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VEILING No. 295, 
welke in Mei gehouden zal worden, 
belooft weer belangrijk te worden. 
Behalve Nederland en Koloniën zijn 
er belangrijke kavels van: 
Duitsche Koloniën, 
Egypte, o.a. Postcongres-serie, 
België, o.a. nos. 1 en 2 postfrisch, 
e.a. Europeesche landen. 
VOOR VOLGENDE VEILINGEN 
kan altijd prima materiaal ingezonden 
worden. De lijst met opbrengstprijzen 
van de 294ste veiling is na overmaking 
van 50 c. verkrijgbaar, eventueel met 
catalogus. 
Lijst yan 1400 prijsvcranderingcn op onze 
NEDERLAND EN | KOLONIËN LIJST 
kost franco 10 c. Compleet met prijslijst 40 c. 
op onze giro 17369 of in frankecrzegcis. 

a . Lr. V A N D I B T E N 
Kantoor: N o o r d e l n d e 3 7 - D e n Haatf. 
T e l e f o o n 11 .48 .36 . Giro 1 7 3 6 9 . 
Winkel: C o o l s l n t f 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 . 

In onze annonce in het Maartnummer 
komt een storende drukfout voor. 

De totale opbrengst onzer 
Februari-veiling bedroeg 

niet f 750,000,— 
doch f 50,000,— 

Onze groote 

April-Veiling 
(3100 kavelingen!!) 

belooft weer een groot SUCCQS te zullen 
worden. 

Lijsten met opbrengstprijzen worden na 
ontvangst van f 1,— franco toegezonden. 

Zooeven verschenen de derde oplaag onzer 
1941 Prijscourant 

Nederland en Koloniën 
met prijsveranderingen. 
Prijs afgehaald 40 cent, 
franco per post 45 cent. 

Comm. Venn. ^ 

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

Philatelistisch Makelaar en Expert. 
ROKiN 40 - AMSTERDAM-C. 
Pottgire 21278. TsUfoen 33324 

L 
N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23. Rotterdam 
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GEVRAAGD 
MASSA EN BUNDEL WAAR 

der geheele wereld in elke hoeveel

heid, alsmede beter seriegoed 
en losse waarden speciaal 

van Nederland en 
Koloniën. 

Th. J. MONTIJN, 
Verbenalaan 3, 
Telefooî  27959. 

Aerdenhout. 
Giro 224846. 

\\ 
Vrijblijvend bezoek door geheel Nederland. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
"Wij zijn steeds kooper van belangrijke verzamelingen 

en Engros partijen. Heeft U doubletten in zegels van 
Nederland en Koloniën en alle andere landen ook de 
betere soorten, maak ons eens een zichtzending, wij 
zijn thans vlotte koopers ook van Wcldadigheidsseries 
b.v. België, Luxemburg, Danzig, Saargebied, Oostenrijk, 
enz. Tevens alle soorten Duitsche Koloniën gebr. en ongebr. 

Te Roop éevraa^d: 
iedere hoeveelheid prima gestempelde laatste 
KONINGIN uitgiften alleen de waarden van 
12V8, 22Vs en 40 et. en tevens nieuwe gebr. 
overdrukzegels boven 10 et. Voor de andere 
waarden geen interesse meer momenteel. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEI, 

p . e . eoRRE^L^ae, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

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

WIJ NODIGEN U UIT TOT EEN BEZOEK AAN ONS NIEUW KANTOOR 
LAAN VAN MEERDERVOORT No. 10 - DEN HAAG. 

JM ofuUacM V€ut dUuefióe cÜëtUen 'Zoek ih te ko4^: ^k^^ 
1. Een complete of grotendeels complete verzameling Europa gebruikt of ongebruikt 
2. Een dito verzameling Overzee. 
3. Een kleinere verzameling Europa of Wereld ter waarde van minstens f 2 0 0 0 . — 

•J . R. PRENT Jr. BEËDIGD PHILATELISTISCH MAKELAAR 

Wy. WMken te &04ffi. tegen catUante ßetaiing.: è' im 

1. Weldadigheid- en gelegenheidseries van Nederland, Europa en Overzee en grote partijen. 
2. Massa en bundel materiaal van Nederland en Europa in grote hoeveelheden. 
3. Kilowaar van Nederland en hei Buitenland. 

Postzegelhandel J. PRENT & Co. 
— _ — I — , i — ^ — , 

Correspondentie efc. uitsluitend 
POSTBOX 6009 , DEN HAAG W. - TELEFOON 114414 - GIRO 258448. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Buitenland, 
per )aar, franco p. post f 6,—. 

Afzonderlijke nummers f 0,50 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

POSTBUS 1  U T R E C H T 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 41 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

20e Jaargang. April 1941. No. 4 (232). 
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BIJ 3, 6, 12maaI plaatsing, m 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 2J/2» 5, 10 7o reductie 
De adminis t ra t ie behoudt zich het 
recht voor adver teu t ien , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weiger ta 

Alle bijdragen van postzegel kundigen, wetenschappelijken en redacuoneelen aard, post 
stukken van Nederland en Kolomen benevens nieuwe uitgiften te zenden aan den 
hoofdredacteur W G de Bas postbus i, Utrecht al wat Nederland en Kolomen 
betreft, aan A M Benders, Maurik (Geld), mr G W A de Veer, Park van Nieu 
wenhoven i j 6 , Middelburg (nieuwe uitgiften) en dr L Frenkcl Eendrachtswep 7 
Rotterdam (portzcgels) buitenland sehe poststukken aan dr E A M Speijer, Pijn 
boomstraat 98, 'sGravenhage, afstempelingen aan J P Traanberg Brouwcrsplein 2 jr 
Haarlem, frankeermichmes aan A van der WiUigen, Laan van Poot 194 % Gravcnhage 
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 Kastein K E König, P C Korteweg, R E P Maier, J G MiUaard, 
mr J H van Peurscm, J Poulie 

Tot het plaatsen van advertcntien het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles wat de uitgave net beheer en de adm ni tratie betreft zich te wenden rot 
L J J Smeulders, Past Oomenstraat 297e Rijen ( N B ) te'ef Rijen 364 (K 1692), 
postrekening H49oo ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

DE FRANKEERZEGELS VOOR POSTPAKKETTEN EN POSTWISSELS 
door A P F DUYNSTEE, Hoofdinspecteur der P T T 

Over het geheel is, meenen wij, de philatelie over de gedragingen 
van het postbedrijf te haren opzichte met ontevreden 

Een der onderwerpen, waarover men het niet eens schijnt te 
kunnen worden, is aangeduid door den titel van dit artikel 

Het steekt de Nederlandsche philatelie in hooge mate — aldus 
de nieuwe Hoofdredacteur in een aan mij gerichten brief — dat 
de zegels voor postpakketten en postwissels, ook die van hooge 
waarde, niet in het bezit geraken van de geadresseerden, maar aan 
de P T T ten goede komen 

„De P T T " , aldus de heer de Bas, „veilt die zegels later en slaat 
daaruit dus een voordeel" 

De Hoofdredacteur verbindt hieraan de vraag, of ik bereid ben 
in een hoofdartikel een beschouwing op dit punt te leveren, dit 
onder verwijzing naar blz 3 van de Haagsche Post van 15 Februari 
j 1 en naar blz 27 van het Maandblad van dit jaar Vandaar 
onderstaande beschouwing 

In de Haagsche Post wordt ongeveer het volgende betoogd De 
Philatelisten klagen er over, dat zij met geen mogelijkheid in het 
bezit kunnen komen van de thans geldige Nederlandsche zegels 
\ an eenigszms hooge waarden Wel is waar worden die zegels gert
qeld en zelfs veelvuldig gebruikt bij het verzenden van postpakket
ten, maar de Nederlandsche postenj"èn behouden dat gedeelte der 
kaart, waarop de zegels zijn geplakt Zorgvuldig worden die stukken 
bewaard om na eenige jaren op een veiling tegen aanzienlijke 
prijzen aan de verzamelaars te worden verkocht Men k'aagt hier
,over en voert aan, dat de postzegel werd verkocht om het vervoer 
\ an het pakket te betalen Met het koopen behoort de postzegel 
het eigendom van den kooper te worden en na afstempeling dient 
het zegel als quitantie 

In dit tijdschrift (N M v P h ) komt op blzn 27 en 28 van dit 
jaar over hetzelfde onderwerp een klacht voor van de Enschede
sche Philatehstenvereeniging 

De zienswijze der hoofdredactie op dit punt spreekt uit een 
onderschrift, waarin het volgende is te lezen: 

„De zegels behooren den geadresseerde toe en niet aan de P T T , 
die ze zich eigendunkelijk ten onrechte toeeigent. In verschillende 
landen van Europa komen bedoelde zegels dan ook in het bezit 
van den geadresseerde, door de kaart of den postwissel door perfo
ratie te voorzien van een strook waarop de postzegels worden 
geplakt, de strook wordt afgegeven aan den geadresseerde, de rest 
\ an de kaart behoudt de posterijen 

Ook zouden de zegels op het pakket zelf kunnen worden 
geplakt". 

Ik zou zeggen dat is duidelijke en besliste taal en het is de 
moeite waard, vast te stellen, of de Nederlandsche P T T werkelijk 
zoó onnederlandsch handelt, dat zij zich anderer eigendom 
„eigendunkelijk en ten onrechte toeeigent". 

Laten wij beginnen de zaak van den postalen gezichtshoek uit 
te bezien, om daarop de opmerkingen van meer philatelistischen 
aard te laten aansluiten 

Duidelijkheidshalve zullen we de pakketpost en den postwissel
dienst afzonderlijk behandelen 

PAKKETPOST. 
In het Ontwerp der pakketpostwet voor binnenlandsch verkeer, 

ingediend bij Koninklijke Boodschap van 28 September 1880 
kwam mets voor over de wijze, waarop het recht of het port moest 
worden gekweten 

De Memorie van Toelichting zegt, dat voor de frankeering (lees 
dier postpakketten) van dezelfde zegels als voor de frankeering 
van brieven gebruik kan worden gemaakt 

In het Voorloopig Verslag werd gevraagd, of het geen aanbe
veling zou verdienen in de wet uit te drukken, dat men de vracht 
ook voldoen kan door het aanhechten van postzegels 

In aansluiting hierop formuleerde de Regeering een dienover
eenkomstige bepaling in artikel 2 

„Het port wordt bij vooruitbetaling, door middel van postzegels, 
door de afzenders op de pakketten vast te hechten, gekweten" 

De wet van 21 Juni 1881, Staatsblad nr 70, waarin deze bepaling 
was vervat, trad in werking op 15 Maart 1882 

Inmiddels zag de postadministratie in, dat het p'akken van 
zegels op de pakketten zelf zeer onpraktisch zou zijn Immers de 
verpakkingen zijn dikwijls te oneffen of te g'ad, de vorm der 
pakketten zelf leent zich hiertoe \aak niet De bewerking der 
pakketten geschiedt aan de hand der kaarten Werden de zegels 
op de kaarten gehecht, dan was ook de contró'e op de juiste 
frankeering voor de verzending en ook de latere controle gemak
kelijk uitvoerbaar 

De in 1882 uitgevaardigde administratieve voorschriften, trachtten 
dan ook het onpraktische voorschrift der wet te ondervangen door 
te bepalen 

„De door middel.van frankeerzegels te kwijten porten of rechten 
worden, bi) voorkeur door of vanwege den afzender, op de adres
kaart \ astgchecht Niettemin moet er in worden berust, indien de 
frankeerzegels . op het pakket zelf zijn geplakt." 
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Aldus is de zaak voor het binnenland gebleven tot 1916. De 
praktijk was, dat in vrijwel alle gevallen de zegels op de kaart 
werden geplakt. 

Toen de wet van 1881 toch moest worden gewijzigd, werd de 
boven weergegeven bepaling van artikel 2 aldus gewijzigd: „Het 
port wordt bij vooruitbetaling op door Ons te bepalen wijze 
gekweten." )̂ 

Omtrent deze wetswijziging zegt de Memorie van Toelichting: 
„Het is in de praktijk vrijwel regel, dat de frankeerzegels, ver

tegenwoordigende het voor de postpakketten verschuldigd port en 
lecht, op de adreskaarten worden gehecht, welke bij de pakketten 
zijn te voegen, omdat de vorm van vele pakketten en de gebezigde 
verpakkingsmaterialen zich dikwerf slecht leenen voor de aanhech
ting van frankeerzegels en het voorts voor de postadministratie 
noodig is controle op de verantwoording van de porten en rechten 
te kunnen uitoefenen. 

Deze wijze van kwijting heeft geen steun in de wet, zoodat het 
wenschelijk is ter zake een voorziening te treffen." 

In aansluiting op het nieuwe wetsartikel bepaalde artikel 6 van 
het K. B. van 15 Augustus 1917: 2) 

„De bij vooruitbetaling verschuldigde porten en rechten 
worden voldaan door middel van postzegels, te hechten op de bij 
de pakketten behoorende adreskaarten en hiervan niet te scheiden 
door de gebruikers van den postpakkettendienst." 

Hoe staat de zaak nu voor het internationaal verkeer ? 

Met ingang van 1 April 1882 kwam tot uitvoering het pakket
postverdrag van Parijs d.d. 3 November 1880. 

Omtrent de wijze van kwijting van porten en rechten bepaalt 
deze conventie niets. 

De documenten van de gehouden conferentie zeggen op blz. 139 
slechts het navolgende: 

„La question de savoir si 1'affranchissement doit être opéré en 
timbresposte est une affaire de reglement interieur." 

De postdiensten waren alzoo niet verplicht de geheven porten 
en rechten door postzegels te verantwoorden. Maar als men een
maal postzegels gebruikte, kan men meenen, dat de verplichting 
bestond, die zegels op de adreskaart te hechten. 

Immers het model met den tekst der adreskaart was vastgesteld 
bij Verdrag (i.e. in een bijlage van het uitvoeringsreglement). Het 
model — een onderdeel van het Verdrag — bepaalde en bepaalt 
ook thans nog (Buenos Aires 1939) de plaats van de zegels. 

Hieronder is het model (B) van Parijs gereproduceerd. 

B . /fn>, j '.•>Pr ' 
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)̂ De woorden „bij vooruitbetaling" werden nadien geschrapt, 
om de verplichte vooruitbetaling te doen vervallen. Bij betaling 
van het port door den geadresseerde wordt dit verantwoord door 
portzcgels (derhalve niet door frankeerzegels)op de adreskaart. 

) Thans artikel 5. § 2, lid 1 van het K. B van 18 September 1919 
(Staatsblad nr. 574), dat vrijwel gelijkluidend en in strekking onver
anderd is. 

De hierboven toegepaste redeneering is echter voor bestrijding 
vatbaar. Wij komen daarop hieronder terug. Inmiddels, de Neder
landsche postadministratie wilde de zaak solieder geregeld hebber 
en diende op het congres te Rome (1906) een voorstel in, strekkendf 
om in het corpus van het Reglement zelf neer te schrijven: 

„Les timbresposte pour l'affranchissement des colis doivent êtrs 
appliques sur Ie bulletin d'expédition". 

„Motifs: 
Quoique Ie modele du bulletin d'expédition indique que Ie 

timbresposte pour l'affranchissement des colis doivent être appli
ques sur ce bulletin, il arrive que Ie public les appose sur Ie colis 
parce que ni la Convention relative aux colis postaux, ni son Regle 
ment ne s'opposent ä ce mode d'application. Il parait done utili 
d'insérer une disposition a ce sujet dans Ie Reglement." 

Ondanks zijn goede bedoelingen heeft Nederland de zaak doo 
dit voorstel niet verder gebracht. Integendeel ! Het was voora 
BritschIndië, dat zich verzette, met de opmerking, dat daar t 
lande zoowel in het binnenlandsch als in het internationaal verkeet 
de zegels steeds op de pakketten werden gehecht. 

De Nederlandsche afvaardiging trok haar voorstel in. Met dat ^ 
moet uit de aan de intrekking voorafgaande discussies worde) 
afgeleid, dat het Congres van oordeel was, dat BritschIndië i.e. nie 
in strijd met het verdrag handelde. M.a.w. het voorschrift, gegevei 
door het modeladreskaart, heeft dan slechts deze beteekenis: 

Als in het internationaal verkeer het afzendend land zegels ge 
bruikt en deze op de adreskaart hecht, zoo plakke het die bij voor 
keur op de aangegeven plek der kaart. 

In 1920 op het congres te Madrid kwam Duitschland op het geva 
terug. In eenigszins anderen vorm was het Duitsche voorstel v.i' 
1920 een herhahng van het Nederlandsche van 1906. 

Bij gebruik van zegels moesten die worden gehecht op de kaan 
ter aangegeven plaatse. Nadrukkelijk was daaraan toegevoegd: 

„Toutefois il n'est pas admis de colier les timbres sur Ie coupoi 
du bulletin d'expédition." 

In de toelichting zegt Duitschland, dat het o.a. beoogt geschillei 
te voorkomen met het publiek, „qui reclame comme lui apparte 
nant les timbres appliques sur Ie coupon i detacher par Ie destina 
taire". 

Andermaal verzetten zich de afgevaardigden van BritschIndië ei 
van Egypte, die verklaarden de beoogde werkwijze niet te kunn"; 
toepassen, zulks in verband met hun exploitatiemethoden. 

Ook in 1920 werd het voorstel teruggenomen. 

In deel II, blz. 422, van de documenten van Londen (congres vat 
1929) lezen we, dat de bevoegdheid der diverse administraties on 
de zegels, hetzij op de adreskaart zelf, hetzij op de strook te plakken 
gehandhaafd blijft. 

Sindsdien is deze geschiedenis op de congressen niet meer te 
sprake gekomen. 

De conclusie is dus deze, dat in het internationaal verkeer elj 
land vrij blijft, de porten en rechten al dan niet te laten kwijtei 
door zegels. 

Stelt een land zegels verplichtend, dan kan het van de afzender 
in dat land eischen, dat ze worden gehecht op de aangegeven plaat 
der kaart. Het kan niet verhinderen, dat een ander land ze in da 
verkeer laat hechten op het pakket zelf of op de strook der kaan 

In aansluiting hierop bepaalt artikel 268 van onzen Postgids (3 
supplement 1940), dat de porten door middel van postzegels op d 
adreskaart (dit is op de adreskaart zelf en niet op de strook) worde, 
verantwoord en artikel 305 van dien gids, dat de frankeerzegel 
niet door den geadresseerde van de adreskaarten mogen wordei 
verwijderd. In voorkomende gevallen bestaat de bevoegdheid om d 
pakketten niet uit te reiken, vóórdat de adreskaarten ongeschonde 
zijn teruggegeven. 

Het geval, dat een pakket uit Egypte, BritschIndië of Chin 
wordt ontvangen met de zegels op het pakket zelf, blijft ongemoeic 
Evenzeer het geval, dat een kaart wordt ontvangen met zegels o 
de strook. 

♦ IFi^AI^I^IEli^ PIHIBILÄirilLllSirDSCIHI 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

POSTWISSELDIENST. 
Binnenlandsch verkeer. 

De binnenlandsche geldverzending door middel van een soort 
lostwissel is in ons land van vrij ouden datum, vermoedelijk einde 
er 18e eeuw. 

Voor ons doel beperken we ons tot de Circu'aire der Posterijen 
an 20 Juni 1871 nr. 824, welke een instructie inhoudt over de 
linnen'andsche geldzendingen door middel van postwissels. 

Zulks naar aanleiding van het K. B. van 17 Juni 1871 nr. 19 
.raarbij werd bepaald, 

dat van 1 Juli 1871 de binnenlandsche postwissels door de zorg 
er postkantoren „rechtstreeks" zullen worden verzonden aan de 
ersonen voor wie ze bestemd zijn, zoodat op de be'anghebbenden 
iet langer de verplichting rust om zich daarmede te belasten. 
rtikel 26 der wet van 22 Juli 1870 had vooraf het postwisselrecht 

eregeld. 

Door den Minister van Financiën werd een nieuw postwissel
rmulier ingevoerd, dat tegen betaling van Yz cent per stuk ver

rijgbaar was. De formulieren konden door de afzenders zelvcn 
orden ingevuld, voor zoover hun eigen naam en woonplaats en 
c van den geadresseerde, alsmede het geldelijk bedrag betreft. 
Zij zijn tevens ter voldoening van het verschuldigde recht, door 

en van postzegels te voorzien. Hiertoe was op het formulier een 
aats aangewezen. Verantwoording van het recht heeft steeds op 
t lichaam van den postwissel plaats gehad. 
Thans luidt het voorschrift: 
„Het postwisselrecht moet worden voldaan door middel van 

ostzegels, die door de afzenders ter aangewezen plaatse op de post
isselformuüeren worden gehecht" (artikel 195 P.T.T.gids, 3e sup
lement 1940). 

POSTWISSELS. 
Internationaal verkeer. 

Nadat op het postcongres te Bern (1874) de wensch was uitge
roken om zoo spoedig mogelijk een internationalen postwissel

lenst in te stellen, kwam ten congresse te Parijs (1878) een desbe
effende overeenkomst tot stand. Artikel II § 3 van het bij die 
vcreenkomst behoorend reglement luidde: 

, La taxe perfue pour chaque mandat doit être indiquée en 
)nnaie du pays d'origine et a 1'angle droit supérieur du recto 

I titre." 
Op het lichaam (dus niet op de strook, d i. de coupon latcra') 

amt voor: , Indication de la taxe peryue". Vergelijk de reproductie 
in het model (A no. 1). 
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richten, in dezen zin, dat het land van bestemming voortaan van 
het afzendend land Y "/o zou krijgen van het uitbetaalde bedrag 
(model A). 
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De uitvo?ring>bcpa'ingen voor den internationa'en postwissel
dienst van Neder'and hebben steeds voorgeschreven, dat het ver
schuldigde recht door po:tzegels op den postwissel moest worden 
verantwoord. Daar enke'e andere landen op den postwissel het 
bedrag van het geheven recht schreven, werden deze gedrags'ijnen 
vastgelegd te Cairo (1934), door op voorstel van Hongarije op den 
postwissel te vermelden: 

, Application des timbresposte ou indication de la taxe perjue" 
(Model MP 1, Recto). 

/. 

Deze aanwijzing werd op het congres te Weenen (1892) geschrapt; 
t in verband met een nieuwe wijze van verdeeling der te heffen 
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Deze korte historische mededeelingen kunnen wij bes'uiten met 
den tekst van artikel 10, § 1, lid 8, van het huidige postbesluit: 

„De op de postwissels en postbewijzen voorkomende postzegels 
en zcge'afdrukken mogen daar\an door of vanvy'ege de gcbruikerj 
\ an den dienst met worden gescheiden." 

En van artikel 208 van den Postgids: 
„Zijn van ter uitbetaling aangeboden postwissels de frankeerzegcls 

verwijderd en kunnen deze niet worden opgeleverd, dan behoort 
het aan zegels ontbrekende bedrag door de aanbieders in Nedcr
landsche frankeerzegcls op de postwissels te worden verantwoord." 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Tot zoover de geschiedenis der reglementeering van deze zaak, 
waarbij in aanmerking moet worden genomen, dat ook de inter
nationale regelingen kracht van wet hebben. 

Welke zijn nu de moeilijkheden, die ten deze zijn gerezen ? 
Welke bezwaren werden ingebracht ? 
Hoe werd hierop door de P.T.T. gereageerd ? 

In het Voorloopig Verslag (blz. 6) over de postbegrooting 1924 
(gedrukte stukken 1923—1924 nr. 190) leest men: 

„Opgemerkt werd, dat bij verzending van postwissels en post
pakketten bijv. naar Indië, de administratie weigert de postzegels, 
die zich op het formulier bevinden, aan den geadresseerde af te 
geven en deze opnieuw aan verzamelaars verkoopt. Men achtte dit 
onbillijk, daar de postzegels door den afzender betaald en dus diens 
eigendom zijn. Gevraagd werd, of niet kan worden toegestaan de 
postpakketten en postwissels te frankeeren op de strook van het 
formulier, die door den geadresseerde kan worden behouden." 

De Memorie van Antwoord zegt hierop: 
„De meening, dat de frankeerzegels, gebruikt voor de voldoening 

van het recht op postwissels, het eigendom zouden zijn van den 
afzender, kan niet worden gedeeld. Bepaald is, dat voor de verzen
ding van postwissels een zeker recht moet worden betaald en dat 
als bewijs van die betaling frankeerzegels op het stuk worden 
gehecht. Die zegels dienen zoowel als waarborg voor richtige uitbe
taling der wissels, als tot controlemiddel bij de later volgende verifi
catie ten hoofdbesture van de over eenig tijdvak verantwoorde 
postwisselgelden. 

Vandaar ook, dat, wat het binnenlandsch verkeer betreft, het 
verbod tot afscheiding van de zegels in het Koninklijk Besluit tot 
uitvoering van de Postwet uitdrukkelijk is vastgelegd in artikel 8, 
§ 1, 7e lid )̂ van het Postbesluit (Staatsblad 1919 nr. 572) en, wat 
het internationaal verkeer betreft, op het voorgeschreven formulier 
de plaats voor de verantwoording van het recht zich bevindt op het 
lichaam van den wissel en het ontbreken van de zegels als belem
mering voor dadelijke uitbetaling geldt. 

Bij den pakketpostdienst is het behoud door de postadministratie 
van de op de adreskaarten gehechte frankeerzegels met het oog op 
het toezicht op de verantwoording van de porten en rechten nood
zakelijk, De bepaling, dat de postzegels niet van de adreskaarten 
mogen worden gescheiden door de gebruikers van dien dienst, is 
vastgelegd in artikel 5, § 1 *) van het pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919 nr. 574). 

Deze bepaling geldt volgens het te Madrid gesloten Pakketpost
verdrag ook voor de adreskaarten behoorende bij de pakketten, 
welke worden verzonden in het internationaal verkeer." )̂ 

Is deze beantwoording steekhoudend ? 
Naar mijne meening ja, althans wat de conclusies betreft. De wet

telijke voorschriften spreken een dusdanige taal, dat zij aan duide
lijkheid en beslistheid voor die der Hoofdredactie van het Maand
blad (zie boven) geenszins onderdoet. 

Wat de motivecring betreft, zouden wij in de eerste plaats nog 
willen opmerken: 

dat de wijze van verantwoording (incluis de bestemming van de 
zege's, welke hebben gediend ten blijke dat de betrekkelijke kosten 
zijn betaald en aan de schatkist ten goede kwamen) een deel der 
overeenkomst vormt, waartoe de belanghebbende(n) vrijwillig 
toetrad(en). 

En vervolgens: 
dat de postzegel papiergeld is, betaa'middel voor zekere diensten 

van de post") . Maar als de diensten aldus worden betaald, hee^t 

)̂ De op de postwissels en postbewijzen voorkomende postzegels 
en zegelafdrukken mogen daarvan door of vanwege de gebruikers 
van den dienst niet worden gescheiden. 

)̂ De bij vooruitbetaling verschuldigde porten en rechten, met 
uitzondering van de in artikel 8 en in artikel 10, § 4, van dit 
besluit genoemde, worden voldaan door middel van postzegels, te 
hechten op de bij de pakketten behoorende adreskaarten en hiervan 
niet te scheiden door of vanwege de gebruikers van den dienst. 

)̂ De toelichting gegeven in deze alinea, moet op een misverstand 
berusten. Vergelijk hetgeen hierboven door ons omtrent het :e 
Madrid verhandelde is medegedeeld. 

'') Vergelijk Molengraaff Handelsrecht, blz. 534. 

HOLLAND'S EERSTE 

de opdrachtgever nog niet het recht om het gebezigde betaalmiddel 
na volbrengen der opdracht als zijn eigendom te beschouwen. 
Evenmin heeft i.e. de geadresseerde dat recht. Een geadresseerde 
van een pakket heeft aanspraak op het pakket, zonder meer; de 
geadresseerde van een postwissel heeft recht op uitbetaling van het 
aangegeven bedrag, zonder meer. 

De wijze van verantwoording van de porten en rechten is een 
interne aangelegenheid van de pos t ' ) . Zij heeft daartoe ten onzent 
den frankeerzegel, te hechten op de documenten, gekozen ter wille 
van het daarin gelegen belangrijke controlemiddel, èn voor de 
bcta'ing der rechten, èn — bij den postwissel — tevens voor de 
echtheid en onvervalschtheid van den wissel zelf. De Post had te 
dezen opzichte ook andere maatregelen kunnen treffen, zonder 
zegels, bijv. met een stempelafdruk, zooals andere landen ook 
werkelijk doen. Trouwens ook Nederland handelt soms anders, bijv. 
in het apart geregelde postwisselverkeer met Groot-Britannië en 
Amerika. 

De origineele stukken komen bij dit verkeer in het geheel niet in 
handen van den geadresseerde. Deze ontvangt een door de post
administratie van bestemming opgemaakt formulier. De oorspron
kelijk opgemaakte wissel met de opgeplakte zegelwaarden blijft 
in handen der afzendende administratie. 

Nooit is het bij iemand opgekomen, die zegels terug te vragen 
Van hun kant argumenteeren philatelisten met de stelling, dat 

het papier (postwissel) hun door den afzender werd toegezonden 
en dus met den postzegel hun eigendom is evenals een ontvangen 
brief. 

Het onderscheid springt echter in het oog: plakt men eenmaa 
een nummerstrook of een postzegel op een uit te reiken brief of 
pak, dan is er geen verschil van inzicht. De nummerstrook en de 
postzegel zijn een integreerend deel van den brief of het pak 
geworden. Ook uit overwegingen van praktijk zou trouwens niet 
aan losweeken te denken zijn, aangenomen al, dat dit zondei 
beschadiging van den omslag zou kunnen. Maar wordt eet 
nummerstrook of etiket gehecht op een dienstdocument, dat 
tijdelijk bij den brief of het pak is gevoegd, dan gelden deze over 
wegingen niet. 

Bij den postwissel gaat het niet over aflevering van een stuk, he 
gaat over uitbetaling van het geld. 

Bij uitbetaling van het geld ten huize van den geadresseerd« 
(ten plattelande bijv.) geeft de post den postwissel alleen uit hander 
tot het stellen van de handteekening voor kwijting. 

Bij uitbetaling ten postkantore wordt de postwissel slecht 
tijdelijk aan den geadresseerde afgegeven. 

De Hoofdredactie verwijst in bovenbedoeld naschrift, voor 
komende op blz. 28 van het Maandblad, naar de gedragslijn vai 
„verschillende (andere) landen van Europa, waar de zegels var 
postpakketten en postwissels in het bezit van betrokkenen kunner 
komen, doordat zij geplakt zijn op de strook of coupon, welk 
door de geadresseerden mogen worden afgescheiden en behouden.' 
Van het 30-tal Europeesche postadministraties, die tot d 
postpakkettenovereenkomst van Buenos Aires zijn toegetreden, i 
deze uitzonderlijke behandeling voor postpakketten alleen toege 
staan in Zwitserland en Duitschland. Frankrijk, dat den internatic 
nalen postpakkettendienst door de spoorwegen laat uitvoerer 
verantwoordt de rechten niet door zegels. Luxemburg schijnt dei 
laatsten tijd de zegels op- de pakketten zelf te plakken. Volledig 
heidshalve moet worden vermeld, dät Engeland en Rusland nie 
tot de bovenbedoelde overeenkomst zijn toegetreden. Die lande 

') Een duidelijk voorbeeld hiervan levert de gang van zaken b 
den quitantiedienst der Posterijen. 

Aanvankelijk (1870) werd het recht, dat de deposant bij de aan 
bieding van quitanties ter invordering te betalen heeft, verantwoor 
door postzegels op de quitantie zelf geplakt. Deze postze^e 
kwamen dus bij betaling in het bezit van den debiteur, bij niet 
bepaling in handen van den deposant. 

Later (1907) werd dit recht verantwoord op het borderel, waarb 
de quitanties op het postkantoor ter inning werden aangeboder 
De borderellen met de frankeerzegels bleven op het postkantoot 
gingen later naar het Hoofdbestuur, om ten slotte te worde 
geveild. 

Thans (sinds 1919) worden in het geheel geen zegels mes 
geplakt en worden de rechten anders verantwoord. 

FIRMA — VAN DIETEN 
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tot de bovenbedoelde overeenkomst zijn toegetreden. Die landen 
verantwoorden de rechten niet op de kaart. Engeland gebruikt 
trouwens in het binnenland geen kaarten en verwerkt zijn post
pakketten, zooals wij de met de briefpost te verzenden pakken 
behandelen. 

Wat de postwissels betreft, meen ik, dat de mededeelmg der 
Hoofdredactie op een misverstand berust. Mij is geen geval bekend, 
dat een land voor het internationaal verkeer heeft toegestaan de 
zegels op de postwisselstrook te hechten. 

Een dergelijke faciliteit zou ook in de internationale wettelijke 
voorschriften geenerlei steun vinden. 

Zooals reeds gezegd, met Engeland en de Vereenigde Staten 
hebben wij een speciaal convenant, met een aparte werkwijze, 
waarbij het al of niet plakken van zegels op coupons niet aan de 
orde komt. 

De betoogen in onze philatelistische kringen, tegen de gestie der 
posterijen, met wie ze het in het algemeen zoo voortreffelijk 
kunnen vinden, kunnen wellicht mede worden verklaard uit den 
aard der postzegelveilingen, die het Staatsbedrijf houdt. Veilingen, 
die zoodanig zijn ingericht, dat de geïsoleerde verzamelaar er zelf 
moeilijk kan koopen en, vanwege den omvang der kavels, alleen 
geschikt zijn voor de handelaren. 

Dit kan iedereen constateeren door raadpleging der „voorwaar
den voor den openbaren verkoop bij inschrijving, van frankeer en 
portzegels op te . . uur te 'sGravenhage, Korten'. , ■
kade 12." 

Op de laatste veiling waren een 50tal kavels. Het aantal zegels 
per kavel (voor zoover opgegeven) loopt zeei uiteen. Er waren 
kavels van 7000, 4200, 4000 stuks, enz. Wij copieeren hieronder 
een willekeurig gekozen kavel van 3000 stuks Nederlandsche zegels: 

300 
500 
500 

50 
200 

50 
100 
500 
300 
500 
100 

3000 

ad ƒ 1 . -
ad f 0.25 
ad ƒ 0.12 
ad ƒ0 ,11 
ad ƒ0.09 
ad ƒ0.08 
ad ƒ 0.07-
ad ƒ0.07 
ad ƒ0.06 
ad ƒ 0.03 
ad ƒ 0.07-' 

1921/9 
1921/9 
1921/9 
1921/9 
1921/9 
1935/38 
1921/9 
1921/9 
1921/9 
1921/9 
1921/9 

In dit verband is het van waarde, hier aan te tceiiene'i dat de 
I nschedesche Philatelisten Vereeniging in haar betoog vermeld»", 
dat de meeste leden reeds ten deele bevredigd zouden zijn, als de 
postel ijen de zegels voortaan willen veilen ,,ongesorteerd in kleine 
quanta, zoodat ook de verzamelaars individueel of collectief zouden 
kunnen koopen." 

De vereeniging stelt ten slotte de vraag of andere Vereenigingen 
voor actie in dezen zin gevoelen. 

Naar mijne aanvankelijke privé-meening zou in deze lichting een 
'poging kunnen worden gedaan. 

De kavels behoeven, dunkt mij, niet per se uil kleine quanta 
ongesorteerde zegels te bestaan. 

Elke andere oplossing, waarbij de vereenigingen ingeschakeLi 
worden, zóó dat die voor haar leden rechtstreeks van de post 
kunnen koopen, zou — veronderstel ik — eenige bevrediging 
geven. 

Een onderzoek omtrent de vraag, of dat door de posterijen zou 
kunnen worden toegestaan, is aan dit artikel niet voorafgegaan. 
Voorstellen zouden van de vereenigingen dienen uit te gaan, 
waarna de mogelijkheden zouden kunnen worden overwogen. 

Aangenomen wordt, dat het in philatelistische kringen voldoende 
bekend is, dat een ieder bij het Staatsbedri>f der P.T.T. (post
rekening nr. 45100) sinds jaren knipseh van adreskaarten van 
binnenlandsche postpakketten met de daarop voorkomende fran-
keerzegels t./m. 70 cent kan koopen, thans tegen betaling van 
ƒ 10.— per kilo. 

. Blijkbaar heeft deze methode, die toch nog al toepassing vindt, 
den verzamelaar geen voldoening geschonken. Het komt er m.i. 
op aan, een weg te vinden, die ook dezen bevredigt. 

Indien ik er door het bovenstaande in geslaagd mocht zijn, bij 

de lezers van dit orgaan eenige meerdere waardeering te doer-
ontstaan voor de door de P.T.T. ten deze gevolgde gedragslijn, zoo 
zullen deze regels aan hun doel hebben beantwoord. 

Het vertrouwen van den Hoofdredacteur, die van mij een 
objectieve uiteenzetting dezer zaak verwachtte, tnoge ik niet 
hebben beschaamd. 

's-Gravenhage, 14 Maart 1941. 

I. EUROPA. 
ANDORRA. 
Kleurveranderingen: 
50 centimes - brug van St. Antoni (M. 68)van violet m groen; 
2,50 francs - kapel van Meritxell (M. 75) van grijszwart in 

donker vJtramarijn. 
Veranderingen van voorstelling: , 
80 centimes - donker blauwgroen; St. Juliadal (was gro.ni: 

brug van St. Antoni; M. 62); 
1,50 francs - licht rose: St. Juliadal (was ultramarijn: hoofdstad 

La Valla; M. 40); 
2 francs - rood: kapel van Meritxell (was lila: St. Juliadal 

M.41); 
'3 francs - bruin: kapel van Meritxell (was bruin: St. Juliadal; 

Op blz. 74 'scfireven wij, dat d': Belgiiche spoorweg (postpakket;-
zegels een warwinkel-voOr gegadigden vormden. Wij hebben onze 
gegevens ter zake op blz. 74 getoetst aan de verzameling van den 
heer L. H. T h o 1 e n. Kromme Nieuwegracht 41bis B te Utrecht. 
Hieruit bleek ons, dat de serie met tweeregeligen opdruk ,,Bagages 
Reisgoed" van vroeger datum is dan de serie met opdruk „B" m ^ 
c'S aal. Met den opdruk „Bagages- Reisgoed" bestaan t w e e m o 
t i e v e n van het 5 francs zegel, die wij hieronder afbeelden-

5 fr. - violet, opdruk zwart; wapenmotief en 5 fr. - roodviolet, 
opdruk zwart; oud model locomotief (jubilcumserie der Belgische 
spoorwegen; M. 184). 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIËTEN 
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g);J De serie met opdruk „B" in 
ovaal bevat slechts é é n 5 
francszegel  violet, opdiuk 
rood. 

De nieuwste serie bevat niet minder dan d r i e 5 francszegels: 
zwart, roodlila en bruin, alle in het wapenmotief. Het bruine zegel 
I aan de achter (gom1 zijde in den rechter benedenhoek voorzien 
van een stempeltje „B" in ovaal, waarboven de letters „S. N. C. 
I*. B." (Société Nationale des Chemins de Per Belges) en waaronder 
de letters „N. M. B. S." (Nationale Maatschappij Belgische Spoor
wegen). 

l^m M 
"Wij danken den heer L. H. T h o 1 e n voor de beschikbaarstelling 

ter reproductie van de afgebeelde zegels. 
Spoorweg(postpakket) zegel van 10 francs  donkergrijs, aan de 

schierzijde (rechtsonder) voorzien van het stempeltje, omschreven 
bij het bruine 5 francs zegel. 

Wij danken den heer J a n P o u l i e te Amsterdam voor de 
beschikbaarstelling van dit zegel. 

M r . K a s s e Z e g e l , Zwolschestraat 435 te Scheveningen zendt 
ons een knipsel uit het Brusselsche dagblad „Le Soir" van 25 Maart 
1941, waarin omstandig de vóórgeschiedenis beschreven wordt, 
der z.g. „ B e l g i s c h e R o o d e K r u i s h e r i n n e r i n g s 
v e l l e t j e s " met het Roode Kruiszegel van 5 + 5 francs 1939 en 
cpdruk: „Semaine de la Croix  Rouge 1941 —■ Week van het 
RoodeKruis 1941", uitgegeven ter gelegenheid van een philatelisten
beurs op 30 en 31 Maart en 1 April in de marmerzaal van het 
Paleis voor Schoone Kunsten door den internationalen bond van 
postzegelhandelaren. Blijkens aankondigingen in verschillende 
Belgische dagbladen van 16 en 17 Maart werd de gelegenheid open
[isteld, dit velletje te bestellen tegen storting op rekening van het 
Belgische Roode Kruis, met bijstorting van 2 fr. 50 voor aange
teekende terugzending. De praktijk is geweest, dat allen, die pas 
m Zondag 16 Maart van het bericht kennis konden nemen of geld 
konden verzenden achter het net vischten, daar weldra een bericht 
\erscheen, dat reeds op Maandag, 17 Maart de inschrijving was 
gesloten, omdat de geheele oplaag bij voorbaat was uitverkocht en 
verdere geldzendingen aan de afzenders zouden worden terug
gezonden. De verzamelaars werden dus van directen aankoop ver
stoken en gedwongen deze velletjes op de beurs te koopen wat — 
1 aar men zegt — vooruit door de handelaars schijnt bekokstoofd te 
zijn. Reeds werden speculatieprijzen van 200 francs genoemd. Het 
mooiste van de heele zaak is, dat deze zegels, voorzien van een 
n i e t o f f i c i e e l e n o p d r u k , die n i e t van overheidswege 
zijn uitgegeven, o f f i c i e e l a f g e s t e m p e l d m o g e n w o r 
d e n , alhoewel bedoeld zegel n i e t p o s t a a l m a g w o r d e n 
g e b r u i k t . Men heeft hier dus te doen met „maakwerk van parti
culieren", waarop een officieel stempeltje mag worden gedrukt, 
doch dat n i e t voor frankeering geldig is ! 

Verschillende Nederlandsche handelaren hebben besloten, dit zegel 
niet te importeeren. Men kan echter bezwaarlijk beletten, dat het 
ons land binnensluipt en dat fanatiekelingen er hun goede geld aan 
besteden. Men zij op z'ii hoede ! 

DENEMARKEN. 

liiÉÉÉÉlÉlÉM 

Portzegel van 6 öre olijf. 

FRIM/tRKE 
K0BENHAVN 

2 0 .  2 3 , MARTS 1941 

K0benhavn K 
Aa. 

Nr.985 

POSTTgmkMKE. 

yM . / • 

De heer J. Y p e r m a n, Londenstraat 10 te Antwerpen, ons 
bekend door zijn artikelen over „De Nederlandsche Voorafstem
pelingen" op blzn. 26 en 123/'40 zendt ons ter kennismaking een 
omslag, uitgegeven op de tentoonstelling der Baltische Postzegel
vereenigingen van 20—23 Maart 1941 te Kopenhagen en afgestem
peld op den eersten dag der uitgifte. Wij danken onzen Belgischen 
ambtgenoot voor dit kameraadschappelijk gebaar. 

DUITSCHLAND. 
R i j k . 
De heer H. P. v a n O o r s c h o t , Hugo de Grootstraat 26 

te Utrecht stelde ter reproductie tot onze beschikking een speciale 

"<iiii||||||||iii Illllllllll Illlllllllllllllllll"" •iiiiiiiiiiiiiii I Illllllllll miiiimitiiu "iiiillliillllliiii iiill||||||llii"i""iiiiii|||||||ii " llll|||||lliiii"|>"iiiil|||||||lliii""iiiiiiii||||||||iiiiiiii"iMii|||||||||i llllllllllllll 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Mllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII IMIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllimilllllllllllllllllllll Illllllllllll Illllllllllllllll IMIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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to ^ 
' " ^ 

12 Rpf - donkerrood, Rijksjaarbeursgebou /, 
25 Rpf - Pruisisch blauw, centraal station te ^; ip/ i j 
De zegels /ijn gedrukt aan de Landsdrukkerij te ^" <— 

nen in rasterdiepdruk op papier zonder watermerk, 
tanding 14, ontwerp van Erich Stahl te Berlijn Steglitz 

De Fuhrer Duce zegels (blzn 39 en 75) toonen op één 
en hetzelfde vel verschillende kleurschakeeringen van 
mat tot dieprood, toe te schrijven aan de omstandigheid, 
dat dieper geetste cliché's in den drukcylinder meer inkt 
opnemen dan lichter geetste 

Ook ter gelegenheid van de Weener jaarbeurs van 
9—16 Maart werd op 8 Maart een serie van vier bijzon
dere zegels uitgegeven 

f t 

3 Rpf - bruin, Weenen als stad der mode: een elegante 
vrouwenfiguur in wapperende kleedij, die een trap 
afdaalt, 

6 Rpf - groen; Weenen als stad van de jaarbeurs, het 
jaarbeursgebouw bekroond door het stadswapen, 

/ C 

prentkaart, uitgegeven ter gelegenheid van den Duitschen dag van 
den ponzegel 1941, afgestempeld met eenige der vele bijzondere 
stempels, voorstellende de moderne strijdmiddelen en strijdwijzen uit 
den hedendaagschen oorlog "Wij danken den heer V a n 
O o r s c h o t voor zijn medewerking 

Op 1 Maart verscheen een serie van vier bijzondere J a a r 
b e u r s z e g e l s tei propaganda van de voorjaarsjaarbeurs 1941 te 
Leipzig van 2—7 Maart met voorstellingen van belangrijke gebou
wen te Leipzig 

;., Laiij i i i j;-

DEUTSCHES REICH 

3 Rpf - donkerbruin, gebouw der 'naties, 
6 Rpf - donkeigroen, lakenhal, 

12 Rpf - rood, Weenen als stad der cultuur: het hofburg 
theater, waarboven een her met de maskers van blijspel en tragedie, 

25 Rpf - donker blauw, Weenen als poort naar het Zuiden 
ruiterstandbeeld van prins Eugenius van Savoye, Oostenrijksch 
veldheer en staatsman, wiens verovering van Belgrado in 1717 is 
bezongen in het volkslied „Prinz Eugen der edle Ritter" 

Druk van de Landsdrukkerij te Weenen, in rasterdiepdruk, 
ontwerp van Prof Dachauer te Weenen 

WIJ danken consul H e r m a n n E S i e g e r , te Lorch 
Württemberg voor de spoedige toezending van de zegels en de 
N R C voor haar interessante inlichtingen (Avondblad B van 
Zaterdag, 22 Maart 1941, blz 2) 

FRANKEER PHILATELISTISCH. 
|li> il||liiii|||inii||{iMii|||{ii III iiiiiiiiiiiii ii|||iiiii|||iiiii||iiini|| Ill Ill iiiiiiiii iiji ||iiiii|| iiiiiiii iiiiiiii 
iiililiiiiillliiiillliiiiiilliiiiilllliiiilllliiiillllii.illlliiiillliiiiillliiiillliiiiillliiiiiiiliiiiilllliiiillliiiiy 
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G e n e r a a 1G o u v e r n e m e n t . 

Buiten de fchuld van de hoofdredactie 
IS op blz. 73 een verkeerd cliché afge
drukt ter afbeelding van het motief der 
zegels voor de poststeunpunten, vei
nield op blz. 39. Wij beelden hierbij het 
ji'i^te zegel af. 

10, 20, 30 en 50 groschen  allen rood 
in cijfermotief. 

L u x e m b u r g 
Van het 15 Rpf  Hindenburgzegel met opdruk „Luxemburg" 

zijn exemplaren ontdekt met den opdruk op de bovenste helft van 
het zegelbeeld. 

P r o t e c t o r a a t . 

Op blz. 75, rechter kolom, regel 10 v.o. 
leest men, dat het vroegere 2 krontn
Olmützzegel werd „opgedrukt"; dit is een 
d r u k i o u t; gelezen moet worden „o p
g e b r u i k t". 

Hiernevens beelden wij af: 
2 k.  olijfgroen; Pardubitz — zie blzn. 

'to en 75. 

5 k.  groen; Lainsitzbrug met badplaats Bechmg (Bechyne) 
 zie blz. 6; 
6 k.  lila; Adolf Hitlerpkin te Budweis (Ceske Budejov ce) 

 /  b;.'. 6. 

8 k.  grijsolijf, piaristenklooster op het stadsplein van Krem
er — zie blz. 75, 
10 K.  blauw; Loggia S?la te Praag (Prana) — zie blz. 6. 

Uiernevens een afbeelding van het 50 hellcr

zegel  donkergroen in lindentakmotief (zie 
blz. 40). 

ESTLAND. 
Begin December werd de roebel als standaardmunt ingevoeld 

op de basis van 1 Estlandiche Kroon = 1,25 loebel en tegelijkertijd 
werden de Russische postzegels geldig verklaard voor frankeering 
De koerseerende Esti.indsche zegels mogen worden opgebruikt, 
maar er worden gen nieuwe meer in omloop gebracht. Hier zijii 
dus allerlei merkwaardige gevallen van gemengde frankeering 
mogelijk. 

FINLAND. 
De toeslag der zege's, afgebeeld op blz 40, komen ten bate 

VcU den wederopbouw des Lands. Zij zijn, in koperdiepduk, 
door middel van een weinig toegepast procédé gemaakt aan de 
Finlandsche Bank te Helsinki, op papier zonder watermerk; tan
ding 14. 

Het op blz. 40 aangekondigde herinneringszegel van 2 M. 75 aan 
■wijlen president Kallio is verschenen. 

Te verwachten: een nieuwe serie zegels, met waarden tot en 
met 100 M. 

Een zegel van 2 M. 75 | 25 p , viitgegeven ten bate van de 
vcreeniging van wapenbroeders. 

(N R C. V. Zaterdag 5IV'41, Av. D., blz. 2) 
FRANKRIJK. 
O p d r u k k e n : 

lk,|ii>Wüpn»»tl.»)> 

I É É M É É M É É É É É É M « 

W'j beelden hierboven Jen r o o d e n 10 francs opdruk af op 
iüffgncf donkergsoem h%vcn van Saint Malo (M. 388). 

\|OOT^verscheen Fust 1frajiczegcl  lOod met de beeltenis \an 
ni^k^^ff^^èii^^ff^iéK.y^ê'i^%~^M opdruk „| 10 c " ; verder: 

50 L. Copdrjk r o ojy?öp"*?ircJ?i.|i[|fgroen (motief „Pai\") , 
i0 c. (opdruk r o o d ) op 80 c.  oranje (motief „Paix') ; 
50 c. (opdruk r o o d) op 90 c.  ulttamarijn (motief „Paix"); 
1 F (opdruk r o o d) op 1 f. 50  b'auw (motief „Paix"); 
1 F. (opdruk z w a r t ) op 1 f. 25  rood (motief „Paix"); 
1 F. (opdruk r o o d) op 1 f. 40  lila (motief „Paix"). 
De vroegere waardeaanduidingen ' dezer zes zegels zijn, in de 

kleuren van de respectieve opdrukken, d u b b e l d o o r g e h a a l d . 
1 F. (opdruk r o o d ) op 2 fr. 50  groen (motief „Ceres"); de 

vroegere waardeaanduiding is n i e t doorgestreept. 
Wij danken de beeren J a n P o u 1 ie te Amsterdam en 

C 'F. Go d e r 1 e te Roosendaal vooi de beschikbaarstelling van 
deze zegels tei vermelding. 

S t r a f p o r t z e g e l van 5 francs  rood, in het motief der 
strafportzegels 1881/'84 (M. 10 t.m. 23). 

Zegel van 50 francs donker iiltramatijn; C l é m e n t A d e r , 
vcorlooper van de aviatlek (M. 389), 2e druk, op dik papier 
(zeer prijzig: ƒ7.50). 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 



NIEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 117 

»*%!****'»' %i** l i i * iü< i i i 

Twee nieuwe, Zc[;els „Setours National en'.re' aide d'Hiver uu 
Marcchal" (FranicJic W H.zegslt) van 1 ( + 2) francs  donker
hruini 'groep van personen, die met vefeendc krachten een wagen 
Noortduwen en 2,50 (j7,50) francs.^ Islauw,. a'legorijche voor
stelling der hu!pverleeJXJ|igij|öree.&»^Ätoet — links — een boom 
r p den achtergrond. fV. ■'A'' kliX'.'fss.'' 

tun» niitiiiiiiHÉtdiiHiTHr^ir irti 

Nieuw /egel \an 20 francs 
donktrgrijs; een verweerde wal 
n e t bastions aan water. Ontwerp 
en >^iavure van Mazelin, die ook 
hat 1 francs Mistralzegel (zie bl/. 
7 J ) ontwierp). 

De N R C van Zaterdag, 22 
Maart 1941, avondblad B, blz. 2 
schrijft over dit zegel: „Het roept 
herii,Uv,ring op aan het kleine, 

maar in de geschiedenis van branknjk bekende plaatsje Aiques
n n t:s (Aqua Mortuaa, Provencaalsch: Aigas Mortas), hoofdstad 
\ an het canton du Gard, gelegen op 29 km. ten ZuidWesten van 
Nïmcs, enke'e kilometers van de Middellandsche Zee, te midden 
^a'i nog gc'.'xp o'tc^rde zoutmoerassen. 

Tn hoi begin van de 13e eeuw behoorde het dorpje aan de abdij 
\ a i Psa'modi L J Inwijk IX de Heilige kocht het om een eigen 
ha\en aan de Middellandsche Zee te hebben, van waar hij zijn twee 
kiuistcchten heeft cndernomen, m 1248 naar Egypte en Jeruzalem, 
1,1 1270 naar Tunis, waar hij aan de pest is gestorven. Zijn zcon 
liet de plaats omringen door versterkingen met ronde en vier
kante torens, welke goed bewaard zijn gebleven. De havens van de 
Pi^Tcnce en vooral de opkomst van Cette (het tegenwoordige 
S'hte) hebben de plaats het karakter van „doode stad" bezorgd. 
Pc haven is geheel verzand. In 1537 hebben Karel V en Frans I er 
h in samenkomst gehad, die den gronds'ag legde voor hun ver
zoening. Talrijke schrijvers hebben met lof over Aiguesmortes 
gewaagd. Er wonen nog geen 4000 menschen Op het plein staat 
een standbeeld van „Lodewijk den Heiligen". 

Wij danken de beeren C F. G o d e r i e te Roosendaal en 
G. J. P e e 1 e fi te 'sGravenhage voor hun inlichtingen en hun 
beschikbaarstelling van verschillende zegels ter reproductie. 

GRIEKENLAND. 
De serie in 10 v/aarden (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 en 100 

drachmen), uitgege\cn ter gelegenheid van den vierden verjaardag 
d;r nationa'e jeugdorganisatie en oiTischre\en op blz 173/'40, 
verscheen met bezettingsopdruk 

Tegeliik met de serie 1 u c h tpostzegels in 10 waarden, (2, 4, 6, 8, 
16, 32, 45,. 55, 65 en 100 drachmen) met voorstellingen van vliegtuigi n 
boven Grieksche landschappen, afgebeeld en omschreven op blzn. 
7 ' 4 1 , verscheen ook een serie van 10 waarden g e w o n e zegels. 
Ook deze series verschenen thans met bezettingsopdruk voor 
Albanië: „Hellènikè Dioikèsis" ( = Grieksch Bestuur). Wij danken 
den heer J a n P o u l i e te Amsterdam voor zijn inlichtingen ter 
/.■ke en toezending van bedoelde zegels ter kennisneming. 

HONGARIJE. 
De oplaag van het blok kunstenaarszegels, afgebeeld op blz. 41, 

bedraagt 150.000 stuks. 
Serie van vier zegels in lengteformaat ten bate van het lucht

vaartfonds: 
6 1 6 f.  groen; gestyleerde kop van een vliegenier; 

lOJlO f.  lila; jongen met klein vliegtuig; 
20|20 f.  roodbruin; vliegtuig in de wolken; 
32|32 f.  groenhlauw; vrouwekop met drie vliegtuigen. 

(N. R. C. V. Zaterdag 5IV'41, Av. D., blz. 2). 

ITALIË. 
Men vroeg ons inlichtingen betreffende de schijnbare tegen

spraik geiegen in de afbeelding van de drie DuceFührerzege's 
0) b z 7/ en Je aankondiging van een serie van zes dezer zegels 
op b'z 42 

D ; vaarden 10 cent  bruin, 20 cent  rood en 25 cent 
;;.j^n Z'jn (waren) nog niet uitgegeven. 

JOEGOSLAVIË 
T . r ge'cgenheld van de lie phi'ate'istische tenloon^tclling van' 

hji Banaat Kroatië van 16—27 Maart 1941 werden beide hieronder 
afgebeelde stempels in bruinroode kleur beschikbaar gesteld. 

Vier zegels werden uitgegeven ten bate van het huis der post
beambten te Zagreb: 50 ({ 25) p.  boeren en boerinnen in een 
korenveld; 
* 1 d (425 p )  waterval; 

1,50 d (b 50 p )  stadsgezicht; 
3 {+ 3) d.  dom. 
(N. R. C Zaterdag 22III'41; Avondblad B blz. 2). 

LEI LAND. Dank zij de beschikbaarstelling door 
den heer J a n P o u l i e te Amsterdam zijn 
\/ij in staat hiernevens af te beelden het 
5 'atizege!  lichtgroen van SovjetLetland. 
Dit zegel voltooit de opgave van de uitge
ccven SovjetLetlandzegels op blz. 43. 
Deze zege's vertoonen nier meer het 
hakcnkruiswatermerk, zooals dit bij de 
'cge's van Letland voorkwam, doch een 

I ' watermerk, bestaande uit gebogen lijnen, 
volgens het idee van een legkaart. Twee 
Verschillende watermerkstanden, zooals wij 
d.ze vonden bij de zegels van Letland met 
hakenkruiswatermerk kunnen bij dit nieuwe 

watermerk niet voorkomen. 
WIJ danken de beeren J. P o u 1 i e te Amsterdam en G. J. P e e 1 e n 

te 'sGravenhage voor hun opmerkingen en voor de beschikbaar
stelling van het zegel ter reproductie. 

Eind November werd in Let'and de roebel als standaardmunt 
ingevoerd op een basis van 1 Lat. = 12 roebel. 

Het veizaine'gebied der speciaal Letlandsche zegels kan als afge

sloten worden beschouwd. 
LITAUEN 

lUCT 
E l K T « WA 

kMMMWMS^Hii 

Hiernevens beelden wij af het 10 centu
zegel groen met rooden opdruk „b T S.R." 
\an SovjetLitauen. Dit zegel vokcoit de 
opgave der uitgegeven SovjetLitauen
zegels, vermeld op blz 78. De i^eer [ c •
P o u l i e schrijft ons, dat hij de la.u'te 
weken verschillende brieven uit S.ivic'
Litauen heeft ontvangen, die gefrtnkeerj 
waren met de nieuwste Sovjc, Ru'sischo 
zegels, o.m. met de Perekopserie. Men 
gebruikt dus blijkbaar de oude Litausche 

zegels, de SovjetLitausche zegels en de SovjetRussische zegels 
naast en door elkaar, hetzelfde verschijnsel, dat men in Letland 
waarneemt, waar ook de oude Letsche, de SovjetLetsche en de 
SovjetRussische zegels gelijktijdig gebezigd worden. 

In Litauen werd begin December eveneens de roebel als stan
daardmunt ingevoerd op een basis van 1 Lit. = 80 kopeken. Ook 
het verzamelgebied der speciaal Litausche zegels is hiermede 
afgesloten, daar deze niet meer worden uitgegeven. 

Wij danken de beeren G. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage en 
J P o u l i e te Amsterdam voor de beschikbaarstelling van dit 
zegel ter reproductie en voor hun inlichtingen ter zake. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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NOORWEGEN. 

Illlllll fllllllllltl*ÉlH*i 

Het 12 öre zegel - donkerlila; posthoorn
motief, (zie blz. 43) is uitgevoerd in raster
diepdruk op papier zonder watermerk. 

De „Nordisk Filateli" vermeldt omtrent 
Haakon VÏI-sene 1937/'38 en de Konin 
\ olgende getallen van oplagen en verkoch 

Serie Oplaag 
N a n s e n 1935. 

10 -1- 10 ore 2.183.000 
15 -1- 10 ore 1.050 000 
20 -f 10 ore 2.884.600 
3 0 + 10 ore 1.063.550 

H a a k o n VIL 1937/'38. 
1 kr. 3.531.700 
1.50 kr. 523.600 
2 kr. 585.000 
5 kr. 192.200 

K o n i n g i n M a u d 1 9 3 9. 
10-1-5 ore 1.000 000 
15 + 5 ore 1 000 000 
20 + 5 ore 1.000.000 
3 0 + 5 öre 1.000.000 

de 
ï i n 
te 

Nansenserie 
Maud-serie 

1935, de 
1939 de 

aantallen exemplaren: 
Aantal verkochte 

exemplaren 

rond 
rond 
rond 
rond 

700.000 
400.400 

1.150.000 
500.000 

1.807.348 
160.362 
121.205 

13.056 

229.307 
196.975 
314.134 
187.412 

De heer W. A m o n s te Zaandam deelt ons mede, dat de O s l o 
F i l a t e l i s t K l u b haar tusschenkomst verleent voor" toe- en 
verzending van zegels. De O. F. K. treedt daarbij als controleur 
op; de waardeinhoud mag niet meer bedragen dan 100 kronen 
f er zending. 

Voorts deelt de heer A m o n s ons de volgende philatelistische 
I leuwtjes van Noorwegen mede: De 5, 7, 10, 15, 20 en 25 öre, 
de eerste twee m posthoorn-motief, de laatste vier in leeuwen
motief, verschenen z o n d e r w a t e r m e r k . De 12 öre — zie 
blz. 43 — verscheen reeds viocger zonder watermerk. Zoodra de 
T.corraden van 30 en 40 óre opgebruikt zijn, worden ook deze 
zonder watermerk uitgegeven Omtrent de waarden van 1, 2, 3, 35, 
50 en 60 ore is nog geen beslissing genomen, evenmin voor de 
luchtpostzegels, noch voor de dienstzegels, waarvan de 20 öre ook 
zonder watermerk bestaat. 

De toekomstige nieuwe uitgiften betreffen vermoedelijk toeskg-
series ten bate van het reddir.gwezen en van de noodlijdende 
kunstenaars. 

Wij danken den heer W. A m o n s voor deze inlichtingen. 

PORTUGAL. 
Volgens een bericht in de N. R. C. van Zaterdag 22 Maart 1941, 

Avondblad B, blz. 2, zijn de acht postzegels met het portret van 
Sir Rowland Hill, ter gelegenheid van het eeuwfeest van den 
postzegel, (zie blzn. 174 en 197/'40) in blokvorm, voorzien van 
het jaartal 1940, verschenen. 

Twee nieuwe waarden in het motief van 1935 Tudo Pela Nacao 
(M. 592, 594 en 595): 10 en 20 esc. 

Vier nieuwe luchtpostzegels, motief 1937 (M. 1 t/m 6), van 3, 
4, 15 en 50 esc. 

Te verwachten: een serie „nationale kleederdrachten". 
(N. R. C. V. Zaterdag 5-IV-'41, Av. D., blz i ) . 

i j ü i i ii^jC%Majcj.i!i 
j > J : » , - V , 

•ut. 
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SLOWAKIJE. 
Uitgegeven werd een 3 Korunyzegel  zwartbruin (M. 32) papier 

m e t watermerk (veelvuldig dubbelkruis). Het watermerk is slecht 
zichtbaar. Het 3 kr.zegel z o n d e r watermerk is geheel uit
verkocht. 

Op 10 Februari verschenen vier nieuwe, ongetande krantenzegels 
in boekdruk op papier met watermerk (veelvuldig dubbelkri" •■ 
het motief M. 10 t.m. 18: 15 h.  donkerlila; 25 h.  lichtblauw; 
40 h.  lakrood; 2 ks.  lichtgroen. Van de waarden 2, 7, 9 en 12 
h. verschenen geen nieuwe oplagen meer. 

Voorts verschenen de 40 h.  blauw, 50 h.  blauw en 1 ks. 
karmijn strafportzegels (M. 1 t.m. 12) op papier met watermerk 
(veelvuldig dubbelkruis). Het 40 h.  strafportzegel verscheen aan
\ankelijk op papier met liggend watermerk. Het watermerk van de 
Slowaaksche zegels is zeer slecht te onderscheiden en komt in 
allerlei verschillende standen voor, zoodat van een speciale vermel
ding omtrent liggend, staand of verkeerd watermerk moet worden 
afgezien 

Er IS op groote schaal bedrog en vervalsching gepleegd met 
opdrukken van zegels van verschillende waarden en motieven, 
hetgeen tot een rechtszaak heeft geleid. Als officieele uitgiften 
zijn slechts te beschouwen de nummers M. 2 t.m. 22 met lOoden 
of blauwen opdruk „Slovensky stat 1939". 

Overdrukte zegels van andere waarden en motieven moeten 
beschouwd worden als te zijn van p a r t i c u l i e r m a a k s e l . 

SOVJETRUSLAND. 
De industriezegels, vermeld op blz. 78, zijn in rasterdiepdruk 

uitgevoerd op papier zonder watermerk; kamtanding 1 1 % : 12K 
of lijntanding 12Ï4

De „P e r e k o p"s e r i e (zie blz. 44) verscheen g e t a n d . Hier
naast beelden wij af een brief uit Litauen, gefrankeerd met de 
Russische Perekopserie getand en afgestempeld met een volmaakt 
Russisch stempel van Kaunas. Alleen het stempel voor ,.aingctee
kend" is nog onveranderd gebleven. 

Wij danken den heer G. J. P e e l e n te 'sGravenhag; vooi de 
beschikbaarstelling ter reproductie. 

Serie van vier waarden, ter herinnering aan de bestorming door 
de Russische troepen van de onoverwinnelijke Turksche vesting 
I s m a i l aan de Donau. 

10 k. en 15 k.  bestorming vtn Ismail; op den voorgrond staat 
Suworon. Aan de bovenzijde de jaartallen en het opschrift: 
, Bestorming van Ismail"; aan de onderzijde de waardeaanduiding 
en Suwurows uitspraak: „De dood vlucht voor de sabels en 
bajonetten der dapperen." 

V9«^>^F«>VP«i^FV^ 

30 k. en 1 R.  beeltenis van den beroemden veldheer: gene
ralissimus Alexander Wasiljewitsch Suworow, onder wiens bevel 
Lmail werd bestormd. 

PPMWfV^WVWVPWni 

Serie van twee waarden (15 k. en 30 k.) ter gelegenheid van 
het derde lustrum der K i r g i e ? e n R e p u b l i e k (grenzend aan 
WestChina, hoofdplaats Froense) een der mooiste berglanden ter 
v.'ereld. Heden ten dage hebben landbouw, veeteelt en industrie 
aldaar een hoogen graad van ontwikkeling bereikt. Tegen den 
achtergrond van een berglandschap uit deze streek ziet men de 
lijkdommen des lands: raspaarden, katoen, suikerbieten, tarwe, 
steenkolenmijnen en bergbouw. 

„ L a n d s v e r d e d i g i n g s s e r i e " van acht waarden, uitge
geven ter gelegenheid van den 23en verjaardag van het Roode 
Leger en van de Marine der U.S.S.R.: 5, 10, 15, 20, 30, 45 en 50 k. 
benevens 1 R. 

Twee zegels van 30 k. en 45 k. ter herinnering aan den 500en 
verjaardag van den grooten dichter en geleerde: U z b e k i s t a n s 
A l i s h e r N a v o i . 

Het koerseerende zegel van 50 k.  bruin (M. 374) verscheen 
op papier zonder watermerk. 

Wij danken de fa. J. C. A u f d e r H e i d e S. H. D. te Hilver
sum voor deze SovjetRussische nieuwtjes. 

SPANJE. 

; ^^Bitr^ße 

>Miiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinir 

'.RFPF 
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Ter verduidelijking van het gestelde op blzn. 44 en 45 omtrent 
de zegels met toeslag voor den steun aan de weezen der post
beambten geven wij hieronder nog eens een duidelijk overzicht 
van de drie thans bestaande typen dezer zegels: 

T y p e I: het woord , Habilitado" in boogvorm, met daaronder 
het woord , Para": 

5 cts./30 ets.  lichtblauw; 
5 cts./50 ets.  lilabrum; 
5 cts./l pta.  violet; 
5 cts./2 pts.  oranjii 
T y p e II: het woord „Habilitado" in boogvorm; het woord 

Para" rechts onder: 

5 ets ,'30 ets.  lichtblauw; 
5 cts./50 ets.  lllabruin; 
5 cts./l pta.  violet; 
.S cts./2_ pts.  oranje; 

10 cts./30 Lts.  lichtblauw; 
10 cts./l pta.  violet; opdruk rood; 
10 cts./2 pts.  oranje. 
Het 10 cts./l pta. zegel  violet komt met dunnen en vetten 

opdruk voor. 
T y p e III: het woord „Habilitado" is afgedrukt van links onder 

naar rechts boven; het woord „Para" rechts daarnaast horizontaal: 
5 cts./50 ets.  lilabruin; 

5 cts./l pta.  violet. 
Eenige dagen vóór in October 1916 de nationalistische troepen 

Madrid naderden, werd in de bagage van een officier de geheele 

t>p'aag g,vonden van een uitgifte po'tzegels ter gelegenheid van de 
!":7;j.:ng \ a i Madrid. De uitgifte en het gebruik van deze zegels 
Yv.iren door den commandant van dit deel van het gevechtsfront 
g autoiueerd. Z'j bestaan uit zegels van de Republica Espanola, met 
vceregc'igen opdruk „Viva Espana" in vrij groot lettertype. Deze 

, g" ' komen . o : dusverre niet m de catalogi (zelfs niet in Spaansche 
a*,a og.) Yoor en zullen wel te beschouwen zijn als zegels met 

■''■ka e opnrukk.n van bijzondcren aard, echter zonder speculatief 
'c_'. D" .OiU^.the Briefmarken und FlugpostZeitung" van Maart 
'941 (no 137) g^cft op b'z 33 een reproductie van een aang;tee
kend !tuk, dat per vÜQgpost is verzonden van Vitoria nair 
Pa'ma d: Maüorca De zegels waren inzonderheid bestemd ter 
tiankeering van buitenlandsche brieven. 

TURKIJE. 
Ter verklaring van de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van 

het eeuwfeest der stichting van de briefpost in Turkije (zie biz 
79) diene het volgende: 

Tot 1840 be'tond in Turkije geen geregeld postverkeer, behalve 
tuttchen Consianiinopel en Adrianopel.' Dit verkeer echter was 
al'een bestemd voor dienstcorrespondentie en mocht zich niet 
belasten met particuliere briefwisseling. Eind 1840 ging de Regee
nng over tot het oprichten van postkantoren in alle groote steden 
des Rijks. Daaimede deed de particuliere briefwisseling der staats
1 oeriers haar intrede. In 1863 gaven de Turksche posterijen de 
eerste postzege's uit. Ter herinnering nu aan het feit, dat het 
geregeld postverkeer een eeuw oud is, gaven de Turksche posterijen 
de jubileuoiserie uit, die de ontwikkeling van het postwezen in 
beeld brengt en,welke wij hier nogmaals afbeelden. 

mmmmmmßwm 

Het 3 kuruszegel  blauwgroen toont het postvervoer ondei 
m'litair geleide in een verlaten bergstreek van Anatolië. 

Het 6 kuruszegel  rood toont ons postboden uit den vroegeren 
en tegenwoordigen tijd. 

Ook na de invoering van een regelmatigen postdienst vervoerden 
particuliere stoom vaartmaatschappijen, zooals b.v. de „Pircscafi 
Ottomani" brief en pakketpost. Deze maatschappij gaf in 1859 
een eigen postzegel uit met het beeld van een stoomboot, zooaK 
afgebeeld op de bovenste helft van het 10 kuruszegel  blauw 
Deze zegels dragen het opschrift: „Officio Postale Vapori Ammi
rigliato". De waardeaanduiding werd vanwege de maatschappij 
met de hand ingevuld. De onderste helft van het IQ kuruszegel 
blauw toont een moderne motorboot. 

Op het 12 kurus zegel  olijfbruin ziet men het hoofdpostkan
toor te Istanboel. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 121 

Alle waarden zijn boven den onderrand voorzien van de jaar-
dien 1840—1940. 

ZWITSERLAND. 
De oplaaggetallen van de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van 

: Bondsfeesten 1940 (zie blz. 64/"40) zijn de volgende: 
5 + 5 rp. - groen: 1.736.791. 

10 + 5 rp. - oranjebruin: 2.962.952. 
20 + 5 rp. - rood; I, U, III: 2.850.888. 
30 + 10 rp. - b'auw: 1.178.840. 
blok: 75.384. 

De N. R. C. van Zaterdag, 22 Maart, 1941, avondblad B, blz. 2 
leldt, dat het internationale opvcedingsbureau te Geneve Pesta-
)zzi-zegels in vier kleuren (blauw, brum, groen en wijnrood) 
itgaf, welke verkocht worden ten bate van de intellectucele hulp-
jrleening aan krijgsgevangenen. Het door Courvoiiier vervaar-
igde zegel stelt een reproductie voor van het door Ramos ge-
;hilderde portret van den beroemden Zwitserschen opvoedkundige 
it de vorige eeuv/, dat zich bevindt in een museum te Madrid. 
Ie zegels dragen het opschrift: „Intellectueele hulp aan krijgsge-
mgenen" en ,.Internaticnaal Opvoedingsbureau, Geneve, Zwitser-
nd". Zij worden verkocht ä 20 centimes per ituk of in blokken 
in 12 ä 2 Zwitsersche francs. Buiten'anders kunnen de zegels 
;rkrijgen tegen toezending van een internationale antwoord-
)upon per exemplaar aan het bureau international d'éducation 

Geneve. Zij b e z i t t e n g e e n o f f i c i e e l e f r a n k e e r -
a a r d e . De opbrengst komt ten goede aan de verzending van 

aeken aan krijsgevangenen en militairen. „De Telegraaf" van 
rijdag, 4 April, Avondblad geeft op de fotopagina een afbeeldiag 
in dit zegel. 
Volgende maand vei schijnen nieuwe Zwitsersche luchtpostzegels. 

IL OVERZEE. 
ABESSINIE. 
Serie van vijf waarden in het voor den Negus heroverde en 

^vrijde deel van Abessinië ten bate van het Roode Kruis in 
thiopië. 

5 ( + 5) c. - groen; 10 ( + 10) c. - rood; 25 ( + 25) c. - blauw; 
3 ( + 50) c. - bruin en 1 ( + 1) t. - paars. 
Ontwerp van Courvoisier; offsetdruk van de Imprimerie Cour-

Disier S. A. te La Chaux de Fonds in Zwitserland, waar ook 

vroeger, onder het bewind van den Negus, de Abessijnsche zegels 
^'edrukt werden. 

Wij c'anken den heer G. J. P e e 1 e n te 's-Gravenhage voor de 
reproductie van deze'zegels. 

ARGENTINIË. 
Op 23 October verscheen een nieuwe serie luchtpostzegcls van 

vijf waarden: 

30 cent - oranjebruin; lengte formaat; briefomslag, waarover 
silhouet van een vliegtuig; randschrift boven: „Correo Aereo", 
onder: „Republica Argentina" en de waardcaanduiding; 

50 cent - bruin, Mercurius met vliegtuig op den achtergrond; 
aan de bovenzijde den naam van het land; aan de onderzijde de 
waardeaanduiding en „Correo Aereo"; 

1 peso - karmijn; zie 30 cent; 
1,25 peso - donkergroen; hoogteformaat; vliegtuig in volle 

vlucht; in den linker bovenhoek „Correo Aereo", onderaan den 
naam van het land met rechts daarboven de .waardeaanduiding; 

2,50 pesos - blauw; zie 30 cent. 
Rasterdiepdruk cp wit papier met watermerk „meervoudigen 

zon met RA"; tanding Hyi : 13. 
Wij danken den heer E d u a r d P o o l te Los Angeles voor de 

ons toegezonden afbeeldingen. 
BERMUDA EILANDEN (Atlantische Oceaan, O. kust Noord-

Amerika 32° 15' N.Br.; 64° 50' W.L) . 
Kleurverandering: 2 d . - karmijn/blauw. 
CHILI. (Westkust Zuid-Amerika). 
Blijkens bericht in de N. R. C. van Zaterdag, 22 Maart 1941, 

Avondblad B, blz. 2 hebben drie luchtpostzegels een opdruk gekre
gen met gestyleerde vleugels en nieuwe waardeaanduidingen: 80 
cts./20 c ; $ 1,60/5 pesos en $ 5,10 op 2 pesos. 

COSTA RICA (Midden Amerika). 
Naast de drie nooduitgiften 15/45 centimos is een vierde ver

schenen, ook in rooden opdruk op het 45 centimos zegel - lilagrijs 
(M. 139). De oude waardeaanduidingen zijn door een dubbelen 
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balk doorgehaald en rechts boven de linkerdoorhaling het getal 
„15", links boven de rechterdoorhaling de afkorting „ C t s " i,e 
plaatst 

CUBA (Groote Antillen, Atlantische Oceaan) 
Naar aanleiding \ an het eeuwfeest van den postzegel gaf Cuba 

een groot formaat luchtpostzegel van 10 cts  bruin uit, dat in 
zooverre origineel is, daar het met alleen den eersten postzegel 
(van Groot Britannie) en de beeltenis van den uitvinder (Sir 

Row'and Hill) in beeld brengt, maar ook — als beeld der postale 
ontwikkeling van CuLa — een oud zegel van de toenmalige 
, kc 'onie" Cuba met de toen regeerende koningin \ an Spanje en 
het eerste zcge'i van de „zelfstandige republiek" Cuba In het 
midden van het zegel de landkaart van het eiland Cuba Behalve 
de jaartallen 1840—1940, draagt het zegel aan de onderzijde het 
opschrift (vertaald) „Eeuwfeest van den eersten postzegel" Dwars 
door de waardeaanduiding de aanwijzing „Correo Aereo" Diep
druk op gee'achtig papier met watermerk (meervoudige sterren), 
landing 10 

Dank zij den heer E d u a r d P o o l , 6617 Oranje Street te Los 
Angeles, Californie, V S A , zijn wij in staat hierboven het mediscne 
zegel af te beelden, omschreven op blz 47 

INDOCHINA 

4 c 
5 c 
9 c 

10 c 
25 c 
70 c 

licht oranje, rainen \ an Angkor, 
 groen, idem, 
 zwart cp geel papier, idem, 
 blauw op rose papier, rijstveld, 
 b'auw op wit papier, idem, 
 groot foimaat zegel  lichtblauw, de Apsara 

Strafportzegel met roode letterteekens op geel papier, twee 
rege'ig zwart overdrukt, 18/cents 

mwivpnvpiOTP 

ÉAAÉÉÉIMÉÉÉ •ÉÉÉÉ 

Drie lu^htpo^tzegels van gelijk motief (vliegtuig) 
16 c lilarood, 39 c  donkergrijs, 69 c  blauw 
Met opdruk „K o u a n g T c h e o u ' 

wmmmmmmmm 

3 c 
4 c 
5 c 
7 c 
8 c 
9 c 
10 c 
22 c 
2D C 

Liu n, ruinen van Angkor, opdruk zwart , 
dcnk"r gro^n, idem, cpdruk zv/art, 
lichter groen, idem, opdruk zwart, 
zwart idem opdruk lood, 
roodbruin, idem, opdruk zwart, 
twart op g^el papier, idem, opdruk rood, 

 b a u w op ro^e papiei, rijstve'd, opdruk rood, 
groen, rij tve d, opdruk zwart, 

 b auw op T/it papier, rij xveld, opdruk rood. 

.»*^ _* ,^ t „4« i j ^ t 

MMIItÉüil 

70 c  groot formaat zegel, lichtb'auw, de Ap'ara, opdruk 
•■ood 

WIJ danken den heer C F G o d e r i e t e Roosendaal voor 
be chikbaar'tellmg 'van deze zegels ter reproductie 

MAPOKKO (SPAANSCH)' 

Zegel met toeslag van 10 cts  groen, overwinningsparade dei 
Marokkaansche troepen In het midden een commandant oj 
schimmel aan het hoofd zijner troepen, rechts een gestylleerder 
rand, links een breeden ranä, met in het midden een vijfarmigt 
ster, Imks daarvan het getal 10, rechts de afkorting „Ct s " , daar
onder het opschrift „Correos Marruecos" en „Sobre T î 
Obligatoria/Pro Mutilados Africa" in het Spaansch en Arabisch 
Steendruk der fa Fournier Burgos, ontwerp van M Bertuchi 

MADAGASKAR (Afrika's Oostkust, F r ) 
Serie van negen luchtpostzegels, alle van hetzelfde motief vheg

tuig met den vorm van het eiland op den achtergrond 
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kÉÉMlÉÉÉAÉÉÉM 

90 c.  rood/lichtgroen; 
1.60 fr.  rood/lichtblauw; 
3 fr.  rood/lichtoranje; 
3 fr. 90  rood/licht blauwgroen; 
5 fr. 50  rood/lichtgrijs; 
6 fr.  rood/lichtlila; 
6 fr. 90  rood/lichtpaars; 
9 fr.  rood/licht olijfgroen; 
15 fr.  rood/lichtgeel. 
Wi) danken den heer G. J. P e e 1 e n te 

'sGravenhage voor de ons verstrekte in
lichtingen ter zake. 

NIEUW ZEELAND. 
De in October 1939 uitgegeven weldadigheidszegels werden, 

ens de verhooging van het briefport, uitgegeven in hetzelfde 
>tief, maar met gewijzigde waardeaanduidmg; 
1 D. f K D.  blauwgroen en 2 D. + 1 D.  donkeroranje. 

PITCAIRNEILANDEN (Br.; Oceanic; O. van de Cook 
anden). 
Dank zij de toezending van knipsels door den heer E d u a r d 
) o 1, 6617 Oranje Street te Los Angeles, Californië, V.S.A., zijn 

thans in staat onzen lezers een afbeelding aan te bieden van 
zegels, omschreven op blz. 81. 

Wij waardeeren zeer, dat de heer E. P o o l aldus de philatelis
;he banden met Nederland op aangename en nuttige wijze 
houdt. 

SALVADOR (MiddenAmerika). 
serie luchtpostzegels van vijf waarden in twee motieven met, 

de onderzijde, het opschrift (vertaald): „De koffie van Salvador 
de beste der wereld". De 15 centavos  oranje, 20 centavos 
len en 25 centavos  violet van deze „k o f f i ez e g e l s " 
non een koffieplant in vollen bloei; de 30 centavos  rood
in en 1 colon  zwart een koffiestruik vol vruchten. Diepdruk 
American Bank Note Company. 

SAMOA EILANDEN (Br.; Oceanië; 13° 30' Z.Br.; 171° O.L.). 
Naar aanleiding van de verhooging van het briefport is het 

1K d.zegel  donker bruin met „3 d." overdrukt en de vroegere 
waardeaanduiding doorgehaald. 

SOEDAN (EGYPTISCHE). 

Het 8 piasterzegel van 1936  zwart/blauwgroen, werd door 
een drieregeligen, zwarten opdruk verlaagd tot 4% piasters. 

VENEZUELA (Noordkust ZuidAmerika). 

Op 12 November 1940 verscheen een 25 centimoszegel  blauw, 
met de beeltenis van Simon Bolivar, den vrijheidsheld van Zuid
Amerika, te paard. 

Nedcrlard 
^ ^^ ^ 

Overzecsche 
Geweiier NEDERLAND. 

Nieuwe postzegels tot en met 50 cent in de teekening der lage 
waarden. 

Binnen enkele weken zal een nieuwe serie Nederlandsche post
zegels in de waarden van 5, 7)^, 10, 12M, 15, 1 7 ^ , 20, 22}^, 25, 
30, 40 en 50 cent het licht zien. 

De nieuwe postzegels zullen hetzelfde uiterlijk hebben als de 
bestaande zegels tot en met 4 cent. De verschillende waarden 
zullen, evenals dit reeds bij de bestaande lagere waarden het geval 
IS, behalve door de ingedrukte waardecijfers, door kleurverschillen 
worden kenbaar gemaakt. 

De nieuwe postzegels zullen in de waarden van 5, 7%, 17K, 25, 
30 en 50 cent met ingang van 1 April, in de overige waarden met 
ingang van 16 April a.s. verkrijgbaar worden gesteld. Tegelijk 
hiermede zal de verkoop van de overeenkomstige waarden met 
guillocheopdruk worden gestaakt, terwijl na 15 April ook de 
zegels met guillocheopdruk in de waarden boven 50 cent niet 
meer verkrijgbaar zullen zijn. 

Nieuwe zegels zullen in deze waarden niet worden aangemaakt. 
Voor de zegels, welke in rolvorm worden gebruikt, en welke 

o.m. ook in de automaten worden gebezigd, zal de vervanging 
door de zegels van het nieuwe type in vele gevallen eenigen tijd 
later geschieden. Hetzelfde geldt voor de formulieren met zegel
opdruk van 5 cent en hooger, welke in vele gevallen nog eenigen 
tijd in het bestaande type in gebruik zullen blijven. 

De postzegels met guillocheopdruk blijven voor frankeering 
geldig. Inruiling van deze zegels tegen nieuwe vindt niet plaats. 

Een Persbericht van P.T.T. van 28 Maart geeft, behalve het 
bovenstaande nieuws, nog de volgende bijzonderheden: 

De kleuren van de op 1 April verschijnende waarden zijn: 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
J. G. MILLAARD(Fa.J.VOET). 

♦ Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Hovenlepswreg f 8  TIEL. 
Telefoon 2951 . Giro 229209 . 
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5 cent smaragdgroen, 
7}^ cent bruinrood, 

1.7% cent oranje vermiljoen, 
25 cent donker karmijn, 
30 cent olijfbruin, 
lO cent bruin, 

en van de waarden, die op 16 April zullen verschijnen: 
lO cent blauw violet, 
MYJ cent kobaltblauw. 
15 cent ijsblauw, 
20 cent donker lila, 
223^ cent donker olijf groen, 
40 cent bladgroen 
Le verkoop van de zegels met guilloche-opdruk wordt gestaakt 

zoodra de overeenkomstige waarden in de nieuwe teekenmg 
verkrijgbaar zijn, op 16 April wordt ook de verkoop gestaakt van 
de zegels oovtu 50 cent 

De zegels met guiUoche-opdruk blijven voorloopig aan de phila-
telistenloketten verkrijgbaar 

De nieuwe zegels zijn ontworpen door Chr Lebeau, die ook de 
ontwerpen voor de zegels tot en met 4 cent heeft vervaardigd Zij 
worden in rotogravuie op watermerkpapier gedrukt 

Nog niet bekend gemaakt is, wat er gebeuren zal met den 
opdruk 234 op 3 cent Zal er t z t een zegel van lyi cent in roto
gravure, in de bruinroode kleur van de 7)^ cent, in de rollen 
VC i h men ' 

Als nieuwe waarde is de 15 cent weer ingevoerd, die in de 
opJiukserie noode gemist werd 

Op 1 April zijn de aangekondigde zes waarden van de nieuwe 
serie verschenen Wij melden 

5 cent Smaragdgroen, 
73<i cent brumkarmijn, 

\7% cent donkeroranje, 
25 cent lilakarmijn, 
30 cent groenolijf, 
50 cent bruin 
De teekenmg komt overeen met die van de lagere waarden, op 

enkele kleine verschillen na De letters van het woord Nederland 
zijn kleiner en de kop van het duifje is iets anders geteekend 
Vellen van 200 met oplaagletters A op boven- en onderrand en op 
de zij.onden de gebruikelijke telnummers Op den bovenrand het 
c ' ingnummer, dubbele lijn om het geheele vel Kamtanding 
12)4 1334 Papier met watermerk cirkeltjes Rotogravuredruk 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent B groen nummer 2, zwart opdruknummer 4, 
5 cent B groen nummer 2, zwart opdruknummer 5, 

173^ cent B groen nummer 2, zwait opdruknummer 2 
S e r i e A p r i l 1 9 4 1 

5 cent A: L 1 
7% cent A 2 R 

1734 cent A 1 
De 5 en 734 cent hebben weer een L of R bij het nummer en 

geen veltelnummers, ze zijn dus niet m rotatiedruk gedrukt 
Rotatiedruk van de 10 cent. 
Ook het zegel van 10 op 3 cent is verschenen in vellen, die op 

linker- en rechterzijrand een biauw vel-teinummer dragen, dit is 
dus na de 5 en 734 cent de derde waarde, die in rotatiedruk wordt 
gedrukt 

PostzegelroUen. 
Met wijziging van punt 4 van Dienstorder 502 van 1940 wordt 

bepaald, dat frankeerzegels van overblijvende gedeelten van rollen, 
we'ke om eenige reden uit postzegtlautomaten moeten worden 
1 erwijdcrd, aan het publiek kunnen worden verkocht, zoowel aan 
de gewone zegelloketten als aan de verzamelaarsloketten 

(Dienstorder 88 van 12 Maart) 
Statistiek binnenlandsch postverkeer. 
In de maand December 1940 is gedurende een week een telling 

gehouden van de binnenlandsche post, waaruit door vermenigvul
diging met 52 de cijfers voor het geheele jaar 1940 berekend zijn 

Er werden in totaal 269 176 648 gefrankeerde interlocale brieven 
verstuurd en 46 260 604 locale Voor de briefkaarten beliepen deze 
aantallen respectievelijk 73 064 420 en 12 504 284 Het aantal 

X 

expressezendmgen bedroeg 4 959 916, terwijl dat der gedrul 
stukken — nieuwsbladen inbegrepen —• alle tevoren opgesom 
aantallen met millioenen sloeg Dit bedroeg nl 453 497 356 Te 
slotte waren er nog 3 085 732 monsters (Uit P T T -Nieuws v 
Maart 1941) 

De Radiozegels. 
Een oogenschijnlijk dwaze vraag werd ons dezer dagen geste 

Hooren de radiozegels bij onze verzameling Nederland ' In eer 
opwelling was het antwoord natuurlijk Neen, maar de vraagstel 
hield ons voor, dat deze zegels worden uitgegeven door het Staa 
bedrijf der P T T , hetgeen inderdaad de zaak anders maakt Imm 
de telegraafzegels, die ook niet tot den eigenlijken postdie 
hooren, worden óók verzameld 

Ieder zal deze kwestie voor zichzelf moeten uitmaken, 
gelooven wij met dat de radiozegels ooit in het postzegelalbi 
zullen worden opgenomen Voor wie ze verzamelen willen kunr 
misschien de voigende gegevens dienstig zijn 

„D l e n s t o r d e r H 6 0 6 v a n 3 1 D e c e m b e r 1 9 ' 
R a d i o z e g e l s 

1 Ter uitvoering van de verordening, bedoeld in Dienstori 
614 van 1940, zullen bijzondere zegels (radiozegels) worden 
krijgbaar gesteld, welke uitsluitend zijn bestemd voor voldoen 
van de luisterbijdragen 

2 De zegels — vellen van 100 stuks — zijn alleen aangema; 
in de waarde van 75 cent, d 1 de voor een kalendermaand v 
schuldigde luisterbijdrage 

3 Het zegel is naar een ontwerp van André van der Vos, 
uitgevoerd in rotogravure, de kleur is blauw In den linkerbov( 
hoek bevindt zich de waardeaanduiding 75, voorts is er op af 
beeld een wereldbol met sterren en een symbolische voorstell: 
der radiogolven 

4 De ladiozegels worden verkrijgbaar gesteld op alle pc 
kantoren, postagentschappen, enz Wat de uren van verkc 
betreft, vinden, de bepalingen betreffende de gewone frankeerzej 
overeenkomstige toepassing 

5 Met den verkoop van bedoelde zegels moet 13 Janu 
worden aangevangen " 

De radiozegels zijn gedrukt op het po tzegelpapier met wat 
merk cirkeltjes, ze hebben het formaat en de tandmg van 
plakzegels (Kam 12 3^ 12) Velranden met dubbele hjn, op 
zijranden telcijfers 

Kort na de uitgifte is het zegel zonder nadere aankondiging 
een gewijzigde teekenmg verschenen De sterren en de radiogoh 
zijn verdwenen, in de plaats daarvan zijn een mast van een zei 
station en wolken gekomen, terwijl op de globe de grenzen 
werelddeelen zijn aangegeven De tweede teekenmg is in een 1 
donkerder tint blauw gedrukt 

Afwijkingen. 
De heer L I Konings te Sittard toonde ons de 123^ cent \ 

de laatste Koninginnesene (1 IV 40) met een duidelijke horizont 
witte (of beter lichtblauwe) streep over het geheele zegel, 
halve cm boven de waardeaanduiding Met een loupe zijn m 
streep heel duidelijk de fijne puntjes, die eigen zijn aan de ro 
gravuie-druk, te zien, het moet dus een beschadiging van 
drukcylinder zijn 

Van den heer A J Vermeulen te Utrecht zagen wij een b 
van de koerseerende 123^ cent op duidelijk gelijkmatig blauwacl 
getint papier Vermoedelijk een verontreiniging van de dn 
cylinder 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Roede Kruiszegel 123^ cent. 
De Rotterdamsche rimatelistenvereeniging ontving van haar 

oen heer J F Labonm, Zwitserland, het volgende schrijven 
\ „Voor het tijdsclirift lijKt t mij van belang te vermelden, dat 
uit Indie een roode kiui'zegel ontving van 123^ et ora 
no 194 (Michel) In de rechter bovenhoek staat een gelijkbee 
-wart kruis, teiwijl boven „Nederl Indie" met zwarten opdi 
stuit 10—5 et ' 

Afwijkingen. 
In de 105e veiling-Hekker komen twee interessante kavels \ 

Indie voor 
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In de eerste plaats de 10 cent paars van de definitieve luchtpost-
rie van 1928, met ongetanden rechter zijrand. 
In de tweede plaats de beroemde 17J^ op 22J4 cent van 1917/18 
2t kopstaanden opdruk, gebruikt op brief. De brief is weliswaar 
'Or een philatelist verzonden, maar zoover wij weten was het 
gel tot dusver nog niet gebruikt bekend. 
De catalogus van de 294c veiling-Van Dieten beeldt af een 
halveerd Jeugdzorg-zegel van 1930 van 15 cent, «amen met een 
;el van 5 cent van die uitgifte gebruikt op een brief, verzonden 
n Tondano 4.2.31, met aankomststempel Menado. 
Vermoedelijk is een gebrek aan Jeugdzorg-zegels van 1234 ce i t 
reden van het (niet-wettige) ontstaan van deze halveering. Er 

uden enkele exemplaren van bekend zijn. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1901). 
Nederland. 
3ok de enkele en dubbele 5 ets. briefkaarten zijn met het nieuwe 
pen voorzien. De laatste, hoewel aan het postkantoor te Amster-
n ontvangen, mogen niet worden verkocht voordat de aan-
zige voorraad ouden is opgeruimd. 
)oor de noteering van het ongetande zegel van ƒ 2.50 van 
Indië in het vorig nummer ontving ik het volgende schrijven: 
jNaar aanleiding van het boeken van een ongetand zegel van 
.50 van Indië zend ik U hierbij een paar daarvan, met verzoek 
r oordeel daarovei eens in het Tijdschrift mede te deelen. 
k heb ze altijd voor proeven aangezien en doe dit nog." enz. 
/o 'komen ben ik het met den inzender eens, dat wij hier te doen 
)ben met een proef in aangenomen kleur, evenals de in Februari 
nelde 3 cent geel niet anders is dan de proef, genoemd 
het aanhangsel van Jhr. v. Kinschot's Ontwerpen en Proeven 
1 Nederland. Die ongetande Indische ƒ 2.50 kwam steeds voor 
de stellen kleurproeven van dit zegel, die sedert 1892 herhaal-
ijk op de markt kwamen. 
Suriname. 
)e heer Becking meldt mij nog gevonden te hebben, van het 
lingszegel 10 ct., een horizontaal te samenhangend paar met 
den van het vel uit den linkerbenedenhoek, waarvan h e t 
r s t e ook getand is: 
214:12. Dit bewijst, dat deze zegels, behalve door de perforeer-
^hine, die de eerste verticale rij tandde: 11^ :12 , ook getand zijn 
ir de oude machine, die Nederland 1867, de koningszegels van 

c , 22J^ c , enz., allen zuiver 12K:12 heeft getand. 
Men wist in 1901 dus nog niet het verschil tusschen 12'A:'[2 A 
12^ :12 C. — Redactie 1941). 
luragao. 
^an den opdruk 2 % CENT op 30 zag ik een brokstuk uit den 
i terkant van een vel, dat tot een vreemde samenstelling aanlei-
g heeft gegeven en nog k^n geven. 
;ooa1s men weet zijn ook de koningszegels van 30 cent onge-
id afgeleverd. Even voor de afgifte van de ambtenaren, met 

verkoop belast, werden de vellen van gom voorzien of beter 
egd besmeerd; want dat gescJiiedde zeer ongelijkmatig en 
werf zóó, dat de gom door de gaatjes van de perforeering heen 
; den voorkant met die kleefstof bezoedelde. Van het brokstuk 

ik zag, waren de zegels in de achterste verticale rij, voor 
eveer 3/4 ook aan de voorzijde gegomd en daaroverheen stond 
Dpdruk 234 CENT. 
(^anneer men nu voorzichtig met vocht de gom aan de voorzijde 
;ncemt, verdwijnt ook de opdruk, zoodat men kan vertoonen, 
e exemplaren naast elkaar, de een wel en de ander niet voorzien 
den bedoelden opdruk, waarvan ik een welgeslaagde proef zag. 

idië. 
[et schijnt dat de 10 cent-zegels der kroningsuitgave geroepen 
■den, in onze verzamelingen eeen buitengewone plaats in te 
len. Zijn er toch al zoovele verscheidenheden voorgekomen, die 

zoeken bij andere waarden rechtvaardigden; met treurig 
iltaat echter. Het mij nu door ons geacht lid De Ruyter de 
dt, Banjoemas, voorgelegde exemplaar van 10 cent, is e^'ie zeer 

buitengemeene curiositeit, een foutdruk zooals wordt beweerd 
doch schijnbaar niet anders kan zijn, dan een misdruk. Ik z.il U 
eerst de fout voorstellen, en dan mijn vermoeden mededeelen. 

T 
Bovenaan staat recht C = . Hiervan moeten meerdere vellen 

2 
zijn geweest, althans ze werden, na ter plaatse te zijn ver
kocht, door de autoriteiten opgeëischt, zoodra toen de aandacht 
op de fout was gevestigd. Alle vellen werden, voor zoover men 
weet, naar ' t hoofdkantoor teruggezonden. De schrijver veronder
stelt, dat slechts zeer weinigen zijn in vesrkeer gekomen en gelooft, 
naar ik meen niet geheel ten onrechte, dat deze foutdruk onder 
de grootste officieele curiositeiten kan worden gerangschikt. 

Hoe worden dez ■ overdrukken op de zegels gesteld. Is het 
stereotypie ? Dan, dan snap ik geen jota ervan. Het is echter 
mogelijk, en waarschijnlijk, dat de opdruk wordt gezet. Is dit zoo, 
dan zou tusschen de blankvormen een — vorm kunnen zijn geraakt 

2 
en deze onbemerkt zijn ingezet bij de zetting van de opdruktypen 
en later zijn afgedrukt. 

Beyeren. 
In „I.B.J." vinden wij de voor liefhebbers interessante curiositeit 

aangeteekend, dat den len April 1900, bij de invoering van het 
2Pfennigport, frankeerzegels van die waarde nog niet waren aan
gekomen aan het goederenstation te Kempten, en toenmaals daar 
ter plaatse, op briefkaarten van goederenafgifte, gebruikt zijn? 
Portzegels van 2 Pfennige, als frankeerzegels, waarschijnlijk nief 
meer dan 50 stuks. 

De Redactie bemerkt terecht dat, daar deze zegels als hulpfran
keerzegels dienst deden, ze zeer merkwaardig zijn, doch natuurlijk 
geene waarde kan worden bepaald, daar ze juist zooveel waard 
zijn, als men zelf ervoor wenscht te geven, zooals met alle curio
siteiten en afwijkingen het geval is. B. 

NEDERLAND. 
Naar wij in de dagbladen lazen, zullen eerlang de poststukken in 

het koerseerende type van 5 en 734 cent verdwijnen en vervangen 
worden door nieuwe, met als zegelbeeld een indruk van het type 
van onze postzegels van één tot vier cent. 

De verstrekking der nieuwe poststukken zal n i e t tegelijkertijd 
met de nieuwe postzegels plaatsvinden, maar pas indien er behoefte 
aan bestaat. 

BUITENLAND. 
AFGHANISTAN. 
Met de beeltenis van koning Mohamed Zahir Shah verscheen 

ten nieuwe briefkaart a 45 pouls, blauw op wit karton. 

DUITSCHLAND. 
In de uitgave prentbriefkaarten verschenen wederom 3 nieuwe 

series, nl.: 
S e r i e 160: 1. Saaz; 2. Saaz (of 1 en 2 verschillende voorstellin

gen vertoonen is ons nog niet bekend); 3. 4. 5. Hofgastein (3 
verschillende afbeeldingen); 6 Innsbrücker Nordkettenbahn; 
7 Eberswald; 8. Wekelsdorf; 9 Wekelsdorf (dezelfde voorstelling 
als 8?). 

S e r i e 161: 1, 2, 3. Posen (drie verschillende afbeeldingen); 4, 5, 
6, Posen (een herhaling van de voorstellingen op 1, 2 en 3); 7. 
Marienburg; 8. Marienburg (andere afbeelding als 7); 9. Zahnrad
bahn Branneburg—Wendelstein. 

S e r i e 162: 1. München; 2. München (andere voorstelling); 3. 
Mayrhofen; 4. Mayrhofen (andere afbeelding als 3); 5 Reichenhall; 
6. Reichenhall (andere voorstelling); 7. Brixlegg; 8. Lindau; 9. 
Heübrunn. 
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FRANKRIJK. 
Aan mededeelingen van de Berliner GanzsachenSammlerverein 

danken wij eemge nadere bijzonderheden over de laatstelijk ver
schenen Fransche poststukken. 

De kaart voor familieberichten tusschen bezet en onbezet 
Frankrijk blijkt ook op lichtgeel en bruinachtig karton te 
bestaan. Een postblad van 90 centimes, blauw, met zegelbeeld 
Mercurius, verscheen op grijs vezel karton, terwijl daarna een 
postblad van 1 franc, rood, zegelbeeld Iris, eveneens op ditzelfde 
karton werd uitgegeven. 

De enveloppe ä 1 franc, rood, met zegelbeeld Iris, verscheen op 
wit, aan de binnenzijde lilarose papier. 

LUXEMBURG. 
De briefkaart voor de Duitsche Winterhulp werd eveneens in 

Luxemburg verkocht, hier echter met zwarte opdruk „Luxem
burg". 

ROEMENIE. 
Op 5 Maart j.1. ontvingen wij het eerste Roemeensche poststuk 

met een afbeelding van koning Michael als zegelbeeld. Het is een 
kaart van lei, blauwgroen op geel karton. De jonge koning in 
militair uniform zonder hoofddeksel is afgebeeld en face, maar met 
.«Icchts het rechteroor zichtbaar. De kaart en de Inschriften zijn 
verder geheel gelijk aan de hiervoor verschenen kaarten. 

De Mededeelingen P.T.T. nr. 8 van 26 Februari 1941 bevatten o.a.: 
Met ingang van 1 Maart 1941 worden de hulppostkantoren te 

A l v e r n a en te K o l h a m vervangen door een poststation. Ter 
gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 10 t.m. 21 Maart 1941 in het 
vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpostkantoor 
worden gevestigd. 

De reclamestempel ..Winterhulp Nederland" in het vong 
riummer vermeld, zagen we ook van U t r e c h t S t a t i o n . 

Het Rotterdamsche bijkantoor no. 2 sedert 15 April 1935 
gevestigd in de van Alkemadestraat, is bij de ramp van 15 Mei 
1940 verwoest. Er is nu een bijkantoor geopend in een z.g. nood
winkel aan den Goudschesingel, waar dagteekeningstempels van 
het koersetrende type (V. A.) in gebruik zijn met inschrift in de 
dubbelring: 

Wij danken den heer C. N i e u w l a n d voor de toezending. 
• De heer F. J. Bingen schrijft ons: 

„Voor zoover ik mij herinner zijn in het Maandblad nooit de 
stempels gemeld, welke in gebruik waren bij het Departement 
van Defensie, dienst der interneering. Dit waren de volgende: Ie. 
Het censuurstempel; „Departement van Defensie/GEOPEND/door 
den/CENSOR/Dienst der Interneering"; 2e. het stempel voor 
brieven van krijgsgevangenen: „PORTVRIJFRANC DE PORT/ 
MILITAIRES ETRANGERS/INTERNES DANS LES PAYS
BAS;" 3e. Op de krijgsgevangenenbrieven komt ook nog wel eens 
voor het stempel: „Dienst der Interneering/Parkstraat 36/'sGraven
hage, evenals het stempel onder 2e omlijnd, alsmede een rond 
stempel met dubbelen cirkel, in den binnensten cirkel het Neder
landsche wapen, in den rand: „DEPARTEMENT VAN DEFEN
SIE/DIENST DER INTERNEERING. De brieven werden, na te 
zijn opengesneden, gesloten met een bruine strook, waarop con
tinueerend DEPARTEMENT/VAN/DËFENSIE, in blauw. 

Op het bijkantoor 'sHertogenboschStation werd enke 
maanden geleden een handrolstempel van het bekende type 
gebiuik genomen. De tekst: 'sHertogenboschStn" staat in zi 
geheel gedrongen in de bovenste helft van het stempel, wat c 
duidelijkheid natuurlijk niet ten goede komt. Het lijkt mij overige 
ook vrij mconsequent om de veel kleinere kantoornamen zooa 
,,ArnhemStation" ,,MaastrichtStation" enz. te verdeelen over c 
boven en benedenhelft van het stempel, terwijl „'sHertoge 
boschStn" blijkbaar persé in zijn geheel bovenin moest staan. I 
afstand tusschen buiten en binnencirkel is bovendien, inplaa 
van normaal 5 è 6 mm., slechts 3% mm." 

J. P. TRAANBER( 

Frarheer , 
1 macliiriê i 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

'sGravenhage. In het nieuwe model met leeuw, gemeld in h 
vorig nummer, blijken de navolgende waarden te kunnen word 
gestempeld: IJ^, 2K, 3, 4, 5, 7%, 10, 12>^, 15 en 17>4 cent. De 
zullen — met uitzondering van de laagste waarde — meerende( 
wel moeilijk te vinden zijn. 

Francotyp. 
Machine 207 II. Werd voorzien van grootmodel waardecijfe 

thans type C4xk. 
Machine 357 IVV. Hoewel reeds eenigen tijd aldus gebruil 

werd deze machine nog niet gemeld zonder afdruknummer. Ty 
TV heeft geen tekst links, bij type V komt dezelfde tekst voor 
bij type II. 

Machine 888 IIa. Op 5 Maart j.1. stempelde deze machine m 
een alleenstaand waardecijfer *01 % zonder omlijsting. 

Machine 1051. Model C3xg sinds November in gebruik. Tu 
sehen de stempels P. J. BLOM N.V./ENSCHEDE/(HOLLANp). 

Machine 1052. Model C3xg, sedert November in gebruik 
Venlo. Tusschen de stempels een sterk verkleinde fabrieksafbec 
dmg, waarboven in kleine lettertjes: JAC. FRANSSEN & Z 
RIJWIELFABRIEK. 

Machine 1053 IIL Model C3xg, sinds ± 20 Nov. 1940 
gebruik te Hoogezand. Tusschen de stempels bij type I: W. 
Scholten's/CHEMISCHE FABRIEKEN N.V. (2regelig); bij type 1 
W. A. SCHOLTEN'S/CHEMISCHE/FABRIEKEN (3regelig). 
belde typen staat links de afbeelding van een dichtgebonden z; 
met opschrift: STIJFSEL/SPECIALITEITEN. 

Machine 1054. Model C3xg, sinds November in gebruik bij 
N. V. J. P. Wijers' Industrie en Handelsonderneming te Groninge 
Tusschen de stempels het reeds van de andere machines dez 
firma bekende embleem. 

Machine 1055. Alsboven doch in gebruik op het filiaal te Ro 
terdam. 

Machine 1056. Model C3xg, sinds November in gebruik bij 
N. V. Tricotagefabriek „Charma". Tusschen de stempels N. "■ 
CHARMA/TILBURG. 

Machine 1065. Model C4xg, sinds November 1940 in gebruik 1 
Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken N. V. Tusschen de stemp< 
het handelsmerk LIPS/DORDRECHT. 

Machine 1083. Model C3xg, sinds November in gebruik te Bil 
hoven Tusschen de stempels: JEAN HEYBROEK/IJZERWARET 

Machine 1094. Model C4xg, in gebruik sedert November. Tu 
sehen de stempels in omlijsting: N. V. „LIJEMPF"/FRIESCH (af 
meisjeskopje) MEISJE/LEEUWARDEN (HOLLAND). 

Machine 1117. Model C3xg, sinds November in gebruik bij 
N. V. Handels, Assurantie & Credietonderneming te 'sGrave: 
hage. Tusschen de stempels: H.A.C.O./REGENTESSEPLEIN 19. 

Hasler. 
Machine H 556 V. Een nieuw cliché werd links opgenomen: 

& D / V R O O M &c DREESMANN / BREDA. 
Machine H 631 IL Stempelt thans geheel zonder re4anaeclicl 

(.,Succes ).  .:■<•" ^iOKÄC
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Machine H 668 VI Ook in deze machine verscheen een nieuwe 
reclame links Bestel / nu / TEO Oranje / Marmelade 

Machine H 679 Model H4hx, sinds 24 Januari in gebruik te 
Rotterdam Links in omlijsting de Bi)cnkorf/heeft ' t ' 

Machine H 680 I II Model H3hxx, sinds 26 November in 
gebruik bij de N V Lakenhandel Woudenberg & Co te Amster
dam Links bij type I Postbus C 438, bij type II Postbus C 705 

Machine H 681 Model H3hxx, ^inds 15 Januari in gebruik bij 
de N V J A A Kerstens' Lakenfabneken te Tilburg Links 
faake/Japonstoffen/Mantelstoffen LANGESTRAAT 25 

Machine H 682 Model H4hx, sinds 20 November in gebruik 
Links COVEMA G A/ALGEMEEN PLATTELANDS/MOLEST 
VERZEKERINGSFONDS/HARINGVLIET 100/ROTTERD AM 

Machine H 686, Model H4hx, 'inds 13 Maart in gebruik bij de 
khoellerBleckmann Stahlwerke A G te Rotterdam Links een 
;cstylecrde vogel Phoenix die uit het vuur oprijst, met bijschrift 
.CHOELLER BLECKMANN/Ede'staal 

Machine H 688 Model H3hxx, sinds 28 Februari in gebruik bij 
Ie StereoBeschuit en Koekfabnek N V te Rotterdam Links in 
m ijsting GOUVERNF STRAAT 69/ROTTERDAM 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE 

XVI 
I t ' ind nr 55 t m St 

A'b 111 

In Augustus 1920 verschenen de eerste Letsche weldadigheids
zcgels, bestaande uit de waarden 20 kap (bruin en rood), 40 kap 
(b auw en rcod), 50 kap (groen en rood), 1 rbl (donkergrijs en 
lood) De teekening van alle waarden is gelijk Het ontwerp was 
wederom van Prof R Sarrinsch en werd in steendruk uitgevoerd 
Het zegelbeeld vertoont twee gewonden, beschut door een ver
pleeg ter met schild Achter dit schild de dood met zeis Het 
Inschrift , PAHRDOSCHANAS ZENA AR PEEMAKSU 
LATWIJAS SARKANAM KRUSTAM', beteekent „Verkoopprijs 
met toeslag voor het Letsche Roode Kruis" De zegels vertoonen 

jKiJ^TWI^SsS »»ASTS IK 

»̂■' ■.■.'f.'t:, :.m, A w ' ,)? 
y'?a.4

Afb 112 

Afb 113 
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twee waarden, t.w. de frankeerwaarde (20, 40, 50 kap. of 1 rbl.) 
welke links staat aangegeven en de verkoopwaarde (30, 55, 70 kap 
of 1,30 rbl.) incl. de toeslag, welke rechts staat vermeld. 

Dit systeem is ook bij later uitgegeven weldadigheidszegels 
gevolgd. De toeslagen ten bate van het Roode Kruis zijn dus bij 
deze serie: 10, 15, 20 en 30 kap. 

De zegels zijn slechts ongetand uitgegeven en gedrukt in vellen 
van 13 (breedte) X 8 (hoogte) = 104 zegels. 

Deze uitgifte is gedrukt op de blanco achterzijde van nog 
niet voltooide 10 roebelbiljetten, uitgegeven in 1919 door de 
Arbeiders en Soldatenraad te Riga. Bij het bedrukken der achter
zijde van deze aan één zijde voltooide biljetten, is er geen acht op 
geslagen, dat de vellen van deze biljetten op dezelfde wijze werden 
bedrukt. Tengevolge hiervan vertoont een deel der oplage de tekst 
aan de bedrukte zijde van boven naar beneden (afb. 111) en een 
ander deel van beneden naar boven (afb. 112). 

Watermerk: gegolfde lijnen. 
Het papier is tamelijk «evig. De 20 en 40 kap. komen ook voor 

op dunner papier. Voorts komen de waarden 20, 40 kap. en 1 rbl. 
voor, gedrukt op de blanco achterzijde van aan de reeds bedrukte 
zijde nog niet geheel voltooide biljetten. De biljetten zijn nl. in 
meerdere drukgangen m verschillende kleuren gedrukt. De vier 
drukgangen omvatten: bruin, lichtbruin, groen en rood. De aan de 
bedrukte zijde nog met voltooide biljetten komen voor a's volgt: 

20, 40 kap. en 1 rbl. achterzijde alleen brum en groen (afb. 113) 
(lichtbruin en rood ontbreekt) 

20 kap. achterzijde alleen bruin en groen, deze 
laatste kleur echter verschoven (afb. 114) 
(lichtbruin en rood ontbreekt) 

20 en 40 kap. achterzijde alleen bruin (afb. 115) (licht
bruin,, groen en rood ontbreekt) 

1 rbl. achterzijde alleen bruin, groen en rood (afb. 
116) (lichtbruin ontbreekt) 

Afb. 114. 

Afb. 115. 

1 rbl. a.hterzijde alleen bruin, groen en rood, deze 
laatste kleur echter verschoven (lichtbruin 
ontbreekt) 

Bovendien komt nog voor: 
1 rbl. achterzijde bruin, groen, rood en lichtbruin, 

deze laatste kleur echter verschoven (afb. 
117). 

Voorts is de kleur brum nog te splitsen in zwartbruin en rood
bruin, doch ik heb gemeend dit verschil in bovenstaande opstelling 
te moeten verwaarloozen. 

Tenslotte vindt men de 20 kap. met, op de bankbiljetzijde een 
foutdruk. De bankbiljetdruk vertoont in dit geval ook de bruine 
omranding (afb. 118), welke op de niet bedrukte zijde had behooren 
\ o o r te komen, indien het bankbiljet volledig was afgemaakt 
'afb. 119). 

Afb. 111 geeft dus de voorzijde van het 10 roebelbiljet en afb. 
119 vertoont de achterzijde. Inplaats van de bankbiljetten te 
vo'tooien door aan de achterzijde der vellen eveneens bankbiljet-
druk aan te brengen, heeft men op de blanco achterzijde postzegels 
ge 'rukt. Een origineel vel, bestaande uit 104 zegels bevat aan de 
£.chterzijde veelal 12 heele en 6 halve bankbiljetten. Twee vellen 
pottzegels zijn nl. gemaakt van één vel, bestaande uit 30 bank-
bi'jetten. Deze uitgifte biedt dus den speciaalverzamelaar veel. 
De verschillende soorten bankbiljetdruk aan de achterzijde van 
dez; Roode Kruis zegels kan men het best verzamelen door 
b okken van 8 of 12 zegels zoodanig uit het vel te knippen, dat 
de achterzijde van een dergelijk blok een volledig bankbiljet vormt. 
Er ontstaan dan blokken als de afbeeldingen 111, 113 t m . 118. 

Iets dergelijks te verzamelen was reeds mogelijk bij het 1 roebel-
zjgel \an de elfde uitgifte en bij de zegels van de dertiende uitgifte 
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i LEON DE RAAY-MEDAILLE 1940. § 
i De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad J 
= voor Philatelie heeft, aan de hand der statuten voor de = 
1 Leon de Raay-medaille, afgedrukt in genoemd Maandblad j 
= van 16 Mei 1937, blz. III, in zijn vergadering van 30 Maart = 
f 1941, MET ALGEMEENE STEMMEN, besloten deze f 
g. philatehstische hooge onderscheiding voor de beste weten- J 
s schappelijke bijdrage op philatelistisch gebied in den s 
= jaargang 1940 toe te kennen aan den heer = 
I ADR. J. HOEK te ROTTERDAM, | 
= voor diens serie artikelen over „DE ZEGELS VAN ^ 
i GRIEKENLAND MET G R O O T E N MERCURIUSKOP J 
p 1861—1886". 1 
i De Secretaris van den Raad van Beheer, J 
= W. G. DE BAS. 1 
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WEDEROM EEN VEREENIGING T O T ONS BLA.D 
TOEGETREDEN. 

In het Maart-nummer heeft men onder de vereenigingsverslagen 
aangetroffen de „Vereenigmg van Postzegelverzamelaars Z Z Z " 
te Za, ndam Door een misverstand ter drukkerij is de toetreding 
niet officieel ter kennis gebracht, vandaar, dat wij er nu nog even 
melding van maken 

ADMINISTRATIE 

ADVERTENTIE-TARIEVEN. 
D^or de verhooging der drukkosten moeten de advertentie

tarieven eveneens verhoogd worden In afwachting van de aan
gevraagde goedkeuring bij de betreffende instantie zijn alvast de 
reductie's, welke gegeven worden bij resp 12, 6 en 3 X plaatsing 
per jaar, teruggebracht tot 10, 5 en 2 3^ "/o, ingaande 1 April 1941 

Namens den Raad van Beheer van het 
N M v. Ph , w opg de Ph , 

DE ADMINISTRATIE 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de bondsbestuursvergadering op Zondag, 23 Maart 
1941 in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6 te Utrecht. 

Opening 11 uur 30. Aanwezig het voltallig bondsbestuur en 
de rechtskundige raadsman van den Bond De voorzitter, dr H 
C V a l k e m a B l o u w , heet alle aanwezigen, inzonderheid den 
juridischen adviseur, welkom, hij drukt er zijn vreugde over uit, 
dat — nu op Zondag vergaderd wordt — ook de heer Cramerus 
tegenwoordig kan zijn De heer Cramerus betuigt zijn erkentelijk
heid, dat deze vergadering — speciaal voor hem — op Zondag is 
gesteld 

De notulen van de bondsbestuursvergadenng van 14 December 
1940, afgedrukt in het Januarinummer 1941 van ons Maandblad, 
worden ongewijzigd goedgekeurd 

De voorzitter deelt mede, dat hij en de secretaris op 20 Maart 
ter audiëntie zijn geweest bij den secretaris-generaal van het 
departement van op\oecling, wetenschap en cultuurbeschermmg 
Deze autoriteit, p r o f e s s o r J v a n D a m , die zelf philatehst 
bleek te zijn, heeft beide bondsbestuursleden zeer voorkomend 
ontvangen en uiterst welwillend te woord gestaan Ter sprake 
werden gebracht het streven van den Bond naar eenheid in de 
Nederlandsche philatelic, door te trachten zooveel mogelijk ver
eenigingen van postzegelverzamelaars m bondsverband te vereeni
gen, bevordering van de philatelic onder de jeugd, uitgifte van 
fraaiere Nederlandsche zegels, wettelijke bescherming van de 
verzamelaars tegen vervalschingen, e a zaken van algemeen phila
telistisch belang Met erkentelijkheid en voldoening meenen beide 

bestuursleden begrepen te hebben, dat de Overheid open oor en oog 
heeft voor de cultureele belangen der philatelic zoowel als voor 
eenheid in de philatehstische organisatie hiei te lande 

De statuten en de huishoudelijke reglementen der Haagsche 
Philatelisten Vereeniging (181 leden), der Postzegelvereeniging 
, Contact Schept Kracht", (met 232 leden), der Enschedesche Phila
telisten-Vereeniging (met 75 leden) en der Vereeniging van Post
zegelverzamelaars „De Zaansche Zegel Zoekers" (met 76 leden) zijn 
door den voorzitter en den secretaris bestudeerd, deze vereenigin
gen voldoen aan alle voorwaarden, welke voor het bondslidmaat-
schap zijn gesteld Deze vereenigingen worden door het bondsbe
stuur tot leden van den Bond aangenomen, met vreugde begroet 
en hartelijk welkom geneeten Haar bondscontributie zal op 1 
April 1941 ingaan. De onderhandelingen met Friesland hebben 
niet tot een gewenschte uitkomst geleid De onderhandelingen met 
Delft, Zeeuwsch-Vlaanacien, Geleen, Leiden en Almelo zijn in 
vollen gang Met eenige andere veieenigingen zullen deze spoedig 
worden geopend 

De gewijzigde statuten werden van het departement van justitie 
terugontvangen tot het aanbrengen van eenige aanvullingen, welke 
door ieder der bestuursleden moesten worden geparafeerd Deze 
bescheiden zijn thans andermaal aan de bevoegde autoriteit aan
geboden, om daarop de vereischte wettelijke goedkeuring te 
verkrijgen Zoodra deze verkregen is, treedt het bondsbestuur in 
zijn geheel af Het zal aan de bondsleden machtiging verzoeken, 
om tot de aanstaande algemeene vergadering (die op Zaterdag, 6 
September is bepaald} de loopende zaken te blijven afdoen, 
om aldus de moeite en de hooge onkosten voor een buitengewone 
algemeene vergadering te besparen Het zal de bondsleden verzoe
ken vóór een nader te bepalen datum hun candidaten voor het 
nieuwe bondsbestuur te stellen en hun vertegenwoordigers in den 
bondsraad, alsmede hun afgevaardigden ter algemeene vergadering 
te benoemen 

De gewijz'gde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement 
zullen in het Maandblad worden afgedrukt en — bovendien — in 
voldoende oplaag worden vermenigvuldigd. 

De artikelen van dr Valkema Blouw „Catalogi en Prijzen" in 
het Novembernummer 1940 en „Veilingscatalogi en de "Waarheid" 
in het Maartnummer 1941 van het Maandblad hebben, zoowel van 
de zijde der verzamelaars als van die der handelaren, de aandacht 
getrokken en instemming geoogst Een der grootste handelaren in 
den lande echter gaat met dr Valkema Blouw niet geheel accoord; 
het merkwaardige van het geval is, dat — practisch — deze firma 
naar de zienswijze des schrijvers handelt, doch — theoretisch — 
op den omslag van haar catalogus de door hem gewraakte kwali-
leitsbeschrijving nog trouw afdrukt De voorzitter heeft een 
ontwerp samengesteld van verplichte kwaliteitsbeschrijving voor 
kavels tot en met zes zegels, kavels boven de zes zegels verplichten 
met tot kwaliteitsbeschrijving Bovendien wenscht de voorzitter 
van bondswege een commissie van beroep in te stellen, bestaande 
uit drie leden, die eventueele klachten ernstig onderzoeken en — 
zoo noodig — den uitslag daarvan m het Maandblad bekend 
maken 

De heer Cramerus bepleit het instituut van „bondsveilinghou-
ders" De voorzitter is daarop tegen, omdat de Bond aldus een te 
groote verantwoordclijivhcid op zich laadt, vooral wanneer, in den 
loop van den tijd, de leiding der firma's verandert De voorzitter 
acht het beginsel, dat hij in zijn ontwerp heeft verwerkt, van belang 
zoowel voor de veilinghouders als voor de handelaars Het bonds-
bi-stuur kan zich met Ccdoeld ontwerp vereenigen en zal dit in het 
Maandblad doen afdrukken Het bondsbestuur acht het niet op den 
weg van üen Bond te l.^gen om — zooals een der grootste hande-
laien voorst» 1de - bij de bevoegde instanties aan te dringen op 
zoodanige wettelijke bepalingen, dat niet ieder zonder meer een 
po>,(.zegelveiling kan houden Het bondsbestuur is van oordeel dat 
het streven naar uitbreiding van de vestigingswet tot den post-
zegelhandel en het veilingwezen geheel op den weg ligt van de 
handelaren zelf. 

Van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
werd een aantal fotografische afdrukken ontvangen van de verval
schingen, waarvoor op blzn 219 en 220/'40 van het Maandblad 
ei i^nt; werd gewaarschuwd en die intusschen op blz 99/'41 (minder 
duidelijk) zijn afgebeeld Het bondsbestuur betuigt aan de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren dank voor bedoelde 
toezending.' 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Uit circulaires, neergelegd in de postbussen der postbushouders, 
blijkt, dat G e r a r d A. G. T h o o l e n nog steeds actief is. 

Zoowel de R. P. V. als „Rotterdam" hebben zich tot den Bond 
gericht met verzoeken, pogingen in het werk te stellen, om van 
Overheidswege schadeloosstelling te verkrijgen voor verloren 
gegane postzegelverzamelingen. Bij besluit van den secretaris
generaal van het 'departement van financiën d.d. 2 December 1940, 
no. 221, artikel 7, zijn dergelijke — met name genoemde — ver
zamelingen van schadeloosstelling van Overheidswege beslist uit
gezonderd. Het bondsbestuur is van oordeel, dat men aan hooger-
hand niet iets moet vragen, dat — bij voorbaat — reeds is gewei
gerd. Wanneer, niettemin, genoemde vereenigingen — zelfstandig 
— tóch een dergelijk verzoek tot Hoogerhand willen richten, is de 
Bond bereid — desgewenscht — bedoeld verzoek ter gunstige 
overweging aan te bevelen. 

Wanneer de vereischtc wettelijke goedkeuring op de statuten is 
verkregen, komt het instituut van „belangstellenden" (bedoeld in 
art. 36 van het oude huishoudelijk reglement) te vervallen. Aan die 
„belangstellenden" zal alsdan den dank van den Bond worden 
betuigd voor hun jarenlangen, geldelijken steun. 

De Philatelisten-Vereeniging „Groningen" gaat volkomen 
accoord met het voorstel Van het bondsbestuur, om — gelet op 
de tijdsomstandigheden — het aanvankelijk plan om in 1941 de 
algemeene vergadering en den philatelistendag in Groningen te 
houden, geen voortgang te doen vinden. In tegenstelling met het 
verdere advies van „Groningen" is het bondsbestuur van oordeel 
de algemeene 'vergadering en den philatelistendag in 1941 wèl te 
houden. Als plaats daarvoor wordt gekozen den zetel van den 
Bond: Amsterdam; als datum Zaterdag 6 September. De secretaris 
zal zich in verbinding stellen met „Hollandia", de A. V. P. en de 
afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Vereeniging, om, in 
onderling overleg, den 32en Philatelistendag voor te bereiden. In 
beginsel wordt besloten stappen te doen bij Hoogerhand, om voor 
deze gelegenheid een speciaal zegel en speciale briefkaart te doen 
uitgeven, een speciale prentkaart en speciaal stempel te doen 
ontwerpen en aan de P.T.T. te verzoeken, dit speciale stempel te 
doen aanmaken en gebruiken. 

De vergadering wordt van 13 uur 30 tot 14 uur 30 geschorst 
voor het gebruiken van het noenraaal. 

De heer Jorissen heeft voorgesteld het huishoudelijk reglement 
\ an den Bond aan te vullen met een artikel, inhoudende een tariefs
bepaling omtrent vergoeding van reis- en verblijfkosten. De 
secretaris wijst er op, dat omtrent wijzigingen van het huishou
delijk reglement de eerstvolgende algemeene vergadering dient te 
beslissen met ten minste twee derden der geldig uitgebrachte 
stemmen. Waar de vergoeding van reis- en verblijfkosten nooit 
tot eenige bezwaren aanleiding heeft gegeven, raadt de secretaris 
aan, om de algemeene vergadering niet opnieuw met de beslissing 
omtrent een nieuwe aanvulling te belasten. Dé heer Jorissen trekt 
zijn voorstel in. 

De heer Jorissen heeft eenige wijzigingen voorgesteld in het 
bestaande keuringsreglement. Na ampel beraad wordt besloten, 
de eerste zin van artikel 9 van dit reglement, luidende: „De aan 
den Bond verschuldigde kosten bedragen:" aan te vullen met de 
woorden: „— buiten en behalve por ten:" 

De keuringscommissie ondervindt thans in hooge mate de 
bezwaren van verbreking der buitenlandsche verbindingen, daar 
zij geen ter keuring aangeboden buitenlandsche zegels aan buiten
landsche experts kan toezenden. De heer Jorissen, hoofd van den 
keuringsdienst, heeft in overweging gegeven een speciale com
missie te benoemen voor het keuren van buitenlandsche zegels, 
waarin ook de leden van de tegenwoordige commissie zitting 
hebben. Het bondsbestuur acht te veel commissies ongewenscht; 
het geeft de keuringscommissie m overweging tijdig aanteekening 
te houden van de namen en adressen van binnenlandsche experts 
voor speciale buitenlandsche zegels, als b.v. dr. H . C. Valkema 
Blouw voor Oostenrijk; de heer Adr. Hoek voor Grieksche zegels; 
de heer Jan Poulie voor Letland, dr. G. W. Böiian voor cud-
Duicsche Staten, de heer Costerus voor Haïti , enz. 

Ter sprake komen de onderhandelingen, welke de Nederlandsche 
Vereeniging gevoerd heeft met de voormalige vereeniging „De 
Schelde" omtrent aansluiting bij „een Bond" o m . . . . „als vereeni
ging erkend te worden". 

Het bondsbestuur waardeert de werkzaamheid en waakzaamheid 
van de Nederlandsche Vereeniging inzake de \ oorgenomen veiling 

van een kavel falsificaten, genoemd onder no. 2128 in de catalogus 
van de 42e veiling der firma Ten Kate en Borchers. Het 
verheugt zich, dat genoemde firma bedoeld kavel heeft terug
getrokken en bestemd heeft voor een falsificaten-album. 

De Nederlandsche Vereeniging heeft zich tot den inspecteur der 
directe belastingen te Purmerend gewend met verzoek om inlich
tingen betreffende practische toepassing van de omzetbelasting in 
zake actueele philatelistische vereenigingsaangelegenheden. Op 
dezen brief werd antwoord ontvangen van den inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen te Zaandam. Na ampel beraad acht het 
bondsbestuur deze kwestie voldoende op blz. 37 en 38/'41 van 
ons Maandblad toegelicht en onnoodig aan de leden nog nadere 
aanwijzingen omtrent een practische toepassing ter zake te geven. 

Mede naar aanleiding van een verzoek der A. V. P. „om zich tot 
de autoriteiten te wenden ten einde in den vervolge eventueele 
nieuwe uitgiften beter te verzorgen" zal het bondsbestuur ver
binding ter zake zoeken met de bevoegde instanties. 

De directeur-generaal der P.T.T. heeft zich tot het bondsbe
stuur gewend met verzoek, de zienswijze van den Bond te mogen 
vernemen inzake voorgenomen wijzigingen of aanvullingen van 
de wettelijke bepalingen, waardoor met meer kans dan thans het 
geval is kan worden opgetreden tegen het namaken, vervalschen 
en in omloop brengen, enz. van niet meer geldige Nederlandsche 
frankeerzegels. Het bondsbestuur heeft nageslagen, welke wettelijke 
voorschriften ter zake gelden in het voormalige Oostenrijk en in 
Hongarije; het heeft inlichtingen ingewonnen bij den Duitschen 
Rijksbond, of — en zoo ja welke — wettelijke bepalingen voor de 
onderhavige aangelegenheid bestaan in Duitschland en raad 
verzocht aan zijn juridischen adviseur. Deze licht zijn ter zake 
uitgebracht advies omstandig toe. Zoodra het antwoord van den 
Duitschen Rijksbond is ontvangen, zal de secretaris al deze 
gegevens tot een deugdelijk bescheid aan de P.T.T. verwerken. 

De onkosten voor publicaties van bondswege in het Maandblad 
over 1940 hebben bedragen ƒ 151,40. De administrateur dringt er 
op aan — evenals vroeger — de desbetreffende nota's maandelijks 
m te dienen. 

„Breda" heeft zich tot den Bond gewend met een verzoek van 
ir. H. J. W. de Reus, naar aanleiding van het ingezonden stuk door 

, den secretaris der E. P. V. op blz. 27/'41 van het Maandblad over 
.,De zegels op postpakketten en postwissels", om bij de P.T.T. 
pogingen in het werk te stellen bedoelde zegels, in den vervolge, 
ongesorteerd in kleine kwantums te doen veilen, zoodat ook de 
verzamelaars individueel of collectief (vereenigingsgewijze) zouden 
kunnen koopen. De secretaris deelt mede, dat in het Aprilnummer 
van het Maandblad een hoofdartikel over deze aangelegenheid zal 
verschijneh van de hand van den hoofdinspecteur der P.T.T. A. P. 
F. D u y n s t e e . Hij raadt eerst dit artikel af te wachten; daarna 
IS de beurt aan den Bond en zijn leden, om eventueele stappen ter 
verbetering van deze aangelegenheid te doen. 

Een klacht van den heer B. H o l l e b o o m te Breda over den 
z.i. ongewenschten toestand, dat handelaren lid kunnen zijn van 
ten vereeniging van postzegelverzamelaars wordt door den heer 
Cramerus zeer uitvoerig toegelicht. Het bondsbestuur is van 
oordeel, dat de genoemde bezwaren ten deele voortspruiten uit 
door den heer H. ondervonden teleurstellingen van persoonlijken 
aard door eigen schuld, welke inzonderheid een interne aangele
genheid van „Breda" betreffen. 

Van de rondvraag maakt de rechtskundige raadsman gebruik 
tot het doen van eenige mededeelingen en de heer Cramerus tot 
het uiten van de wenschelijkheid, dat elke vereeniging van ieder 
royement kennis geeft aan het informatiebureau onder opgave 
van de redenen, welke tot bedoeld royement hebben geleid. Er 
kunnen zich namelijk gevallen voordoen, welke wèl en welke niet 
noodzakelijk maken de namen van geroyeerde leden in de bekende 
opgave van het bondsinformatiebureau in het Maandblad op te 
nemen. Sluiting om 16 uur 30. 

, Namens het Bondsbestuur, 
de Bondssecretaris 

W. G. DE BAS. 
Postbus 1, Utrecht. 

•
Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen 
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
Secretaris C M DONCK, Sophialaan 39, Hilversum 

Nieuwe leden. 
'32 A P van Nes, Burg Colijnstraat 183, Boskoop (V) 
'88 J P Kuipers, Westduinweg 164 B, Den Haag (Post Scheve

ningen) (V Ned en Kol en Alg L) 
K8 M J r Bos, Frisolaan 19, Apeldoorn, giro 162066, tel 3537 

. (V) 
'69 J C van de Werken, Sumatraiaan 149, Apeldoorn (V en L ) 
'77 D van Rijswijk, De Savornin Lohmanlaan 211, Den Haag 

(Post Loosduinen) (V Ned en Kol , Europa) (Lid „Breda") 
78 A van der Sluis, Hatertscheweg 491, Nijmegen (V) 

O J F de Vries, Frans Halsstraat 23, Nijmegen (V) 
■̂2 P A J Veen, Delistraat 1, Nijmegen (V) 

b3 A J Otto, Reijerskoop 115, Boskoop (V) (Oudhd) 
o4 L van Bergen, Burg Colijnstraat 279, Boskoop (V) 
85 C Wezelenburg, Julianaplein 29, Boskoop (V) 
i(, P van der Paauw, Laag Boskoop 23, Boskoop (V) 
91 M Schrijver J r , Reijerskoop 13, Boskoop (V) 

Adresveranderingen. 
3 E A van Bilderbeek, Raamvest 9a, Haarlem 
6 mr N A de Joncheere, adres onbekend 
2 J Landsheer, Groesbeekscheweg 145, Nijmegen 

64 J J C M Langen, Celebesstraat 53, Den Haag 
25 J A Voorthuis, Torenlaan 53, Laren (N  H ) 

5 W J WijsmuUer, J M Coenenstraat 18 hs , Amsterdam Z 
9 G J Stap, Tweeboomlaan 151, Hoorn 
10 W Simons, adres onbekend 
L mr E Bonn, Jozef Israelslaan 57, Den Haag 

98 J L K Hoeke, Annanasstraat 31, Den Haag 
Afgevoerd. 

'>9 mevr E van Rappard van Hardenbroek 
Aanmeldingen. 

David, Oranjeflat 69, Zandvoort (V en L ) 
Kann, Oranjeflat 21, Zandvoort 
F P Francke, Zwolscheweg 29, Apeldoorn (V) 
H Vedder Christiaanse, Hoogewoerd 33a, Leiden (V en L ) 
M Dirksen, Groothertoginnelaan 107, Den Haag (V en L ) 
J Sluis, Westerstraat 95, Enkhuizen 

; J Messerschmidt, Papenstraat 61, Deventer (V en L ) 
V Hartong van Ark, Langestraat 1, Alkmaar (V en L ) 

Mededeelmgen afdeeling verkoop. 
Het gironummer van het sectiehoofd van OverBetuwe is 

06483. 
Achter sectiehoofd Voorschoten op te nemen: (Geldzendingen 

p postgiro 412280 t. n. v. Sectiehoofd N. V. v. P. te Voorschoten). 
Afdeehngsmededeehngen. 

Afdeeling Ajnsterdam. 
Verslag van de gewone vergadering op 19 Maart 1941 Twaalf 

inwezigen hoorden het openingswoord van den voorzitter, die 
egon met erop te wijzen, dat de maan ons ditmaal in den steek 
elaten had, doch dat hij verheugd was dat desondanks velen zich 
iet hadden laten weerhouden om te komen Vervolgens be
3rak hij de inhoud van het Maandblad, waarbij het vestigingswet
rtikel nader werd beschouwd De Loncke vervalschmgen worden 

n aan een onderzoek onderworpen en verder wordt nogal wat 
ritiek gehoord op de afgedrukte Z Z Z puzzle, waarin vele 
)uten (althans volgens oplossers in spe) Ingekomen stukken zijn 

t tanwezig, zoodat wij overgaan tot de voordracht van den 
vond De heer Poulie was door ziekte verhinderd zijn lezing over 
Vervalschmgen en echte postzegels" te houden, zoodat op het 
latste oogenblik de heer Glerum zijn beurt moest overnemen 
)ndanks de korte tijd van voorbereiding was de voordracht over 
enezuela toch zoodanig, dat de bezichtiging van deze collectie 
um een uur in beslag nam Een verzameling van een dergelijke 
uidAmerikaansche staat is nu eenmaal niet iets, wat men dage
iks onder de oogen krijgt, zoodat na afloop voorzitter Keiser den 
eer Glerum namens de aanwezigen hartelijk dank zegde, welke 
aarvoor tevens een applausje mocht in ontvangst nemen Hier
a kwam mevrouw Ruiter ons nog verrassen met de bezichtiging 

van een aantal tête bêche vellen van Duitschland, waaronder tal 
an interessante combinaties, die de algemeene bewondering op

wekten De verloting bracht merkwaardige cijferreekserr aan den 
dag, twee derde van de leden ging met een prijs huiswaarts, ter
/ijl de rondvraag ons nog een nieuw lid bracht Om bij half elf 
loot de voorzitter deze geslaagde bijeenkomst G 

Afdeeling Voorschoten. 
Hel Sectiehoofd maakt bekend, dat in den vervolge betalingen, 

den verkoop van zegels uit de rondzendingen betreffende, moeten 
worden overgeschreven cp postrekening nr 412280, t n van 
Sectiehoofd Voorschoten der Ned Ver v Postzegelverzamelaars, 
te Voorschoten 

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

Verslag van de vergadering van 31 Maart 1941. 
Aanwezig zijn 51 leden en 1 introduce, als de voorzitter, de 

heer Cramerus, de vergadering opent Speciaal wordt w^ l^om 
geheten het candidaat lid de heer Verlinden De notulen vi^ de 
vergadering van 24 Februari worden goedgekeurd en 8 ca i l i da i t 
leden als lid aangenomen met algemene stemmen Besloten wordt 
de rekening van den penningmeester nogmaals aan te houdc" 
wegens ziekte van dezen functionaris Wij hopen de reKe in;; nu 
echter m de Aprilvergadering definitief te kunnen behandel i B j 
de ingekomen stukken is een schrijven van den heer Ls'iis te 
Gorinchem, die enkele zegels zendt voor het falsificaten i'Lu n 
De heer Schuermans doet enkele mededelingen omtrent de spi cu 
latieve uitgifte van het 5 Frs Rode Kruis zegel van Belgi mi t 
opdruk „Week van het Rode Kruis' „Semame de la Croix Rou^e" 
1941 Deze zegels hebben geen frankeerwaarde, daar Z" reed la '' 
buiten koers zijn gesteld en de opdruk is niet geschied door de 
Belgische Posterijen, doch door de internationale Corpoi' ' e vin 
Postzegelhandelaren m België Ze hebben dan ook geen enkele 
verzamelwaarde en wordt gewaarschuwd voor aanschaffing vaii 
dergelijk prive maakwerk De voorzitter deelt mede, dat de phila 
telistendag dit jaar wederom te Amsterdam zal worden gehouden 
Hij geeft vervolgens een verslag van de gisteren gehouden verga 
dering van den Raad van Beheer van het Maandblad Bij de rond 
vraag protesteert de heer Sporenberg tegen het feit, dat twee 
handelaren als nummers 1 en 2 op de circulatielijst van de rond
zending hebben gestaan De voorzitter antwoordt, dat handelaren 
en verzamelaars dezelfde rechten hebben en ieder op zijn beurt als 
nummer een op de lijst moet voorkomen Hij zegt toe deze zaak 
te onderzoeken De heer Schroder stelt voor op de vergadering een 
kleine expositie te houden en/of de nieuw uitgekomen zegels te 
tonen, zoals vroeger jaren gebruikelijk was De voorzitter voelt 
hiervoor zeer veel en zal de mogelijkheid daartoe onderzocht 
worden De heer van Hoegaerden heeft enkele zegels geschonken 
voor de jeugd afdeling, waarbij nog gevoegd kunnen worden 
enkele zegels afgestaan door leden, die bij de hierop volgende 
\ erloting tot de gelukkigen behoorden Daarna wordt de vergade 
ring door den voorzitter gesloten J C G v d B 

Nieuwe leden. 
422 ( S E Z B E N K ) H S Altona, Bentincklaan 31B, Rotterdam C 
359 ( S E Z N K ) B L van den Bergh Jr , Zandberglaan 21, Breda, 

giro 306355 
423 ( S E Z N K ) C W ten Braak, Laantje 1, Amersfoort, giro 

70953 
424 (S E Z BE NK ) A M J Jansen, Teteringse Dijk 35, Ginneken, 

Post Breda, giro 253683 
10 ( S E Z B E N K ) J M Meeus, Zandberglaan 50, Breda, 

giro 20774 
433 (E) E Nijst, Avenue Paul Deschanel 122, Brussel 
380 ( S E N K ) K J A Sparla, Oisterwijksebaan 86, Tilburg, 

giro 145813 
53 ( S E N K ) E G H M Verhnden, Ginnekenweg 38, Breda, 

giro 132498 

Candidaatleden. 
H J V Ravels, kantoorbediende, Baronielaan 118, Breda (Eigen 

aangifte) 
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dr. G. Stoel, chirurg, Dirksland. (Voorgedragen door dr. P. J. 
Mulder te Stellendam). 

mevr. S. ' Loonen, v. d. Valk Boumanlaan 24, Woerden. (Eigen 
aangifte). 

Adreswijzigingen. 
121. A. H. M. Colen, thans Zaanmarkstraat 4, Breda. 

8. A. Exalto, thans Beatrijsstraat 45, 's-Gravenhage. 
485. mevr. A. Moerenberg-Mols, thans Bredaseweg 268, Tilburg. 
267. "W. F. Nedermeijer, thans Augusteinenkamp 9, Dordrecht. 
314. A. J. J. Wolterbeek, thans Burchplein I, Eindhoven. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 April 1941, te 20.00 uur, in 

café „Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 9 Mei 1941, 

te 20.00 uur, in café „van Ham", te Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Mei 1941, des morgens 10.30 uur 

in „Moderne", te Breda. 

Mededeling. 
Het bestuur is bereid, voor zover zij daartoe in de gelegenheid 

is, ook aan buiten-leden te verschaffen de nieuwtjes van België. 
Leden, die hiervoor in aanmerking willen komen, worden verzocht 
dit aan het secretariaat op te geven. 

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

Verslag der vergadering van 29 Maart 1941. 
Aanwezig 83 leden. Te ruim 3.30 uur opent de voorzitter de 

vergadering en heet in de eerste plaats van harte welkom ons 
bestuurslid, den heer v. d. Hurk, die wederom hersteld van zijn 
ziekte in ons midden is. Tevens maakt hij gebruik den heer 
van den Hurk geluk te wenschen met zijn veertigjarig zaak
jubileum, daarbij de hoop uitsprekend, dat de heer van den Hurk 
nog veel jaren voor Hollandia zal blijven gespaard. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd. De heer Poulie heeft 
schriftelijk kennis gegeven van zijn ziekte. Hem wordt een spoedig 
herstel toegewenscht. Naar aanleiding van een in de vorige 
vergadering geopperd idee den leden een aanwijzing te geven tot 
wien zij zich moeten wenden voor speciale landen, hebben de 
volgende leden zich opgegeven ter beantwoording van gestelde 
vragen over bepaalde gebieden: 

Den heer Helmholt: Nederland en Koloniën; den heer Beuth: 
U.S.A.; den heer van den Hurk : Polen, Tchecho-Slowakije; den 
heer Poulie: Baltische Staten; den heer Amons: Skandinavië, 
Denemarken en Rusland; den heer v. Kooten; Frankrijk; den 
heer Roodenburg: België, Luxemburg en algemeen. Den heer 
Roodenburg laat een speciaal catalogus van Luxemburg circuleeren. 
Bij de ballotage van nieuwe leden, blijkt, dat nu ons 300ste lid is 
aangenomen. De heer Boer zal hiervoor een herinnering worden 
aangeboden. De voorzitter wijst op de bloei van Hollandia en 
hoopt, dat de leden zullen doorgaan met propaganda voor 
Hollandia. Hij wijst tevens nog op de gunstige kwaliteit der leden, 
blijkende uit niet minder dan vier artikelen van HoUandialeden in 
het laatste Maandblad. De prijsvraag verzorgd door den heer 
Helmholt, brengt als Ie en 2e prijswinnaars de beeren Beuth en 
Hooykaas. De volgende vergadering zal worden gehouden op 
Zateraag 26 April a.s. in dezelfde zaal. Na veiling van 30 kavels 
en verloting onder de aanwezigen volgt sluiting te ruim 5.15 uur. 

R. S. 
Aangenomen als lid. 

J. H. Boer, Van Tuyl v. Serooskerkenweg 21, Amsterdam-Z. 
D. Seljée, Keizer Karelweg 363, Nieuwer-Amstel. 
M. J. A. M. Janssen van Wijlick, Paulus Potterstraat 6, Amster
dam-Z. 
D. A. Kranenburg, Insulindeweg 10 All, Amsterdam-O. 
N. S. Schreuder, Achillesstraat 65III, Amsterdam-Z. 
B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. 
dr. Robert Baruch, ApoUolaan 187, Amsterdam-Z. 
A. G. Bessem, Amstel 332, Amsterdam-C. 
H. Lansdaal, Koemarkt 13, Purmerend. 

Adreswijzigingen. 
J. J. van Mannekes, Meindert Hobbemastraat 28, Heemstede. 
H. H. Wex, Franz Lisztlaan 25, Heemstede. 
W. H. Saehls, Nieuwe Bussumerweg 83, Huizen N.H. 
J. P. F. van Leeuwen, Amsterdamsche Straatweg 56, Halfweg. 
L. G. Tempel, Hillegomstraat 24II, Amsterdam-W. 
A. W. B. van Altena, Watteaustraat 22 b.e., Amsterdara-Z. 
Jos Jüdell, Professor Spronglaan 18, Zeist. 

' indidaa. leden. 
P. J. J. Verheusele, WijsmuUerstraat 43, Amsterdam-W. (Voorge 

steld door J. H. v. Ammers). 
B. Roselaar, Ploegstraat 53, Amsterdam-O. (Voorgesteld doo 

D. Gokkes). 
J. Navarro Jr., Amstel 155, Amsterdam-C. (Voorgesteld doo 

J. Werner). 
H. H. Nolte, Cliostraat 47, Amsterdam-Z. (Voorgesteld doo 

L. V. d. Chijs). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 April 1941, des middags t 

half 4 in het Cornells Broerehuis, Korte Leidschedwarsstraat 11 
Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 29 Maart 1941. 
De voorzitter herdenkt met enkele woorden ons overleden lic 

mevr. Rombouts, waarbij alle aanwezigen zich van hun zete 
Vi rhef f en. 

Bij de bespreking of personen beneden 21 jaar zich als 1 
hunnen aanmelden, wordt nogmaals vastgelegd, dat in die gevalle 
de vader of voogd lid wordt, in verband met de aansprakelijkhei 
voor de rondzendingen enz De commissie tot onderzoek d( 
;nogelijkheden voor de viering van het 35-jarig bestaan d' 
L'. Ph. V. is thans geïnstalleerd. Drie candidaat-leden hebben zie 
.i.xngemeld, en worden met algemeene stemmen als lid aangenomei 

De heer Wolleswinkel heeft een aantal Winterhulp-series Belg: 
ter beschikking gesteld tegen ƒ1,30 per serie. Deze worden gaarr 
g kocht. Voor den landenwedstrijd, Nederland met beeltenis Konin 
Willem III zijn drie inzendingen aanwezig, nl. van mevr. dr. va 
C ittert en de beeren Koek en van de Westeringh. De inzendin 
van den heer Koek, met vele typen en tandingen wordt het mee 
gewaardeerd. 

In verband hiermede wijst dr. van Gittert er nogmaals op, d; 
coV kleinere verzamelaars niet bang moeten zijn, aan deze wee 
strijden deel te nemen. De verkregen punten blijven geldig, 
worden dus aan het einde van het jaar niet afgeschreven. E 
inzendingen Letland en Lithauen van de vorige maand door c 
beeren de Bruyn en Tholen, werden gelijk gewaardeerd. 

De voorzitter verzoekt namens den directeur verkoop nogmaa 
oan de leden boekjes voor de rondzendingen klaar te maken. I 
worden thans goede prijzen gemaakt. 

Over de vraag of buitenmodel boekjes mogen worden ingezo 
den, hetgeen thans reglementair verboden is, zal nader gesproki 
V/orden. 

Na een uitgebreide veiling en de gebruikelijke verloting sh 
de voorzitter deze vergadering met dank aan de leden voor hum 
lanwezigheid. 

De volgende ledenvergaderingen worden wederom gehouden 
Jen laatsten Dinsdagavond der maand. , 

Landenwedstrijd in de April-vergadering: Toeslagzegels Nede 
land.—Overzee. v. d. '̂  

Nieuwe leden. 
W. van Beurden, Vughterstraat 90, 's-Hertogenbosch. (E.). 
C Leeflang, Oranjelaan 2, Groenekan. (E.). 
K van Oosten, Ch. de Bourbonlaan 28, Zeist. (E.). 

Overleden. 
mevrouw M. Rombouts-Weissenborn, Baarn. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Donderdag 17 April 1941, des n.m. 8 uur 

in Rest. Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 April 1941, des n.m. 8 uur in 

Rtst. „Weber", Vredenburg, Utrecht. (7.30—8 uur ruilen). 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. 

Pauze, waarin landen wedstrijd: Toeslagzegels Nederland-Overzee, 
.ï. Uitslag landenwedstrijd. 6. Rondvraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 
'' Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zatet'dagen 19 April, 3 en 17 Mei 
2 s., des middags 2.30—4 uur in Gebouw C.S.B., Kromme Nieuwe 
Gracht, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1941. 
't Was een drukke vergadering, die de voorzitter opende met 

?llcreerst ons heengeganen lid, den generaal van Hoogstraten te 
herdenken, die een trouw bezoeker onzer bijeenkomsten was. 

De notulen der vorige vergadering gaven geen aanleiding tot 
opmerkingen en bij de ingekomen stukken was ditmaal niets 
bijzonders, zoodat direct kon worden overgegaan tot de ballotage 
der candidaat leden. 

Onze voorzitter deelde dan mede, dat hij thans van officieele 
zijde de «leest stellige berichten had ontvangen, dat van de zegels 
met watermerk voor Ned. Indië van ƒ0 .40 , ƒ0.50 en ƒ 1 . — , die 
van ƒ0.40 en ƒ 1 . — wel degelijk naar Indiè waren verzonden en 
dat de anderen, wanneer de omstandigheden dit toelaten, zouden 
volgen. Deze absoluut officieele inlichting ging dan ook vergezeld 

an den raad dergelijke zegels tegen verhoogde prijzen n i e t in 
te koopen. 

De fabel is dus de deur uit ! 
De reeds in het Maandblad bij verschillende vereenigingen 

besproken dreigende omzetbelasting vormde een onderwerp 
an bespreking zonder dat we tot een tastbaar resultaat 

kwamen, wat echter op de volgende vergadering wel het geval zal 
zijn daar onze voorzitter in de gelegenheid is daaromtrent een bij 

itstek bevoegd deskundige te raadplegen. 
Dan had de bezichtiging plaats van de bijzondere stukken, die 

enkele leden hadden meegebracht. De heer Milborn b.v. had bij 
7ich een bijzonder fraai album, door hem als directeur-generaal der 
Posterijen in Ned.-Indië van een postcongres verkregen, waarin 
de toentertijd koerseerende zegels van Ned. Indië prijken naast 
tal van prachtige luchtopnamen uit ons Indië. 

Een ander lid had meegebracht zeldzame zegels uit onze West, 
echts kort verkrijgbaar gesteld en waarbij een man, die in de 

rij stond dank zij de krachtdadige hulp van zijn houten been, het 
meeste succes had in de verkrijging daarvan. 

Nog meerdere stukken waren te zien en allen hoopten, dat 
meer van dergelijke tentoonstellingen onze bijeenkomsten zouden 

os;en opluisteren en leerzaam maken. 
Er was een te groote veiling om deze geheel af te kunnen 

wikkelen en de rest werd tot de volgende vergadering uitgesteld. 
Overleden. 

J. W. P. van Hoogstraten. 
Louis Juliard. 

Candidaat-Ieden. 
J. Hogervorst, den Haag. 
E. C. U. Hartman, Teylingerhorstlaan 3, Wassenaar. 
H. Smabers, Van Weede van Dyckveldtstraat 9, den Haag. 
A. M. E. van Reyn Snoek, Stevinsstraat 64, den Haag. 
A. Molenbroek, Van Neckstraat 61, den Haag. 
G. A. Alers, Frankenslag 68, den Haag. 
A. van der Paauw, Pieter Bothstraat 27, den Haag. 

Nieuwe leden. 
W. H. van Vassen, Statenlaan 54, den Haag. 
mej. E. van Diermen, Oud Wassenaarsche weg 8, Wassenaar. 

Adreswijzigingen. 
L. G. Janssen, thans Jacob Catsstraat 86, Voorburg. 

A. N. C. F. Keyzer, thans Lobelialaan 19, den Haag. 
G. W. Schut, thans ten Hovestraat 42, den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op 26 April 1941, des namiddags ten half drie in 

Hotel de Gouden Kroon, Frederik Hendriklaan 119, den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeeiingen. Ballotage 

nieuwe leden. Veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der algemeene vergadering op Zaterdag 22 Maart 1941. 
Aanwezig 100 leden. Tot leden der verificatiecommissie worden 

benoemd de beeren Kops en Dekker. Tot plaatsvervangend lid 
van den Raad van Beheer van het Maandblad de heer A. M. Saris. 
De bibliotheek wordt ondergebracht bij den heer van Rest. 

De voorzitter verzoekt steeds inzending van ruilboakjes. E loten 
wordt, dat ieder deelnemer aan de rondzendingen verplicht is de 
zending aan zijn opvolgend lid te bezorgen. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door Sc Leeren 
Melsert, Verhoeff, Braakenburg, Dolleman en mevr. de Haan; 
falsificaten door den heer v. d. Moer. 

De notulen der vorige vergadering worden onder d i '.^zegging 
aan den 2en secretaris goedgekeurd. 

Bij de ledenverkiezing worden alle candidaat-leden .il. lid aan
genomen. 

De heer Friederich heeft weer een keurcollectie ter bezichtiging 
gesteld van stempels uit 't tijdvak 1814—1830 betreffende de post 
in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Tairci ngesteld 
zijn als vrijdom van port de stempels van den Postmeester Generaal 
der Vereenigde Nederlanden; „Franco" stempels van 't Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken; stempels van de legers; prjtbtcmpels 
voor ongefrankeerde stukken uit voorgaande tijdvakken; bij de 
stempel Willemstadt weid b.v. he^ Departenientsnumniei en P.P., 
later ook de letter t weggenomen. Bij de poststempels voor gefran
keerde stukken zijn die van de Fransche Republiek: ,,port' Payé" 
„Namur". 

Poststempels voor aangeteekende stukken: „chargé" van ' t 
Fransche keizerrijk en „aangeteekend" van ' t koninkrijk der 
Nederlanden. 

Poststempels voor met post belaste stukken: 
o.a. 91 Brügges 

Deboursé 
Poststempels voor onbestelbare brieven: Van 't Fransche keizerrijk 

met „Rebut", van 't koninkrijk der Nederlanden met „Gereclameerd 
Rebut". De heer Friederich vestigde in zijn lezing de aandacht op 
speciale zeldzaamheden en zei toe bij de volgende gelegenheid de 
poststempels van de Distributiekantoren, de Zeebrieven, de 
Grenskantoren en de geschreven plaatsnamen te laten zien en te 
bespreken. 

De vergadering toonde zich zeer belangstellend en voldaan over 
hetgeen het van den heer Friederich te zien en te hooren kreeg. 

Besloten wordt, dat bij de a.s. jaarvergadering ter controle 
voor de verloting geeischt zal worden, dat de leden hun diploma-
kaart of giro-strookje als betaalbewiis bij zich hebben. 

Bij de verloting krijgt de heer Isselman den Isten prijs. Aan het 
slot dankt de voorzitter den heer Friederich en geeft het woord 
aan enkelen voor de rondvraag. . J. N . H. v. R. 

Mededeeiingen. 
Het adres van den directeur van het rondzendverkeer is: 

Rietzangerlaan 5, Den Haag, telefoon: 393839. 
Spreekuur voor de rondzendingen Dinsdagsavonds van 7—9 uur. 
De bibliotheek is gevestigd ten huize van den secretaris 

J. N. H. van Rest, Copernicusstraat 89, 's-Gravenhage. Aanvragen 
tot nader order a l l e e n s c h r i f t e l i j k , waarna kennisgeving 
van afhaaltijd of opzending zal volgen. 

Nieuwe leden. 
1627. ir. A. W. v. d. Poel, Stationsstraat 26, Sneek. 
1628. D. Bruinsma, Kerkhoflaan 22, Sneek. 
1617. P. C. Jongbloed, Eiland Marken. 
1629. G. J. Stap, Heiligestraat, Tiel. (Afd. Tiel). 
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1630. J. Th. Bekker, Dr. Bosstraat 17, Tiel. (Afd. Tiel) 
1631. H. Lazeron jr., Hygieaplein 46hs., Amsterdam Z. 
1632. H. Muller, Ruisbroecstraat 26, Leeuwarden. 
1633. Heydeman, Joh. Verhulststraat 108 b.v., Amsterdam. 
1634. mej. J. Wiersema, Korreweg 214a, Groningen. 
1635. C. Timmer, Bezuidenh. weg 110, Den Haag. 
1636. mej. W. C. Wijnand, Reinkenstraat 27, Den Haag. 
1637. N. Taverne, Gerard Doustraat 18, Deventer. (Afd. Dev.). 
1638. A. Pronkhorst jr., Van der Vennestraat 95, Den Haag. 
1639. mej. L. Antheunis, Prinsenkade 28, Sas van Gent. (Afd. Tern.) 

j.l. H. Dhaeze, Burg. Geillstraat 3, Terneuzen (Afd. Terneuzen). 
1640. P. J. Woittiez, Boulevard 79, Breskens. (Afd. Terneuzen). 
1641. A. W. Jansen, Brouwerijstraat 20B., Oostburg. (Afd. Tern.). 
1642. M. A. Aalbregtse, Gem.secretaris, Oostburg. (Afd. Tern.). 
1643. E. C. Oggel, Noordstraat 41, Axel. (Afd. Terneuzen). 
1644. C. Th. Bakker, Singelstraat 6, Middelburg. (Afd. Tern.). 
1645. J. J. Brugge, Vogelenzang 30, Breskens. (Afd. Terneuzen). 
1646. J. J. Geluk, "Willemsweg 46, Schoondijke. (Afd. Terneuzen). 
1647. D. van den Berg, Prins Hendrikstraat 33, Axel (Afd. Tern.). 
1648. V. H. Tournoy, p.a. Eerste Nederl. Spiegelglasfabriek, Sas 

van Gent. (Afd. Terneuzen). 
1649. J. de Brouwer, Oostkant 2, Terneuzen. (Afd. Terneuzen). 
1650. J. A. Kuiper, Minderbroederstraat 5, Roermond. 
1651. P. J. M. Leeuwenberg, Oranjeplein 3, Haarlem. 
1652. H. M. Lohaus, Beekbergenstraat 47, Den Haag. 
1653. J. P. A. Wagtman, Theresiastraat 370, Den Haag. 
1654. mej. J. Switzar, Zomerlaan 28, Heemstede. 
1655. A. van Delft, Kapelstraat 23b, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1656. mej. M. Krems, Lunterenstraat 113, Den Haag. 
1657. J. G. Hiddink, Laan 15, Nunspeet. (Afd. Zwolle). 
1658. J. J. Jorna, van Lennepstraat 27, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1659. K. F. N. Gilbert, Elsstraat 40, Den Haag. 
1660. J. Alewijnse, Van der Capellenstraat 1, Den Haag. 
1661. D. M. Baan, Huize „Hunnenhill", Zonnenoordl., Ede, (Gld.). 
1662. H. Nederlof, Taxusstraat 47, Den Haag. 
1663. H. Buiter, Loosd. Kade 316, Den Haag. 
i042. H. J. van den Brink, Runstraat 2a, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1665. D. Langereis, Broekslootkade 47, Rijswijk. 
1664. S. J. J. Janmaat, Jan Blankenstraat 95, Den Haag. 
1666. H. Jongeneel, Vondelstraat 27, Hengelo. (0.). 
1667. F. Gutter, N. Westdijk C92, Heer Hugowaard. 
1668. S. A. Lindeman, Singelstraat 9, Harlingen. 
1669. J. W. Canta, Krayenhofflaan 249, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
1670. J. de Ruyter, Tesselschadestraat 23rd., Dordrecht. (Afd. D.). 
1671. W. Smits, Weeskinderendijk 29a, Dordrecht. (Afd. D.). 
1672. A. Foeken, Madeliefstraat 23, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1673. H. Vegter, p.a. dhr. Van den Berg, Gelderschekade, Rotter

dam. (Afd. Dordrecht). 
1674. P. Engelenburg, Van Kinsbergenstraat 49, Haarlem. 
1675. mevr. Gravin Wolff-Metternich, kasteel Hillenraad, Swalmen. 

Candidaat-leden. 
192. E. J. van der Zaal, Heereweg 64, Lisse. 

55. H. J. Midde, Soesterbergstraat 95, Den Haag. (Voorgesteld 
door G. J. Peelen). 

660. F. Warendorf, v. d. Heimstraat 5, den Haag. (Voorgesteld 
door V. Groen). 

1693. H. J. i<roger, musicus, Fabrieksweg 12, Alkmaar. (Eigen 
aan.^ift^; 

265. J. 8'.,'-,t jr., Dracht 42, Heerenveen. ("Voorgesteld door 
R. Rodenburg). 

838 1'. de Crcot, Duinweg 21, Noordwijk a. zee. (Voorgesteld 
door A. Dekker). 

761. A, I . Domis, Lange Voorhout 27a, Den Haa;;. (Eigen 
aangifte). 

207. W. van Meel, 2e Adelheidstraat 177, Den Haag. 
456. L. M. E. J. H. Geradts, Parkflat Marlot 20, Den Haag. 

(Beiden voorgesteld door R. Boekema). 
661. J. M. van Bennekom, Stadhouderslaan 109, Schiedam. (Eigen 

aangifte). 
709. H. A. C. Langeveld, Wolfhezestraat 28, Den Haag. (Voor

gesteld door A. M. Saris). 
141. G. K. Smits, Hanenburglaan 119, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. Klinkenberg). 
883. I. W. Broekert, Schaarsbergenstraat 116, Den Haag. (Voor

gesteld door A. J. van Hagen). 

1083. 

1149. 

1479. 

1676. 

1677. 
1678. 
i679. 
1680. 
1681. 
1682. 

1683, 

1684. 

1685. 

1686. 
1687. 
1688. 

1689. 

1690. 

1691. 

1692. 

1694. 

1695. 

1696. 

1697. 
1698. 

1699. 
1700. 

1011. 

596. 
1338. 
1308. 
1022. 
572. 
1516. 
444. 
1389. 
243. 
894. 
609. 

1345. 
118. 

H. de Jong, Tutein Noltheniuslaan 9, Apeldoorn. (Voorge 
steld door J. L. Klein). 
N. Hummelraan, Amerongenstraat 96, Den Haag. (Voorge 
steld door A. van Straten). 
E. G. de Haas, J. v. d. Bergstraat 66, Heemstede. (Voorge 
steld door H. C. Jensch). 
ds. F. de Gids, Ned. Herv. Predikant, Voorstraat 111, Asperen 
(Z.H.). (Voorgesteld door W. N. Koppers). 
C. J. van Holst van Ingen, notaris. Dijk 4, Wijhe. 
H. Grol, p.a. notaris Grol, Twello.' 
J. A. van der Weg, Groote Poot 10, Deventer. 
J. A. Heemstra, Graaf van Burenstraat 4, Deventer. 
H. J. Stokking, Brink 26, Deventer. 
H. Berghuis, Loolaan 53, Apeldoorn. (Alle 6 Afdeeling 
Deventer). 

, J. J. Reinking, arts, Wilhelminasingel 2, Zwolle. (Afd. 
Zwolle). 
A. J. van Eelden, Amberboomstraat 27, Den Haag. (Eigeti 
aangifte). 
W. B. van Norden, Voorhelmstraat 42, Haarlem. (Voorge 
steld door P. Melsert). 
E. Lugtenberg, Z. Schalkwijk, 15. 
F. Meyer, Plein 33, Haarlem. 
W. Groot, Zandv. Allee 41, Heemstede. (De laatste drie 
voorgesteld door P. de Vries). 
D. N . Santifort, Postzegelhandelaar, Pernéstr. 39C, Cas-
tricum. (Eigen aangifte). 
W. Heidenreich, Westduinweg 242, Scheveningen. (Voorge 
steld door J. C. Sablerolle). 
J. Blom, Binnenweg 26, Wassenaar. (Voorgesteld door 
H. van Buuren en D. O. Kirchner). 

, Jos Geermans, Nassau Zuilensteinstraat IA, Den Haag. 
(Voorgesteld door P. Kuitems). 
mej. S. A. J. J. Swenker, H. de Keijserstraat 2, Utrecht. (Afd 
Utrecht). 
J. J. van der Muur, leeraar lichamelijke oefeningen M.O. 
Stadhouderslaan 22, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
J. Francoys, opzichter schakelstation, Oud-Vossemeer. (Afd 
Terneuzen. 
A. J. "Wullems, Veldstraat 3, Sluiskuil. (Afd. Terneuzen). 
D. P. Cornelissen, Korte Delft 30, Middelburg. (Afd. Ter
neuzen). 
C. P. de Vos, Julianastraat 26, Middelburg. (Afd. Terneuzen) 
H. J. Lensink, Dikke Boomweg 15, Nijmegen. (Oud-lid). 

Verbeteringen. 
jhr. O. Repekar, Lange Vijverberg 20F, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
Jos Maussen, thans Kapoenstraat 19A, Maastricht. 
H. J. Montijn, thans Verbenalaan 3, Aerdenhout. 
D. J. Nagel, thans Spittaalstraat 87, Zutphen. 
S. J. Hollander, thans de Ruyterstraat 65, Den Haag. 
S. M. Koopmans, thans Barchemsche weg 28, Lochern. 
B. Vledder, thans Ramlehweg 25b, Rotterdam O. 
D. Walop, thans J. van Renesseplein 22, Gouda. 
J. C. Eijkman, thans Colijn de Nolesstraat 8, Kampen. 
D. O. Kirchner, thans Rietzangerlaan 5, Den Haag. 
H. W. J. Vos, thans Juliana van Stolberglaan 70, Den Haag. 
A. A. Suurland, thans Kromme Weele 19, Middelburg. 
C. G. J. Stevens, thans Middelburgsche straat 11, Goes. 
J. G. Veeris, thans Fahrenheitstraat 492, Den Haag. 
J F. Bangert jr., thans Denneweg 182, Den Haag. 
J. de Jong, thans Nieuwstraat 31, Axel. 
N. J. Ruyterman, thans St. Annastraat 59, Sluis. 
G. W. van Leyden, thans F. C. Dondersstraat 12bis, Utrecht. 
A. J. Bollée, thans Binckhorstlaan 22, Voorburg. 

Afvoeren. 
661. A. van der Stam. 

1479. L. Offers. 
709. D. Becker. 

1083. R. H. Samson. 
1149. A. B. Samuels de Wilde. 

456 H. W. J. Bellen. 
207. J, J; Barker Dirks. 
883. D. W. Canninga. 
141. J. D. H. Polak. 

O J Kortenbach. 
Overleden. 

660. L. Juliard, België. 
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Afdeeling Deventer. 
Jaarverslag over 1940. 

Het afgeloopen jaar, hetwelk tengevolge van het uitbreken van 
den oorlog wel zeer vele verrassingen(?) bracht, kenmerkte zich in 
onze vereeniging als betrekkelijk rustig, al moesten wij tengevolge 
\ an het tijdelijk vertrek van onzen penningmeester en verzorger 
der nieuwtjesdienst hieraan wel geregeld worden herinnerd. 

Er werden 9 vergaderingen gehouden, welke gemiddeld door 
ongeveer de helft der leden werd bezocht. 

Vier nieuwe leden traden toe, zoodat we 1941 ingaan met 
2^ leden. 

Uit de 12 rondzendingen, welke circuleerden werd voor een 
totaal van ƒ443,15 gekocht. 

5 zendingen zijn nog in circulatie. 
De mogelijkheid wordt overwogen om, indien de kasmiddelen 

dit toelaten, ons te abonneeren op eenige philatelistische bladen 
ter vorming van een leesportefeuille en bibliotheek. 

Ook konden we door den oorlog getroffen Rotterdamsche 
Philatelisten met eene gave verblijden. 

Ten slotte komt een woord van lof toe aan ons sectiehoofd den 
heer Mink, welke de rondzendingen enz. op voorbeeldige wijze 
"erzorgde, terwijl hij zich gedurende de afwezigheid van onzen 
penningmeester tevens tijdelijk met diens functie heeft belast. 

A.fdeeling Nijmegen. 
Verslag van de vergadering van 25 Maart 1941. Voorzitter de 

heer P. A. J. Veen. De voorzitter heet de aanwezige leden, 
alsmede het oud-lid den heer Lensink die als introducé aanwezig is, 
welkom, om hierna het woord te geven aan den Secretaris voor 
het voorlezen der notulen van de vergadering op 25 Februari. Deze 
notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Inge
komen was een schrijven van den heer J. F. J. Janssen, betr. aan
melding als candidaat-lid van den heer H. J. Lensink, oud-lid 
onzer afdeeling en Vereeniging. Volgen de berichten betreffende 
den nieuwtjesdienst, verzorgd door den heer v. d. Sloot. Bij de 
hierna gehoudert stemming blijkt het candidaat-lid, de heer 

J. W. Canta, met 21 stemmen voor en 3 blanco, als lid te zijn 
aangenomen. De uitslag wordt den heer Canta medegedeeld door 
den voorzitter, die hieraan nog enkele woorden van welkom 
toevoegt. 

Bij de verloting blijken de beeren van Campen en Tap de 
gelukkige winnaars van de door den heer Chr. M. Brand geschon
ken extra-prijzen, resp. een serie Goudsche glazen en Groene 
Kruis V. Suriname. De maandelijksche prijs wordt vervolgens 
gewonnen door den heer van Arcken. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Reiziger de aandacht op de 
aangekondigde veiling vanwege P.T.T. en vraagt of het niet op 
den weg der Vereeniging ligt hierop mede in te schrijven. Spreker 
wordt beantwoordt door den heer Veen, die toelicht dat deze 
veilingen blijkens indeeling der kavels meer bestemd zijn voor de 
handelaren. 

De voorzitter doet vervolgens nog mededeeling van het 
intrekken der z.g.n. traliezegels van Nederland, en vestigt hierna 
de aandacht op een aanbieding van gomstrookjes „postfrisch" door 
de firma Ludeker te Amsterdam. Deze zouden bijzonder geschikt 
zijn voor het vasthechten van ongebruikte zegels, aangezien ze de 
gom der zegels niet aantasten en ook bij uitnemen geen sporen op 
het zegel achterlaten. Spreker vraagt gegadigden om deze strookjes 
gezamenlijk en alsdan tegen gereduceerden prijs aan te koopen. 
Naar aanleiding hiervan deelt de heer v. d. Sloot mede dat, blijkens 
mededeeling door dr. Valkema-Blouw in een vergadering van de 
vereeniging „de Globe" te Arnhem, het gebruiken dezer strookjes 
niet kan worden aangeraden. Genoemde heer is n.I. na nauwkeurig 
microscopisch en chemisch onderzoek dezer strookjes, tot de 
conclusie gekomen dat de samenstelling bestanddeelen bevat die op 
den duur het zegel wel degelijk moeten aantasten. De heer Veen 
dankt spreker voor deze mededeeling en trekt zijn voorstel tot 
aankoop in. 

Na sluiting van het officieele gedeelte volgde nog een, bij den 
aanvang der vergadering toegezegde, korte doch leerzame voor
dracht door den heer Veen, betreffende het gebruik maken van, 
alsmede het verschil tusschen de diverse soorten van tandingen 
als lijntanding, kamtanding en raamtanding. Voor beide eerst
genoemde soorten verduidelijkt aan de hand van enkele zegels 
der z.g.n. sluierserie van Curasao en Suriname. De vergadering 
bracht den spreker dank middels applaus. 

Afdeeling Terneuzen. 
Verslag jaarvergadering van 30 Maart 1941. Aanwezig 32 leden. Om 

2.30 u. opent de voorzitter de vergadering. Na verslag van den 
secretaris der notulen van de vorige vergadering, gaf de voorzitter 
een korte terugblik van het afgeloopen jaar. Hierna las de secretaris 
het jaarverslag voor, waaraan we het volgende ontleenen. Na groote 
medewerking van de leden te hebben ontvangen, was het het 
bestuur dit jaar mogelijk aan te sluiten bij de Int. Ver. Philatelica. 
Het ledental telt thans 65 leden en het bestuur kan mededeelen 
dat binnenkort weer een stijging te verwachten is. Het verslag 
van den penningmeester was ook kerngezond, want deze sloot op 
con batig saldo. De secretaris van het rondzendingsverkeer dankte 
alle leden hartelijk voor de goede zorgen en stiptheid, welke zij 
met de rondzendingen aan de dag leggen. De beheerder van het 
voorraad boek beloofde dit jaar weer alle nieuwtjes voor de leden 
te zullen aanschaffen. Hierna volgde de groote verloting met 
een 65-tal mooie prijzen, daarop volgde de extra verloting met 21 
prijzen. De eerste prijs hiervan, geschonken door den voorzitter, 
wa'' de ƒ 2,50 opdruk op ƒ 10.—. Hierna zat de stemming er 
i-olop in, waarna druk geruild werd en het voorraadboek letterlijk 
fc-plunderd. Besloten werd op eiken 3en Zaterdag van de maand 
ftn specialen ruilavond in te lasschen voor leden en genoodigden. 
Op de rondvraag werden enkele kleinigheden besproken, waarna 
omstreeks 7 uur de voorzitter dezen genoegelijken dag sloot met 
ten als van ouds bekend opwekkend woord. 

Met algemeene stemmen werden vier nieuwe leden aangenomen. 

Mededeeling. 
Enkele leden worden verzocht alsnog hun contributie over 1941 

te voldoen en dit op te zenden aan den Penningmeester A. Kalfsvel, 
1'oelstraat 30, Sas van Gent, giro no. 386050. 

Afdeeling Utrecht. 
Mededeeling. 

Op een onzerzijds gedaan verzoek het zorgvuldig afstempelen 
van philatelistisch gefrankeerde stukken zooveel mogelijk te 
bevorderen, heeft de heer directeur van het postkantoor te Utrecht 
ons medegedeeld de volgende regeling te hebben getroffen: 

Alle stukken, voorzien van zegels waarvoor meer dan gewone 
zcrg bij het afstempelen wordt gewenscht, kunnen met een des
betreffend verzoek worden aangeboden aan het loket van de 
busrechthouders en op de postrestant stukken in het hoofd
postkantoor (tegenover den ingang). 

Vergaderingen. 
Jaarvergadering Zaterdag 26 April 1941, des middags 14.30 uur 

m de „Haagsche Kunstkring", Lange Houtstraat 7, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelmgen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 

secretaris. 5. Verslag van de rekeningcommissie. 6. Verslag van den 
penningmeester. 7. Begrooting. 8. Verslag van den bibliothecaris. 
9. Ledenverkiezing. 10. Bestuursverkiezing: aftredend A. M. Saris, 
L. Terwen en J. A. C. Achilles (allen herkiesbaar). 11. Verloting. 
■■2. Rondvraag en sluiting. 

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

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

Vergadering aldeelins N.Imegen (secretaris: B. C. Th. Spieren
hurgh Vermeerstraat " Nijmegen;, eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Terneuzen (secretaris: L. J. Kotvis, Ka
raalstraat 58, Sluiskil). Op Zaterdag 26 April 1941, om 7 uur, bij 
een heer A. de Krijger, Sluiskil. Ruilavonden 3en Zaterdag der 
maand; de eerste op 19 April 1941 van 4—6 uur bij den heer A,. 
de Vrieze, Markt, Terneuzen. 

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

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

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

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

Mededeeling. 
Aangezien voor de vergadering van 22 Maart 1941 geen toestem

ming was verleend, moest deze vergadering uitgesteld worden tot 
5 April. Het verslag hiervan zal in het Maandblad van Mei a.s. 
verschijnen. H E T BESTUUR. 

Nieuwe leden. 
20. T. Akkerman, Rembrandtlaan 65B, Schiedam. 
47. J. F. Beyerinck, Bergstraat 3, Rotterdam N. 
48. mr. R. van Hasselt, Ouddorpweg 38, Rotterdam O. 
50. mr. H. A. J. Reumer, Schieweg SA, Rotterdam O. 
51. H. A. Schaap, Burg. Roosstraat 23, Rotterdam N . 
88. P. V. d. Broek, Molensingel 37, Schiebroek. 

205. mr. D. M. Meertens, Heemraadssingel 105, Rotterdam "W. 
257. W. A. Pakkedrager, Boreelstraat 49, Rotterdam C. 
266. J. H. Boerenbrink, Beukelsdijk 48B, Rotterdam C. 

Bedanken ingetrokken: 
428. A. J. Kaptein, Kortekade 96, Rotterdam O.' 
450. W. H. Erwich, Van der Meijdestraat 37A, Rotterdam C. 

Adreswijzigingen. 
41. O. Bolkenbaas, thans Prof. Kam. Onneslaan 95B, Schiedam. 

147. A. Korf f, thans Bergerstraat 5, Ambij b. Maastricht. 
468. J. D. Koppelaar, thans Willem de Zwijgerlaan 60, Pijnacker. 
344. P. L. Soudijn Jr., thans Van der Duijnstraat 146, den Haag. 
419. P. V. d. Wal, thans Arnhemsche Bovenweg 149, Driebergen. 

Candidaat-leden. 
E. Adams, Ekeren bij Antwerpen, België. (Voorgesteld door Joh. 

F. Wolvers. 
W. F. Beunderman Jr., Statensingel 122B, Rotterdam C. (Eigen 

aangifte). 
P. de Boer, Graaf Florisstraat 69, Schiedam. (Voorgesteld door Joh. 

F. Wolvers). 
W. B. Borrie, Van der Horststraat 8A, Rotterdam C. (Voorgesteld 

door J. Zeilstra). 
J. Duijsman, Essenburgsingel 127A, Rotterdam W. (Eigen aangifte). 
dr. ir. J. P. M. van Gilse, Dr. Lemmenstraat 21, Roosendaal. (Voor

gesteld door H. de Leede). 
J. A. Krijger, Duinoordstraat 70, Katwijk a. Zee. (Voorgesteld door 

P. H. Wijntjes). 
H. H. Luijten, (oud lid) Bergschelaan 7B, Rotterdam N. (Voorge

steld door H. Zwijnenburg). 
A. van de Rhoer, Nie. Ruyschstraat 12, Rotterdam C. (Eigen 

aangifte). 
A. B. M. Schackmann, Julianalaan 118B, Schiedam. (Voorgesteld 

door Joh. F. Wolvers). 
F. H. Tullener, Dordtschelaan 137A, Rotterdam Z. (Eigen aan

gifte). 
J. H. Wirschell, Graaf Florisstraat 80B, Rotterdam C. (Voorgesteld 

door J. Roelofs). 
J. van Wijngaarden, P. Rijsdijkstraat 36, Sliedrecht. (Voorgesteld 

door M. P. van Velden). 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal o.o.v. worden gehouden in de 
bovenzaal van Café Rest. Belvédère, Noordsingel 39, Rotterdam 
op Zaterdag 26 April 1941. 

Aanvang 2,30 uur precies. Zaal geopend 2 uur. 

Hierop zullen plaatsvinden: 
2,30—3,30 uur: Veiling. 
Bezichtiging der kavels op Zaterdag 19 April a.s. (clubmiddag) 

en op Zaterdag 26 April van 2—2,30 uur in het vergaderlokaal. 
3,30 uur: Vergadering. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage candi-

daatleden. Verloting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. Sluiting. 

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

Aangezien mededeellngen voor het Maandblad vóór den 5den 
der maand moeten worden ingezonden, kon het verslag der verga
dering, gehouden op 6 April 1941, niet worden opgenomen. 

Nieuwe leden. 
154. B. G. van Perlstein, Koning Willem II laan 14, Laren, N.H. 
155. R. Bos, Fahrenheitsingel 42, Amsterdam-O. 
177. ]. H. A. van Perlstein, Zuider Amstellaan 201 II, Amster-

dam-Z. 
209. J. Rol, Fahrenheitsingel 41, Amsterdam-O. 
220. A. Sweers, Velzerweg 10, Amsterdam-N. 
221. A. G. Glas, Haarlemmermeerstraat 44, Amsterdam-W. 

Adreswijzigingen. 
46. R. Hufferman, thans Vredelaan 14, Laren N.H. 

103. J B. J. Stoekenbroek, thans Kalkoenstraat 20bov., Amster
dam-N. 

109. J. Sopar, thans Heerengracht 227, Amsterdam-C. tel. 46381. 
173. A. van der Nat, thans Hartenstraat 191, Amsterdam-C. 
271. M. Maletzky, thans Hasebroekstraat 104hs., Amsterdam-Z. 
276. W. J. Hendriks, thans Rein. Vinkeleskade 24b, Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden. 
C. J. van Dam, kantoorbediende, Van der Veerelaan 6, Amstelveen. 

(Voorgesteld door J. W. Nieuwenhuys). 
Th. J. Muller, rijksambtenaar, Veeteeltstraat 51b, Amsterdam-O. 

(Voorgesteld door J. M. Schalekamp). 
H. Berg, expediteur, Corn. Krusemanstraat 731, Amsterdam-Z. 

(Eigen aangifte). 
J. A. Heye, expediteur, Hendrik de Keyserplein 28II, Amster

dam-Z. (Eigen aangifte). 
M. W. J. N. Oller, schilder, Borneostraat 100 III, Amsterdam-O. 

(Voorgesteld door L. Matthiassen). 
K. H. Schmall, directeur, Merwedeplein 44hs., Amsterdam-Z. 

(Voorgesteld door W. D. Maliniak). 
D. Stijl, werkmeester, Ribesstraat 81, Amsterdam-N. (Voorgesteld 

door F. J. V. d. Kolk). 
C. J. Lagendijk, kantoorbediende, Bilderdijkkade 90, Amsterdam-W. 

(Voorgesteld door J. Wolbers). 
J. V. Gelder, rijksambtenaar, Warmondtstraat 185, Amsterdam-W. 

(Voorgesteld door J. M. Schalekamp). 
Rondzendingsverkeer. 

Er wordt nog eens op attent gemaakt, dat de briefkaarten, 
welke zich bij de rondzendingen bevinden, door de(n) in-ontvangst-
nemer(ster) van de rondzendmg dienen te worden afgeteekend. De 
aldus voor ontvangst afgeteekende kaart dient daarna, door de(n) 
afgever(ster) van de rondzending aan het sectie-hoofd te worden 
toegezonden. 

Rondzendingsboekjes zijn thans ook bij de sectie-hoofden ver
krijgbaar. 

Belangrijk. 
Binnenkort zal het 300ste lid worden ingeschreven. Het bestuur 

heeft besloten ais aanbrengpremie toe te kennen een bedrag van 
ƒ 10.— te nemen aan postzegels uit de boekjes van het rondzen-
i'.ngsverkeer. Aan het 300ste lid zal een verrassing worden 
uitgereikt. 

Formulieren tot aanvraag lidmaatschap zijn bij den secretaris 
■ .^rkrijgbaar. 

Eerstvolgende vergadering. , 
Zondagochtend 4 Mei 1941, in „De Roode Leeuw", Damrak, 

Amsterdam. Aanvang 10.30 uur. 
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Ruilochtend. 
Zondagochtend 18 Mei 1941, eveneens in „De Roode Leeuw", 

aanvang 10.30 uur. 

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

Verslag der vergadering van 29 Maart 1941. 
Aanwezig zijn 22 leden en een candidaat-lid. 
In zijn openingswoord constateert de voorzitter, dr. H. C. Val-

kema Blouw, o.a. de in verhouding tot de vorige vergadering 
geringe opkomst; spreker vermoedt, dat zulks zijn oorzaak vindt 
in het feit, dat ditmaal aan de leden geen convocaties zijn 
toegezonden. 

•Nadat vervolgens de notulen van de vorige vergadering zijn 
voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd, bespreekt de voorzitter 
enkele voor verzamelaars van belang zijnde onderwerpen; o.m. 
behandelt hij nogmaals de wijze, waarop sommige veilinghouders 
de door hen te verkoopen zegels aanduiden. 

De heer Hagen vraagt of de zegels van Nederland, die eerst
daags door andere zullen worden vervangen, aan de verzamelaars
loketten verkrijgbaar zullen worden gesteld. Een der andere leden 
weet mede te deelen, dat dit inderdaad het geval zal zijn. In 
ditzelfde verband deelt de voorzitter mede, dat de oplaagcijfers 
van deze serie nog niet bekend zijn. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van den heer 
Hagen wordt den secretaris verzocht te informeeren naar de wijze 
waarop zegels kunnen worden verkregen bij frankeering bij abon
nement en welke zegels hiervoor in aanmerking komen. 

Nadat dan nog gestemd is over een tweetal candidaat-leden sluit 
de voorzitter de vergadering. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
112. C. Mulder, Lebretweg 19, Oosterbeek-Hoog. 
137. Luc. Stoffels, Arnhemscheweg B290, Zevenaar. 

Adreswijzigingen. 
87. dr. G. B. van Kampen, thans „de Sprokkelaar", Almen (gem. 

Gorssel). 
. . . . dr. H. C. Valkema Blouw, thans Hotel „de Tafelberg", 

Oosterbeek. 
Mededeeling. 

De aandacht van de leden wordt er op gevestigd, dat voor de 
vergaderingen g e e n uitnoodigingskaarten meer behoeven toege
zonden te worden. Zoolang dit niet noodig is, ontvangen de leden 
dus geen convocaties ! 

Ruilavond. 
Ruiiavond op Woensdag 14 Mei 1941, des avonds te 7 uur, in 

„National", Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 26 April 1941, des namiddags te 
drie uur, in „National", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 20468, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 8 Maart 1941. 
Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent deze bijeenkomst, doet 

mededeling van de afwezigheid van sommigen, waarna het 
schrijven van het Bondsbestuur wordt voorgelezen, waarin aan 
onze Club een bijdrage wordt gegeven, naar aanleiding van het 
verliezen van onze bezittingen in Mei. De Secretaris heeft namens 
het Bostuur en de Club reeds den dank overgebracht en in dank 
dit blijk van medeleven aanvaard. Dan leest de secretaris de 
notulen, welke worden goedgekeurd. De hoofdschotel volgt dan, het 
bezichtigen van een collectie Zweden en Siam en er volgt een tijd 
van aandachtig beschouwen van deze schitterend, eenvoudig en 
to:h keurig opgezette collecties. De voorzitter spreekt namens de 
aanwezigen een hartelijk woord van dank tot den vertoner. Een 
vo'gend maal zal een der leden zijn collectie Oostenrijk laten 
rondgaan. Na de verloting wordt de eerste ruilmiddag nog in 

herinnering gebracht op 15 Maart a.s., waarna het officiële deel 
der vergadering door den voorzitter wordt gesloten, onder dank 
aan de aanwezigen. L. W. I. 

Bedankt. 
H. Carp, Vijverlaan 94, Rotterdam. 

Overleden. 
J. L. de Zeeuw, Pastoriedijk 82, Pernis. 

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

Mededeelingen over de 30ste Jaarvergadering gehouden op 
29 Maart 1941. 

De verslagen van den secretaris, van den bibliothecaris en van 
den commissaris van toezicht worden vastgesteld; de rekening en 
verantwoording van den penningmeester wordt goedgekeurd, 
terwijl op voorstel van de verificatie-commissie aan den penning
meester décharge verleend wordt; met de begrooting gaat de ver
gadering, bezocht door een record-aantal aanwezigen, eveneens 
accoord. 

Periodiek-aftredende bestuursleden zijn de beeren Mos, (pen
ningmeester) en Trupp (voorzitter); van wie laatstgenoemde zich 
niet herkiesbaar stelt; benoemd worden de heer Mos (penning
meester) en de heer P. de Jong (voorzitter). Beide beeren aanvaar
den de benoeming. 

Met de algemeene verloting vallen de 15 beschikbare prijzen ten 
deel aan de leden no.'s 232, 99, 80, 142, 91, 68, 111, 42, 158, 18, 
179, 32, 240, 43 en 37; de niet ter vergadering uitgereikte prijzen 
worden den gelukkigen door het secretariaat toegezonden. 

H. W. 
Adreswijzigmgen. 

93. J. Rose, thans Nieuwe Kruisstraat 21, Haarlem. 
113. W. J. WijsmuUer, thans J. M. Coenenstraat 18huis, Am-

sterdam-Z. 

Bedankt. 
136. C. F. Trupp. 

Ingeschreven als lid. 
(voor adressen zie Februari en Maart nummer) 

34. C. L. J. den Hollander. 91. O. C. A. J. Veltman. 
90. J. D. Klinkenberg. 

244. J. Perry. 
245. A. H. Hagedoorn Jr. 
233. M. Scheen. 
217. W. Costers. 
199. C. B. van Blommestein. 

247. J. C. Goede. 
?13. R. Fontein. 

86. L. A. Ophuysen. 
233. G. P. Vroom. 
182. D. J. P. M. de Bell. 

Candidaat-leden. 
L. H. Winnubst, De Ruyterweg 15, Haarlem. (Voorgesteld door 

H. R. J. A. V. Thienen-). 
J. Overste, Pernambucolaan 43, Overveen. (Voorgesteld door 

A. van Dantzich). 
J. G. Bisenberger, Kleine Krocht 5, Zandvoort. (Voorgesteld door 

J. G. Crabbendam). 
J. M. Post, Van ' t Hoffstraat 43, Haarlem. (Voorgesteld door 

P. Engelenberg). 
B. Amelu.ig, Hoofmanstraat 46, Haarlem. (Oud-penningmeester 

van OH.V.Z.) . (Voorgesteld door J. P. Traanberg). 
H. J Suerhoff, Emmalaan 28, Haarlem. (Voorgesteld door H. ten 

Brink). 
J. Willemse, Zaanenlaan 93, Haarlem. (Voorgesteld door 

J. Brinkman). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 26 April 1941. 
Den leden, die de samenkomsten tenminste enkele malen per Jaar 
bezoeken, alsmede alle — gedurende de laatste maanden inge-
rchrtven — leden, wordt plaats en agenda per convocatie bekend 
gemaakt; de overige personen, die convocaties wenschen te ontvan
gen v.ior de ledenvergaderingen, gelieven dit den secretaris te 
melden. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. G. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van 10 Maart 1941. 
Aanwezig 36 personen. De voorzitter, de heer Kielman, is wegens 

ongesteldheid afwezig; de leiding van deze vergadering berust 
daarom bij den heer K. A. Cleij, 2en voorzitter. Deze heet de 
aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder eenige candidaat-
leden. Vervolgens wenst hij den heer Jonker geluk met zijn benoe
ming als notaris te Ezinge. Het doet spreker genoegen te kunnen 
mededelen, dat de heer Jonker niet als bestuurslid zal bedanken. 
Aangezien de heer Jonker voorlopig erg bezet zal zijn, zullen in 
de leiding van het Rondzendverkeer enige veranderingen worden 
gebracht. De heer de Vos zal voorlopig optreden als plaatsvervan
gend commissaris van rondzending, terwijl als nieuwe sectiehoofden 
zijn aangezocht de heren S. Brouwer en Wolters. Beiden hebben 
zich hiertoe bereid verklaard. Deze mededeelingen worden door de 
aanwezigen met applaus begroet. De notulen van de vorige 
vergadering worden vervolgens door den secretaris voorgelezen 
en door de vergadering onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen 
stukken is een schrijven van het Bondsbestuur omtrent de a.s. 
Bondsvergadering en Philatelistendag. In 1940 was in beginsel 
besloten deze in Groningen te houden. In verband echter met de 
tijdsomstandigheden en de beperkte reisgelegenheid wordt besloten 
het bondsbestuur te verzoeken de vergadering meer in het centrum 
van het land te houden. Blijkens het schrijven van het bondsbestuur 
voelt men daar ook voor deze oplossing. Gestemd wordt over de 
toelating van een 5-tal candidaat-leden. Deze worden alle aan
genomen. Tijdens de stemming worden eenige mooie zegels onder 
de aanwezigen uitgereikt. Na de gebruikelijke rondvraag volgt dan 
sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering. 

A. C. S. 
Nieuwe leden. 

28. A. Sundermeijer, Oosterhoogebrug bij Groningen, no. 254D. 
6. E. Biocq, Wilhelminalaan 9, Haren, Groningen. 

120. mej. A. Sissing, Groote Markt 25, Groningen. 
112. J. D. Brongers, Vischmarkt 26, Groningen. 
106. J. J. Ahrends, Mutua Fidesstraat 7a, Groningen. 

Opnieuw lid geworden. 
P. B. N. Delteijk, Heymanslaan 52, Groningen. 

Candidaat-leden. 
J. C. Mekel, Botanicuslaan, Haren Gr. (Voorgesteld door K. F. Kiel

man). 
D. Huisman, Ernst Casimierlaan 50, Groningen. (Voorgesteld 

door K. F. Kielman). 
K. K. Visser, arts, Koekange (Dr.). (Eigen aangifte). 

Verzoek. 
Inzenders van boekjes voor het Rondzendverkeer worden 

verzocht deze voorlopig te zenden aan den heer A. F. J. de Vos, 
Floresplein 18, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 16 Maart 1941. 
Aanwezig 38 leden. Met kennisgeving afwezig de penning-

meesteresse en secretaris. 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt speciaal de 

nieuwe leden, de beeren Costongs en van Rooy. 
De waarnemend secretaris, dr. Verzijl, leest de notulen voor, 

welke worden goedgekeurd. 
Hierna richt de voorzitter een hartelijk afscheidswoord {ot den 

heer du Saar, die, door pensioeneering, onze stad gaat verlaten. 
Vanaf 1935 is de heer du Saar een trouw bezoeker van onze bij
eenkomsten geweest, waarbij hij de sympathie van alle leden heeft 
verworven. De voorzitter wenscht hem en mevrouw uit naam van 
onze vereeniging van harte geluk in zijn nieuwe woonplaats. De 
heer du Saar dankt allen \oor de steeds ondervonden philatelis-
tische en persoonlijke vriendschap en deelt mee, dat de band 

HOLLAND'S EERSTE 

tusschen hem en „Zuid-Limburg" niet verbroken zal worden, 
daat hij lid van onze vereeniging blijft. Een gecalligrafeerd 
diploma, welke ons lid, de heer Viegen, zoo vriendelijk is te ver
vaardigen, zal de heer du Saar worden aangeboden. 

De candidaat-leden, de beeren Stevens en Paulissen, worden tot 
lid aangenomen. Bij de rondvraag worden vragen gesteld omtrent 
het aannemen van candidaat-leden en het verstrekken van de nieu
wigheden. Deze kwesties zullen nader in het bestuur worden 
besproken. 

Het officieele gedeelte is hiermede gesloten en volgen de gratis-
verloting en enkele prettige kienpartijtjes. J. H . 

Nieuwe leden. 
93. H. Paulissen, Pastoor Habetsstraat 38a, Maastricht. 

103. M. Stevens, Hotel Schaepkens van St. Fijt, Valkenburg. 
Adreswijziging. .•— >-'!-»l! .r&t^i^ 

127. Jos. Maussen, thans Kapoenstraat 19a, Maastricht. 
66. J. H. J. du Saar, thans Hofdijklaan 88, Driebuis (post Velsen). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 April 1941, vergadering; 
Maandag 5 Mei 1941, beurs, 

telkens om 7.30 uur namiddag in de bovenzaal van Hotel de 
1'Univers, Kleine Staat 12, Maastricht. 

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

In memoriam 
mej. A„ KOSSEN 
t 29 Maart 1941. 

Adreswijzigingen. 
J. Rijkers, thans Basstraat 13, Den Helder. 
J. Molenaar, thans Elft 1, Hippolytushoef, Wieringen. 
A. Kooiman, thans Drijfriemstraat 81, Den Haag. 
H. J. Suermondt, thans Huize: „De Uitkijk", Stadslaan C207, 

Hattem (Gld.). 
Bedankt per 1 April 1941. 

R. de Bruyn. E. N. Meyer. 

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

Verslag der vergadering van 30 Maart 1941. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de talrijke aanwezi

gen hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Pelt, die vanuit 
Vaals de vergadering voor het eerst bezoekt. De notulen worden 
voorgelezen en goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken. 

Bij de rondvraag wordt voorgesteld wederom een ruil- of beurs-
dag in te voeren. Besloten wordt deze te houden op den tweeden 
Zaterdag van de maand vanaf 15 uur, samenvallend met de open
stelling van het philatelistenloket. 

De heer Wolfs houdt nogmaals een pleidooi om het ruilverkeei: 
onder de leden meer te bevorderen. Indien de tijd gedurende de 
vergadering hiervoor te kort is, kan men ook afspreken om dit 
thuis te doen. De heer Van Els informeert naar de uitgifte van 
onze nieuwe zegels, waarop de voorzitter antwoordt. 

Tot slot vindt de maandelijksche verloting plaats, waarna een 
ieder zich van de nieuwe, uitgiften kan voorzien. 

'.giä||it'^tiCandidaat-Iid. 
C. J. Wetzelaer, Kohlbergsgracht 32, Kerkrade. 
L. Kleymans, procuratiehouder Ned. Mandelmij., Hofdijkstraat 23, 

Heerlen. 
Vergadering. 

Zondag 27 April 1941, des morgens 11 uur, in Hotel du Nord, 
Stationstraat, Heerlen. 

Ruilmiddag. 
Zaterdag 12 April 1941, 
Zaterdag 10 Mei 1941; telkens 15 uur, m Hotel du Nord. 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 13 Maart 1941. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, worden de 

notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Daarna wordt door de kascommissie verslag uitgebracht, 
die alles keurig in orde heeft bevonden. De voorzitter brengt onze 
penningmeesteresse een woord van dank voor haar nauwkeurig 
beheer. De secretaris krijgt daarna het woord voor het voorlezen 
van het jaarverslag, zoomede de cijfers onzer financieele toestand, 
die bevredigend is te noemen. 

Na een discussie over de uitgaven der verlotingen, sluiting van 
het officieele deel der vergadering. 
• Talrijke zegels komen ter tafel en men bleef nog gezellig bijeen. 

J. H. F. 
Nieuw lid. 

mej. M. Ruding, Brugstraat 7, Hoogezand. 
Adreswijziging. 

H. Bijlsma, thans Nieuweweg 254C, Gorredijk. 
Rectificatie. 

A Suinema, Gorredijk moet zijn: A. Sinnema. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 10 
April 1941, des avonds /.iC, in cafe-restaurant „De Faun", Heere
straat, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1941. 
Aanwezig 17 leden. Te 4 uur opent de voorzitter, Jos. Engelen, 

de vergadering en wenscht alle aanwezige leden hartelijk welkom. 
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. 

Het jaarverslag van den secretaris geeft een overzicht van de 
voornaamste wederwaardigheden van de vereeniging in het jaar 
1940. De voorzitter dankt den secretaris voor zijn jaarverslag en 
voor alles wat hij in 1940 voor de vereeniging heeft gedaan. Het 
jaarverslag van den penningmeester wordt na voorlezing met 
applaus goedgekeurd. De baten, mochten zich wederom in stijgende 
lijn bewegen. In verband met het vrij gunstig resultaat over 1940 
kon de totale waarde van de prijzen voor de jaarlijksche verloting 
worden verhoogd. De voorzitter dankt den heer J. C. Westerweel 
voor het gehouden beheer. Daarna volgt het jaarverslag met 
rekening en verantwoording van den directeur van het rondzen-
dingsverkeer. Uit het verslag blijkt, dat in Zeeland het oorlogsjaar 
lang niet ongemerkt is voorbij gegaan, maar dat geen enkele rond-
zending is verloren gegaan. Ook dit verslag wordt door de leden 
goedgekeurd en de voorzitter brengt ook een bijzondercn dank van 
de vereeniging over aan den heer J. Hommes. 

Vervolgens komt de groote algemeene jaarverloting aan de beurt. 
De verlotingscommissie wordt gevormd door de leden J. C. Wes-
terweel, A. van Breda Vriesman en J. Smeekens. Aan de verloting 
was vooral' dit jaar heel veel zorg besteed. Verschillende loten van 
10 gulden en hooger worden opgemerkt. Na de verloting verklaren 
ille aanwezige leden zich zeer tevreden met hun prijs. De voorzitter 
dank: de verlotingscommissie voor de verleende hulp. 

Thans komt de verloting van 2 series Muziekfonds België. De 
winnaars zijn de leden J. A'mekindcrs en J. van der Bent. Het lid 
J. Smalle verklaart zich bereid op de volgende vergadering 4 series 
Muziekfonds België beschikbaar te stellen tegen nominale waarde, 
waarvoor de voorzitter hem vriendelijk dank zegt. 

In portefeuille bevinden zich vele nieuwe uitgiften van Frankrijk, 
waarvan de leden druk gebruik maken. 

Tenslotte bespreekt de voorzitter de dienst van de nieuwe 
uitgiften. Het lid P. J. Stouthamer te Sas van Gent verklaart zich 
bereid hiervoor te zorgen. Na de rondvraag sluit de voorzitter 
omstreeks 6 uur deze gezellige vergadering. H. A. L. 

Vergadering. 
Vergadering Zaterdag 26 April 1941, des namiddags 3 uur in 

Hotel „de Beurs", Sas van Gent. 

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

Verslag der vergadering van 16 Maart 1941. 
Aanwezig 31 leden. De Voorzitter opent de vergadering en deelt 

mede, dat als nieuwe leden zich hebben opgegeven de beeren mr. 
F. van Lanschot te 's-Hertogenbosch en H. van Will te Oss. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. 

De voorzitter heet den nieuwen secretaris welkom en hoopt, 
dat de samenwerking prettig moge zijn, waarmede de nieuwe 
secretaris instemt. Hij uit nog waardeerende woorden tot de 
afgetreden secretaresse mej. Kempees voor haar goede zorgen aan 
het secretariaat besteed. 

De voorzitter deelt verder mede, dat de heer Ottevanger een 
mooie collectie zegels heeft geschonken voor het falsificatie-album, 
waarvoor hij hem namens de vereeniging hartelijk dank zegt. 

Het voorstel van het bestuur, om artikel 13 van het reglement 
der afdeeling verkoop te wijzigen in dien zin, dat de woorden „tot 
een maximum van ƒ 200.—" vervallen, wordt aangehouden tot de 
volgende vergadering, aangezien het vereischte aantal leden niet 
aanwezig is. 

Het lid van Griethuijsen vraagt tot welk bedrag het bestuur 
meent het fonds voor het rondzendingsverkeer-risico te moeten 
verhoogen. De voorzitter antwoordt, dat het bestuur meent met 
een bedrag van ƒ 500.— voorhands te kunnen volstaan. De direc
teur van de afdeeling verkoop, de heer Berendsen, licht toe, dat 
met een bedrag van ƒ 500.— het risico voor 2 rondzendingen is 
gedekt. Het lid Croonen vraagt nog naar de gevolgen, indien 
rondzendingen op de een of andere wijze vernietigd worden. De 
voorzitter antwoordt, dat hierin artikel 13b van het reglement 
van de afdeeling verkoop voorziet. Spreker merkt nog op, dat de 
leden individueel hiervoor aansprakelijk zijn. 

Bij de rondvraag zegt het lid Ottevanger, dat hij destijds heeft 
voorgesteld, dat de leden zoo nu en dan ter vergadering mede
brengen een of andere interessante postzegel of poststuk, om deze 
te laten circuleeren onder de aanwezige leden. Spreker heeft dit 
zelf reeds enkele malen gedaan en hoopt, dat andere leden zulks 
ook zullen doen. De voorzitter beveelt het voorstel bij de leden 
aan. 

Het lid Ottevanger merkt nog op, dat hij in sommige verslagen 
heeft gelezen, dat zoo nu cu dan onder de leden een kleine tentoon
stelling wordt gehouden en vraagt om zulks alhier ook te over
wegen. 

De penningmeester, de heer Heeren, deelt mede, dat in Helmond 
zoo nu en dan landenwedstrijden worden gehouden. 

De voorzitter dankt het lid Ottevanger voor zijn mededeeling en 
deelt mede, dat hij een en ander in de volgende bestuursvergade
ring ter sprake zal brengen. 

Op de vraag van den voorzitter verklaart de heer Bruinsma 
zijn benoeming in de laatstgehouden algemeene vergadering tot lid 
der financieele commissie aan te nemen. 

Het lid Ot to deelt mede, dat hij bedankt als lid der vereeniging 
wegens vertrek naar elders. De voorzitter vindt het jammer, dat de 
heer Otto bedankt, die vele jaren een trouw lid der vereeniging is 
geweest, zelfs van de oprichting af. 

Op de vergadering wordt nog ter inzage gegeven het nieuwe 
.falsificatie-album voor zoover dit door den heer Heeren reeds was 
bijgewerkt en waarvoor hem alle lof toekomt. 

Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de verga
dering. V. R. 

Nieuwe leden. 
mr. F. J. T. L. van Lanschot, Peperstraat 16, 's-Hertogenbosch. 
H. van Will, Floraliastraat 10, Oss. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der jaarvergadering van 30 Maart 1941. 
Deze vergadering, welke zich in een zeer druk bezoek mocht 

verheugen werd op de gebruikelijke wijze geopend. Daar de ver-
eeniging 10 jaar bestaai. sprak de voorzitter een felicitatiewoord 
tot de heeren Bastiaans, Poeth en Verhoeven, zijnde deze 3 leden 
medeoprichters. De voorzitter hoopte, dat zij steeds trouwe leden 
mogen blijven. 

De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. De 
ingekomen stukken achtereenvolgens afgehandeld. De secretaris 
las hierna het jaarverslag. Hieruit blijkt, dat onze vereeniging het 
afgeloopen jaar zegels heeft aangekocht voor een bedrag van 
pl.m. ƒ 2200. Hierin zijn met inbegrepen de zegels uit de rond-
zendingen. 

De heer Oudens bracht verslag uit der kascontrole en de 
controle op het beheer. Namens de commissie dankte hij ée heeren 
Poeth en Bastiaans voor hun accuraat beheer. 

Het bestuur stelde voor het dagelijksch bestuur met een lid uit 
te breiden. Bij verkiezing der candidaten de heeren Oudens en 
V. d. Boon verkeeg de laatste een stem meer, zoodat de heer van de 
Boon als bestuurslid werd gekozen. 

Verder was de voorzitter aan de beurt om af te treden. (Art. 21 
reglement). Met geen enkele stem tegen werd hij herkozen. 

Hierna besprak de secretaris de voordeelen van een aansluiting 
bij den Nederlandschen BonJ. Met 2 stemmen tegen werd het 
voorstel tot aansluiting aangenomen. 

Daar de huidige toestand het vergt, werd het voorstel tot contri-
butitverhooging met 1 stem tegen aangenomen. Voorop was 
gesteld, dat deze verhooging slechts van tijdelijken aard was. 

Op de vorige vergadering was medegedeeld, dat de heer Meijs 
de functie van nieuwtjescommissaris van den heer Bastiaans had 
overgenomen. 

Naar aanleiding hiervan ontving de heer Meijs een anoniem 
schrijven waaruit volgens de onderteekemng, bleek dat „eenige leden 
der club" zich gedupeerd gevoelden door de voorgenomen werk
wijze van den heer Meijs, die, in tegenstelling met den heer 
Bastiaans, slechts op bepaalde dagen en uren zich ter beschikking 
kan stellen. 

De voorzitter laakte bovenstaande handelwijze uiterst scherp en 
wel omdat: 

1. de schrijver(s) verklaarden nooit of zelden ter vergadering 
te k u n n e n komen. 

2. het schrijven niet onderteekend was. 
Hij verklaarde, dat zoo'n schrijven, omdat het anoniem was, 

in de papiermand thuis hoorde en zei, dat leden, welke bezwaren 
hadden, deze gerust ter vergadering naar voren konden brengen. 

Er werd besloten, dat de heer Meijs voor opgeven nieuwtjes 
disponibel is: eiken Diiijüagavond van 6-8 uur te zijnen huize 
Rijksweg N 58 A Geleen. Iedereen kan ook schriftelijk opgaven 
indienen. 

De vergadering was van oordeel, dat iedereen nu bij den heer 
Meijs terecht kan. 

Hierna volgde de rondvraag. 
De heer Bakker vroeg of de catalogussen van de fa. Mebus 

aangekomen waren. De voorzitter antwoordde ontkennend. 
De heer Haussen zegde niet correct behandeld te zijn door een 

firma, doch dat deze kwestie tot tevredenheid door den secretaris 
geregeld werd. 

De heer de Loo dankte den heer Oudens voor zijn moeilijk werk 
bij het samenstellen van een portretgaleri) en vroeg nog eens aller 
medewerking. De heer Dacnen stelde voor al onge doubletten nog 
eens na te zien, en de zegels, welke wij niet gebruiken kunnen 
aan den heer Oudens ter hand te stellen. Deze haalt eruit, wat hij 
noodig heeft voor zijn album en plakt de andere in ruilboekjes, om 
van deze opbrengst zegels voor het album te koopen. Dit voorstel 
vond aller steun. 

De heer v. d. Boom zeide, dat een zegel in de rondzendingen 
ontbrak, hetgeen niet verantwoord was. De heer Mulleners lichtte 
dit toe. 

De voorzitter deelde mede, dat in de volgende vergadering 
een verloting wordt gehouden. Iedereen, die nog zegels hiervoor 
beschikbaar wil stellen kan deze bezorgen bij den heer Meijs of bij 

den secretaris. Vervolgens sloot de voorzitter de vergadering en 
dankte de 26 opgekomen leden voor hun gewaardeerde belang
stelling. 

Hierna bestond nog gelegenheid om de contributie te betalen 
en werden de 50 series winterhulp België verdeeld. 

Attentie. 
De eerstvolgende ledenvergadering is op Zondag 27 April 1941. 

Den leden wacht weer een belangrijke vergadering. 
Aanvang 10.30 uur v.m. Neemt ook allen goede notitie van het 

adres van onzen nieuwtjescommissaris !! 

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

Door een verzuim van den secretaris werd in het vorige nummer 
geen melding gemaakt van de causerie van den heer v. d. Kolk. 
Dit verzuim wordt hiermede hersteld en het bestuur kan verklaren, 
dat de leden, die op 24 Januari 1.1. niet aanwezig waren, heel wat 
gemist hebben. De heer v. d. Kolk hield dien avond een lezing over 
België en stelde daarbij zijn op enkele zegels na compleet zijnde 
verzameling van België ten toon. De wijze, waarop de heer 
V. d. Kolk dit gedaan heeft wekte de grootste bewondering van de 
toen aanwezige leden en indien één van onze leden t.z.t. dit goede 
voorbeeld zou volgen, zou hij, evenals de heer v. d. Kolk, de dank 
oogsten van onze geheele club. De heer Doevendans sprak dan 'ook 
aan het einde der lezing een hartelijk dankwoord en zeide, dat wij 
allen den heer v. d. Kolk dank zijn verschuldigd voor het genotene 
op dezen avond. 

De jaarvergadering, die oorspronkelijk op 21 Maart 1941 zou 
gehouden worden, is uitgesteld tot 2 Mei. Niettegenstaande hier
onder de volledige agencia wordt gepubliceerd, zal ten overvloede 
ook nog aan ieder lid een convocatie worden toegezonden. Door 
dezen maatregel hopen wij, dat het aantal afwezigen tot nul wordt 
gereduceerd. Hier volgt dan de agenda: 

1. Opening door den voorzitter. 2. Notulen en ingekomen 
stukken. 3. Mededeelingen. 4. Jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester. 5. Begrooting 1941/1942. 6. Verkiezing bestuurs
leden (aftreden 2e voorzitter en 2e secretaris). 7. Gratis verloting. 
8. Rondvraag en sluiting. G. de H. 

Nieuwe leden. 
P. Zwanenburg, van Ostadestraat 42, IJmuiden-Oost. 
W. D. van Uden, Scheybeeklaan 2, Beverwijk. 

Bedankt. 
H. G. van Oostveen. 

Adreswijziging. 
H. Th. Niekerken, thans Casembrootstraat 43, IJmuiden-Oost. 

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

Verslag der vergadering van 10 Maart 1941. 
Omstreeks half negen opent de voorzitter de vergadering en 

verwelkomt de aanwezi;,cn, in het bijzonder den heer A. de Rooy, 
die hedenavond voor het eerst in ons midden is. Er wordt over
gegaan tot de behandeling der ingekomen stukken * w.o. zich 
bevindt een mooie foto-kaart met reproducties van valsche 
opdrukken, welke foto door de leden met aandacht wordt bekeken. 
De voorzitter deelt de vergadering mede, dat van de administratie 
van het Maandblad bericht is gekomen, dat de onkosten van het 
Maandblad met 15 "/o moeten worden verhoogd. Eveneens is van 
de administratie bericht ontvangen, dat onze vereeniging een 
restitutie zal ontvangen van ƒ 14,58, welk bedrag de kas ten goede 
komt. 

De kascommissie heeft de boeken van penningmeester en 
administrateur in orde bevonden. De voorzitter dankt de heeren 
voor het gevoerde beheer. 

Thans is aan de orde het bespreken der kwestie betreffende 
het bestrijden der kosten, welke door de beursmiddagen worden 
veroorzaakt, en welke kosten, aldus de voorzitter, niet alleen door 
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de kas kunnen worden gedragen. Na eenige discussie wordt besloten 
een klein entree te heffen en wel voor volwassenen 10 cent en 
minderjarigen 5 cent. Serieuse verzamelaars zullen het zeker geen 
bezwaar vinden een dergelijke geringe entree te betalen. Tegelijker 
tijd wordt een beurscommissie gevormd, die deze beursmiddagen 
zal verzorgen. Na eenige besprekingen wordt deze door de 
beeren Siegt, Schrijvers en Palsgraaf gevormd. Er zal nu in het 
vervolg steeds op den eersten Zaterdag der maand een beursmiddag 
gehouden worden. Een adverterltle zal in dien zin in een plaatselijk 
blad verschijnen en de leden gelieve ook de plaatselijke agenda in 
de Goudsche Courant te raadplegen. 

Ten gevolge van het uitbreiden van ons ledenaantal wordt 
besloten 2 nieuwe sectie-hoofden te benoemen. Hiervoor geven 
zich op de beeren Spruyt en Signer, terwijl de heer Palsgraag deze 
functie thans neerlegt. 

Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de vergade
ring en blijft men nog wat bijeen om te ruilen of te koopen. 

Nieuw lid. 
A. de Rooy, Zijde 116, Boskoop. 

Adreswijziging. 
J. A. van der Kind, thans Gladbeck Brouck, Westfalen, Duitsch-

land, Brauckstrasse 59; Barak 5; Stube 3. 
Nieuwe Sectiehoofden. 

H. N. Spruyt en C. M. Signer. 
Vergadering. 

Maandag 21 April 1941, aanvang 8 uur in het „Schaakbord" 
Kleiweg, Gouda. 

Beursmiddag. 
Zaterdag 3 Mei 1941, aanvang 3 uur 'in Hotel „Centraal", 

Markt 22, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 19 Maart 1941. 
Om tien voor acht opent de voorzitter de bijeenkomst, waarin 

17 leden aanwezig zijn. Na lezing van de n,otulen door den secre
taris, die nog enkele mededelingen doet, wordt besloten, het 
aanvangsuur der vergaderingen weer op acht uur te stellen. De 
voorzitter dringt er bij de leden op aan om voor het merken van 
de lege vakjes van de uit de boekjes gekochte zegels a l l e e n het 
verenigingsstempel te gebruiken en dit niet op een andere wijze te 
doen. Na een geanimeerd kienspel wordt de vergadering vroegtijdig 
gesloten. C. S. 

Candidaat-Ieden. 
Van Oostveen, Vlasakkerweg 42, Amersfoort. 
Meilink, Stort Zuid, Amersfoort. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 23 April 1941, des avonds acht uur 

in hotel „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secretaris: W. MERTEN, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Verslag der vergadering van 11 Maart 1941. 
Ons nieuwe vergaderlokaal, het Jeugdhuis van de Ned. Herv. 

Gemeente te Santpoort D., waar voor de eerste maal vergaderd 
wordt, valt bij de 24 aanwezige leden en enkele introducé's zeer 
in den smaak. Na het officieele gedeelte deelt de heer Merten 
mede, dat de directeur der rondzending, de heer Van Kessel, deze 
en misschien ook nog volgende vergaderingen niet aanwezig kan 
zijn; een en ander is het gevolg van een ziektegeval in zijn werk
kring. Boekjes kunnen tusschen 12.30 en 2 uur bij den heer Van 
Kessel thuis ingeleverd worden. De heer Snitjer spreekt er zijn 
teleurstelling over uit, dal de heer van K. ongeregeld op de verga
deringen aanwezig is. Voor de goede gang van zaken, o.a. afrekenen 
met de leden, moet volgens spr. deze functionaris zooveel mogelijk 

aanwezig zijn. De heer van Daalen is van meening, dat hier van 
force majeure gesproken kan worden en licht een en ander nog 
nader toe. Hierna wordt ter gelegenheid van het a.s. 5-jarig 
bestaan van onze vereeniging een feestcommissie benoemd. Met 
algemeene stemmen volgt verkiezing van de beeren: P. Pieterse, 
P. J. van Daalen en G. Overduin. Gezellige onderlinge gesprekken 
volgen nog over het a.s. Ie lustrum van onze vereeniging. Nadat 
nog eenige minder belangrijke punten zijn behandeld vraagt de 
heer Snitjer aandacht voor zijn philatelistisch praatje. Allereerst 
leest spr. de woorden voor, welke de heer Zilver in zijn propa-
gandaboekje schreef, n.1.: „De philatelie, oftewel postzegelkunde, 
b e v o r d e r t . . . . " enz. 

Na een kort praatje over deze woorden gaat spr. over tot het 
eigenlijke doel, n.1. een uiteenzetting over de beide platen A en B 
van de 5 cent port van Nederland no. 1. Beide zegels gaan de tafel 
rond en voordien had spr. op de hem bekende wijze het verschil in 
deze 2 zegels den leden uitgelegd. 

Op bijna elke vergadering behandelt de heer Snitjer een nieuw 
en toch telkens weer geheel verschillend onderwerp. Het zijn korte, 
doch leerzame causerieën. Uit alles blijkt, dat de liefde voor de 
ware philatelie bij dezen heer 100 procent is. 

De heer Overduin schenkt ten bate van de feestkas een mooi 
zegel. Na levendige onderlinge ruil en handel volgt het traditioneele 
spel kien, waarna sluiting om 10.15 uur volgt. W. M. 

Nieuwe leden. 
H. Meiners, Marsstraat 119, Haarlem N. 
E. Postma, Brederoodscheweg 79, Santpoort St. 
W. Both, Midden Duin- en Daalscheweg 7, Bloemendaal. 

Adreswijziging. 
W. Merten, thans Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. -^ 
Secr.: W. M. LANKHORST, Santhorstl. 64, tel. 3278, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 9 Maart 1941. 
Aanwezig 20 leden. De voorzitter heet allen, in het bijzonder 

de nieuwe leden de beeren P. G. Meyer en W. de Baat, hartelijk 
welkom. Volgt het bestuursvoorstel één der leden wegens wan
betaling te royeeren, welk voorstel door de leden wordt goed
gekeurd. Gelukkig behoeft hieraan geen uitvoering te worden 
gegeven, aangezien inmiddels deze zaak is geregeld. Voorlezing 
geschiedt van een reglement van een nieuwe Haagsche ruilclub; 
wordt voor kennisgeving geaccepteerd. 

Nadat de penningmeester zijn aanslag op de beurzen der leden 
heeft beëindigd, wordt overgegaan tot eerste onderlinge veiling van 
70 kavels. Deze eerste proef verloopt zeer geanimeerd, hoewel de 
kooplust nog niet grooi is. Nederland blijkt het meest in trek te 
zijn en ook Duitsche bloc's vinden hun kooper. De proef zal 
worden voortgezet op meer bescheiden schaal wat het aantal kavels 
betreft, opdat ook voor onderlingen ruil en verkoop voldoende 
tijd beschikbaar blijft. Ook zal worden gezoigd, dat op de volgende 
bijeenkomst de „nieuwtjes" aanwezig zullen zijn. 

Te ruim 4 uur wordt deze bijeenkomst door den voorzitter 
gesloten. 

Nieuw lid. 
A. S. Fogteioo, Hecrenwcg 3, Wassenaar. 

Candidaat-leden. 
dr. J. Offringa, Lange Kerkdam 43, Wassenaar. 
J. C. Hoogeveen, Langstraat 29, Wassenaar. 
H. P. Drenth, Bloemcamplaan 43, Wassenaar. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 5 Maart 1941. 
Te 8.10 uur opent, bij afwezigheid van den voorzitter, dé vice-

voorzitter de vergadering, bestaande uit 6 bestuursleden en 34 
gewone leden. De notulen der vorige vergadering worden voor-
fgelezen. Dei heer Steensma verzoekt deze notulen zoodanig 
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te wijzigen, dat daaruit bhjkt, dat zijn opmerking bij de voorzitters-
benoeming alleen betreft de wijze van stemming als zijnde in strijd 
met het huishoudelijk reglement, waarna de notulen worden 
goedgekeurd 

Bestuursmededeelmgen De voorzitter deelt mede, dat de her
kozen bestuursleden in hun zelfde functie bhjven De tentoon
stelling, welke aanvankelijk zou gehouden worden in Maart, zal 
thans gehouden worden in de maand Mei De commissie van 
voorbereiding wordt uitgenoodigd op de eerstvolgende bestuurs
vergadering ter bespreking en regeling der tentoonstelling 

De kascommissie brengt verslag uit en deelt mede, dat de boeken 
en bescheiden van den penningmeester in orde zijn bevonden De 
voorzitter dankt de commissie en dechargeert den penningmeester 
met dank voor zijn nauwkeurig beheer De vergadering geeft door 
applaus haar instemming te kennen 

BIJ de hierop volgenue veiling wordt voor ƒ 184 — verkocht, 
terwijl ƒ 9,20 aan de kas v/ordt afgedragen, zoodat ook deze veiling 
als zeer geslaagd mag worden aangemerkt 

Ofschoon de prijzen voor de maandelijksche verloting reeds 
zijn aangekocht tot een bedrag van ƒ 15,35, kan de verloting 
wegens het vergevordcra uur niet meer doorgaan Besloten wordt 
deze verloting in de volgende ledenvergadering te houden, zoodat 
dan twee verlotingen zuilen plaats hebben 

BIJ de rondvraag verzoekt de heer Jonkers bij veiling de kavels 
ter bezichtiging uit te leggen 

Hierna sluiting 
Nieuwe leden. 

ir A Cramwinckel, Lijsterbeslaan 16, Eindhoven 
F H T Dazert, Tramstraat 50, Eindhoven 
C A van Gelder, Willem de Zwijgerstraat 71, Eindhoven 
F Hayer, Mathildelaän 25a, Eindhoven 
P Th V d Heyden, Nicolaas Beetsstraat 2, Eindhoven 
C Hoogeveen, Kleine Berg 26, Eindhoven 
R H Janssen, Tongelreschestraat 95, Eindhoven 
A E E H Sanders, Ruusbroeclaan 10, Eindhoven 
L Schroder, Wdlemstraat 22, Eindhoven 

Candidaat-lid. 
C Ryken, Staringstraat 6, Eindhoven 

Ncderl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris- P F VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort 

Verslag der vergadering van 20 Maart 1941. 
Aanwezig 61 leden Om 7 30 uur opent de voorzitter de verga

dering, welke door maatregelen van plaatselijken aard twee weken 
later wordt gehouden Een woord van welkom iicht hij tot de 
beeren Dooyes, van Oort en Piersma, die voor het eerst aanwezig 
zijn Afwezig is met kennisgeving de heer Parée 

Vervolgens herdenkt de voorzitter ons onlangs overleden lid 
M de Hoogh Een trouwe bezoeker van onze vergadering is hier
mede heengegaan Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge eere 
worden gehouden 

Voorgesteld wordt om in de plaatsen Amersfoort en Nijkerk, 
waar een groot aantal leden zijn, een sub commissaris te benoemen, 
ter assistentie van den directeur der rondzendingen 

Benoemd worden de beeren de Ruig m Amersfoort en Boekhout 
m Nijkerk Bij deze beeren kunnen de leden in het vervolg hun 
blanco boekjes voor het inplakken der zegels bekomen en eventueel 
hun afrekeningen doen van hetgeen zij uit de rondzendingen 
halen Daarna wordt het woord aan den secretaris gegeven, doch 
voorlezing der notulen heeft niet plaats gehad, daar deze al in 
het Maandblad van Maart voortkomen en dus iedereen daarvan 
al op de hoogte is 

BIJ de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
Gnmmelt , welke met het voorstel komt om tijdens de vergadering 
een bord in de zaal op te hangen, waarop ieder zijn wenschen 
kenbaar kan maken wat betreft „vraag en aanbod van postzegels " 
Met algemeene stemmen wordt besloten bovenstaande als proef 
in te voeren Na bespreking van nog eenige punten van huishou-
delijken aard, sluit de voorzitter het officieele gedeelte der verga
dering, en wordt overgegaan tot de maandelijksche verloting 

Tot slot neemt de veilingmeester den hamer over en een groot 

aantal kavels verwisselt van eigenaar, hetgeen vlot verloopt en 
waarbij hooge prijzen worden besteed 

Nieuwe leden. 
151 mej N L Th van der Pol, Omval 22 bhs , Amsterdam-O 

(Voorgesteld door J M A Wantzing) 
152 J Dooyes, Bern Zweerslaan 5, Naarden (Voorgesteld door 

J van Vliet J r ) 
153 mej C Rambonnet, Graaf Florislaan 29, Bussum (Voorge

steld door J de Ruyter) 
154 A B Kohl, Pr Marielaan 6, Bussum (Voorgesteld door 

A W H de Kok) 
155 A van Oort, Kapelstraat 16, Bussum (Eigen aangifte) 
156 K J Karseboom, Bollelaan 4, Bussum (Voorgesteld door 

A F K Parée) 
157 G F Piersma, Pr Mauritslaan 4a, Bussum (Eigen aangifte) 
158 J A van Dam, Hendr de Keyzerstraat 40, Utrecht (Voorge

steld door G A Flore) 
Bedankt. 

P Koopmanschap 
Verbetering. 

150 K A van de Water, Godelindeweg 14a, Naarden 
Adreswijziging. 

104 B "Wiersma, thans Oranjeweg 92, 's-Graveland 
Vergadering. 

Eiken eersten en derden Donderdag der maand in „De Rozen-
boom", Bussum. A.anvang 7.15 uur. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging te Amsterdam, 
Secretariaat Lorentzkade 91, Haarlem 

Bedankt. 
C van Dee, Paramariboplein 61 bel Amsterdam W 

Adreswijziging. 
dr J A van Meisen, thans Prinses Mariannelaan 112, Voorburg 

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

Hilversum 

Verslag der vergadering van 20 Maart 1941. 
Aanwezig 54 leden Om 8 15 uur opent de vice-voorzitter, de 

heer J M H ten Kate, bij verhindering van den voorzitter, de 
vergadering met een woord van welkom De notulen van de vorige 
ledenvergadering worden, na voorlezing, ongewijzigd goedgekeurd 
en wordt vervolgens voorlezing gedaan van een drietal ingekomen 
stukken Betreffende verzekering van rondzendingen wordt door 
den V, nd voorzitter medegedeeld, dat deze zaak spoedig haar 
beslag zal krijgen Nogmaals wordt onder de aandacht der leden 
gebracht, dat kavels voor een aangekondigde veiling uiterlijk twee 
dagen voor de veiling bij den veilingmeester moeten zijn ingezon
den Te laat ingezonden kavels worden gebracht op de daarop 
volgende veiling Om aan den wensch van verschillende leden te 
voldoen heeft de heer J M van den Bogaard zich bereid verklaard 
d^zen avond een lezing te houden, welke lezing, in afwijking van 
de agenda, na de pauze zal worden gehouden Ten slotte wordt 
medegedeeld, dat de postzegelbeurs m het gebouw der Openbare 
Leeszaal alhier weder is opengesteld Voor de rondvraag geven een 
tweetal leden zich op en worden de door hen gestelde vragen van 
internen aard naar hun genoegen beantwoord Hierna wordt de 
maandelijksche veiling gehouden bestaande uit 51 kavels Na de 
pauze verkrijgt de heer J M van den Bogaard voornoemd het 
woord voor diens lezing over het onderwerp De Postpakket-
verrekenzegels" Met zeer veel aandacht wordt deze lezing gevolgd 
Na afloop wordt door den heer C B Brouwer een vraag gesteld, 
welke naar diens genoegen wordt beantwoord De door den voor
zitter gesproken woorden van dank gericht aan den heer van den 
Bogaard worden door warm applaus door de vergadering bekrach-
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tigd. Onder leiding van den heer J. de Ronde wordt, bij ontsten
tenis van den heer A. Klarenbeek, een Amerikaansche verloting 
gehouden van een door den heer H. L. J. Kessen gratis ter beschik
king van de vereeniging gesteld blanco-album, waarvoor dezen 
door den voorzitter wordt dank gebracht. Gelukkige winnaar de 
heer J. Dieleman. Ten slotte worden een 25-tal prijzen verloot. 
De voorzitter sluit op de gebruikelijke wijze de vergadering om 
half 11. 

Nieuwe leden. 
185. mej. A. Hulshoff-Pol, Gnoelaan 4, Hilversum. 
186. J. C. Sluis, Vondellaan 12, Hilversum. 
187. G. A. N. Brandenburg, Pauwenstraat 8, Hilversum. 
188. J. H. Gerritsen, IJselstraat 37III, Amsterdam-Z. 

Cand!daat-lld. 
A. W. J. Kok, Bussummerstraat 12boven, Hilversum. 

Adreswijzigingen. 
G. A. Hartwig, thans Graaf Florislaan 12, Hilversum. 
H. L. J. Kessen, thans Leeuwenstraat 4, Hilversum. 
B. Wiersma, thans Oranjeweg 92, 's-Graveland. 
H. M. Winkelaar, thans Eemnesserstraat 5, Hilversum. 

Beurs. 
De postzegelbeurs in het gebouw der Openbare Leeszaal te 

Hilversum is weder opengesteld. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. B'^LLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 29 Maart 1941. 
Wederom onderging het ledental onzer vereeniging een uitbrei

ding: de druk bezochte Maartvergadering kreeg te stemmen over 
de toelating van drie nieuwe leden, te weten de ' heeren 
A. H. G. Zonneville, K. J. E. Nieuwenhuis, beiden te Enschede en 
S. Bruinsma te Hengelo. Bezwaren bleken hiertegen niet te bestaan. 
Evenwel werd geconstateerd, dat de heer J. W. Peters, in de vorige 
vergadering als lid aangenomen, „spoorloos verdwenen" is; een 
rondzending kon hem niet worden overhandigd, omdat hij zonder 
berichtgeving Enschede metterwoon verlaten had. 

Ingekomen was een schrijven van de administratie van het 
Maadblad, inhoudende de vermelding van het bedrag, dat uit het 
batig saldo der exploitatie aan de E. P. V. ten goede komt. Voorts 
was bericht ontvangen, dat de Januari- en Februarinummers van 
het Maandblad niet meer geleverd konden worden aan de nieuwe 
leden. 

Betreffende de samenwerking met de Hengelosche Vereeniging 
werd medegedeeld, dat de secretaris positieve voorstellen aan zijn 
Hengeloschen collega heeft gedaan. De heer Buddeke deelde mede, 
dat op de jongste vergadering der Hengelosche P. V. deze voor
stellen met instemming begroet waren en dat dus op 10 Mei e.k. 
een gecombineerde vergadering zal worden gehouden. De secretaris 
zal nadere regelingen treffen met de Hengeloërs, zulks in overleg 
met zijn medebestuursleden. 

Als leden van de commissie van voorbereiding voor de in 
October te houden tentoonstelling werden aangewezen de heeren 
Mooyweer, Fischer, Kayser, G. Beltman en G. Ballintijn. Met spoed 
/al de commissie haar werk beginnen. 

l'ot leden der kascommissie werden benoemd de heeren Smit 
,en Hedeman. De volgende vergadering werd vastgesteld op 
-"'aterdag 19 April a.s. 

Bij de rondvraag deelt de voorzitter mede, dat uit een boekje 
uit een der rondzendingen, een serie Polen ter waarde van ƒ 2.— 
ontbreekt, welke niet is verantwoord. Wie heeft deze serie eruit 
genomen ? Reglementair is het lid, dat de rondzending gehad heeft 
voor dengene, die het ontbreken ontdekte, aansprakelijk. Toevallig 
is dat echter ditmaal een nieuw lid, dat nog niet op de hoogte 
was van de usances. Besloten wordt, dat de aandacht der leden 
. evestigd zal worden op de bepalingen in het Hh . Reglement 
betreffende de rondzendingen. Inmiddels zal getracht worden 
alsnog vast te stellen, wie de zegels uit het boekje heeft genomen. 

Voorts blijkt de Rpf. serie Luxemburg stof tot uitvoerige be-
.piekingen op te leveren. Het geval doet zich namelijk voor, dat 
verscheidene leden, die een abonnement hebben bij een bepaalden 

handelaar, de serie geleverd hebben gekregen tegen een prijs, die 
aanmerkelijk hooger is, circa driemaal zoo hoog, als waarvoor een 
•ndere handelaar leverde. Toen een der leden protesteerde, er zich 
op beroepende, dat zegels in abonnement geleverd plegen te worden 
tegen nominaal plus een redelijke winstmarge, antwoordde de 
betrokken firma zeer onheusch. Enkele leden wezen er thans op, 
dat de berekende prijs matig is vergeleken bij wat bij andere han
delaren betaald moet worden, dat het voor de handelaars zeer 
moeilijk is het benoodigde materiaal te krijgen, dat aan de tegen 
lagen prijs geleverde serie de voornaamste waarde de Mondorfzegel 
ontbreekt, etc. Andere leden hadden eveneens critiek op den 
bedoelden handelaar. Besloten werd den Ned. Bond van Postzegel
verzamelaars van de toedracht op de hoogte te brengen, omdat 
men het optreden van de onderwerpelijke firma onjuist en 
ongepast acht. 

Nadat enkele leden nog geklaagd hadden over de matige kwali
teit van de rondzendingen, vooral wat Nederland en Koloniën 
betreft en de directeur der rondzendingen zijnerzijds gewezen had 
op de moeite, welke het kost goede rondzendingen te krijgen, 
werd de geanimeerde bijeenkomst gesloten. 

Nieuwe leden. 
A. H. G. Zonneville, Marthalaan 8, Enschede. 
K. J. E. Nieuwenhuis, Beekstraat 47, Enschede. ' 
S. Bruinsma, de Wetstraat 5, Hengelo (O.). 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Zaterdag 19 April 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 31 Maart 1941. 
Aanwezig 11 leden. De voorzitter heet allen welkom. De notulen 

der vorige vergadering worden goedgekeurd. De voorzitter doet 
vervolgens eenige mededeelingen in zake de feestkas. 

De kascontrole-commissie bestaande uit de heeren dr. van Rhee 
en Domensino, brengt daarna verslag uit omtrent de gehouden 
controle der boeken en administratie van den penningmeester, over 
het jaar 1940. Onder dankzegging aan den penningmeester wordt 
besloten hem décharge te verleenen. 

Vervolgens komt de rondzenddienst ter sprake, waarbij de voor
zitter mededeelt, dat in de laatste 2 maanden voor een flink bedrag 
door de leden is gekocht. De heer Domensino zou gaarne zien, dat 
er wat betere zegels in de boekjes te koop worden aangeboden. 

Ten behoeve van de feestkas wordt eerst een serie zegels bij 
opbod verkocht, terwijl later nog een serie wordt verloot. 

Tenslotte volgde een verloting zonder nieten voor de aanwezige 
leden. Daarna sluiting. 

Adreswijzigingen. 
L. Soldaat, thans Kamstraat 10, Helmond. 
C. E. van Someren, thans Eikendreef 43, Helmond. 

Betalingen. 
De penningmeester verzoekt de contributie en de aankoopen 

uit den rondzenddienst over te maken op postrekening 213.702, 
ten name der vereeniging. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 April 1941, des avonds om 8 

uur in café „Drouen", Steenweg, Helmond. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secretaris: J. A. VAN DER LIST, Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Verslag der vergadering van 6 Maart 1941. 
Aanwezig 43 leden. Daar de voorzitter wegens zijn verjaardag 

verhinderd is, neemt de heer Vos het voorzitterschap waar. Onder 
applaus deelt deze mede, dat namens de vereniging een felicitatie 
aan den jarige is gezonden. Ingekomen is een schrijven van den 
heer Manintveld, waarin deze als penningmeester en als lid 
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bedankt. De heren Rinkel en De Vries hebben hun bedankje 
ingetrokken. De voorzitter brengt dank aan den heer Huijsers die, 
geheel belangeloos, aan alle leden een keurig verzorgde catalogus 
van de bibliotheek heeft gezonden. Aan de leden, die iets voelen 
voor het houden van een ruilavond, wordt verzocht schriftelijk 
aan den secretaris te berichten, weike avond zij prefereeren. 

Twee candidaat-leden worden met bijna algemene stemmen als 
lid aangenomen. De bestuursverkiezing heeft tot resultaat, dat de 
heer P. A. Plaatsman tot penningmeester wordt benoemd. 

Een 50-tal kavels verandert tegen behoorlijke prijzen van 
eigenaar. Voor de verloting heeft de heer v. Rijswijk wederom een 
aantal prijsjes beschikbaar gesteld. 

Bij de rondvraag maakt de bibliothecaris melding van de schen
king van twee jaargangen van het Maandblad door den heer 
Stamm. De heer De Vries vraagt, welke waarden van de laatste 
uitgiften van Ned. Indië (met watermerk) gestempeld bekend 
zijn. Niemand weet hierop een afdoend antwoord te geven. Tot 
slot wordt besloten de volgende vergadering des avonds om half 
acht te beginnen. 

Nieuwe leden. 
153. dr. C. Philippus, Choorstraat 12A, Delft. 
154. J. Th. Post, Sandeleijnstraat 42, Maassluis. 
155. J. W. Suurmond, Timorstraat 31, Delft. 
156. dr. P. C. W. Jongebreur, Westlaan 22, Pijnacker. 
157. P. de Ridder, Delfgauwscheweg 253, Delft. 
158. P. G. Boon, Goudsbloemlaan 79, Den Haag. 

Verbetering. 
109. W. Verbakei, Emmapark 46, Pijnacker. 

Adreswijziging. 
104. Th. J. Montijn, thans Verbenalaan 3, Aerdenhout. 

Penningmeester. 
Het adres van den penningmeester is: P. A. Plaatsman, Thor-

beckestraat 17, Delft. Postrekening: 38688. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars Z. Z. Z. 
Secretaris: A. RUITER, Stationsstraat 33a, Zaandam. 

Verslag der vergadering van 15 Maart 1941. 
Aanwezig 34 leden. De voorzitter opent te 3.15 uur de vergade

ring en spreekt zijn genoegen er over uit, dat wij door opheffing 
van het vergaderverbod weer onze gewone prettige bijeenkomsten 
kunnen houden. 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd, volgt stemming over de candi-
daten, die zich voor het lidmaatschap opgaven; allen worden met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Voor de prijsvraag, bestaande in het beantwoorden van 5 vragen 
op philatelistisch gebied waren 15 goede oplossingen binnen
gekomen, de daarvoor beschikbaar gestelde 3 prijzen worden 
gewonnen door de beeren R. Caro, J. de Moes en C. v. Driel Endt. 

Als bewijs, dat onze prijsvraag-expert succes heeft met zijn 
afdeeling blijkt o.a. uit een waardeerend schrijven, dat de oplossing 
van dr. v. d. Ley vergezelde. 

Een ander lid, zich X teekenend, dankbaar voor zijn succes in 
het zegelzoeken, dank zij de Z.Z.Z. en voor de nuttige en aan
gename verpoozing door de prijsvragen, biedt als prijs voor e.v. 
wedstrijd, onder de leden te houden, een serie Suriname Heemstra 
aan; dankbaar wordt dit fraai geschenk aanvaard. 

Ook al naar aanleiding hiervan vraagt de heer Slieker bij de 
rondvraag het woord; hij heeft bemerkt, dat het bestuur den 
laatsten tijd een zeer goede propaganda voert tot uitbreiding der 
Vereeniging en in verband daarmede neemt hij de vrijheid op het 
volgende te wijzen. 

Lid van verschillende vereenigingen zijnde, acht hij zich tot 
oordeelen alleszins bevoegd, als hij verklaart, dat onze zicht-
zendingen op zoodanig peil staan en zoo regelmatig circuleeren, 
dat ze de belangstelling van lederen verzamelaar verdienen. 

En daar de zegels toch het punt zijn, waar alles om draait, meent 
hij, dat zuks wel eens onder het oog, niet alleen van de verzame
laars aan de Zaanstreek, doch onder die in het geheele land 

gebracht moet worden; naar zijn meening zou dit een uitstekende 
propaganda zijn. 

De voorzitter antwoordt, dat zulks reeds de aandacht van het 
bestuur heeft gehad en in die richting gewerkt wordt. 

De heer Beerling biedt een keurig stock-boek aan om te veilen 
ten bate der Vereeniging; hiervoor bestaat veel liefhebberij en 
het brengt een mooien prijs op. 

Na de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen volgt een 
belangrijke en vlot verloopende veiling. 

Om ca. 6 uur sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde verga
dering. 

Nieuwe leden. 
35. H. J. Ahling, Lagedijk 17, Zaandijk. 
36. D. Ederzeel, N.Z. Voorburgwal 172, Amsterdam. 
39. A. H. V. Gelderen, Parklaan 13, Zaandijk. 
40. G. W. Kuyk, Stationsstraat 46, Zaandam. 
44. H. J. Stroo, Czaar Peterstraat 58, Zaandam. 
45. mevr. V. L. Kroese-Fiandro, Hoogstraat 14, Koog a. d. Zaan. 
93. J. Borkhuis, Tukscheweg 23, Steenwijk. 

Candidaat-leden. 
J. Brugman, Huygenslaan 11, Arnhem, correspondentie-adres: 

Zaandam, Bootenmakersstraat 74A. (Voorgesteld door J. Jansen 
Heytmayer Jr.). 

C. Kater, Parallelweg, Koog a. d. Zaan. (Voorgesteld door 
G. C. Dorpema). 

Adreswijziging. 
68. G. Luscher, thans Burnierstraat 40, den Haag. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering heeft plaats op Zaterdag 19 April 

1941, des middags om 3 uur in „de Harmonie" Stationsstraat, 
Zaandam. 

1 
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POSTZEGELHÄNDEL »HERCURIUS« 
POSTBUS 186 — 'S-GRAVENHAGE. 

BEGIN MEI vindt onze 
Ie Verkooping bij Inschrijving 
plaats. 
Inzendingen worden tot 20 April ingewacht. 
MAANDELIJKS worden deze verkoopingen 
nu gehouden. 
.CATALOGI worden in ruime mate aan 
gegadigden toegezonden, hetgeen de opbrengst-
cijfers ten goede zal komen. 
BIJZONDERHEDEN voor koopers en ver-
koopers zenden wij U op aanvraag. 
ZENDT ONS HETGEEN U NU WENSCHT TE VERKOOPEN' 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING. 

VRAAGT REEDS HEDEN ONZE CATALOGUS AAN' 
U zult er ongetwijfeld verschillende Uwer 
manco's in aantreffen. 

^i i i i 
mw. 
II l i l 
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«sd 

Afb 116 msm 
De op'age van deze eerste Letsche weldadigheidsuitgifte bedraagt 

ca 80 000 nuks voor de kap -waarden en ca 70 000 stuks voor het 
1 roebelzegel 

De getand voorkomende waarden van deze uitgiften zijn niet 
officieel Zegels met spiegeldruk (, Abklatsch') komen bij deze 
uitgifte met voor 

De duidelijkste plaatfouten zijn 
2 0 k a p 
zegel 1 d in pahrdoschanas onderaan open, 
zegel 13 punt in O van 20, 
zegel 14 n m pahrdoschanas gebroken, 
zegel 27 plooien in mouw bij schild vormen kopstaande 5, 
zegel 29 plooien in mouw bij schild gedeeltelijk weggevallen, 
zegel 64 2 vertoont bij begin een ophaal, 
zegel 67 k in krustam gebroken 
4 0 k a p 
zegel 10 eerste a van sarkanam gebroken, 
zegel 12 rood kruis rechts beneden beschadigd, 
zegel 22 p van pasts met lijn er onder verbonden, 
zegel 28 m van krustam gebroken, 
zegel 29 roode streep op het schild, 
zegel 35 r in pahrdoschanas is p , 
zegel 38 streepje iechts beneden in omranding, 
zegel 39 4 is open, 
zegel 40 punt onderaan 4, 
zegel 47 punt m O van 40, 
zegel 57 verpleegster heeft dubbele neus, 
zegel 61 I van Latwijas met lijn er onder verbonden, 

k m peemaksu gebroken, 
zegel 62 streepje tusschen t en s van pasts, 

streepje onder tweede a van Latwijas, 

Afb 117 

zegel 76 witte vlek m het rood naast verpleegster, 
zegel 91 steel van de zeis gebroken, 
zegel 96 roode punt in eer te a van Latwijas, 
zegel 101 riem van schild gebroken, 
zegel 104 t en w van Latwijas verbonden, 
zegel ' p en a van pasts verbonden 
5 0 k a p 
zegel 4 roode vlek op schild, 
zegel 15 roode vlek op kap van verpleegster, 
zegel 40 groene vlek in omrandmgslijn boven w, 
zegel 91 w van Latwijas gebroken, 
zegel ' s van pasts met lijn er onder verbonden, 
zegel ' deuk in voorhoofd van verpleegster 
1 r b l 
zegel 12 r in pahrdoschanas is p , 
zegel 33 wit puntje boven eerste a van Latwijas, 
zegel 40 a van krustam gebroken, 
zegel 58 wute punt in ovaal naast r, 
zegel 97 rood 'treepje op arm van verpleegster, 
zegel 100 zwarte punt naast lans 

Bij de 50 kap vindt men zegels met naar rechts verschoven 
middenstuk Bij de 1 rbl vindt men zegels met naar links ver 
schoven middenstuk Vervalschmgen zun mi| van deze uitgifte niet 
bekend Er bestaan de volgende proefdrukken 

Zwarte kleur op geelachtig papier 
1 niet gekozen type (afb 120) 
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Afb. 118. 

13 

1^ 
Afb. 120. 

2) 

Men ziet hieruit dat men oorspronkelijk van plan was 
cenk'eurige zegels uit te geven in de waarden 10, 20, 40 en 50 kap. 
met toeslagen 10, 10, 15 en 20 kap. 

2 gekozen type omranding. 20, 40, 50 kap. en 1 rbl. (afb. 1211; 

Arb. 121. Afb. 122. 

3. gekczen type middenstuk. 30, 55, 70 kap. (afb. 122) en 1.30 
rbl. (bedragen: frankeerwaarde + toeslag). 

Diverse k;euren op dik geelachtig papier. 
4. gekozen type omranding (o m. de kleuren rood, bruin en gnjs); 

Afb. 119. 
5. gekozen type middenstuk (o m. de kleuren rood, bruin en 

grijs); ^ 
6. gekozen type (ongineele kleuren). 
De onder 1, 2 en 3 genoemde proefdrukken zijn zeer zeldzaam. 

De gekleurde'proefdrukken daarentegen hebben geen groote 
waarde. 

Er IS te catalogiseeren: 
nr. 55 20 kap. (30) bruin en rood; 
nr. 56 40 kap. (55) blauw en rood; 
nr. 57 50 kap. (70) groen en rood; 
nr. 58 1 rbl. (1.30) donkergrijs en rood. 

Verbetering. 
In het artikel „De postzegels van Letland", XV — zie blz 88, 

rechter kolom, regel 5 v.o. — te lezen voor „p'aten": p l a a t 
f o u t e n". 

BIOGRAFIE VAN EEN POSTZEGEL

VERZAMELAAR. 
,.EEN STUKJE GESCHIEDENIS". 

Ik ben in 1871 geboren. 
Toen ik 7 jaar werd, kreeg ik OD mijn jaardag van mijn vader 

een Postzege'album cadeau. Het was een „Dannenfelzer". Op den 
omslag stond een groote lijmpot afgebeeld: destijds het systeem om 
postzegels m een album te plakken. Of ze gom hadden of niet, 
dat deed niets ter zake. ,,Gelijmd" werden ze ! 

Mijn peetoom, die over de wereldzeeën zwalkte, gedacht me 
dikwijls en zond me regelmatig pakken postzegels toe, waaruit ik 
mijn oorspronkelijke verzameling opbouwde. 

Als schooljongen stond ik reeds om mijn mooie collectie bekend. 
De doubletten van oom werden geruild of verschacherd legen 
centen en knikkers. 

In de straat, waar we woonden, verkocht een boekhandelaar 
postzegels uit een album, eveneens een ,,Dannenfelzer", met dien 
piopagandistischen lijmpot. Bij hem zette ik mijn zakcenten in 
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postzegels om, en heb menig goed zegel voor enkele luttele centen 
bij hem weggehaald. Eén zeer waardevol zegel stond in dat album 
voor ƒ 2.50 geprijsd. 

Het was den boekhandelaar opgevallen, dat bij het doorbladeren 
van het album steeds mijn oog op dat zegel gericht was. Die 
hatelijke en onbetaalbare prijs voor een schooljongen ! 

Ten slotte zei hij tot me: Jongmensch, U schijnt veel plezier in 
dat zegel te hebben. Welnu dan; U heeft al heel wat postzegels 
bi) mij gekocht; ik wil het U bij uitzondering voor één gülden 
laten. (Hij kon zoo'n duur zegel .toch niet verkoopen !) 

Ik scharrelde dien „pop" bij elkaar en ging gauw dat zegel daar
voor koopen. Het was niets minder dan 
een echt Baseier duifje ! 

We verhuisden en onze nieuwe buurman, een oude heer, had ook 
een postzegelverzameling. Origineeler album heb ik nimmer 
gezien. Hij had nl. een atlas van „de Kuyper" en plakte rond de 
kaarten zijn postzegels der verschillende landen. Dit kon toen heel 
gemakkelijk, want er waren nog maar weinig postzegels over de 
geheele wereld uitgegeven. Thans is dit geheel iets anders. Men zou 
nu b.v. den geheelen atlas met Duitschland of Oostenrijk of 
Hongarije kunnen vol plakken. 

Eens bij mijn buurman op bezoek, ontmoette ik ds. Lion Cachet, 
een voormalig predikant uit de Transvaal, die de groeten van zijn 
zoon kwam brengen. Ik werd als zijn „postzegel-vrindje" voor
gesteld. „Wel", heb je reeds de driehoeken van de Kaap ? vroeg 
hij mij. Ik heb ze alle vier, dominé. En toch zal ik je er één geven, 
die je nog niet hebt. Volgaarne, was mijn antwoord. 

Kort daarna had bij mijn buurman zoo waar „de blauwe hout
snede" achtergelaten. Dominé had gelijk; die had ik nog niet. 

Jaren later kwam ik in de verleiding en deed dit stuk in de 
eerste hier te lande gehouden postzegel-veiling, georganiseerd door 
de Ned. Vereeniging van Handelaren. Het bracht ƒ 30.— op, den 
hoogsten prijs, die in die veiling voor een kavel betaald werd. En 
niemand, behalve de kooper wellicht, had gezien, dat dit zegel 
Yvert No. 7b (de blauwe One penny) was, de foutdruk dus, die 
thans voor 80.000 francs genoteerd staat. 

Mijn buurman maakte eveneens schilderijen van postzegels, doch 
bijna uitsluitend van alle driehoeken van de Kaap, die hij tot 
snippers kapot knipte. 

Ik heb een goede school gehad en liep de Handelsschool af. 
Volleerd kwam ik als volontair bij een agent van buitenlandsche 
huizen. Mijn postzegelmanie sloeg al spoedig op hem over. Ook hij 
werd door die ziekte aangetast, en na de koorts: een harstochtelijk 
verzamelaar. 

In mijn speelsche jongelingsjaren, toen ik weinig verdiende en 
veel duiten gebruiken kon, heb ik helaas mijn oorspronkelijke 
verzameling voor zegge: zestig gulden verkocht. Wat heb ik 
daarvan op lateren leeftijd een spijt gehad. 

Al spoedig was ik weer opnieuw begonnen en bezit thans: 
lo. Een verzameling van pl.m. 35.000 verschillende, waarvan 

10 000 Overzee, dus hoofdzakelijk van Europa. 
2o. Een stempel-verzameling op Nederlandsche zegels. 
3o. Een bijzonder interessante verzameling paren, strips en 

blokstukken der geheele wereld; alles gebruikt en uit het verkeer 
tezamen gebracht. 

4o. Een tweede Europa-collectie van ruim 15.000 verschillende. 
5o. Een groote partij Doubletten. 
Voor mijn collecties 1, 2 en 3 ruil en koop ik nog steeds gaarne 

bij. Vooral voor No. 2 ben ik op het oogenblik bijzonder 
"geïnteresseerd. 

W. BRANS (Philatelist sinds 1878) 
Oud-kassier bii Militaire Zaken te 's-Hage en Rotterdam. 

Schiedam, Westvest 76f. 

N B. Zie mijn annonce in dit blad. 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin Ijgroote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedicoop. 

NOGMAALS: VEILINGCATALOGI 
EN DE WAARHEID. 

Mocht ik in mijn artikel in het jongste Maart-nummer reeds 
constalceren, dat van onze voornaamste veilinghouders de firma's 
Rietdijk en Van Dieten van onnoodige supenatieven in hunne 
catalogi afzagen, nu kan ik er aan toevoegen, dat ook Me firma 
Hekker zich deze beperking heeft opgelegd, blijkenv de „belang
rijke .Tiidedeelingen" aan de achterzijde van het catalogutomslag. 
'^el IS waar wordeii zegels „met zeer geringe gebreken" nog 
„mooi" genoemd, doch over tmaak valt niet te twisten, al lijkt mij 
de term „rtdelijk" of „matig" exemplaar juister. 

Practisch zijn wij nu genaderd tot wat mij het ideaal van 
beschrijving lijkt. 

1. P r a c h t e x e m p l a r e n voor werkelijk onberispelijke zegels 
met (eventueel) volle gom, lichte afstempeling, goede centreering, 
volle randen en verder zonder eenig gebrek. 

2. f r a a i e (desnoods: z e e r f r a a i e ) e x e m p l a r e n even
eens g e g a r a n d e e r d (!) zonder fouten, eventueel zonder gom, 
iets zwaarder gestempeld, matig gedecentreerd, aan één, hoogstens 
twee zijden, wat krap van rand. 

3. r e d e l i j k e (of: m a t i g e ) e x e m p l a r e n met g e r i n g e 
gebreken, doch overigens behoorlijk om aan te zien. 

R e p a r a t i e s moeten s t e e d s vermeld worden ! 
Het lijkt me echter hierbij noodzakelijk, dat de veilinghouders 

ook de 2e groep, dus de fraaie (en zeer fraaie) zegels, a l s z o o d a 
n i g g a r a n d e e r e n (tenminste voor kavels kleiner dan, bij
voorbeeld, 5 zegels). 

Meer moeite geeft dit, voor hen, die toch zorgvuldig beschrij
ven niet. 

Het gevaar bestaat immers, dat firma's, die hierin minder 
nauwgezet plegen te zijn anders toch zullen probeeren door de 
mazen van het net heen te glippen. 

Het begrip „fraai exemplaar'' moet eens en vooral beteekenen: 
„zonder gebrek", dus gaaf, zonder dunne plek, scheur of iets 
dergelijks en daarvoor moet de veilinghouder instaan. 

De voorgenomen oprichting van een „klachtenbureau" door d.'n 
Bond geeft dan den koopers een waarborg, dat de veilinghouders 
desnoods genoodzaakt zullen worden zich aan hunne verplichtingen 
te houden, doch anderzijds dezen veilinghouders een waarborg 
tegen onnoodige chicanes en ongemotiveerde klachten. Moge dit 
medewerken om aan het pottzegelveilingswezen in ons land weer 
een gezonde basis te geven. V. B. 

PLAATFOUTEN DER KINDERZEGELS 1940. 
De heer M. J. N ij s s e n, Kanaalstraat 7 te Siuiskil zendt ons 

een strip van 10 kinderzcgels 1940 van 4 cent - blauw. Op het 
derde zegel van links der achtste rij van boven bevindt zich het 
zegel met de p'aatfout, afgebeeld in fig. 2 op blz. 54. 

Het zevende zegel van links der zelfde rij toont een wit blaasje 
op het linker schoudertje van het kind. 

Wij danken den heer Nijssen voor zijn 'nlichtingen en voor de 
beschikbaarstelling van zijn strip ter reproductie van bedoelde 
'̂̂ g'̂ ls- HOOFDREDACTIE. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAl'4 DIETEN 
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Alle rechten voorbehouden. — Tous droits réserves. 
25. Maria Tereta duquesa de ALBA. 

Onder de personen, 
die den grootcn kunste
naar Goya inspireerden 
neemt de Hertogin van 
A'ba een uiterst belang
rijke plaats in. Een zeer 
groot aantal schilderijen 
van Goya vertoonen 
haar beeltenis; in het 
Prado te Madrid v'iHt 
men o.a. het in 1797 
ontstane werk „la Maja 
desnuda"; de hertogin 
werd a's ,,la Maji ves

1799. De hertogin is in 
een niet gering deel van 

10 Ptas. 

tida" in dezelfde houding geschilderd in 
1802 over l eden . . . . aan haar dankt Goya 
zijn roem. 

Portret komt voor op: Spanje, 1930,1

26. Juan Bautifta ALBERDI. 
Geboren te Tu;aman op 29 Augustus 1810; 

studeerde te Buenos Aires en promoveerde in de 
rechten aan de universiteit van Montevideo in 
1840. Na een reis door Europa vestigde hij 
zich als advocaat te Valparaiso. Aanvankelijk 
was hij aanhanger van Rosas; toen deze dictato
riale neigingen ging vertoonen, werd Alberd; 
zijn verbitterde tegenstander. Na den val van 
Rosas werd hij door Urquiza benoemd toi 
gezant van Argentinië, achtereenvolgens re 
Parijs, Madrid, Londen en Wa'hington, in zijn 

belangrijke functie bleek hij een man van bijzondere bekwaamheid 
te zijn. Hij verzette zich tegen den oorlog met Paraguay. Terug m 
zijn land, werd hij afgevaardigde voor Tucaman in het Congres, 
waar hij ijverde voor de aanwijzing van Buenos Aires tot hoofd
stad van Aigentinië, wat pas in 1880 geschiedde. 

Van zijn talrijke wetenschappelijke werken vermelden wij 
„Bases y puntos de partida para la organización politica de la 
Argentina" (een voortreffelijk werk over het Amerikaansch.' 
staatsrecht) en „El voto de America", waarin hij zich uitsprak 
legen de Monroeleer. Onder het pseudoniem ,.Figarillo" schreef 
hij talrijke artikelen, waarin hij steeds zijn geestelijke onafhankelijk
heid toonde. Ook door het oprichten van verschillende vereeni
gingen op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied maakte hij 
zich verdienstelijk. 

A'berdi is op 18 Juni 1884 te Parijs overleden. Op Staatskosten 
werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Buenos Aire' 
De regeering gaf weldra alle door hem geschreven, maar nog niec 

gepubliceerde geschriften uit, zoodoende hulde betuigend aan een 
man van groote beteekenis. 

Portret komt voor op: Argentinië, 1888—90, 12 cts.; 1935, 6 cts. 

WIIIIIPMWUIHIIII II« 
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27. ALBERT I. 
Geboren op 8 April 1875 te 

Brussel, als tweede zoon van Philips, 
graaf van Vlaanderen, genoot hi| een 
voortreffelijke opvoeding; reeds i.pi 
jeugdigen leeftijd bleek prins Alben 
een n.an te zijn van buitengewone oe
gaafdheid en volstrekte eerlijk! id, 
met persoonlijken moed en e'ir.rme 
energie. 

Op 2 October 1900 trad hij in het 
huwelijk met prinses Elisabeth va.i 
Beieren, uit welk huwelijk drie kin 
deren werden geboren: koning 
Leopold III, Karel graaf van Vlaan 
deren en prinses'Marie José. Prins 

Albert vertoefde het liefst in huiselijken kring of in gezelschap van 
goede bekenden; door het overlijden van verschillende bloedver
wanten werd hij echter troonopvolger. Zijn oom, Leopold II 
overleed op 17 December 1909; op 23 December aanvaardde Albert 
het koningschap door het afleggen van den eed van trouw aan 
Vaderland en Volk. De rede, welke hij daarna uitsprak in het 
parlement getuigde van persoonlijkheid; hij verkondigde geen 
mooie woorden, hij getuigde voor opvattingen, die een keerpunt 
zouden beteekenen in de geschiedenis van België. 

Op 2 Augustus 1914 stelde Duitschland aan België den eisch, 
Duitsche troepen door te laten om tegen Frankrijk te kunnen 
vechten. Op 4 Augustus legde Koning Albert in de vereenigde 
vergadering der Kamers een weigerende verklaring af, waarin de 
bekende woorden voorkwamen: „J'ai foi dans nos destinées: un 
pays qui se defend s'impose au respect de tous, ce pays ne périt 
pas." De woorden „Un pays qui se defend s'impose au respect de 

us. . . . Een land dat zich verdedigt dwingt aller eerbied af" 
werden in 1934 op het eerste, voor den Koning opgerichte stand
beeld geplaatst. (Men vindt deze woorden ook op de postzegels 
van 2 Fr. 45| 7 Fr. 55, van 1938). 

Weinige minuten later was de oorlog ook voor België een 
voldongen feit. Tweeenvijftig maanden lang stond Albert aan hec 
hoofd van de Belgische troepen, vele malen in levensgevaar 
verkeerend. De „Koningsoldaat", Ie „Roisoldat" werd zijn 
eerenaam. 

Op 22 November 1918 keerde de koning terug in Brussel. Met 
uiterste krachtsinspanning heeft hij gepoogd België te herstellen; 
hij ontving de steun van alle groepen der bevolking; hij werd 
vereerd door zijn geheele volk. Vijftien jaar heeft hij nog aan 
B3lgië leiding gegeven; vele malen maakte hij reizen, zoowel naat 
den Congo als naar het buitenland; zoo bezocht hij in 1920 
Portugal en Brazilië. 

Het Belgische volk maakte zich gereed het zilveren jubileum 
van den Koning te vieren; zoo heeft het niet mogen zijn. Op 17 
Februari 1934, 's avonds laat, klonk het als een angstkreet door 
het Belgische l a n d . . . . „waar is de Koning", „oü est Ie R o i " . . . . 
door een noodlottig ongeval was Albert I, bij MarchelesDames 
om het leven gekomen. 

Het is ondoenlijk in zoo kort bestek het leven te beschrijven 
van dezen grooten Koning. Het is niet doenlijk een duidelijker 
karakteristiek van hem te geven, dan de Minister van Staat, Emi'e 
Vandervelde gaf in deze woorden: „Werd België een republiek 
en leefde Albert n o g . . . . wij zouden slechts één persoon tot 
president kunnen verkiezen: onzen Koning". 

Portret komt voor op: België, 1912; 1913; 1914; 1914; 1915, 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" 
door overschrijving • van ƒ1.50 plus f 0.30 
frankeerkosten (buitenland ƒ 0.75) op postreke
ning 344900 ten name van het Ned. Maandblad 
voor Philatelie, Past. Oomenstraat 297E, Rijen. 
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1—25 c , 5 en 10 Fr., 1919—20; 1921—27; 1922, 20 + 20 ct.; 192S; 
1926—27; 1929; 1930, 1 Fr. 75; 1931—32; 1934 (rouwzegel); 193!< 
1 Fr. 75, (Albertkanaal); 1938 (2 Fr. 45 + 7 Fr. 55); 1939 (5+5 Fr.); 
Brazilië, 1920, 100 Rs.; Belgisch Congo, 1934, 1 Fr. 50; 1935; 
RuandaUrundi, 1934, 1 Fr. 50. 

28. ALBERT. 

'mmmmmmm 
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' Op 6 Juni 1934 werd op slot Stuyvenberg 
te Laeken het derde kind uit het huwelijk 
van Leopold III en Koningin Astrid gebo
ren. Het werd naar zijn onvergetelijken 
grootvader Albert genoemd. Later kreeg 
het prinsje den titel „Prins van L u i k " . . . . 
velen zullen zich nog herinneren, hoe het 
prinsje op 20 Mei 1939 de groote tentoon
stelling te Luik opende met een helder 
kinderstemmetje „je declare ouverte 1'expo
sition de l'eau". Zijn Moeder heeft het 
prinsje nooit g e k e n d . . . . 

Portret komt voor öp: België, 1935, 
1938; 1939; 1940. 

29. ALBERT. 
Geboren op 26 Augustus 1819 op slot 

Rosenau, bij Coburg. Prins Albert van Saksen
Coburg tiad op 10 Februari 1840 in het 
huwelijk met Engelands jeugdige Koningin 
Victoria. Er bestond van vele zijden ernstig 
bezwaar tegen dit huwelijk; door zijn persoon
lijk optreden heeft de „Prince Consort" (dezen 
titel verkreeg hij in 1857) het Engelsche volk 
weten te winnen. Door zijn wetenschappelijk 
en maatschappelijk werk verwierf hij zich zelfs 
groote populariteit. Op 14 December 1861 is 

prinsgemaal Albert overleden op Windsor Castle: welhaast veertig 
jaar droeg Victoria den weduwensluier. 

Portret komt voor op: Canada, 1851^58, 6 d.; 1859, 10 ets. 
New Foundland, 1866, 10 ets. 

(waarschijnlijk naar hem genoemd: Albert Museum, Jaipur. 
1931, 6 a,). 

VERWIJZING: Albert, zie GEORGE VI. 

30. ALBERT Ier. 
Op 14 November 1848 werd vorst AlbertHonoréCharles van 

Monaco te Parijs geboren. Hij gevoelde zich aangetrokken tot we
tenschappelijke studies, vooral op oceanografisch gebied. Hij richtte 
een groot oceanografisch museum op in de stad Monaco. (Zie 30 
en 50 ets. van 1922). Op 10 September 1889 volgde hij Charles III 

;,.=*'*«%«V 

op als vorst; steeds gevoelde 
hij zich politiek verbonden 
met Frankrijk, waaruit zijn 
houding tijdens den oorlog 
van 1914—1918 te verklaren 
is. Op 26 Juni 1922 is hij te 
Parijs overleden en werd opge
volgd door Louis IL 

Portet komt voor op: 
Monaco, 1891—1922; 1928 
(rechts). 

VERWIJZING: Teresa d'AibertCarrefio, zie Teresa CARREnO. 
31. Manuel ALBERTI. . 

Geboren te Buenos Aires op 28 
Mei 1765, studeerde Alberti theologie 
aan de Universiteit San Carlos de 
Córdoba, waar hij den doctorsgraad 
behaalde. Hij behoorde tot de voor 
aanstaande leden der ,,Sociedad de 
los Siete", welke streefde naar onaf
hankelijkheid van Argentinië. Hij 
werd benoemd tot pastoor te San 
Fernando de Maldonado, in het 
tegenwoordige Uruguay. Hij moest 

, ^̂  
1 ......•,.'■" *■ *."•*.,,., ,•'•"• 

j 
■'1 i:tf'.;.:.'.; 

,„L . '■•*WWC* 


pp 
IA. 

1 
2 ^ 

J 
«Rl 

n 

[ 

■ 

-~^'— 

zijn plaats echter verlaten wegens een conflict met de Britsche 
autoriteiten; hij vertrok naar Montevideo, waar hij het verzoek 
kreeg naar Buenos Aires te komen; hij werd pastoor van de 
parochie San Nicolas de Bari. Toen de onafhankelijkheid van 
Argentinië daagde, werd hij lid van de Junta van Buenos Aires, in 
welk college hij een gematigden invloed uitoefende. Hij drong aan 
op samenwerking met de Juntas in andere steden. Lang heeft hij 
geen invloed kunnen uitoefenen op den gang van zaken, want 
reeds op 22 Februari 1811 is hij te Buenos Aires overleden, zonder 
de bekroning van zijn werk te hebben aanschouwd. 

Portret komt voor op: Argentinië, 1910, 3 ets. 

GROEPSVOORSTELLINGEN. 
Een zegel met zeer duidelijki. 

voorstelling van een groep 
personen is het expressezegel 
van Spanje van 1926, waarop 
wij de geheele koninklijke 
familie van Spanje aantreffen. 
Op de voorste rij zitten (van 
links naar rechts) prins 
Gonzalo (1914—1934), konin
gin Victorft Eugenia, koning 
Alfonso XIII (overleden 28 
Februari 1941), prins Juan 
Carlos (geboren 1913). Achter 

deze vier vorstelijke personen staan, van links naar rechts, prinses 
Beatriz (geb. 1909), kroonprins Alfonso (1907—1938), prins Jaimc 
(geb. 1908) en prinses Maria Cristina (geb. 1911). 

Een van de meest bekende 
schilderijen van Petrus Paulus 
Rubens is het enorme altaarstuk 
van de kathedraal van Antwer
pen, voorstellende de kruisafname 
van Christus. De jonge man, die 
het lichaam van den Gekruisigde 
ondersteunt, is vermoedelijk St. 
Johannes; de oude man links is St. 
Jozef van Arimathea, terwijl 
rechts St. Nieodemus zichtbaar is. 
Volgens het bijbelverhaal in de 
vier evangeliëen waren eenige 
vrouwen bij de kruisafname aan
wezig, nl. St. Maria Magdalena. . 
Maria, de moeder van St. Jacobus 
den Mindere en Joses, en Salome, 
de moeder van de apostelen 
Johannes en Jacobus den Meer

dere. Wij zien de drie vrouwen, links van het kruis. Over de beide 
mannen, wier beeld boven het kruis zichtbaar is, meldt het bijbel
verhaal niets; evenmin is in de legende iets over hen te vinden. 
Wel wijs ik even op den graal, welke achter den apostel Johannes 
zichtbaar is. 

mn^^m^^mvmmmfmmmm 
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UITSLAG DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 
De omtrekken der beide teekeningen waren geïnspireerd door: 

a. Rusland 1935, Yvert 1940 No. 569—572. 
b. Argentinië 1937, Yvert 1940 No. 386. 

Ingekomen zijn 31 oplossingen. 
Prijswinnaars zijn: 
C. Brouwer Jr., Ridderkerk. 
H. Cabooter, Venlo. 
J. G. F. Coolegem, Alkmaar. 
mevr. E. Kuylman, den Haag. 
W. Mol, Nijkerk. 

mej. G. Ozinga, Utrecht. 
W. P. Scheites, Amsterdam. 
J. Scholten, Hengelo. 
P. J. Scholten, Eindhov 'n. 
B. Voskamp, den Haag. 
Namens den Raad v^n Beheer, 

dr. P. H. VAN GITTERT. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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EEN EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, aan welke zegels de onderdeden van onder-

ttaande teekening ontleend zijn. Alle afbeeldingen zijn o.a. in Yvert 
1940 te vinden. 
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Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
Oplossingen vóór 15 October in te zenden aan dr. P. H. van 

Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht. Op de adreszijde vermelden: 
„31e Prijsvraag". 

Namens den Raad van Beheer 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

PRIJSRAADSEL Z.Z.Z. 
In de opgave zijn helaas eenige onvolledigheden en een onjuist

heid aan te wijzen. 
In verband hiermede verzoeken wij belangstellenden puzzle-

laars(ters): 
Ie. De getallen 23a, 23b en 53a te willen plaatsen respectievelijk 

in het derde en vierde-vakje van links af op den vijfden, en 
het negende vakje van links af op den dertienden regel van 
boven. 

2e. Het getal 70 te plaatsen na het tweede kruisje op den tweeden 
regel van onder; het getal 76 verandere men in 71. Het uit
vallen van eenige getallen levert natuurlijk geen enkel be
zwaar op. 

Nu leze men: 

cataloguswaarde 

prijzen ter be-

VERTICAAL: 
23a. knaagdier; 
23b. bijwoord of voorvoegsel; 
34a. 4 laatste letters vallen weg; 
53a. Een zeker onbekend iemand; 
55. Vlinderachtig insectje, dat men niet in huis dulden kan. 
57. Scheepvaartmaatschappij (afkorting). 

N.B. Verticaal 1 zal nu geen moeilijkheid meer geven; werd 
trouwens reeds ook correct ingevuld door vele inzenders. 

Nu nog de fout in den tekst: 
Voor verticaal 62a leze men Spaansche ( n i e t Italiaansche) 

naam voor „eiland". 
Wij hebben door deze, hierboven herstelde, onvolledigheid extra 

inspanning bezorgd aan velen, die het puzzle onder hande i geno
men hebben en wij zouden dit gaarne extra willen belooncn. 

De Z.Z.Z. looft daarom thans n i e t als prijs uit een zegel ter 
waarde van ƒ 2.50 naar keuze, maar: 

Nederland, Yvert No. 11 ° 
een donkerviolet stukje, zéér goed gecentreerd, 
ƒ 6.50. 

Bovendien stelt een der Z.Z.Z.-leden 2 extra 
schikking, t.w.: 

Nederland, Yvert Nos. 162/164 ° 
Cura930, Yvert No. 95 * 

terwijl & termijn van inzending in verband met de onvolledige 
opgave verlengd wordt tot 20 April a.s. 

Zij, die hun oplossing reeds inzonden, kunnen natuurlijk 
volstaan met een aanvulling. 

^*^Tii'cIscliriffcr/ 
Catalogi, eng. I 

FERNANDO CECCARELLI — 1870'1) IL SERVIZIO Dl POSTA 
MILITARE ITALIANA NELLA OCCUPAZIONE Dl ROMA, ' ; 
IL PASSAGGIO DEI SERVIZI POSTALI DELLA. CAPITALE 

DAL GOVERNO PONTIFICIO A QUELLA ITALIANO. 

Bovengenoemd boekwerk werd cns door de vriendelijke tus-
schenkomst van dr. E. D i e n a te Rome ter recensie toegezonden. 
Gaarne willen wij aan dit verzoek voldoen, temeer daar wij het 
boekwerk met stijgende belangstelling hebben doorgewerkt. Tal 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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van zeer interessante gegevens zijn daarin bijeengebracht en uit 
alles blijkt dat de auteur van de onderwerpen een diepgaande 
studie heeft gemaakt en over prachtig materiaal beschikt, getuige 
de tallooze fraaie cliché's, die het werk verluchten Liet boek 
beteekent ongetwijfeld een aanwinst voor de philatelistische litte
ratuur en ik kan het slechts lederen verzamelaar der OudItaliaan
sche staten ten zeerste aanbevelen Helaas zal de Italiaansche taal 
voor velen een handicap zijn Zonder de hulp van een der leera
1 essen onzer school, m e j M v P e c h m a n n, die ik hierbij nog 
eens mijn buitengewonen dank uitspreek voor haar medewerking, 
was het ook mij onmogelijk geweest van den geheelen inhoud van 
het boek kennis te nemen Om ook U op de hoogte te brengen 
van den inhoud van het boek laat ik een korte inhoudsbeschrijving 
volgen Zooals we reeds uit den titel kunnen opmaken, bestaat het 
werk uit twee deelen 

1) de Italiaansche veldpostdienst bij de bezetting van Rome 
2) de overgang van postdienst in de hoofdstad van de Pauselijke 

naar de Italiaansche regeenng 
Eerst een korte schildering der historische situatie van 1870 

Generaal Cadorna heeft opdracht ontvangen den Kerkdijken Staat 
ie veroveren en moet er voor zorgen, dat alles ordelijk verloopt 
12 Augustus trekt hij zijn troepen aan de Noordoostelijke grens 
van den Kerkelijken Staat samen 6 Sept d a v marcheert het leger 
op Daar blijkt, dat de postdienst onderbroken is Eerst 10 Sept 
bereiken de eerste postambtenaren, die dit euvel verhelpen moeten 
het hoofdkwartier en de divisies Den volgenden dag reeds begint 
het hoofdveldpostkantoor zijn werkzaamheden Een naar alle divi
sies vertakte postdienst met behulp van postkoetsen, die heen en 
weer rijden, wordt ingericht en werkt aanvankelijk goed 

Nadat Rome bezet is, blijkt echter, dat door den omweg over 
de vele kleine postpleisterplaatsen de postdienst geweldige vertra
ging ondervindt Men probeert wederom dit euvel te verhelpen, 
door de veldpostmeesters de post onmiddellijk van de treinen te 
laten afhalen Tal van officieele brieven tusschen post en leger
autonteiten zijn afgedrukt, die de ontwikkeling van deze proviso
rische inrichtingen verduidelijken Vervolgens een beschrijving van 
brieven, enveloppen, zegels en afstempelmgen der veldpost met 
verschillende cliché's, waaronder eenige zeer interessante 

In het 2e deel wordt, wederom aan de hand van talrijke brieven, 
bewezen op welke manier zich de overgang van den postdienst der 
Pauselijke regeering naar de Italiaansche staatsregeering voltrok 
Deze overgang vond onmiddellijk na het innemen van de hoofd
stad plaats In dit deel komt ook een uitvoerige tabel voor van 
de postzegels, die nog bij de postkantoren en depots lagen en 
onrechtmatig niet teruggegeven werden K E K 

rf^^^^ Ter bcscherïniii^ É 
■ Q S " ^ W ^^^ Verzamelaars K 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ er Handelaren ^p 

RECTIFICATIE. 
In het vorige nummer, op blz 100, is een zmstorende zetfout 

geslopen De 5e alinea van deze rubriek moet luiden 
Laat men de zaak toch zuiver zien ' In de door allen gewenschte 

organisatie is plaats voor allen, die zich, hetzij als amateur of als 
professional, bekcmmeren om datgene wat ons samenbrengt de 
philatelic 

EENHEID. 
Met steeds korter wordende tusschenpoozen komt het onderwerp 

E e n h e i d i n d e p h i l a t e l i e " m het Maandblad terug 
Duidt dit er op, dat de, alle phi'ate'isten omvattende, organisatie 
werkelijk tot stand zal komen ? 

WIJ willen hier eens herhalen, wat wij een afgevaardigde den 
Bondsvoorzitter op een vergadering hoorden antwoorden 

Dat antwoord had ongeveer deze strekking 
Ieder, die in het bezit is van postzegels, ter minimum waarde 

■i an zegge ƒ 25 —, is verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke 
organisatie tegen een luttel bedrag van een kwartje per jaar De 
cr^ani'atie bezitte de macht en de kracht controle uit te oefenen 
op verzamelaars, handelaars, veilingen, keuringen, vervalschingen 
enz De veieenigingen e d kunnen dan rustig blijven bestaan, maar 

de leiding der postzegelkunde en alles wat daarmede verband 
houdt berust bij de organisatie Zoo zal het mogelijk zijn afdoende 
excessen te beteugelen Met die alles omvattende organisatie zal 
ook de P T T veel intensiever kunnen samenwerken Zondigt 
iemand tegen de algemeen geldende moraal, dan worde hij door de 
organisatie gestraft, wat b v tot verwijdering daaruit kan leiden 
HIJ kan dan noch als amateur, noch als handelaar meer optreden 

Voor deze gedachte voelen wij wel, maar zouden de zorg der 
organisatie onder de hoede der Overheid willen stellen, omdat wij 
de philatelic zien als een deel van ons cultureel volksleven, waar-
\ an toch de leiding bij haar berust TOM LUND 

A M S T E R D A M S C H E P O S T Z E G E L B E U R S . 

Het bestuur van de Amsterdamsche Postzegelbeurs heeft afge
zien van het houden van een Paaschbeurs Het wil vasthouden aan 
de 2e Kerstdag als ,,N a 11 o n a 1 e Ruildag" en verzoekt de 
besturen der verschillende vereenigingen gaarne medewerking die 
o m verleend kan worden door zicjj te onthouden van het 
crganiseeren van plaatselijke beurzen op den 2en Kerstdag 

Voorts deelt het bestuur mede, dat van 1 April tot 1 October 
het entree op de beurs Brakke Grond, Nes (Woensdags- en Zater-
c agsmiddags van 13—17 uur) is v e r l a a g d tot 10 ets (beneden 
18 jaar 5 ets) 

HET GEZEGELDE BRIEFPAPIER VAJSI SARDINIË. 
Naar aanleiding van het knipsel, ons toegezonden door den heer 

G A G i l t a y V e t h e n afgedrukt op blz 223/'40 van ons 
Maandblad, schrijft dr E m 111 o D i e n a, oud correspondeerend 
lid der Nederlandsehe Vereeniging, te Rome (126), 40 Via Vittoria 
Colonna, ons (vertaald) het volgende Het in dit knipsel vermelde 
omtrent het gestempelde briefpapier m Sardinië bevat verschillende 
onjuistheden, ja, zelfs hier en daar louter fantasie Men behoeft 
slechts de officieele besluiten betreffende de uitgifte over dit 
gezegelde briefpapier van Sardinië (7 November, 1 December en 
3 December 1818, 28 October, 9 en 13 November 1819) na te 
slaan, om te zien, dat de geldigheid dezer carta postale slechts 
beperkt was tot het „vaste land" van het koninkrijk Sardinië in 
Noord-Italie, vast staat, dat zij niet op het „eiland" Sardinië zijn 
gebruikt 

Een 40 centesimi heeft nooit bestaan, maar wèl twee uitgiften 
van 15, 25 en 50 centesimi 

De beste bron over dat oude, gezegelde briefpapier, bewerkt aan 
de hand van de officieele documenten ter zake, is de publicatie 
van den heer S i l v i o S e l l a „La carta postale boUata digle 

^ antichi Stati Sardi de Terraferma del Re di Sardigna" (Turin 
1914) Men kan over dit onderwerp echter ook S t a n l e y G i b 
b o n s M o n t h l y J o u r n a l naslaan deel XVII, 1906, blz 13 
alsmede L o n d o n P h i l a t e l i s t , deel XII, blz 287, jaargang 
1917, no 312 

Wij danken dr E i f l i l i o D i e n a voor zijn belangrijke inlich
tingen en verheugen ons oprecht in het bewustzijn, dat hij, verre 
van ons verwijderd, in de Eeuwige Stad, werkdadig warme belang
stelling toont voor den inhoud van ons Maandblad. 

HOOFDREDACTIE 

Z O O I v A N C D B V O O R R A A D S T R E K T 
Alle Kinderzegels 1923/1939 ij series, 6y waarden f i6,— 
AUe Kinderzegels tn roltanding 8 series, j i waarden f 18,40 
Alle Zomerzegels 1935-1940 6 series, 28 waarden f 32s 
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. 

Nederlandsehe Postzegeihandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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P0STZE6ELNIEI 
42 e jaargang, \ 
nieuws, geillustr 
onze off. in Eu 

gevraagd. Zichtz 

(.««, REINOU KI 
APFI.nOORN, TI 

PROEFNUnMER 25 een 
500 verschillende postzegels uit 
mijn doubletten. Franco f 1.—, 

Zendt postwissel aan : 
K. K. LABÉE, 

Voorstraat 326 - Dordrecht. (137) 

T e k o o p g e v r a a g d 
Nederland Kinderz.; Koningin '40; 
Overdrukzegels '40. Ook bij kleine 
hoeveelheden en bij gewicht. 
Brieven met prijs onder no. 139 bur v d. blad. 

Bod gevraagd o p : gebr. logld. 1905 en 1913 
Dracht ex. Ned. Indie 15 c Bezit Buiten ong. 
3pdruk dubbel, 21e bl. 92 maandblad no 3; 
Vhegbrier Zuid-Afnka en terug; Diiigaans-

vlucht met 10 vogelzegels. 
W M U U S E , (138) 

Rijn en Schiekade 32 — Leiden. 

Gevraagd: België Wmterhulp 1941 f1,40. 
Vluziekkapel f 1,7 s. Anti-Tenng f 2,— verder 

Orval, Rubens e.a. herdenkings-series. 
hiederland Overdrukz '40 gebr alle cour 
3erm. zegels tegen hoge prijzen Alles in elke 
hoeveelheid. E. E. HAAGeMS, 

Torenlaan 4 — Bussum. (140) 

rws, 
rakblad met een schat van 
eerd, en annonces. Vraagt 
ropeesche nieuwtjes, vooral 
weid. Betere Europa te koop 
ïndingen tegen referenties. 

N6MA, Postz.handel 
Zh. 3S36, POSTREK. 99018. 
t. 

T E KOOR GEVRAAGD: 
T.B.C. N e d e r l a n d 1 9 0 e . 

Massa-afstempeling. Wij koopen steeds kilo-
waar tegen den hoogsten pri|S. (130) 

H. W. HOFLA D, Morkttfraat 39, 
WORMER EER. Giro 257158. Tel. 82317. 

ZUID WEST AFRIKA 
door verzamelaar te koop gevraagd, 

bij voorkeur geheele collectie. 
Brieven onder no. 135 bur. v.d. blad. 

Voor meestbiedende 
1924 Kinderzegels iedere waarde 
één vel. 1924 Reddingzegels iedere 

waarde één vel. 
Brieven onder no. 131 bur. v.h. blad. 

T e k o o p g t e v r a a ^ d : 
Eng. koloniën: Silver Jubilee post
frisch compleet (liefst in speciaal 
album). Brieven met prijs onder 

no. 133 bureau van dit blad. 

Luxemburg Michel No. J7 en 60 
in velletjes van J x 5. 

Offerten aan B. E. SPANJAARD, 
Floralaan 2 — BUSSUM. (132) 

Te koop aangeboden voor meestbiedende 
„De Philatelist" 4e jrg. nos. 10/12, 5e t/m. 
9e )rg. compleet, inclusief „De Vraagbaak der 
Philatelie". Of in ruil voor postz v. zelfst 
Aziatische Staten (China, Jap^n, Perzie, Siam 
etc ) Tevens zichtz. gevr. van gen landen. (134) 
J. Schagen, Kamerl Onnesweg 157, Hilversum. 

T E K O O R O E V R A A G O : 
WiUibrordus 12V2 cent, Driehoek 12I/2 cent, 
Massawaar Ned. en Ko l , alleen prima e^empl. 
Steedi mteresse ^oor alle Weid. series van 

Nederland en Kolomen (129) 
Aanbiedingen aan H. W. HOFLAND 

Marktstraat 39, WORMLRVEER. Tel. 82317. 

Ruim groote verzameling op. Welke ver. van 
Postz.-verzamelaars kan boeKjes voor de rond-
zending gebruiken van Belg.-Congo, Fr kol , 
Eng. k o l , Amerika, Zuid-Amenk. Staten, 
Australië, Zuid-Afrika, Canada, China, Japan, 
Rusland en alle overige Euiopa-landen. 
Brieven onder letter C L bureau van dit blad. 

Aangeboden België ongebruikt: 
1932 frs 50,- 291 1 stuks f 3,7ï 

„ „ 100,- 292 I „ f 8,2S 
1937 Astrid 447 54 8 „ f 1,35 

„ Charlotte 458/65 8 „ f 1,40 
1938 Luchtvaart 466/70 S » f I,M 

„ Pr. V Luik 488/95 8 „ f 5,75 
1939 Memling 512 i „ f 0.95 

„ Orval m J13/518 6 „ f 7,2j 
1938 Blok 8 Monument i „ f 1,40 
1941 Weid. nom. fr. 21,— 9 „ f i 45 

Toezending na storting op giro 411570. 
Porto tot f 10,-extra. (160) 

G. BROEftS — Dorplein — BUDEL. 

NIEUW ADRES VAN 
Posfzegelhandel „THE GLOBE" 
WESTZIJDE 162 - ZAANDAM. 

W i a B I E O E N A A N : 
Nederland 200 verschillende zegels f 6,7^ 
50 alle verschillende kinderzegels f 5,— 
luo weldadigheid en gedenkzegels van 
Nederlana en kolomen, mooie coll. f 6,-
2 cent 1869 per 10 stuks 
40 en 60 op 30 cent 1919 per 10 
Jub. 1923 2 tot 50 cent per 10 
Koningin 1940 ïo cent per 100 

15 
25 

f 4 , -
f 1,75 
f 2,50 
f 2,50 
f 2,50 
f 2 , -
f 3 , -
f 4 , -
f 0,50 

Alle pr^ma ex Complete serie gebr. 
Kind 1940 compleet per serie 
Indie Luchtpost 41/i en 7 ' / . gld. paar f 3 
100 versth. puntst op Ned no. 19 f i,^c 
België Spoorjub. 10 c. -20 Frc, 20 st. f 0,50 
lOco \erschillende postzegels geh. W. i 2,— 
100 Engeland en Ierland alle \ersch f 3,75 
Span)e Vmebre RooJe Reg compl, 8 st. f 0,75 
Sta Maria en Teruel, 2 zeldzame paren f 1,20 
Zeldz.aanb. N O R T H BORNEO onget. Yv. 
$ ly- no 63 p. St. f 2,25, $ i , - no. 64 f 5,25 
Geg echt In paren leverbaar, zelfde priis. 
Zeer gemakkelijk zijn onze insteekkaartjes. 
bij uitstek geschikt voor verzending van zegels, 
Formaat 12 x 9, 3 strooken per loo f 2,— 

„ II X 14, 4 ,, „ 100 f 3,50 
,. 14 X 19, 7 „ „ 100 f 5,— 

Groot postzegelboek 50 bl. 14C0 vakjes f o,jo 
Postz boekjes van TOO zegels per 100 f 2,25 
Zuivere tandingmeters per ico f 2,— 
Extra gelegenheid voor kleinhandelaren 
iboo goed gemengde zegels, ui'sluitend groot 
formaat, gedenk- en gelegenheidszefjels per 
1000 f 10.—, per 5C00 f 45.—. Bijzonder 
geschikt ook voor reclame doeleinden. 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 
giro no. 118330, of postwissel Alles franco. 
Postzegelhandel „THE GLOBE" ZAANDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD: 

Roode Kruis 
Helm 
Jubileum 
Orval 
fCasteelen 
Elisabeth 
Mercier 
Soldaten 
Sanatorium" 
Orval 
Lorraine 
Chevalier 

BELGIË. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

150/63 ƒ150.— 
165/78 ƒ 60.— 
221/33 ƒ 
258/66 ƒ 
308/314 ƒ 
326/32 

5.— 

342/50 
351/52 
356/62 
363/74 
377/83 

4.— 
ƒ 9 . -
ƒ 7 5 . -
ƒ 17.50 
ƒ 1 6 . -
ƒ 7 0 . -
ƒ 22, 

394/400 ƒ 17.— 

Prins van Luik 
Rubens 
Torens 
Roode Kruis 

Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

Muziek serie 1940 
Viiegpost 
Orval 1939 

Prins Charles 
Prinses Alix 
Comt. Erminde 
Henri 7 
Jan de Blinde 
Intellectueelen 
Prins Charles 
Wenceslas 1 

Yvert No. 
Yvert No. 

488/95 
504/11 
519/26 

f 
f 
f 496/503 ƒ 

1/7 
513/18 

LUXEMBURG. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

[ Yvert No. 
Yvert No. 

226/30 
234/38 
239/43 
244/48 
252/57 
259/73 
276/81 
288/93 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

4.— 
4.— 
4.— 
2.25 
2.25 
6.50 
4.— 

6.— 
6.— 
9.— 

12.— 
15.— 
65.— 

5.— 
3.— 

f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f e 

3 . -
7.-
3.5( 
5.-
7.-
0.61 

4.-
4.-
0.7 
2.-

koo 

Kn^ros-oanlbieciiri^. 
BELGIË. 

Wmterhulp ongebruikt per 10 series ƒ 15.50 
Winterhulp op luxe bladen per 10 series ƒ 17.— 
Spoor serie opdruk B per serie ƒ 20.— 
Nieuwe koerseerende spoor per serit ƒ 14.50 
Nagekomen waarde van vooroorlogsche serie 

Fr. 5 en Fr. 10 per 10 stel ƒ 30.— 
per stel ƒ 3.25 

Einde dezer maand verschijnt een blok ten bate van Winterhulp, 
beperkte oplage. Ik geef gelegenheid tot inschrijving ad ƒ 17.— 
per 10 blokken. Betaling vooruit. 

FRANKRIJK. 
Secours 4 w. (uit koers) . per 10 
Prisonniers (uit koers) per 10 
Chomeurs (uit koers) per 10 
Opdrukken 0.40/35, 0.50/55, 0,50/65, Fr. 1.—/2.50 per 10 
Opdrukken 0.50/90, Fr. 1.—/1.50 per 10 
Opdrukken fr. 1.—/1.25, fr. 1.- /1.40 per 10 
Opdrukken 0.50/75, 0.50/80, Fr. 1.-/2.50 per 10 
Fr. 20.— nieuw per 10 

8.30 
7.— 
3.60 
1.40 
0.90 
1.20 
1.20 

12.— 

Wenceslas 2 Yvert No. 294/99 
WiUibrordus Yvert No. 300/05 
Sigismond Yvert No. 306/11 
Onafhankelijkheid Yvert No. 312/21 
Caritas 1939 Yvert No. 324/29 

Yvert No. 330 
NEDERLAND. 

Permanente Hof 4 waarden 
Koningin ongebr. 
Koningin ongebr. ƒ 0.40 
Vreemdelingen Verkeer 
Verder alle betere Europa series te 
gevraagd. Indien U iets heeft te verkoopen 
gelieve mij eerst even opgave te doen me 
uiterste prijs. Betaal steeds de hoogste dag 
prijzen. 

Secours Fr. 7.50 plus 2.50, Fr. 1.— plus 2.— per 10 ƒ 7.8 
Ader Fr. 20.— opdruk per 10 ƒ 27.5 
Saint Malo Fr. 20.— met opdruk Fr. 10.— per 10 ƒ 
Petam zegels 40 cent., 80 cent. en Fr. 2.50 per 10 ƒ 5.-
Verder nog leverbaar a 6 cent per franc, de waarde 80 cent bruir 
Fr. 1.— rood, Fr. 1.30 blauw en Guynemer. 

DUITSCHLAND. 
Winterhulp 
Aszegel 
Leipziger Messe 
Wiener Messe 
Gen. Gouvernement Nieuwe dienst 4 w. 
Böhmen en Mähren 

Eerstdaags verschijnt van Duitschland een nieuwe serie 
Kameraadschap en is direct na verschijnen leverbaar. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Betaling vooruit. Porto extra 

a. SOPAR, 
Heerengracht 227 - AMSTERD/^M-C. - Telefocn 4638 
Postgiro 405968. Gem. Giro S. 8811 

per 10 ƒ 15.5' 
per 10 ƒ 4.8 
per 10 ƒ 4.3 
per 10 ƒ 4.3 
per 10 ƒ 5.5 
per 10 ƒ 19.5' 

file:///erschillende
file:///ersch
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Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0.85 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Tc OOP GEVRAAGD: 
Alle beteie zc^cis \an België. 

Aliook aadere 1 uropcesche landen. 
Offerten met uiterMe prijzen te sturen aan. 

JACQUES JANSSENS, 
Postzegels, 

'uidstraat 3, Oostende (België) (44) 

IVBDKRUAND 18S2 
"e koup gevraagd nos. 1, 2 en 3 op brieven 
riefstukjes of losse exemplaren met duidelijk 
;esbare stempels. Alleen prima exemplaren. 

Aanbiedingen aan W. MOOY, 
St. Annastraat 357 — Nijmegen ( i i i ) 

ÏUILCLUB „FIDUCIA" 
Geen kosten. Gratis mlichtingen. 
geboden 10 gld. Jubileum 1913. Rotary. 

Duitsche koloniën, enz. 
erieuzc verzamelaars zichtzending mits ref. 

W. PEETERS, (147) 
). Weurtsclieweg $. Nijmegen. Giro 372941 

OEUD VEROiENEN? 
Koopt dan mijn prima pikketten. 

.eeds van^f 50 i.cnt lever ik U een pracht 
imenscelling bevattende D'land, Denemarken, 
Ceylon, Cyprus, etc. In ieder pakket 15 ver-
rhiUende |ubileunizegeis van Zweden, totaal 
ihoud ïo postzegels. In luxe uitvoering 100 
50-200 versch. ko-ten resp. f i.-, f i . jo , f 2.50. 

deze pakketten extra Denemarken 50 öre, 
kronen. Yvert no. 222^226 pracht serie! 

'oe7ending geschiedt franco na ontvangst 
het verschuldigde bedrag op giro no. 

$ ft 8 O S O . 
E. F. H. BRUENS, (143) 

Kettingstraat 61 b — Rotterdam-Oost 

Kind I940 ^ebruIRt. 
angeboden: 4 cent per 100 stuks f 16.—. 
revraagd: 2''2 cent ä 8 cent per stuk. 

7V2 cent ä 4 cent per stuk. 
;der kwantum Ook genegen te ruilen 
rieven onder no, 141 bureau van tlit blad. 

Te Koop Éevraaéd: 
Dr. Ascher, Grosser Ganzsachen Katalog" 
I 9 afleveringen. Tevens poststukken N.&K. , 

Zwitserland en Duitsland gezocht. 
ventuele zichtzending met voorwaaiden aan 

F. H. HEIJKOOP, (142) 
Bergschelaan 156 b — Rotterdam-N. 

EXCHANGE WANTED! 
end me 100 stamps or more of your 
ountry and I send the some to you from 
condinavia and Finlond. 

Fair exchange guaranteed 
S. CARI-SSON (144) 

nntorp, N Y K O P I N G . Sweden. 

7{i£a^ó kaapi 
H. FIORANI 

irt. biedt uit uitgebreide verz, Ned, en kol. 
iet vele doubl, z, aan tegen Hekker's cat. prijs 
inusplm. 10-45O/ ;o.a. r i o . - ' o ï , ' i 3 . Armen-
et, alle kinder- liefd.- en herd z Alles prima, 
evens Polarfahrt en Roode Kr, Monaco '40, 
ig. voor meestb. Liefh. worden verzocht man-
)lijstin te zenden. Br. onder no. 146 bur.v.d.bl 

Bod éevraaéd op: 
eemanserie 1933, Kind 1933 gew. en rolt., 
risis 1934, Kind- en Zomerseries 1937, '38, 
9, '40 Kind 1937 alleen I2i'>, 300 exempl, 
omer 1939 alleen iz^'^i, 400 exempl. Jamb. 
''lUibr. en spoorseries, alles gebruikt, 
rieven onder no. 169 bureau van dit blad. 

A . H O L U B N K A i V l R ( i6 j ) 
»vering van nieuwigheden legen bilüjlcste 
'ijzen, voor zoover de voorraad strekt. 

Verzorging van manco's. 
AMSTERDAM ~ LEIMUIDENST AAT 8 
Telefoon 80367 ~ Gem. Giro H 5688 

I Gebruikt bij ongebruikte 

■ postzegels steeds 

Gomstrookje 
Postfrisch No. 1 

lmporfeur:LJ.A. LUDEKER 
V. Ostadestraat 209 
A M S T E R D A M - Z . 

Postgiro 3 5 3 3 2 2 

2de keus Postzegels steeds te koop 
gevraagd. Speciaal de betere soorten 

van Nederland en Koloniën. 
(Ook koninginnetype 1940) ( '7o) 

K E R K E P A D 4 ' - N I E U W E N D A M . 

Te k o o p : Pr. coll. N, Z. Centr. Amerika Yvert 
ruim fr 56000,— vooJ" f 500,— Ned. 52, s et. 
donkerbl. f 4 — ld. melkbl. f 9,—. 1940 Kon. 
l ï et. ongebr. 35 et. Cour Perm. 1940 f 5,—. 
Sachsen 10 s'gr f iS,—. Brunsw. Yv. No. 8 
pr.br. rand f j , - . l d . No. 3 f15,—.ld. i ia f 10,-
T. H . BrinkmanHooghuizenHuizenN.H (168) 

PHIUAXELIB BN GE:SCHIE0ENIS. 
Levensbeschrijvingen door Mr. J. H, van PEURSEM 

No. 8 Vasco da GAMA {16 cliché*s - j - landkaart) —.50 
N o g. James COOK {19 cliché's) — 4 0 
No. 10. COLUMBUS (100 cliché's, twee groote landkaarten, vier foto's) . 1.— 
No E. 2. COLUMBUS Engelsche vertaling i.— 
No. E. I. George WASHINGTON (46 cliché's, 3 portretten) Eng. vert —.50 
No. 13, SAN MARTIN (29 cliché's, twee portretten) . . . . . . —.40 
No. 14. BOLiV'XR (250 cliché's, landkaart, 43 foto's) 1.75 
N o S. I. BOLiVAR Spaansche bew (354cliché's. 103 foto's,landk ) 4edruk 275 
No 18. Koningin ASTRID (17 cliché's. foto) —.30 

Uitgave van PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
Zeestraat 40 — 's-Gravenhage — Postrekening 188282 

Een o r ig inee l e v e r p a k k i n g mei g e b r u i k s - B 
aanwijzing kost t - .75 f r o n c o Het gom- u 
s t rookje tast d e p o s t z e g e l g o m nooi: .-an; ■ 
na ve rwi jde r i ng na l angen tijd is d e ■ 
p o s t z e g e l e v e n postfrisch als voordat ■ 

hij w e r d i ngep lak t . | 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Te koop 

AVRO album met eng. 800 zegels 
(veel series), ook diverse losse series 
en waarden van Nederland en Kolo

niën o.a. Koningin 1940, voorts 
pracht. Europaseries rot 2500 mark. 
Joh. J. A. de Graaf, Rozenstr. 22, 

Telefoon 540  Aalsmeer. (164) 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kon. zegels '40 te koop gevraagd : 
lo, 20, 2 2 ' ' , 25, 30 en 40 ct., ongebruikt. 
Bod gevraagd op Kmderzegels'38 en '39 en 
Zomer '38 en '39, van elk min. 100 s., gest. 
Lijst vaii andere doubletten op aanvrage; 
s v.p. porto bijvoegen. J. L. K! EIN, 

Stationsstraat 89, Apeldoorn. {163) 

per 10 

f 2,25 
f 1,10 
f 6 , 

per 100 
f42,50 
f 21,2J 
f 10,— 

IOC verschillende 
50 

Hele ^ r e l d 

Alles aantrekkelijk opgemaakt in cellophaan vensterenveloppen 

CELLOPHAAN vensterenveloppen 
7 12 cm. per 10 f 0,22 per ico f i,9j 

,, 9 15 cm. „ ,, f 0,25 „ ,, f 2 20 
Il '17,5 cm. „ „ f o J S "  f 3)2Ï 

Bestelt nog heden voor de partij weg is. 

De bekende Schaubek ruilboekjes 
Plaats \ o o r luim 140 zegels, per 10 f0,25, P^r "oo f2,25. 

Nieuwe aanbiedingen van series 
per 10 f 0,60, per 100 f 5,50 
,, M f 0,75, „ „ f6 ,7 j 

Denemarken Thorvaldscn compleet 
,, Konng te paard 
, Rode Kruis (Koningin) 

2 waarden Michel mk 1,5 ,, ,, f 1,20 „ „ f9,75 
Hitler Mussolini (Duitsland) gebruikt per stuk f0,50, f4 ,— per 10. 

Winterhilfe Duitsland 1941 f 1,40 per serie gebiuikt. 
WIJ nemen steeds in betaling KILO s pakketten materiaal, engros partijen 

Nederlandse gedenkzegels enz. in kwantums, 

PostzegeihondeJ H. FIORANI 
AALSMEERWEG 58; AMSTERDAMW. GIRO 240655 

Pnito steeds extra. Geld 

1 
I 
1 

Verkoop bij inschrijving 
van 

een belangrijke voorrood 
postzegels. 

Sluitingsdatum van inschrijving: 3 Mei 1941. 
De kavelbeschrijving wordt op aanvr. gratis toegezonden. 

M. D. POSTMA, SPOORSTRAAT 130, LEEUWARDEN. 

m>^ 
(157) 

TTe R o o p g e v r a a g c t : 
DintschLuid: u)'^ lui.hiposisciie 

4 ll.M. Zeppelinsenes 
40 ph. '^'agner 

Amerika: Zeppelinzegels 
Brieven onder no. 154 bureau \an dn blad. 

KONINGIN IÖ40 : 
Ik koop de 10, 20 en 40 cent. Ik ruil en geef 
3 k i i i ' j et. voor I ä 20 ct.; 2 ä M et voor 
I a 20 ct.; I a 22V_>ct voor 2 ä 20 et , 2 ä 25 ct. 
of 2 ä 30 et voor I ä 40 ct. Alles ongebruikt. 

W. H. P v,in TRUIJEN (150) 
Kleverlaan 22 .— Haarlen^. 

Te koop gevroogd Frankrijk 
Yvert no. 3083^1354355379386387398 
399 Luchtpost 1415 Brieven met prijsopgave. 

J. OLTHUtS — Elandsgracht 66111, 
AMSTERDAM (C). (148) 

BtiroTia verzameling
Verzamelaar bicdt aan 2 albums met 8600 
zegels van Europa (w.o. 2800 van Duitsthe 

Staten) Waarde ruim f 1000.—. 
Uiterste pnjs f 600 —. 

Mooi object voor geldbelegging of verder ver/ 
Brieven onder no. 149 bureau van dit blad. 

COUR PERMANENT l*>40 

Aang : 4 s. (blokjes \an 4) ä f 21 , 2 s. (hori

zontaal paar) ^ f 10., i s. a f 5.. Alle 7 s. 
tezamen f 35.. Verder aang : 150 Willib*or

dus 12', j et. gebr. (2 bl van 25 z , 4 bl. van 
20 z. en 2 horiz. str van lo z. met pin 1) 
ä f 16 50. Ook in gedeelten. Afn. van irank. 
bij abonn Kwaliteit van al het aangebodene 
piiiTia 

C. J. S. RUITFR, ( M O 
Nassaulaan 13, ßcnnekom. Giro 12575'

' XE k o OR 
Abessinit: R. Kruis, nieuw f 1.65, Nansenserie 
Noorwegen f 0.90 per stuk, Dudelangeblok 
f 2.40. Porto extra Toezending na ontvangst 
bedrag op giro 265579 t n.v J. L. KLEIN, 

Stationstraat 89 — Apeldoorn. 
2 en 10 et. Tcorop te koop gevraagd. (161) 

T E K O O P (i«̂ ) 
ongestempelde vellen'van de com
pleete Kinderzegels 1940; ook in 
ruil voor collectie zegels van elk 
land in Europa, adres: Morks Dordt. 

T e k o o p g e v r a a g d 
T r a l i e s z e g e l s b e t e r e w a a r d e n , 

W i n t e r ' 4 0 , Z o m e r ' 4 1 , K o n . ' 4 0 , 
C o u r P e r m . , e n z . Posti.h.„Excelsior", 

De SItterstroat 5 a, Groningen. (156) 

http://pr.br
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VEILING-COMBINATIE 
onder directie van IVI. J. H. TOORENS 

(Nederlandsclie Postzegelbeurs) 
Veilinghouder sederi1924 
en R. KOR IVI OS te Voorburg. 
Postadres P.O. Box 111, OEN HAAG, 
Stationsweg 36. Tel. 117133-779947. 
Leden: Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

01SZE, A C H T S T E V E I U I I V G 
welke in Maart werd gehouden was een doorslaand succes 
en sommige prijzen, welke bereikt werden, lagen boven 
die, welke tot heden op andere veilingen werden behaald. 

De series Madonna (Saargebied) postfrisch werden voor 
f 300.— per serie toegeslagen. 
België Orval bracht ƒ 105.— op, 5 Mark Reichspost ƒ70.—, 
Slovensky Stat ƒ 105.—, Wagner-serie postfrisch ƒ27.50 enz. 
Van LUXEMBURG noemen wij de volgende nrs.: „Prinses' 
1929 ƒ 6 . — , „Charles" 1930 ƒ15 .—, „Alix" 1931 ƒ16.50, 
.Ermesinde" 1932 ƒ22 .—, „Heinrich" 1933 ƒ22.—, „Willi-
biordus" 1938 ƒ10.50, opdruk Rpf. op Luxemburg 2 senes 
ad ƒ18 .—. Alles postfrisch. 
Van OOSTENRIJK: 10 Kr. 1908 pr. ex. ƒ 24.—, 2, 5, 10 kr. 
1910 ƒ245.—, „Rotary" 2 X, resp. ƒ66 .— en ƒ 6 0 . - , 
..Legeraanvoerders" 1935 ƒ23.50, „F.I.S." II 1936 ƒ22.—, 
, Uitvinders" 1936 ƒ 7.—. Alles postfrisch. 
Van Suriname: Kroontjes-serie zonder porten in postfrissclie 
blokken ƒ203 .—. 
■̂ ân Curasao: 2 series Herdenking postfrisch resp. f77.— 
en ƒ 7 3 . — . 
Van Tchecho-Slowakije: 1923 Olympisch Congres post
frisch ƒ 46.—. 

Voor albums, restanten en en-gros werden 
topprijzen besteed. 

Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit de talrijke 
nummers. 

Meer dan 150 ordergevers, waaronder belangrijke buiten-
landsche handelaren, gaven ons opdrachten. 

Wij hebben gemeend onze veiling-beschrijvingen van af de 
eerste Combinatie-veiling in overeenstemming te brengen 
met de wenschen en verwachtingen van de verzamelaars, 
zoodat zonder eenige terughoudendheid opdrachten konden 
V, orden gegeven. 

Onze 9e veiling is intusschen gereed en hiervan wordt de 
catalogus op aanvrage gaarne franco toegezonden aan hen, 
v/ier adres wij onverhoopt nog niet mochten hebben. 

Voor de 10e veiling, te houden Mei a.s., worden nog 
betere inzendingen ingewacht. 

Gerepareerde of beschadigde zegels worden echter 
niet aangenomen. 

Condities: 10 "/o, kleine inzendingen 12'A %. Zeer belangrijke 
objecten speciale condities. Verder geen kosten. Desgewenscht 
wordt voorschot verstrekt. 
Stelt U nog heden met ons in verbinding en/of vraag de 
brieven van tevreden mzenders ter inzage. 

I 

ßw^^^mw wmw 9m w^wmmß^mfVK 

etch umt WiCó. 
Enorme voorraad Doubletten. 

Sinds ruim een halve eeuw gegaard en verzameld. 
Alleen van Europa minstens 15 duizend soorten. 

Alles volgens Yvert genummerd. Prijzen ^/s Froede '4 
Om manco's, die mijn volle attentie zullen geniete 
beleefd verzocht. 

Specialist in Nummer- en andere stempels op a 
Nederlandsche waarden. 

Unieke verzomeiing van uit het verkeer verzameL 
paren, strips en blokken der geheele wereld. 

Duitsche Koloniën, engros, minstens frs. 30.000.- Yvei 

Overzee-verzameling plm. 15.000 stuks f 1250.-. 

Fransche Koloniën-verzameling plm. 3000 stuks f 500 

Honderden oude en moderne complete seiies van Europ 

Tientallen -Kind-, Zomer- en Gelegenheidsseries; ben 
vens vele betere zegels van Holland en Koloniën. 

Duizenden kleine waarden der geheele wereld, verpa 
of gebundeld per 100 en 1000. 

Vele Oud - Duitsche Staten, enz. op geheele brieve 
enz. enz. 

»̂ ^r 
"Wegens ouderdom wil ik hiervan verkoopen. 

Alleen op ernstige aanvragen van solvente koopers k 
ik ingaan. Handelaren niet uitgesloten. 

W. BRANS, 
Philatelist sinds 1878. Oud-kassier bij militaire zaken 

's-Gravenhage en Rotterdam. 

Westvest 76 f, Schiedam (Holland 
■ ^ ^ ^ (153) 

N.B. Leest mijn biografie in ditzelfde blad. 
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I II 
ENGELSCHE KOLONIËN. 

(no. 72) 
(no. 115) 
(no. 116) 
(no. 60) 
(no. 175) 
(no. 21) 
(no. 35) 
(no. 72) 

7K a./l Rupee (no. 28) 

GIBRALTAR 1912. £ 1.— 
MALTA 1926. 5/-
MALTA 192',. 10/-
BRUNEI 1924. $ 1.— 
CEYLON 1910. R. 2.— 
KEDAH 1919. 50 op %1.— 
KELANTAN 192S. 1 1 . — 
MALAY ST. 1921. 1 1 . — 
BR OOST APR. 1891. 
BR. SOMALILAND 1903. R. 3 . - - (no. 12) 
BR. SOMALILAND igc». R. 5.— (no. 13) 
BR. SOMALILAND 1904. R. 3.— (no. 31) 
BR. SOMALILAND 1904. R. 5.— (no. 32) 
ANTIGUA 1921. Al- (no. 48) 
BAHAMAS 1902. 5/- (no. 33) 
BARBADOS 1912. 1/- (no. 100) 
DOMINICA 1923. 4/- (no. 80) 
FALKLAND 1904. 3/- (no. 24) 
FALKLAND 1912. 3/- (no. 32) 
LEEWARD EIL. 1906. 5/- (no. 45) 
ST. LUCIA 1902. 2 pence (no. 46) 
ST. LUCIA 1904. 5/- (no. 53) 
TRINIDAD 1896. 5/- (no. 51) 

ƒ 6 5 . -
ƒ &•-
ƒ12.50 
ƒ 2 . -
ƒ 8 - -
ƒ 1 5 . -
ƒ 3^5 
ƒ 3 . -
ƒ12.50 
ƒ 7 . -
ƒ 1 0 . -
ƒ 6,50 
ƒ 1 0 . -
ƒ 5 . -
ƒ 1 0 . -
ƒ S.'.O 
ƒ 4 . -
ƒ 5 - -
ƒ 6.50 
ƒ 1 2 . -
ƒ 1.50 
ƒ14.50 
ƒ 1 5 . -

= ongebruikt. De nummers zijn volgens Yvert-Catalogus. 

G.KEISER&ZOON, 
PASSAGE 25—27 • DEN HAAG. 
GIRO 4262. TELEFOON 11.24.38. 

k l 1 ^ ÏÏE ^©©^ 
Bulgarije 1931 Micke 
Bulgarije 1933 Michel No. 
Bulgarije 1935 Michel No, 
Bulgarije 1935 Michel No. 
Dantzig Luposta ƒ 15.—. 
W.H.W. 1934 ƒ 2 5 . — . 
W.H.W. 1937 ƒ 6.—. 
Luxemb. Weid. 1930 Prins Charles ƒ12.50. 

No. 237—243 
261—267 
285—290 voor ƒ 
291—296 voor ƒ 

voor ƒ 35.— 
voor ƒ 150.—. 1 ^ 

4 0 . - . ^ 

Weid. 
Weid. 
W ld. 
Weid. 
Weid. 

1 
% J1ÄC. IMl. ËI^©ilLI^AI^IP f 
3 POSTBUS 663 - AMSTERDAM. |^ 

Weid. 1931. Prinses Alix 
Weid. 1932 Gräfin Ermesinde 

1933 Gl af Heinrich IV 
1934 Jean L'aveugle 
1935 Karl I 
1936 Wenceslas I 
1937 Wenceslas II 

Weld. 1938 Sigismund 
Weld. 1939 6 waarden 
Willibrordus serie 
Herdenking 

ƒ 1 5 . - . 
ƒ 17.50. 
ƒ 17.50. 
ƒ 17.50. 
ƒ 1 0 . - . 

ƒ 4.50. 
4.—. 
5.50. 
7.—. 

7.50. 
6.—. 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Deze prijzen zijn geldig tot volgende annonces. 
Wij k o o p e n a l l e s ä contant e n 
k o m e n U g a a r n e b e z o e k e n . 

Brieven en zendingen 

UE H.P.IHI. 
Prijslijst NEDERLAKD 1941 
DEEL I 

verschijnt circa 15 APRIL a.s. 
Aan alle, bij ons ingeschreven, klanten zenden wij, 
zooals steeds, onze prijslijst geheel gratis toe. 

De n . P . H« prijslijst 1941, welke dit jaar uit ongeveer 
3 ä 4 afleveringen zal bestaan, kost slechts f l.OU franco. 

De Haagsche Postzegel Handel. 
NOORDEINDE 196 - GIRO 1101.04 DEN HAAG. 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Wij koopen tegen sterk v e r h o o g d e prijzen 
Op onze annonce in het Maart-numfner ontvingen wij een record aantal zendingen. 

Dit is een overtuigend bewijs, dat wij de beste prijzen betalen. 
De meeste prijzen hebben wij thans nog meer kunnen verhoogen, en vragen wij te koop: 

NEDERLAND. 
Kon.. 1940 compl. serie ongebr. a ƒ 4.35, g br. 
/ 3.10. Losse waarden: gebr. 10 c. a 0.01, 
12'/, C.-0.09, 15 C.-0.07, 22K-0.55, 25 c-0.25, 
30 t.-0.35, 40 C.-1.25, 40 c. ongebr. 1.60. 

OPDRUKKEN 1940. 
12>:;-0 04, l7'A-0.04, 20 C.-0.03, 22X.-0.10, 
23 C.-0.07, 30 c.-O.lO, 40 c.-O.lS, 50 c.-O 25, 
60 c.-O 30, 70 C.-0.35, 80 C.-0.45, 100-0 55, 
250-1.65, 500-3.50. 

Tentoonst. 10.75, A N W 2.—, R. Kruis 
1.75, Zeeman 0.85, G. Glazen 1.10, Olympiade 
2 75, 10 Gld. 1913 56.—, 10 Gld. 1905 56.—. 
E--ide opdr. op 10 G!d. 12 50 p. pr,, 2'A 'n 
5 Gld. 1923 22.50 p. pr. Cour Permanen'e 
7 w, 5.75, 6 w. 2.10, 4 w. 1940 4.35. 

CUF ACAO. 
Sluier 18.—, Jub. 1923 65.—, Herdenk. 63.-

LUXEMBURG. 
Weldadigh. 1921-0.50, 1923-1.25, '24-2.25, '25-
0.75, '26-1.25, '27-1.—, '28-2,50, '29-5.—, '30-
11.25, '31-13.50, '32-15.—, '33-17.—, '34-17.50, 
'35-12.50, '36-7.—, '37-4.25, '38-5,75, '39-8.—. 
Intellect. 62.50, Felix 3.75, 1936 FIP 1,^5, 
Wilhbr. 8.—, 1939 Gedenkbl. 8.25, Onafh.. 
7.50. 

KINDERZEGELS. 
A.'Ieen complete series. 

Tc'Oiop-2.15, 1924-0.35, '25-0.35, 
'27-0.42, '28-0.42, '29-0.36, '30-0.52, 

'34-0.60, 
'39-0.26, 

'26-0.80, 
'31-1.35, 

35-0.38, '36-0.30, 
'40-0.36, alleen 

'36-0,32, '37-0.26, '38-0.26, 

0.16, W. V. O. 
c.-O.12, Crisis-f 

'32-0.80, '33-0.60, 
'37-0.28, '38-0.26, 
abonn. fr. 
ZOMER '35-0.47, 
'39-0.27, '40 6 w. 0.32. 
REMBRANDT 0.60, Lucht\ 
\2'A C.-0.12, Curajao 1234 
Emma 0.25, 12K c. Jamb. 0.05, 1234 c. Reg. 
lub. 0 05, 1234 Willibr. 0,09, 1234 c. Spoor-
0.10. 

SURINAME. 
jub. 1923 65.—, Sluier 18.—, DO X 67,50, 

DUITSCHLAND. 
5 M, Reichspost 47.50, Weld, 1924-7.—, '25-
1,25, 1926-8.25, '27-4.25, '28-8.—, 1929-7.—, 
'30-4.—, '31-7,,50, Provisorien 1.40, 1932- 5.25, 
Wagner ongebr. 22.50, gebr. 20.—, 1934-6.75, 
'35-3.—, '36-0.80, '37-0.85, '38-1.35, '39-1.15, 

LA A. 5 25, Pclarfahrt 105,—, Südamerika-
fahn 45.—, Chicago 22.—, Zeppelin zonder 
opdr. 6.—,, Iposta 20.—, Noihilfeblock 46.—, 
Ostropa 6.50, Vliegpost 1924 26,50. 

OOSTENRIJK. 
1908 10 Kronen 17.50, Jubil. 1910 240.—, 
Vliegp. 1918 3.75, Hochw. 1.—, Componist 
5,25, Vliegp. Kress 6.—, Steden 6.50, Künstler 
10.—, Vhegp. 1925 30.—, Nibelungen 1.20 
Hainisch 4.50, Nik'as 10.—, Rotary 50.— 
Dichters 17.50, Seipel 6.—, Schilders 21.— 
Fis I 62.50, WIPA los 30.—, WIPA faser 60.—, 
WIPA block 325.—, Katholikentag 47.50 
W. H. '33 6.—, Architecten 16.—, Luchtp. '35 
15—, W.H. '35 6 75, Veldheeren 18.—, FIS II 
15 50, W.H. 1936 2 25, Uitvinders 5.—, W.H. 
1937 2.—, Doktoren 5.50, K.U.K. Veldpost 
107.50, Serbien recht 75.—. 

SAARGEBIED. 
1921 Landschap 9.—, '21 opdr. 8.—, '25, Ma
donna 3.50, '26 VH. 6.50, '27 VH. 7.—, '28 
Madonna 200.—, '29 VH. 22.50, '30 VH. 26.— 
'31 VH. 47.50, Kasieelen 80.—, '33 Neunkir .h 
30,—, '34 VH. 16.—, '35 VH. 18.—. 
Volksstemming 10 c.-lO frs. cpl. 15.—. 

BULGARIJE. 
Olympiade 1931 26.—, id. '33 150.—, Voetbal 
'35 50.—, Gymnast. '35 40.—. 

DANZIG. 
Guldcnopdrukken 1923 22.50, 1924 1 en 2 Gld 
oude kl. 55.—, Neptuun 4.—, 15 Novemb. 
82.50, Luposta 15.—, Schopenhauer 1,75, W H 
1934 30.—, W H '37 6.—, '38 2.—, '39 alle 
voorst. 1.75, Schuine Dienst compl. 37.50. 

TSJECHO. 
1923 Masarijk 7.—, '25 Olymp. 27.50, '26 
Sokolc. 27.50, Muziekblokken 200.—, 80e ver
jaard, ongebr. 4.50, Vliegp. onget. 40.—, 
Vlicgp. '26 4.25, 1920 Vliegpost getand 60 — 

BELGIË. 
75 j . postz. 7.—, 1928 Orval 8.—, Orval m. 
kroon 70.—, Weid. '29 5.—, Antwerpenblok 
6 —, Mercier 80.—, Weid. '30 5,—, '31 10.—, 
'34 16.—, Infanterie 18.—, Sanatorium 16.—, 
Gioote Orval 75.—, Lorraine 27.50, Rubens 
4.50, Pr. V. Luik 4.50, 1939 R. Kruis 2.75, '39 
Orval 4.50, Kerken 4.50. 

POLEN. 
20 j . Onafhank. ongebr. 12.50, Naskarb 25.—. 

Wij accepteeren UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT. 
Verder hebben wij interesse voor andere goede series en losse zegels. Van de gevraagde 
series en zegels kunnen wij veel gebruiken. Massazendingen gelieve U echter vooruit aan te vragen. 

Na ontvangst der zendingen en accoordbevinding volgt steeds omgaand betaling per giro of bank. 

P. MASTENBROEK - Postzegelhandel - ENKHUIZEN. 
Oudegracht 23a . - Girorekening 231613. - Bankier: Incassobank Enkhuizen. 

http://22X.-0.10


NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIL. 141 

Series Kind 1940 gebruikt en ongebruikt. 
Koningin serie 1940 gebruikt en ongebr. 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12 ' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsferdam. 

Bezoekt de 

Woensdag- en Zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur, 
in de „ B R A K K E G R O N D " , Nes 53—55. 

I N K O O P - V E R K O O P - RUIL 

De gelegenheid voor rustig zahen doen. 

< 

Fa. Ten GATE & BORCHERS 
Stadhulsmoiensteeg 13 - Amsterdam-C. 

Postrekening 245932 - Telefoon 32521 
mffwm 

44 ste Postzegelveiling 
Zeer belangrijk Ned. en Kol , Europa en Overzee. 
Speciale afdeeling Luchtpost, w.o. vele rariteiten. 
Belangrijke afdeelingRestanten,albums, boekjes, etc. 

Kijkdagen in De Brakke Grond, Nes 53, 
AMSTERDAM-C, o p : 
Zondag 13 April van 11—2 uur, 
Woensdag 16 April van 10.30—1 uur, 
Zaterdag 19 April van 10.30—1 uur. 

VEILING 16, 17, 18 en 19 April 1941 in 
DE BRAKKE GROND, Nes 53, Amsterdam-G. 

Voor onze Mei - veiling kan nog 
beter materiaal worden ingezonden. 

n particulier te koop aangeboden 
Wereldverzamelmg bijgehouden tot 1925. 
•de volgens Yvert 1940 plm. 60.000 franc 

de zegels buiten Nederland en Koloniën, 
de Nederland en Koloniën volgens catalogus 
er 1941 plm. f400.—. Europa is in deze 

verzameling zeer goed! 
Handelaren geheven niet te reflecteeren. 
ste vraagprijs contant totaol f12S0.—. 
Brieven Philatelistisch gefrankeerd onder 
nummer 136 bureau van dit blad. 

XE KOOR: 
gevestigde Postzegelhandel m groote stad 

afzetgebied over een geheele provincie. 
ie courante voorraad zegels, vsraarbij veel 
;rland en Koloniën. Zeer lage lasten. Kooper 

over minstens 20.000 gulden kunnen be
ken. Zegelvoorraad ook wel afzonderlijk, 
'en onder nummei 158 bureau van dit blad. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Kaufe gegen prompte Kasse und erbitte 
Angebot mit alleräuszersten Preisen 

Altdeutsche Kleinstaaten alles bis zu den grössten 
Raritäten m Luxuserhaltung desgl. von Deutsches 
Reich, Deutsche Koloniën incl. Vorlaufer, Deut
sche Abstimmungs & Besetzte Gebiete. Sämtliche 
Bildermarken der Welt möglichst in gröszeren Post 
Von Niederland samtliche Kinder mcl. Sommer
marken, so vsrie alle besseren Serien &Flugpostmarken. 
Angebote von möglichst 100 Serien jeder Ausgabe. 
Prima Referenzen. KARL H E N N I G , 
(102) Briefmarkenhaus, Hamburg 39. 

Te koop gevraagd: 
Gebruikte en ongebruikte zegels en series 
Koninginnetype 1940; laatste Cour Per
manent en Jioogere waarden opdruk serie. 

Postzegelhandel E. DE WEERD, 
Guldenstraat, 
GRONINGEN. 

OM MISVERSTAND TE VOORKOMEN. 
Ondergeteekende ROELF BOEKEMA 
is niet meer aan de N.V. Bastiaanse & 
Boekema's Postzegelhandel verbonden, 
doch alleen gevestigd: 
's-Gravenhage - Prinsestraat 60. 
Telefoon 110319. Giro 247130. 

R O E L P B O E K E i V l A . 

U I T K N I P P E N en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
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YVERT 1941 
M E T S U P P L E M E N T ! ! 
ZOOJUIST AANGEKOMEN. 
BEPERKTE VOORRAAD!! 

PRIJS Fl. 7.75 
plus porto 25 cent. 

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ : 

|g©ËILIF ©©liliCËIMA 
P>®Sirili©IEILIHIÄiNIPi[L 
P R I N S E N S T R A A T 6 0 
(HOEK JUFFROUW IDASTRAAT) 

's -GRAVENHAGE 
GIRO 247130 - TELEFOON 110319 

1 

J 

C. C. ENGELKAMP, 
Prinsenstr. 88 - Den Haag. 

Wij noodigen alle Haagsche 
verzamelaars uit eens te komen 
kijken naar mijn op Zaterdag 
19 APRIL te openen zaak in 
in DEN HAAG, 't verplicht U 

tot niets. 

Wij betalen voor zegels de 
hoogste en verkoopen tegen meest 

concurreerenden prijs. 

Bent U in Amsterdam eens aan den wandel 
Bezoekt dan Mihalys Postzegelhandel, 
Er is altijd Wel iets, waarvoor U zich mteresseert 

m 
m 

En de prijzen zijn billijk voor de zegels, die U begeert. 
Ook onze ruiltransacties zijn velen reeds bekend 
U verrijkt zoo Uw collectie en het kost U geen cent. 
Dat U zult slagen is haast Wel zeker het geval 
Bij Mihaly, 346 Nieuwe Zijds Voorburgwal. 
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WIJ BETAALDEN 
IN DE AFGELOOPEN WEKEN VOOR: 

Toorop f 2,25 Olympiade 
Roode Kruis - 1,90 Goudsche glazen 
A.N.V.V. - 2,10 Zeeman 
Kind 1931 - 1,50 2,50 op 10,— 

Cour permanente compleet 11 waarden f 11-
enz enz enz. 

i 3,— 
- 1,10 
- 1,—. 
- 7,50 

Omdat wij groote o r d e r s h e b b e n kunnen wij deze top-
prijzen betalen. Zend ons dus nog heden Uw aanbieding 
met omschrijving en prijsopgaaf. — Afwikkeling s teeds 
contant, bij grootere posten te Uwen huize. 

N.B. OFFERTEN ZONDER OMSCHRIJVING EN PRIJSOPGAVE 
WORDEN ONHERROEPELIJK TERZIJDE GELEGD. HET IS 
NUTTELOOS ONS TE VERZOEKEN BOD TE DOEN, AAN
GEZIEN WIJ PRINCIPIEEL NIET BIEDEN. 

MOMENTEEL IN HET BIJZONDER GEVRAAGD: 
Alle ser ies en be t e r e nummers van Nederland, Luxem
burg , België, Monaco, Saargebied, Danzig, Memel en Polen. 

PHILATELIE MODERNE 
Zwolschestraat 435, SCHEVENINGEN. 
Telefoon 5 5 0 201 

POSTZEGELGROOTHANDEL. 

I 
I 
I 
I 
I 

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 prljsbiedingen kunnen niet in 
behandeling genomen worden. 

Th. B. M. Engelkamp, Lange Poten Ta, Den Haag. 
Onze laatste veiling Maart-April 1941 
gaf wederom RECORD PRIJZEN. 

Wij veilen gestadig door! 
Voor de eerstvolgende veiling kan nog 
goed materiaal worden opgenomen. 
Wilt gij verkoopen met succes W W 
ENGELKAMP. U W ADRES • • 

W0r u w B E Z I T WORDT DOOR OIVS VAKKUNDIG BEHANDELD. 

Th. B. M. Engelkamp, Postzegelhandel, Lange Poten 7 a, Den Haag. Tel, 113853. Giro 216240. 
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MNKOOPLIJST. 
EENIGE VOORBEELDEN UIT MIJN INKOOPSLIJST: 

1^ 
Toorop 
R. Kruis 
Olympiade 
G.-G'azen 
A. N. V. V. 
Zeeman 
Kind 1934 
Kind 1924 
Kind 1932 
Rembrandt 

2,05 
1,80 

2.75 
1,15 
1,95 
0,85 
0,60 
0,35 
0,35 
0,58 

Zomer 1935 
Zomer 1939 
Zomer 1940 
Kind 1937 
Kind 1938 
Kind 1939 
Kind 1940 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
Kmd 1936 

0,45 
0,25 
0,31 
0,29 
0,22 
0,25 
0,36 
0,32 
0,26 
0,25 

' 
Cour i'crmanente 1940 ƒ 4.— per serie. 

1 April Wilhelmina compleet ƒ 4,— per serie mits post
frisch; gebruikt compleet ƒ2 ,75 . 

Vraagt heden lijst aan uitsluitend Nederland en Indië. 
Franco toezending voor serieuze aanvragers. 

Verkoopt thans Uw doubletten alvorens het te laat is. 

A. 3. DE WIX, 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

Telefoon 93489. 

^■»•^F^^ • * ^ ^ ^  5 t i 

Froede Catalogi 1941 
Wereld . . . f 2,30 
Europa . . . f 1,50 
Duitschland . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche nettover

koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat

tarief op aanvrage. 
Overal verkrijf.baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. Jl. PE WOT, 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

ÏÏE l!̂ ©©IP ®l 
(Gebruikt of ongebruikt) 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 

. 1926. Weid 1926 
1928 Weid 1928 
1931. Weid 1931 
19^3. Wagner 1933 

. BLOKKEN. 
1930. Iposta 
1933. 10 Jahre Nothilfe 

VLIEGPOST. 
1924. Vliegpost 
1930. Zuidamerika 2 w. 
1931. Polarfahtt 
1934. Chicagofahrt 

SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 
1928. Madonna Weid. 

(moet gekeurd zijn) 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubileum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken 
1920. Vliegpost ongetand 
1920. Vliegpost getand 

LUXEMBURG. 
Caritas 1930. Yvert 226—230 
Caritas ^931. ^ vert 234—238 
Caiitas 1932. Yvert : J 9 — 2 4 3 
Caritas 1933. Yvert 244—248 
Caritas 1934. Yvert 252—257 
1935. Intellectueelen 
Caritas 1935. Yvert 276—281 
Caritas 1939 
Blok 1923 Yvert 1940 

RP.LGIE. 
Mercier 
Orval 
Lorraine 
R. Kruis 1918 
Hehn 1918 

VELDPOST. 
1915. K.U.K. 
1919. Veldpost 

LUCHTPOST. 
1918. 3 w. 
1922. 9 w. 
1925. geh. clt. 
1935. geh. clt. 

DANZIG. 
1923. Guldenopdr. 
1924 1 en 2 Gld. oud 

1930. 10 Jahre herd, thans ƒ 76.— 1937, 
1925/25. Dienst ƒ32.50 

N leuwe prijzer 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 

43.-
5.-
7.-
7.-
5.-

21 . -

ƒ20 .— 1932. Luposta 
kl. ƒ 4 5 . — 1934. Winterhilfe 

Winterhilfe 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 

/ ■ 

40 
76 
25 

6 
25 
25 

180 
35 
55 

11 
13 
15 
15 
16. 
70. 
10 
6 

ƒ125 . 

ƒ 100-
ƒ 150 

ƒ 3 
ƒ 5. 
ƒ 25-
ƒ 11 

Hoogste prijzen voor Duitsche Koloniën. 
Ook alle overige betere Europaseries te koop gevraagd. 

Voor bemiddeling tot het aankoopen van verzamelingen en los: 
stukken alsmede engrospartijen wordt ruime provisie toegekend. 

Konnginneweg 175, Amsterdam-Zuid, Telefoon 9348! 
Verzamelaars verkoopt thans. Prijzen zijn nog nooit zoo hoc 
geweest. Geheele verzamelingen gevraagd, voordeel: onmiddellijh 
contante betaling, geen kosten-aftrek. Vrijblijvend door h< 
geheele land te ontbieden. 
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Onze 31ste veiling, 
gehouden op 4 en 5 APRIL, 

is een sncees geworden. 

Voor de 

32 ste Veiling, 
welke vermoedelijk in Mei zal 

plaats vinden en tevens de laatste 
is van dit seizoen, kan nog goed 

materiaal worden ingezonden. 

1^ 
P 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
Zoutmanstraat 14 a  DEN HAAG. 
Giro 27773  Telefoon 394543 

(■55) 

osézegelveiling 
in Mei a.s. 

Gelegenheid ioi inzending 
ioi en me£ 25 April a.s. 

Wij veilen re^ds 25 jaar. 

Goede 
opbrengst g e g a r a n d e e r d . 

J. MEBUS N.V. 
Beëedigd experfs. 

G e v e s t i g d 1915. 

Rosmarijnsteeg 4 — Amsterdam. 
T e l e f o o n 42164. 

I 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 , 
Prof. KAMERLINGH ONNESZLAAN 95b, 

ff S C H I E D A M  (TELEF.68310) 

ê 
S 

(? 

r i e t speciale adres voor H H . n a n a e l a r e n en wederve rkooper s . 

"^^ Uitgebreide collectie v a n series en^ros « 

en andere p n i l a t e l i s t i s c n e art ikelen. ^ 

^ Juis t in dezen t i jd een adres te neDDen w a a r de meeste (& 
art ikelen u i t v o o r r a a d l e v e r b a a r zijn is reeds een zeer ^ 
groo t voordee l ! V r a a g t gra t i s prijslijst! ï 

♦ 
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W I J V R A G E N TE K O O P : 
Alle soorten gelegenheids en weldadigheidszegels 

van Europa. Bij voorkeur modern goed. 
Aanbiedingen met prijs aan: 

AUF DER HfilDË'S POSTZEGELHANDEl, 
HILVERSUM 
Suriname aan 31 
Tel. 4 3 2 3 . Giro 1700, 

Fi l iaal AMSTERDAM 
Gravenstr. 17 a/d. N. Kerk. 

Tel. 47103. 

( 

1.1.1. 
Vereen, van Postzegelverzamelaars 
„de Zaansche Zegel Zoekers" 

Zaandam. 
Kon. Goedgekeurd 14 Jan. 1937. 

Lid Ned. Bond. 

Verschaft haren leden: 

Alle gewensch£e philafelistische voor= 
en inlichtingen. 

Gezellige vergaderingen mei gelegenheid 
ioi onderlingen ruil; veiling en gratis 
verloting onder aanwezigen. 

Gelegenheid voor de leden om hun dou= 
bietten door bemiddeling van den Ver= 
koophandel te realiseeren. 

Gratis abonnement op het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Wedstrijden in het oplossen van pri3s= 
vragen, kruiswoord'puzzles, denkdichtsels 
etc. op philatelistisch gebied; hieraan zijn 
steeds fraaie prijzen verbonden. 

Ste^imaüge en g.aed iwc'zm^de >cand

'Zendcttgen van uitsluitend verzamelwaar= 
dig materiaal. 

Jaar=contributie f 4,—■. 

Wendt U nog heden voor nadere 
inlichtingen aan ons Secretariaat 
Stationsstraat 33 A. te Zaandam! 

f 
(145) 
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POSTZEGELVEILING 
23, 24, 25 en 26 April a.s. 

t e A M S T E R D A M . 
Hierin bevinden zich vele interessante koopen zooals: 
België: Roode Kruis, Orval II, Mercier. 
Duitschland: 6 maal 5 Mark Reichspost, Polarfahrt, 

10 Jahre Nothilfe. 
Oostenrijk: 1910 Jub., 1 O Seh. Dolfuss, Rotary, Wipa, 

K. U. K. Veldpost 3 series. 
Saargebied: 3 Series Madonna. 
Liechtenstein: Vaduz I en II. 
Luxemburg: 10 Fr. groen (blok), Intellectueelen-serie. ^ 
Dantzig: Kleine Innendienst, W. H. W. fl 

Nagenoeg alle moderne Europa series. 

Speciaal vestigen wij Uw aandacht op 
een prachtafdeeling Landenrestanten. 

Vraagt toezending van onze gratis veilingcatalogus! 

Voor onze 1 5 Mei veiling zien wij nog gaarne eenige 
goede objecten tegemoet. Inzendingen tot uiterst 25 April. 

Ook ^oor objecten tegen contante betaling zijn wij vlotte koopers. 

HAOA & HARRENAU 
Gravenstraat 30 - AMSTERDAM C. - Telefoon 34104 [ 

,1 l l l l l l l l iMi l l l l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l i i imi i l l l l l l l l l l l l l i . i i l l l l l l l l l l l lh i i l l l l l l l l l l l l l l i imi i i l J I I I I I I i l l l l l i i i i l l l l l l l l l l l^ i i l l l l l l l l l l l l l l l i N l I l l l l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i l l l l l i r i l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l U m l i H 
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Oeen veiling! Oeen Ibod verlan£cl2 
i V l A A R BBN Bia^SONDBRE: AAI^BieOINfO 

V A N iVLOiVlBIVTEÏBL, Z B B R GEZOCHTE EJUROPA-ZEGBl^S E N S E R I E S 
Uit zooeven verworven collecties, enz. bieden wij aan onderstaande zegels en series, waarvan door
gaans slechts één exemplaar of serie voorhanden is. Daarom bestelle men spoedig — wie het vlugst 
bestelt, heeft de mees te kans — doch zonder bijvoeging van het bedrag. Betaling eerst n a ontvangst 
van de rekening. Alle zendingen geschieden aange 'ceekend, waarvoor 10 c e n t in rekening wordt 
f*ebracht; het overige porto is voor onze rekening. Tenzij anders vermeld, zijn het uitsluitend onge
bruikte Prachtexemplaren. Hetgeen niet naar genoegen is, kan men terugzenden ! 

Catalogusnummers volgens Michel J941. 

F. 

7 
9 

14 
7 
5 

12 
12 

6 
6 

F. 8 
5 

P 
D 

L 
L 

-10 K. 

ALBANIË. 
72— 78 1919 Opdr./fisc.z.: 10 q.-2 F. (1 F. vouw) 

276—284 1937 25 j.-Onafhank.h.: 1 q.-2 F. 
320—333 1939 Ital. Regeering: 1 q.-5 F. 

L 29— 35 1931 Luchtpost, Afb. Zogoe: 5 q.-3 
P 35— 39 1940 Portz gels, Afb. Wapen: 4-50 

ANDORRA. 
1— 12 1928 Spaansche Post/Opdr.: 2 c.-lO P. 
15— 26 1929 Idem, Definit. uitg.: 2 c.-lO P. 

BELGIË. 
279—284 1929 Weid., Afb. Landsch.: 5 c.-5 F. 
471—476 1938 Weid., Koekelberg: 10 c.-5 F. 
489—496 1938 Weid., Afb. Prins v. 'Luik: 10 c.-5 

b 195—199 1939 Spoorwegcongres: 20 c.-lO F. 
BOHEMEN. 

19 1939 Opdr. Böhmen u. Mähren: 5 h 
12 1939 Portzegels, cijfer: 5 h.-20 K. 
12 1940 Dienstzegels, cijfer: 30 h.-5 K. 

BULGARIJE. 
11 1931 Luchtpost, Defin. uitg.: 1-50 L. 
30 1940 Luchtpost, div. afb.: 1-100 L. 

DANTZIG. 
1922 Afb.wapen 50 M., zegelrood, ligg. wm. 
1929 Postz.Tent., Afb. Nept.bron: 10-25 Pf. 
1929 Idem, 25 Pf. met tentoonst. stempel 
1929 Idem, 25 Pf. Pruisisch blauw 
1929 Idem, 25 Pf., violetblauw 

1921 Dienst, Opdr. D M: 2, 3 Mrk., gebr. 
DENEMARKEN. 

6 0 - 62 1912 Opdr. 35/10, 20, 32 öre (32 ö. roestvl.) 3 
206 1930 Afb. Christiaan X: 10 Kr. rood/groen 

DUITSCHLAND. 
4 0 3 - 4 0 6 1927 Weid., Afb. Hindenburg: 8 - 5 0 Pf 
382 -384 1926 Luchtpost: 1, 2, 3 Mrk 
4 2 3 - 4 2 4 1928 Luchtpost: 1, 2, 4 Mrk., licht gestemp, 
4 9 7 - 4 9 8 1933 Luchtpost, Chicagofahrt: 2, 4 Mrk 

1938 Brume Lint; 42-|-108 Pf., schaars 
690 1939 Berocpenwedstrijd: 6, 12 Pf. 

ESTLAND. 
47— 48 1923 Weid. m. opdruk: 2K, 5 Mrk 
8 0 - 92 1928 Frankeerzegels: 1-80 santimi 

1 — 
1 — 
1 — 

5— 
19— 

D 

lOOaW 
217 —19 
219a 
219b 
219c 

13, 14 

671 
689-

19 
12 
12 

7 
12 

1 
3 
1 
1 
1 
2 

garantie 2 
13 

3.75 
6.75 

17.— 
7.— 
1.60 

13.— 
6,50 

6.— 
3.75 
4.75 

10.— 

30.— 
4.50 
2.75 

5.50 
13.50 

6.75 
7.25 
6.75 
7.-'5 

22.50 
8.75 

1.40 
5.50 

6.75 
8.— 
8.50 

U.25 
4.25 
1.60 

13.50 
5.75 

32/11 
89 

378—383 
A 472 

478—481 
Z 11 

190-
197 

142 
143 

D 56 

-194 
-206 

FRANKRIJK. 
1863 Napoleon: Type II, 5 F., lichtgrijs 1 
1938 Ader: 50 F., 1 
1938 Weld., Werkl. Intell.: 30 C.-1.75 in bl. 24 
1940 Guynemer: 50 F. 1 
1940 Nationale Hulp: 80 C.-2.50, in blokken 16 
1930 Sourire de Reims: 1.50-f-2.50 F. 1 

JOEGOSLAVIË. 
1922 Frankeerz. Afb. Alexander I: 1-30 Dinar 5 
1924 Id., id., gewijzigde kop: 20 p.-30 Din. 10 

LIECHTENSTEIN. 
1933 Frank.z., Afb. Vorstin: 2 F., gebruikt 1 
1933 Idem, Afb. Vorst Franz I: 3 F., gebruikt 1 

17— 23 1939 Luchtpost, Afb. vogels: 10 r.-2 F. 7 
LUXEMBURG. 

1891 Dienstzegel, Opdr. S P : 5 F. 1 
1940 Duitsche Bez., Opdr. op Hindenburgz. 16 
1940 Idem, Opdr. op Luxemb. zeg., compl. 16 
1940 Idem, Opdr./Winterhulpzegels, compl. 9 

MONA,CO. 
32 1919 Weid., Oorlogsweezen: 2 c.-l F. 

OOSTENRIJK. 
1917 Frankz., 10 Kr. violet (Yv. 161a) gebr 

1918 Luchtpost: 1.50 (225x), 2.50 (226x) 4 K. 3 
'.922 "Weid., Afb. Komponisten: 2K-100 K. 7 
J 9 2 2 Luchtp.: 300-4800 K. (4800 k. dun pi.) 8 
1923 Weid., Steden: 100-1000 K. 9 
1923 Ui'.m, ide.-n. gestempeld 9 
193S Weid. Winterhulp: 5 gr.-l Sch. 4 

27-

207 
225—227 
418—424 
425—432 
433—441 
4'O—441 
628--651 

20.-
6.! 
3.; 
3.; 
4.: 
4.! 

9,:; 
11.; 

9.-
17.5 

4.; 

4.7 
4.5 

21.-
3.-

6 14.; 

1 11. 

9.1 
9.1 

11.-
12.-
4.-

632 -637 1936 Weid., Afb. Uitvinders: 12-64 gr., gebr. 6 8.: 
642—645 19>7 Weid. W i.i-e hulp: 5 gr.-l Sch. 
649—657 1937 Weid., Afb. Doktoren: 5-64 gr. 

I 159—174 1935 Portzegels, Afb. Wapen: 1 gr.-lO Sch. 
POLEN. 

199—200 1924 Frank.z. hoogste w.: 1000000, 2000000 
199 1924 Idem, 1000000 Mrk., gebruikt 

1939 Post in Osten: 6 gr.-2 Zty. 
1940 General Gouv. Ie uitgifte, compleet 

RUSLAND. 
94— 95 1913 Romanow-jub.: 3, 5 Roebel, gebruikt 

513—522 1935 Spartakiade: 1-40 kop. gebruikt 

4 
9 

16 

2 
1 

13 
26 

2 
10 

3.; 
9.! 

22.-I 

9.! 
3.; 
3.; 

L 25— 29 1934 Luchtpost: 10-j. luchtv. 5-80 kop. gebr. 5 

c ïn f r^ek^eSe^ ' t e rTes '™ ' ' ' ' ' , .MEDEDEELING" No. 2, bevattende een aanbieding van een aantal 
UIT&FTEN var, F T m O P r i r i "^«™«^V''̂ /'̂ "^^".̂  ^«"^^^^^ ^̂ «̂ ên, alsmede van de NIEUWSTE 
(HETiV ,iL T ^ ^ f OP A-landen. Voorts de condities voor het ABONNEMENT NIEUWE UIT-
zeninkè7t:^^^^^^^ Een exemplaar van deze „MededeeMg'' 
^ZTr±Vr':tfft^^^^^ POSTZEGELGIDS", dat anvraag g: 

P O S T B U S 8 9 7 
S C H I E W E G 7 7 

eveneens gaarne op 

I h a n d e l K. A. HEYMANS Jr., 
ROTTERDAM - C TELEFOOIV 4ise9 
LIDNED. VER. VAN POSTZEGELHANDELAREN. POSTGIRO 11070 



!M5! 
^« f,'S 

III 
^ostzegelhandel p . Hoogerdjjk, 

HOLENSTBAIT 22. DEN BAA6. 
PLEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

1000 Verschillende geheele wereld 
mooie samenstelling f 2,75 

NED. INDIË 
1902 272 Gld. Zw.bl. gebr. f 0,20 
1939 Sociaal Bureau van N. I. 

gebr. 6 stuks f 1,20 
lïilboekjes voor 160 zegels 6 stuks 25 cent. 
UJSLIJSTEN VOOR POSTZEGELALBUMS 

en alle andere BENOODIGDHEDEN 
GRATIS op aanvraag verkrijgbaar. 

^ 'ß \ 

^•i^^ PORTO EXTRA/ &ß^' 
11 

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

Schrijft ons en wij I^omen bij LJl 

Amsterdamsche 
Postzegeihandlel, 

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

IHIANS ¥ÄN DER HAAGEN, 
A T T E N T I E ! Binnenkort verschijnt mijn geheel 

;4m gewijzigde (verhoogde) INKOOPLIJST LUXEMBURG. 

Op aanvraag zal deze lijst uitsluitend aan 
serieuze reflectanten worden toegezonden. ^̂ Ŝ ' 

De annonces van Februari en Maart zijn vervallen. 

Waarschijnlijk verschijnt binnenkort mijn inkooplijst 
van Nederland en Koloniën, ook deze lijst zal' alléén 
aan serieuze reflectanten gratis worden toegezonden. 

aÊm 4ih mtt «Ml ^ h M 
Sö 

MmsMÈ.:^ 



J.K.Riet(lijl(rEi[Den Haag 
Telefoon 117020 Postrekening 117396 Lange Poten 15a 

154^ 
POSTZEGELVEILING 

16 — 19 APRIL 1941 
1'E 'SGRAVENHAGE 

CAFÉ „RICHE", 
B U I T E N H O F . 

♦ 
Deze 
HOOGSTBELANGRIJKE 

VEILING 
omvat één enorme 

WERELDVERZAMELING 
TOT 1890 

met groote rariteiten o.a. 
MOLDAU 81 PARALE 
(nimmer in een Neder

landsche veiling geweest.) 
♦1 

Een bijzondere gelegenheid 
voor aanvulling Uwer 

collectie. 
Oude postzegels zijn niet of 
weinig in waarde gestegen! 

155= 
POSTZEGELVEILING 

8, 9, 10, 12 MEI 1941 
TE 'SGRAVENHAGE 

CAFÉ »RICHE», 
B U I T E N H O F . 

♦ 

Deze ZÉÉR BELANGRIJKE 
VEILING omvat: 

een schitterende collectie 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 

w.o. vele zeldzaamhedcn o.a, 
INDIË 17^2 OP 22^2 CENT 

met kopstaanden opdruk. 
Postfrisch blok i 4 en 4 losse 

exemplaren. 
KlIIflIPMGHTieiCOlLICTIU 

IDIOPl 
bevattende zoowel oud als modern 
materiaal (o.a. Danzig Innendienst 
60 Pf., 1,2 Mark, Sarre op Beieren 
2, 3. 7H Pf.» 
EEN PRACHTIGE COLLECTIE 

DUITSCHE KOLONIËN. 
♦ 

EEN BIJZONDERE VEILING! 

156^ 
POSTZEGELVEILING 

11 — 14 J U N I 1941 
1'H 'SGRAVENHAGE 

CAFÉ „RICHE", 
BUITE;NHOF. 

♦ 

Deze ZÉÉR BELANGRIJKE 
VEILING 

omvat een bijzonder mooie 
WERELDVERZAMELING 

TOT HEDEN. 
PRIMA KWAUTEIT! 

Vele zeldzame zegels en series, 
zoowel oud als modern. 

♦ 

Laatste veiling ^Ê 
van dit seizoen W 

T 
é 

WftT" Vraagt per omgaande de rijk geïllustreerde veilingcatalogi. 

Inzendingen voor de eerste veiling van het seizoen 1941 '42 worden gaarne 
na 1 Juni a,s, tegemoet gezien. 

Stelt U zich tijdig met ons in verbinding,  Gunstige veilingcondities, 

J. K. RIETDIJK . LANGE POTEN 15a  DEN HAAG. 


