552-565, 

ongebruikt 
België: Asf id rouw ongebruikt 

Astrid met Kind, ongebruikt 
Memling, gebruikt of ongebruikt 

Zweden: Jubileum Gustaaf V, 5 stuks 
gebruikt 

IJsland: Bloc Christiaan X 
Monaco: Bloc No. 1 
Yougo-Slavie: Bloc No. 1 

2.75 

1.40 

2.50 
0.85 

1.15 

0.70 

1^0 

f 1.75 
ƒ 1.40 
ƒ 1.40 

ƒ0 .75 

f 

1.40 
3.50 
1.40 
1.35 

Levering franco na storting op postrekening 
V & ^ Ä ^ O - 2 8 8 6 0 5 . 
'ift^f'iW'f 

Haga & Harpenau 
Gravenstraat 3 0 - Telefoon 34104. 

AMSTERDAM-C. 

S^ #tW 
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INKOOPLIJST. 
EENIGE VOORBEELDEN UIT MIJN INKOOPSLIJST: 

Toorop 
Kind 1924 
Kind 1925 
R. Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
G. Glazen 
A N V V. 
Zeeman 
Kind 1934 

'1:2r~, 
Ä?fii 

0,S5 
1,70 
2,60 
0,58 
1.— 
1,90 
0,75 
0,55 

Zomer 1935 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
Zomer 1939 
Zomer 1940 
Kind 1936 
Kind 1937 
Kijid 1938 
Kind 1939 
Kind 1940 

0,42 
0,30 
0,23 
0,23 
0,26 
0,22 
0,27 
0,19 
0,23 
0,30 

Cour Permanente 1940 ƒ 3,60 p. serie. 
1 April Wilhelmina 10 waarden ongebruikt ƒ 3,60 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. OB wiir. 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

Telefoon 93489. 

BRiEFMARKDl 
KATALOG 
'm 

GANZE 
WELT 

Froede Catologi 1941 
Wereld Awé f 2,30 
Europa .*^r\ f 1,50 
Duitschland . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 
Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche netto-ver-
koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat-
tarief op aanvrage. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

A.JI.DEWOir, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 934S9. 

TE KOOP GEVßAÄGI 
(Gebruikt of ongebruikt) Nieuwe 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 
1926. Weid 1926 
1928. Weid 1928 
1931. Weid 1931 * „.,Li-Ad.,^, 
1933. Wagner 1933 - W w » ! . ^ 

BLOKKEN. ^ " '" " '^ 
1930. Iposta / ' » C W 
1933. 10 Jahre N è t M f e 

VLIEGPOST. 
1924. Vliegpost 
1930. Zuidamerika 2 w. 
1931. Polarfahrt 
1934. Chicagofahrt 

SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 

(moet gekeurd zijn) 
1928. Madonna Weid. 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. i W l s t ó S s B A - M ; ' 
1923. Masarykjubileum ?' ' ' '% » ' " ^ - f f * w r i 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken i 
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.» w. 
1922. ^ w. 
1925. geh. clt. 
1935. geh. clt. -m^éi' 1 

DANZIG. | « ^ # ' \ * 
1923. Guldenopdr. 
1924. 1 en 2 Gld. oude kl. 
1930. 10 Jarenherd. 
1932. Luposta 
1934. Winterhilfe 
1937. Winterhilfe 
1925/25. Dienst 

ƒ 4( 
ƒ ! 
ƒ < 
ƒ 
ƒ 
ƒ 1 

i 1' ƒ 4 

ƒ 2 
ƒ 4 
ƒ 10 
ƒ 2 

ƒ 2 0 

ƒ 18 
ƒ 4 
ƒ 7 
ƒ 2 

ƒ 
ƒ 2 
ƒ 2 
ƒ 181 
ƒ 31 
ƒ 51 

ƒ 1 
ƒ 2 2 
ƒ ^ 
ƒ M 
f 1 
f 
f u 
f 5< 
ƒ 2) 
ƒ 5! 
ƒ 30( 
ƒ 4( 
ƒ i ; 
ƒ i : 

ƒ IOC 
? 1 5 ( 

ƒ : 
ƒ ; 
ƒ 2! 
ƒ 11 

ƒ 2( 
ƒ 4! 
ƒ 7( 
ƒ 11 
ƒ 2( 
ƒ ' 
f 3: 

Ook alle overige betere Europaseries te koop gevraagd. 1 
Duitsche Koloniën ook gezocht. 1 Voor bemiddeling tot het aankoopen van verzamelingen en lel 

stukken alsmede engrospartijen wordt ruime provisie toegekenl 

A . J . DE W I T 
Konnginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Telefoon 934 
Verzamel.iars verkoopt thans. Prijzen zijn nog nooit zoo h< 
geweest. Geheele verzamelingen gevraagd, voordeel: onmiddelli 
contante betaling, geen kostea^aftfe^,} Vrijblijvend door 
geheele land te ontbieden. % f > 


