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Op 11 April kochten wij het zeldzaamste zegel 
van Europa, namelijk 

Roemenië, Moldau 81 parale, 
tegen een toeslagprijs van 

10.600r plus veilingopgeld. 
Dit' is de hoogste 'prijs, die ooit in Nederland 
voor één enkele postzegel werd betaald! 
Wij hebben voortdurend interesse, in het bijzonder 
voor rariteiten van de geheele wereld, doch 
koopen ook bijzonder gaarne verzamelingen en 
betere zegels van alle landen. 
Elke aanbieding heeft onze nauwkeurige aandacht! 

De catalogus van onze 

106e Veiling, 
welke begin 'Juni zal plaats hebben, wordt aan 
serieuze interessenten gaarne kosteloos toegezonden. 
Onder den hamer komen een groot aantal inzen
dingen van Nederland en Koloniën, Europa, 
Engelsche Koloniën en andere overzeesche gebie
den. Van de rariteiten noemen'wij in het bijzonder 
de handstempelserie van Duitsch China, welke 
tot en met de 50 pf. vertegenwoöitiigd is. 

ZOMERZEGELS 1941 
afkomstig van frankeering bij abonnement in 

elke hoeveelheid te koop gevraagd. 

Comm. Venn. 

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

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

diinnenkoJii we^uU de 
295óie (mCing^ g£heudan. 

Deze bevat prima materiaal o.a. van 
Nederland en Koloniën, 
Duitsche Koloniën, 
België, Danzig, Egypte, 
Restanten, albums, enz. 
Voor volgende veilingen kan prima 
materiaal nog ingezonden worden. 

Voor aanvulling van onze voor
raden, collecties van prima zegels, 
ook goedkoope soorten 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Voorts zeldzame zegels van Europa 

en Buiten-Europa. 

a. Î . VAN ÖIBTEN 
Kantoor: N o o r d e i n d e 3 7 - D e n H a a i S . 
T e l e f o o n 1 1 . 4 8 . 3 6 . Q l r o 1 7 3 6 9 . 
Winkel: C o o l s l n ^ e l A 3 - R o t t e r d a m . 

T e l e f o o n 3 7 7 S 7 . 
Gevestigd sedert 1886. — Veilingen sinds 1892! 

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



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

Schrijft ons en wij J^omen bij Ui 

Amsterdamsche 
Postzegelhandel, 

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

V / 

TE KOOP GEVRAAGD: 
~^ .̂ Wij zijn steeds kooper van belangrijke verzamelingei 
"'̂ eri Engros partijen. Heeft U doubletten in zegels var 

Nederland en Koloniën" en alle andere landen ook d-
betere'j soorten, maak ons eens een zichtzending, wi 
zijn thans vlotte koopers ook van Weldadigheidsseric 
b.v. België, Luxemburg, Danzig, Saargebied, Oostenrijk 
enz. Tevens alle soorten Duitsche Koloniën gebr. en ongebi 

^ Te koop gevraagd: 
iedere hoeveelheid prima gestempelde laatste 
KONINGIN uitgiften alleen de waarden van 
12 /̂2, 22V2 en 40 et. en tevens nieuwe gebr. 
overdrukzegels boven 10 et. Voor de andere 
waarden geen interesse meer momenteel. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDE 

H. O. OORRBLraB, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 1278 

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

Jn ofxUacht aan dm&cae diêtttm <oo^ ik te ä4Wf): 
1. Een speciaalverzameling Duitsland en Koloniën en/of Oud Duitse Staten. 
2. Afzonderlijke betere series en hoge waarden van alle Europa-landen, alsmede 

van de U.S.A. 
3. Een belangrijke verzameling Europa en/of VVereld. 

U a T\m I I A C L I M I W i l BEËDIGD PHILATELISTISCH MAKELAAR. 

WJ^ -zeeken te ^aop tegen contante êetaUng.: 
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 het Buitenland. 

Postzegelhandel J. PRENT & Co. 
KANTOOR: LAAN VAN MEERDERVOORT No. 10 - DEN HAAG. 

Correspondent ie etc . ui ts lui tend 
POSTBOX 6 0 0 9 , DEN HAAG W. TELEFOON 1144^4 - GIRO 258448 

Lid van de Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

POSTBUS 1 - UTRECHT 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 42 VEREENIGINGEN. 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTEEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagiaa f 36,75 1/8 pagina f 7.3S 
1/2 
1/3 
l/'t 
1/6 

- 21,40 
- 15,30 
- 12.25 
- 9.15 

1/9 
1/12 . 
1/16 . 
1/18 , 

6,70 
- 5,50 
- 4,90 
- 3,65 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 2 J/2> 5, 10 Vo reductie. 
De administratie behoudt zicli het 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

1. Redactie. 
Alle brieven van redactioneelen aard en alle nieuwe postzegel - uitgiften te zenden aan den hoofdredacteur: W. G. de Bas, postbus i te Utrecht. 
Alles wat de postzegels van Nederland en zi]n Overzeesche Geweiten betreft aan A.M.Benders, te Maurik (Gldl.) telefoon 220 en wat hun portzegels betreft aan dr. L. Frenkel, 

Eendrachtsweg 7 te Rotterdam, telefoon 30963; alles betreffende poststukken te richten tot d l . E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98 te 's Gravenhage, telefoon 3379J0; alles omtrent 
afitempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplem 2j R. te Haarlem; alles omtrem frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194 te 's Gravenhage en al'es omtrent 
luchtpost aan ir. H . L. S. Adama, Hguo de Giootiaan i te Dordrecht.; alles omtrent prijsraadsels aan dr. P H. van Gittert, Mengelberglaan 71 te Utrecht, telefoon 14869; 
alles omtrent boek-, tijdschrift- en nieuwsbladheoordeelmgen aan den heer K. E. König. Cornells Krusemanstraat 35-II, Amsterdam Z., telefoon 21533. 

2. Administratie, 
Opgaven van advertentiën en alle brieven op advertentiën, aanvragen om abonnementen en om toezending van afzonderlijke nummers, betalingen vereenigingsverslagen, 

vereenigingsberichten en alle brieven van administratieven aard te richten tot den adminïnistrateur L. J. J. Smeulders, Pastoor Oomenstraat i^j E te Rijen (N.B.); telefoon Rijen 364 
K. 1692); postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatehe. 

Vaste medewerkers. 
H. J. L. de Bie te Schiedam; dr. G. W. Bólian te Hilversum; W. P. Costerus te Edam; M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff te Baarn; J. A. Kästeln'te Amsterdam; K. E. Königite 
Amsterdam; P. C. Korteweg te Bennebroek ; R. E. P. Maier te Bussum; J. G. Millaard te Tiel ; mr. J. H . van^Peursem te 's Gravenhage en J. Poulie te Amsteidam. ' , . ,a .__.^ 

NIEUWE WEGEN 
Er zijn verschillende aanwijzingen, dat de philatelie op een punt 
gekomen, waar wij ons afvragen, hoe dat verder zal moeten 

;aan ? Lawines nieuwe postzegels, steeds dikkere a l b u m s . . . . Het 
,verder gaan" slaat echter niet alleen op de richting, die wij ieder 
'oor ons willen kiezen. Een doorgewinterd philatelist slaat zich 
vel door de moeilijkheden heen: hij weet zich met kennis van' 
aken te beperken om in ander opzicht qualitatief bevredigender 
esultaten te bereiken. Neen, dat „verder gaan" slaat vooral op 
Ie vraag in hoeverre de philatelie een „onbegonnen" werk dreigt 
e worden in de oogen van de beginnelingen, van de jeugd en van 
ie minder-kapitaalkrachtigen. Het gaat om de aantrekkmgskracht 
'an de philatelie. Het lijkt wellicht of deze aantrekkingskracht 
uist nu groeit: de prijzen stijgen, er is „vraag". Maar laten we 
'ooral de speculatieve belangstelling voor „beleggings-objecten" 
iet aanzien voor een gunstig teeken voor de toekomst van de 
hilatelie. Het duurder worden van bepaalde zegels moge den 
elukkigen bezitter een aangename sensatie geven: de vele toe
houwers, die nog aarzelen onze gelederen binnen te treden, 

irorden juist hierdoor vaak weerhouden. 
Wanneer wij nu de moeilijkheden, waarin de philatelie geraakt 
analyseeren, dan meen ik in hoofdzaak d r i e a a n l e i d i n g e n 

laarvoor te kunnen vaststellen en wel: 
lo . een q u a n t i t a t i e - ^ e ; 
2o. een s o c i a a l - e c o n o m i s c h e en 
3o. een p s y c h o l o g i s c h e a a n l e i d i n g . 
Wat de q u a n t i t a t i e v e aanleiding betreft: deze is niet van 

en laatsten tijd, doch dateert reeds van omstreeks 1918, toen het 
antal nieuw-geschapen staten evenzooveel nieuwe verzamel-
ebieden opende. En al deze nieuwe en ook de bestaande staten 
ontdekten" den postzegel om zoo te zeggen opnieuw. Gelegen
eids-, herdenkings-, weldadigheidsuitgiften, sport- en luchtpost
egels verschenen hier evenals overal ter wereld. Is het wonder, 
at — toen reeds — veel verzamelaars tegen den wassenden stroom 
un behoud zochten door beperking van hun verzamelgebied ? 
loe staan wij er in dit opzicht thans voor ? Het einde van de 
tbreiding van het aantal zegels lijkt mij geenszins in het zicht. 

Vorming van grootere staatkundige eenheden leidt weliswaar tot 
iperking van voordien afzonderlijke philatelistische „productie" 
rönnen, doch leidt anderzijds tot veel speciale uitgiften. Grepen 
iet Duitschland, Rusland, Frankrijk en Italië, maar ook de V. S. 
Ike gelegenheid aan tot uitgifte van speciale zegels of series ? 

Het gaat hier geenszins om critiek op deze uitgiften. Zij dragen 
er toe bij om leven in de philatelistische brouwerij te brengen en 
te houden. Zij dienen bovendien hooge ideeële doelen en dragen veel 
bij tot nationale, sociale en aesthetische bewustwording. Waar net 
hier om gaat is, dat het groote aantal zegels en uitgiftei tot s^evolg 
heeft en m de toekomst in nog veel sterker mate zal iiebben: d a t 
d e t o e k o m s t i g e v e r z a m e l a a r z i c h v a n m e e t af 
a a n b e p e r k i n g e n z a l m o e t e n o p l e g g e n . 

Vandaar mede de steeds groeiende voorkeur — in alle landen — 
voor de zegels van e i g e n werelddeel en e i g e n land. 

Vandaar — helaas — een verlies aan belangstelling voor andere, 
uit philatelistisch oogpunt gezien interessante verzamelgebieden en 
een verlies aan algemeene philatelistische kennis. 

Wat de s o c i a a l - e c o n o m i s c h e aanleiding van de impasse 
betreft moet de philatelie, wil zij stand houden, aan aantrekkelijk
heid winnen voor v e l e n en niet alleen voor hen, die over ruime 
middelen beschikken. Dure zegels laten ongevulde plekken in veel 
verzamelingen open, wat beteekent, dat velen er van weerhouden 
worden iets te gaan verzamelen, dat practisch niet te completeeren 
is. Deze opvatting acht ik primitief, hoewel algemeen verbreid. 
Natuuilijk: een Verkade's album, dat niet te completeeren is omdat 
de firma om de een of andere reden van één of meer plaatjes een 
geringer oplaag maakt, zou een onding zijn. Voor een postzegel
verzameling behooren andere maatstaven te gelden. 

Hier volgt de meer en mindere zeldzaamheid uit den aard der 
zaak en is juist een, zoo niet „d e" attractie. Toch worden vaak 
postzegels als Verkade's plaatjes verzameld. Een vol album is het 
Ideaal van den „Vakjesplakker". Het album steunt deze primitieve 
gevoelens en schiet daarbij derhalve juist in zijn paedagogische taak 
tekort. Is het volledig — dan geeft het ook de onbereikbare zegels 
aan. Is het nlet-voUedig, dan is het evenmin bevredigend. Zou het 
de onbereikbare zegels willen uitschakelen, waar ligt dan de grens ? 
Niet alleen de zeldzaamheid, maar in de eerste plaats de zéér 
individueele koopkracht van den verzamelaar speelt hier een rol. 

Onze conclusie moet dan ook als volgt luiden: Het album, dat 
vroeger de verzamelaar l e e r d e verzamelen (en In zijn oudsten 
vorm vaak tevens catalogus was), kan deze taak in onzen tijd niet 
meer op bevredigende wijze verrichten. Het schiet te kort en moet 
te kort schieten, zoowel In willekeurige beperking als In 
economische niet te verantwoorden volledigheid. Elk verzamelaar, 
die op het punt staat een album te koopen, kent dit probleem. 
Tot hoeveel teleurstelling moet deze situatie vooral voor den be
ginneling lelden ? Is in dit verband niet symptomatisch de stijgende 
belangstelling voor het blanco album, iets, waarop wij straks terug-
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komen ? Wil de philatelic voor „de velen" de „koning der lief
hebberijen" blijven („the hobby ot kings and the king ot hobbies", 
„de hobby der vorsten en de vorst der hobbies") aan zijn dure 
albums en dure supplementen uit den booze. 

1 en Slotte de p s y c h o l o g i s c h e kant van het geval. Het 
wondere van de piiuateiie ligt in haar band mèt en tevens in haar 
atgetrokkeniieid van onze wereld, „i 'wice happy, is the man, who 
has a hobby: he has two worlds to iive in." „Dubbel gemkkig is 
de mensch, die een hobby heeft: hij heeft twee werelden om in te 
leven." Wij, phuatelisten, scheppen ons een e i g e n w e r e l d , die 
we z e l f ordenen en bestieren, zoowel aan de hand van onze wet
boeken (cataiogi) als aan de hand van onze eigen ervaring, phantasie 
en initiatief. De gebondenheid aan een pasklaar gemaakt aibum, het 
gebaande en gewegwijzerde pad, boet voor velen op den duur aan 
bekoring in. Het gemak wordt hier gediend ten koste van onze 
phantasie en ons initiatief. Voor een interessante, echt-geloopen of 
gevlogen brief, een zeldzame afstempeling, een kleur- ot tandings-
variatie, een blokstukje — voor al deze echt philatelistische zaken 
ontbreekt plaats in het album, d.w.z. hierin schiet het album 
(evenals trouwens de catalogus) als leidsman te kort. 

Wat ik nu als c o n c l u s i e van onze analyse meen te mogen 
stellen is, dat het blanco aibum ons nader tot de oplossing brengt. 
Het onbereikbare zegel toont hier niet zijn eigen hatelijke af
beelding; er IS plaats voor eigen indeeling, voor eigen inzicht en 
voorkeur, voor alle denkbare variatie. Geen dure supplementen, 
waarop we steeds moeten wachten, doch aanvulling naar behoefte. 
Maar met het blanco album alleen zijn wij er met. 

Wat WIJ vooral en bovenal noodig hebben is een leidraad. Tot op 
zekere hoogte biedt ons de catalogus deze. Deze geeft immers met 
alleen een waardebepaling doch ook afbeeldingen, jaar van uitgifte, 
aantal verschenen waarden, kleuren en kleurnuances, papiersoort, 
tanding. Doch de catalogus is geen leidraad. Een leidraad, over
zichtelijk voor den beginner, interessant en boeiend, die ons leert, 
wat we uit geen aibum en uit geen catalogus kunnen putten: hoe 
en wat te verzamelen van een bepaald land. Deze leidraad moet 
zijn een practische handleiding — voor onderdeden verwijzend naar 
de handboeken. Zij moet ons op de hoogte brengen van de mogelijk
heden, h o e we een bepaald land zouden kunnen verzamelen, ons 
vertellen van de bijzondere attracties, w a a r o m een bepaald land 
onze philatelistische attentie waard is. Zij moet ons inlichtingen 
geven omtrent de organisatie(s) van verzamelaars en de mogelijk
heden van onderling contact. Deze handleiding ontbreekt: met 
alleen voor o n s land, doch ook e l d e r s . Hier ligt nu m.i. een 
Werkterrein voor onzen Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars braak. 

Nadat eerst concreet zal zijn aangegeven aan welke eischen de 
natuurlijk rijk geïllustreerde handleiding voor Nederland en zijn 
Overzeesche Gewesten zal hebben te voldoen, schrijve hij een 
prijsvraag uit voor de samenstelling — eventueel schema — van 
een officieele leidraad. Een commissie van redactie stelle, aan de 
hand van de inzendingen, den leidraad samen. Het is dan wederom 
de Bond, die op groote schaal (eventueel met medewerking van de 
Overheid en de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren) voor de verspreiding zorg draagt (men denke aan het 
succes van het A.V.R.O. album !) Indien in ons land succes wordt 
bereikt, dan kan de F.I.P. andere landen bewegen hetzelfde te doen. 
Op deze wijze wordt dan onder de meest deskundige leiding voor 
elk verzamelgebied een voortreffelijke oriëntatiemogelijkheid ge
schapen, waardoor wij ons bij de keuze van een verzamelgebied 
kunnen doen voorlichten. 

Naast dezen weg, hier nog enkele andere opmerkingen van 
practischen aard, de propaganda betreffende. Lezingen via de 
radio over de philatelic — natuurlijk ook onder patronaat en 
wellicht op initiatief van den Bond — kunnen juist ook onder de 
jongeren de belangstelling opwekken en aanwakkeren. Doch ook 
lezingen met lichtbeelden door bevoegde en vooral door 
„inspireerende" philatelisten voor organisaties als de Volks
universiteiten en de ontspanningsorganisaties zijn mogelijk en 
wenschelijk. 

Moge deze bijdrage een opwekking zijn om met gezamenlijke 
klachten, onder leiding van onzen bond, nieuwe wegen te banen 
voor onze philatelie, opdat ook in de toekomst haar licht voor 
velen blijve stralen. 

Uitc^iflm 
I. EUROPA. 

BELGIË. 
Het is heel jammer, dat onze Groote Pers zooveel aandacht heeft 

geschonken aan de Belgische Roode Kruis „ p r e n t j e s", die niet 
voor frankeering mochten dienen, maar waarop wel een poststempel 
mocht worden geplaatst (zie blz. 114). De fotopagina van het 
ochtendblad van „De Telegraaf" van Vrijdag 25 April gaf — helaas 
— een reproductie van dit eigendunkelijk maaksel met een onder
schrift, dat bijzonder geschikt is om den leek er in te laten tippelen, 
waardoor onwillekeurig in de kaart der Belgische philatelie-ver-
knoeiers werd gespeeld. Het avondblad D der Nieuwe Rotter-
damsche Courant van 19 April vermeldde de „geschiedenis met 
een luchtje", die aan de uitgifte van deze „ p r e n t j e s " verbonden 
IS. Er zijn altijd gekken en speculanten te vinden, die hun goeds 
geld aan dergelijke objecten wenschen weg te smijten, vooral al; 
deze zijn „uit"verkocht, lees „o p"-gekocht. Wanneer door hel 
„s t a a t s b e d r ij f" er dan nog een stempeltje op wordt gedrukt er 
bovendien een uitgever belooft een dergelijk product in z'r 
catalogus op te nemen, is het gevolg hiervan, dat — vooral tijden; 
een „hausse", die de philatelie thans beleeft — de vlieger var 
dergelijke knoeiers mooi opgaat. De prijzen, welke voor deze 
„ p r e n t j e s " — die met afgestempelde lucifersetiketten zijn gelijk 
te stellen — betaald worden zijn inderdaad treurig-fantastisch. Later 
we hopen, dat de koopers vroeg of laat hun duiten, die zij aan 
dergelijk m a a k s e l besteedden, flink zullen betreuren. Zoolang 
zij zelf niet wijzer worden, zal men voortgaan, van hen t< 
profiteeren en hen op deze wijze uit te buiten. Waar dit 
„p r e n t j e" o.i. niet een „philatelistisch object" is, beelden wi 
het in ons Maandblad niet af. 

Het avondblad D van de N. R. C- van 19 April kondigde eei 
blok aan in beperkte oplage ten bate van de Winterhulp. 

Wij hebben blijkbaar mets te veel gezegd, toen wij op blz. 7' 
beweerden, dat de Belgische spoorweg (postpakket)-zegels eei 
warwinkel voor gegadigden vormen. De heer J. S o p a r te Amster 
dam schrijft ons, dat in de eerste dagen van den oorloj 
groote hoeveelheden van de serie dezer zegels, die toen pa 
enkele weken in koers was, spoorloos verdwenen zijn 
Daar men niet zoo spoedig nieuwe zegels kon aanmaken 
werden, om misbruik te voorkomen, de resteerende zegel 
der bedoelde serie van den rooden of blauwen opdruk „B" in ovaa 
voorzien. Wat nu het stempeltje op de achterzijde van het 5 Frs 
zegel - bruin en het 10 Frs. zegel betreft: veel philatelisten bezatei 
die zegels niet in hun verzameling en verzochten nu aan d 
Philatelistische Afdeeling der P.T.T., deze zegels alsnog ter be 
schikking te stellen. Dit verzoek werd ingewilligd, doch de zegel 
werden aan de achterzijde van bedoeld garantiestempeltje voorziei 
ten teeken, dat zij op eerlijke wijze in het bezit van den eigenaa 
waren gekomen. Wij danken den postzegelhandel J. S o p a r 
Heerengracht 227 te Amsterdam C voor de ons ter zake verstrekt 
inlichtingen. 

DENEMARKEN. 

Hier verscheen een kinderzegel van II 
(-|- 5) öre - violet, met de beeltenis vai 
kroonprinses Ingrid (prinses van Zwede 
gemalin van kroonprins FRederik), me 
haar één jarige baby, prinses Margarethe o 
den arm. 

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

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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DUITSCHLAND. 
R i j k . 
In Duitschland verscheen op 19 April, 

ter gelegenheid van den 52en verjaardag 
van den Führer op 20 d.a.v., een zeer 
fraai, donkerrood, grootformaat toe
slagzegel van 12 | 38 Rpf. De toeslag 
strekt ten bate van het cultuurfonds. 

Gravure van Vogenauer naar een foto 
door Heinrich Hoffman; rasterdiep
druk der kunstwerkplaats van de 
andsdrukkerij. 

Wij danken den heer J a n P o u 1 i c 
te Amsterdam voor de beschikbaarstel
ing van dit zegel ter reproductie. 

Met ingang van 1 April werd aan de loketten der Duitsche post
kantoren een zegel van 9 Rpf.  geel 'verkrijgbaar gesteld. Er werd 
il. een bijzonder posttarief ingevoerd voor het Duitsche Moeder
and met zijn toekomstige Overzeesche Gewesten. Het briefport 
ledraagt 20 Rpf. en dat voor briefkaarten 9 Rpf. Daar geen zegels 
^an 9 Rpf. bestonden, werd behoefte gevoeld aan een nieuw zegel. 
Dit zegel mag ook ter frankeering van andere poststukken worden 
ebruikt. | J 

Zoowel ter gelegenheid van de Leipziger ais van de Wiener 
vlesse werden bijzondere stempels beschikbaar gesteld; ook werd 
len bijzonder stempel gebruikt voor den „Ostdeutschen Kulturtag 
.941" ter gelegenheid van de inwijding van het „Grosze Haus der 
Theater" in Posen. 

G e n e r a a 1G o u v e r n e m e n t . 
Op 20 April verscheen, ter 

completeering van de gebou
wenserie, een 10 Zlotyzegel 
rood / zwart, reproductie van 
een houtsnede uit de Neuren
berger Kroniek van Hartmann 
Schedel, voorstellende de 
burcht met een deel der, mede 
door Duitschers, gebouwde 
stad Krakau uit de XVe eeuw. 
De gravure van het zegelbeeld 
is het werk van professor Fer
dinand Lorber te Weenen; van 
het vignet door den Ween
schen graveur Geszner naar 

en ontwerp van Postbaurat Kreb. Het zegel is uitgevoerd in 
:aal (lijn) diepdruk door de landsdrukkerij te Weenen en gedrukt 

vellen van 8 exemplaren. 

P r o t e c t o r a a t . 
1 er gelegenheid van den 52en verjaardag van den Führer ver

Jicnen twee weldadigheidszegels ten bate van het Duitsche Roode 
"ruis met aangehechte coupons, waarop in twee talig opschrift. 

' ^ > 
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boven en onder, het Duitsche Rijksembleem, de doelstelling is ver
meld, met ter weerszijden den datum 20.IV.1941. 

60 (f 40) h.  blauw; 
1,20 K. (F 80 h.)  lilarood. 
Wij danken den heer G. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage voor de 

beschikbaarstelling van deze zegels ter reproductie. 
Ter gelegenheid van den tweeden verjaardag der opneming van 

Bohemen en Moravië binnen fiet GrootDuitscheRijk werden 
bijzondere stempels beschikbaar gesteld te Praag, Brünn, Budweis, 
O'mütz, MoravischOstrau en Iglau. 

L u x e m b u r g . 
Na 31 Maart zijn de Luxemburgsche zegels met Rpf.opdruk 

(zie blz. 39) niet meer geldig. 
FRANKRIJK. 
Het zegel van 75 c.  roodbruin, motief Mercurius (M. 453), 

werd — in den jinker bovenhoek — rood overdrukt met het getal 
„50"; de vroegere waardeaanduiding „75" — rechts onder — werd 
dubbel doorgestreept. 

Het zegel M. 387  zwartbruin op blauw papier, met de afbeel
ding van den burchttoren „Le Donjon" te Vincennes werd — in 
den rechter bovenhoek — voorzien van een rooden opdruk „5 F", 
terwijl de waardeaanduiding „10 F" — linksonder — met twee 
roode streepen werd doorgehaald. 

Wij danken de beeren C. F. G o d e r i e te Roosendaal en J a n 
P o u 1 i e te Amsterdam voor de beschikbaarstelling v i i deze beide 
zegels ter reproductie. 

In het motief van het zegel „Pour nos Victimes de la Guerre" 
(zie blz. 7) verschenen vier toeslagzegels: 2 francs  groenbl?u.v; 
5 francs  donkerviolet; 10 francs  groen en 25 f'.iiT.,s  bruin
rood. Het opschrift boven het zegelbeeld luidt echter thai^s 
„Cotisation Volontaire" (vrijwillige belasting) inplaats van „Postcs". 
Onder het zegelbeeld en boven het opschrift „Pour nos Victimes 
de la Guerre" leest men de waardeaanduiding. Rechts en links
onder de initialen „P.T.T.". Kleurstaaldiepdruk op wit papier; 
tanding 13. 

GRIEKENLAND. 
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Dank zij den heer J a n P ou 1 i e te Amsterdam, zijn wij thans 
in staat de zegels af te beelden, omschreven op blz. 173. Het 
motief van de 100 d. is gelijk aan dat van de 3 d. Het motief 
.van de 75 d., een goud, gekroond, met lauweren omkranst kruis, 
waarboven een opschrift in goud, op een bruin schild is niet voor 
duidelijke reproductie in zwartdruk geschikt. Zooals reeds gemeld 
op blz. 117 verscheen ook deze serie met de bezettingsopdruk 
voor Albanië: „Hellènikè Dioikèsis" ( = Grieksch Bestuur), waar
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om we haar aldus afbeelden, sedert zijn de omstandigheden wèl 
zeer veranderd ' 

Het zegel van 50 lepta  groen, der uitgifte 1939 (M 25), met 
de beeltenissen van Koningin Olga, weduwe van den eersten 
koning Georgios I (links) en van koningin Sophia, weduwe van 
koning Konstantinos (rechts) verscheen met rooden opdruk ,,Pro 
Stasia Phyma Tikon T T T " ten bate van de tuberculosebestrijding 
onder de postbeambten 

GUERNSEY 
Guernsey is een der Britsche Kanaaleilanden in de Golf van St 

Malo (Noord Frankrijk) Het werd 3 Juli 1940 door de Duitschers 
bezet, waardoor het in de onmogelijkheid kwam te verkeeren 
verder postzegels uit Londen te betrekken, zoodat er postzegel
nood ontstond en speciaal gebrek aan zegels van 1 d Met toe
stemming van de Duitsche Overheid werden nu 24 December 
noodpostzegels uitgegeven, waartoe de rood oranje 2 d zegels 
diagonaalsgewijze werden doorgeknipt en als 1 d zegel in koers 

I B J  I V  1 / ' 4 1 , blz 55 

werden gebracht Daar er echter twee soorten 2 d zegels in omloop 
waren (M 202 en M 219) en het diagonaalsgewijze doorknippen 
op twee manieren kon geschieden van links onder naar rechts 
boven en van rechts onder naars links boven, ontstonden in totaal 
acht motieven van gehalveerde 2 d zegels Daar bovendien het 
restant der 2 d zegels niet al te groot meer was, de 2 d waarde in 

omloop bleef, de gehalveerde zegels slechts zestig dagen (tot 22 
Februari 1941) geldig waren en alleen gebruikt werden voor brief 
verkeer naar de Kanaaleilanden kan men gevoeglijk aannemen, dat 
deze gehalveerde zegels vrij zeldzaam en — als historisch object — 
zeer gezocht zullen zijn 

Op 22 Februari werd met toestemming 
van de Duitsche Overheid, een nieuw zegel 
van 1 d rood uitgegeven Het brengt 
het Guernsey wapen (schild met 3 boven 
elkaar liggende leeuwen) in beeld, waar 
Loven de eilandnaam „Guernsey" en waar 
onder „Postage , links en rechts van het 
schild de waardeaanduiding 1 d Ontwerp 
van E Vaudin boekdruk van de Guernsey 
Press Co , Ltd doorstoken tandmg 

D B & F Z  IV '41, 
blz 50 

HONGARIJE 
Hier verscheen 24 Maart een serie van vier toeslagzegels tei 

bate van het „Horthy Miklós", het „Nationale fonds voor der 
vliegdienst 

w^tsm 
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6 (f 6) filler  groen, gestylleerde kop van een vliegenier, 
10 ( + 10) filler rood, Hongaarsche padvinder, met het modo 

van een vliegtuig in zijn rechterhand. 

Pil IPN 
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20 () 20) filler  roodoranje, zweefvliegtuig, 
32 (| 32) filler  blauwgroen, beeld der H Maagd, Patron< 

der vliegeniers, met drie vliegtuigen 
Onder elk zegelbeeld prijkt het insigne van het HorthyMikh 

fonds 
Deze zegels zijn slechts tot en met 30 Juni a s voor frankeerin 

geldig 
Ter herinnering aan den terugkeer van de Zuidelijke deele 

des Rijks bij het Moederland verschenen 21 April twee specia 
zegels van 10 en 20 filler met opdruk ,Del Visszatér" (Het Zuide 
keert terug) 

SchaubekAlbum 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtje 
SCHAUBEKALBUM modern en goedkoop. 
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Van de Duce-Führer-serie 
verschenen de drie lage 
waarden: 10 centesimi - bruin; 
20 centesimi - rood en 25 cen
tesimi - groen, echter in ge
heel ander motief dan de hoo-
ge waarden, afgebeeld op blz. 
n. De „Sammler-Woche" van 
5 April 1941 schrijft (op blz. 
81), dat de vertraging der uit
gifte van deze waarden haar 
oorzaak vond in de omstan-

hgheid, dat het zegelbeeld der hooge waarden op den achter-
rond een Duitsch soldaat toonde, die — om tegemoet te komen 
an eischen der symetrie — zijn geweer aan den linker schouder 
Iroeg, wat met toelaatbaar werd geacht en tot wijziging van het 
egeibeeld zou hebben geleid. Wij danken den heer J. H. B r o e k -
1 a n te Amsterdam-Z.-2 voor den wenk, welke hij ons ter zake gaf. 

JOEGOSLAVIË. 
Wegens verhoogmg van het binnenlandsch briefposttarief zouden, 
et ingang van 1 April 1941, aanvullingswaarden van 7, 10 en 14 

mar der koerseerende koning Peter-serie verschijnen. Of, onder de 
orlogs omstandigheden, zulks nog geschiedde, is vooralsnog 
nbekend. 
De serie van vier weldadigheidszegels met toeslag op 1 Mei ten 

ate van het post- en telegraafpersoneel zal wel niet zijn door
egaan. 

KROATIË. 
Blijkens bericht in het ochtendblad van „De Telegraaf" van 
rijdag, 25 April 1941, blz. 1, zal deze jongste der Europeesche 

:aten weldra een serie postzegels uitgeven. 
LIECHTENSTEIN. 
„Heitmaterde" (vaderlandsche grond)-serie van vijf zegels ten bate 

an de ontwikkeling van den landbouw. 

p«*mmp'*«**< 

f LIECHTENSTEIN 

10 Rp. - geelbruin; maïsveld met op den voorgrond een boer, 
e een hoeveelheid mais torst; 
20 Rp. - wijnrood; wijnpers met twee mannen aan den arbeid; 

30 Rp. - blauw; landarbeider, die zijn zeis wet; 
50 Rp. - groen; koe aan drenkplaats met melkster; 

90 Rp. - violet; meisje in nationale kleederdracht. 
Datum van uitgifte: 7 April; ontwerp van den kunstschilder Carl 

Liner te Appenzell; rasterdiepdruk der Imprimerie Courvoisier te 
La Chaux-de-Fonds. De uitvoering is minder fraai dan wij van de 
Liechtensteinsche zegels gewoon zijn. 

N O O R W E G E N . 
De kleuren en beelden der zegels z o n d et r w a t e r m e r k , 

vermeld op blz. 118 zijn de volgende: • 
5 öre - lila; posthoorn; 
7 öre - groen; posthoorn; 

10 öre - groen; leeuw; 
15 öre - olijf; leeuw; 
20 öre - karmijn; leeuw; 
25 öre - donkerroodbruin; leeuw. 
Te verwachten m leeuw-motief op papier zonder watermerk de 

zegels van 30 en 40 öre; later volgen die van 1, 2, 3, 14, 35, 50 en 
60 ore en het luchtpostzegel van 45 öre in de bestaande motieven. 

PORTUGAL. 
Begin Maart verscheen een serie van vier zegels voor vrijstelling 

van briefport voor het Roode Kruis, dat het vorige jaar zijn 
75-jarig bestaan herdacht. Het roode zegel toont een kruis met 

rozen en het opschrift: „75 Anos De Existencia"; hierboven leest 
men de woorden: „Cruz Vermelha Portuguesa 1865—1940", die 
— binnen een kruis — ook op ieder der drie overige waarden 
prijken. Alle waarden vermelden voorts datum en nummer van 
het besluit van uitgifte: „Dec. 29. 708 de 19 - Junho-1939" (op 
het donkergr'ize en groene zegel: „19-6-1939"). Het blauwe zegel 
toont de beeltenis van koning Alphons I (1110—1185), het 
donkergrijze zegel die van koning Johan I (1395—1433) en het 
groene zegel van koning Lodewijk I, (1861—1889), den stichter 
van het Portugeesche Roode Kruis. 
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Bij hetzelfde besluit verschenen nog vier andere Roode Krui^
zcgels met beeltenissen van vrouwen. Al deic zero's toonen in 
den linker beneden of in den rechter bovenhoek een rood, met 
lauweren omkranst kruis. De kleuren dezer zegels zijn: donker 
violet (Mafalda, 1146—1158; gemalin van Alfonso I); donker 
blauw (Dulce, 1175—1198, gemalin van Sancho I); donkergroen 
(Sta. Isabel, 1282—1334, gemalin van Diniz); bruin (Leonor, 1471 
—1525; gemalin van Joäo II). 

ROEMENIE. 
Twee toeslagzegels van 1 Leu  zwart en groen alsmede 

5 Lei  olijfgroen. Het 1 Leuzegel toont het groene 
kruis, overdekt met zwarte tralie; aan de bovenzijde het 
opschrift: ,,Ajutorol", aan de onderzijde ,,Legionär". Het 5 Lei
zegel toont de beeltenis van Codreanu, waaronder diens ver
maning: „Ajutati Fratele Cazutin Nenorocire NuUasa" ( = helpt 
de in het ongeluk geraakte broeders, verlaat ze niet); aan de 
bovenzijde het opschrift: „Ajutorul Legionair". Ontwerp van 
den kunstenaar Cuibul Luchian. Druk van de Fabrica de Timbre 
op wit papier, zonder watermerk; getand. 

„De Tijd" van Woensdag, 23 April 1941, meldt vier aanvul

ü^irrffitic: 

LMmOMAK 
D. B. & F. Z.  III '41; blz. 40. 

lingswaarden van de koerseerende serie met de beeltenis van 
koning Michael I: 20 lei donkerlila; 30 lei  lichtblauw; 40 lei 
 rood en 2 kronen  groen. 

Het ochtendblad van „De Telegraaf" van Donderdag, 8 Mei 
meldt op blz. 2 de uitgifte van een serie van 5 waarden ter gelegen
heid van het gouden jubileum der door koning Carol I geschapen 
Cultuurstichting. De beelden dezer postzegels toonen episoden uit 
geschiedenis der stichting. 

SAN MARINO. 

Van het zegel van 15 C. lilabruin, 
(M. 113) werd de waardeaanduiding 15 in 
zwart met getal „10" overdrukt. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging 

SOVJETRUSLAND . 

Op blz. 119 vermelden wij de uitgifte 
van twee zegels van 30 k. en 45 k., ter her
innering aan de geboorte in 1441 van den 
klassieken dichter A l i s h e r N a v o i uit 
de sovjetrepubliek Oesbekistan (Tasjkent). 
Het woord „Uzbekistans" is abusievelijk 
vóór den naam van den dichter geplaatst. 
Alisher Navoi (Alisjir Newaj  Alisjer 
Nawoj) behoorde tot de intellectueele krin
gen van Oesbekistan en was — ook bij het 
volk — zeer populair. Velen kenden zijn 
verzen uit het hoofd. 

Hieronder beelden wij de drie ontbrekende zegels af dei 
„1 n d u s t r 1 es e r 1 e" omschreven op blz. 78, nl.: 

mm 
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20 k.  blauw; weg naar Tuschino, onder het WolgaMoskwa 
kanaal, met de spoorbrug over het kanaal, waarop een spoortrein 
een vliegtuig in de lucht; 

50  lichtbruin; een maaimachine, werkende op de Kolchozi 
landerijen (gemeenschappelijk landbouwbedrijf); 

1 roebel  groen; naphtaindustrie; naphtatorens, met eei 
bedrijf op den achtergrond. 

Op blz. 119 beeldden wij reeds zes van de acht zegels de 
„a f w e e r s e r i e" af. Hierboven reproduceeren wij de twe 
ontbrekende zegels van 10 en 20 k. Elk zegel heeft in den linke 
bovenhoek het embleem van het Roode Leger. 

5 k.  violet; oefening van den soldaat in het skiloopen; 
10 k.  donkerultramarijn; een matroos van de Roode Vloot 
15 k.  geelgroen; een matroos van de artillerie; 
20 k.  rood; cavalerie; 
30 k.  sepia; soldaten met machinegeweren; 
45 k.  donkergroen op lichtgroen; hindernisspringen 

paiard; 
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50 k. - donkerultramarijn; vliegenier bij zijn vliegtuig; 
1 roebel - blauwgroen; onderscheidingsteeken van een maar

schalk. 
Bovendien verscheen in Januari een nieuw zegel ter waarde 

van 50 kopeken als aanvullingswaarde van de koerseerende dienst-
postzegels. 

Einde Maart verscheen een serie van drie zegels ter herinnering 
aan professor N. E. S h u k o w s k y, den „Vader van het Russische 
vliegwezen". 

15 k. - ultramarijn; portret van professor Shukowsky, om
rand door vliegtuigen; aan de onderzijde is zijn eerste propellor-
constructic afgebeeld. 

30 k. - rood; militaire vliegacademie, die thans zijn naam 
draagt; links boven, in ovaal, het portret van den hoogleeraar; 

50 k. - lilabruin professor Shukowsky, doceerende; op den 
achtergrond een aerodynamische formule. 

Nikölaj Egorowich Shukowsky werd 17 Januari 1847 geboren 
en stierf 17 Maart 1921. Hij was hoogleeraar aan de Universiteit 
te Moskou en verwierf zich een wereldvermaardheid als ge
leerde. Meer dan honderd werken van wetenschappelijken aard, 
geleerde verhandelingen en leerboeken over hydro- en aëro
dynamica en mechanica van zijn hand zijn verschenen, 
shukowsky geldt als een der grondleggers van de hedendaagsche 
aeromechanica en als den „vader van het Russische vliegwezen". 

SPANJE. 
Het Barcelona zegel van 5 ets. 

veianderde van kleur in rood. 
blauw, omschreven op blz. 44, 
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D. B. 6c F. Z. - IV-'41; blz. 53. 

De stad Barcelona bezit het recht om verplichte toeslagzegels 
uit te geven. Op den tweeden verjaardag van haar bevrijding (26 
Januari) verschenen twee blokken (136 X 121 mm.), ieder van vier 
zegels van 5 ets, Barcelona 1940. Het zegelbeeld is zwart resp. 
donkerbruin; de vlag rood/o ian je . Aan de bovenzijde staat boven 
de zwarte zegels in, bruine letters en boven de bruine zegels i n . 
grijze letters: „Segundo Aniversario De La Liberacion De 
Barcelona / Emision Conmemorativa / 26 Enero 1941"; aan de 
ondel zijde leest men: „Donativo de 2,80 Ptas. para la Benaficencia 
Municipal" ( = 2,80 Ptas. ten bate voor het stadsbestuur). Staal-
diepdruk van Oliva de Vilanova te Barcelona; tanding 11, oplage 
50.000; op de rugzijde, linksboven, een zwart controlenummer. 

Van de tuberculose-zegels (zie blz. 78) zijn eenige vellen lucht
postzegels van 10 ets. - lilarose z o n d e r t u b e r e u l o s e -
e m b l e e m ontdekt. 

De oplaag-getallen van deze zegels bedragen: 
10 ets. - violet: 1.500.000; 20 4- 5 cts.: 500.000; 
10 ets. - vhegpost: 1.000.000; 40-f 10 cts.: 2.000.000. 
Bovendien werden eenige exemplaren van het 40 + 10 ets. ge

vonden, die aan den onderrand den naam van de drukkerij: „Fea. 
Nal de Moneda y Timbre" vermelden, welke waarschijnlijk oor
spronkelijk op alle zegels heeft gestaan, doch later weer van de 
platen is verwijderd. 

ZWITSERLAND. 
Op 1 Mei verscheen een serie van 8 luchtpostzegels, uitgevoerd 

volgens een nieuw rotatiediepdruk-procede. De waarden passen 
zich aan bij het tegenwoordig geldende tarief voor de luchtpost. 
De zegels toonen landschappen in de vier taalgebieden: 

ïïmmmmm^ 

Dienstvoorschrift Zwitsersche P.T.T. nr. 75 - 1941, blz. 92. 

30 Rp. - lichtblauw; Jungfrau; 
40 Rp. - grijs; Valais; 
50 Rp. - olijfgroen; Le Léman; 
60 Rp. - geelbruin; Alpstein; 
70 Rp. - violet; Ticino; 
1 Fr. - blauwgroen; Vierwaldstättermeer; 
2 Frs. - bruinrood; Engiadina; 
5 Frs. - donkerblauw; Churfirsten. 
De prijs per serie bedraagt Fr. 10.50. 
De ontwerpen zijn van Albert Yersin, graveur en etser in PuUy 

(Vaud). De in lengteformaat uitgevoerde zegels werden aan de 
postzegeldrukkerij der P. T. T. op ehamoiskleurig, met blauwe 
en roode vezels vermengd postzegelpapier gedrukt, in vellen van 
50 exemplaren. Afmetingen der zegels 29 X 24 mm.; afmetingen 
dei" zegelbeelden 26 X 21 mm. 

De luchtpostzegels der nog geldige uitgiften worden aan de 
postkantoren zoo snel mogelijk opgebruikt, om ze uit den koers 
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te doen verdwijnen; daarom worden, zoolang er nog overschotten 
van deze oude uitgiften voorradig zijn, de nieuwe luchtpost
zegels slechts op uitdrukkelijk verlangen verkocht. 

Sedert 1939 worden speciale „Vellen postzegels voor verzame
laars" uitgegeven, die de philatelisten in de gelegenheid stellen op 
gemakkelijke wijze de volledige serie van een uitgifte te ver
krijgen, De hier bedoelde serie is onder no. 25 aan de Afdeeling 
„Postzegels" der P.T.T. te Bern verkrijgbaar. • 

Op 21 Maart verscheen een 
fraai zegel van 10 Rp. „ter uit
breiding van de cultures in 
1941". Deze uitgifte geschiedde 
juist op lentedag, om ons op 
dien datum aan de belangrijk
heid van dit nationale werk te 
herinneren. Het zegel, in leng
teformaat, brengt een boer uit 
het kanton Tessino achter een 
ploeg in beeld; in den linker 
bovenhoek leest men het jaar
tal 1941. Ontwerp van Aldo 

Patocchi te Mendrisio; tweekleurige heliographie — bruin en 
chamois — lengteformaat 41 X 26 mm., in vellen van 25 exem
plaren, druk van Courvoisier te La ChauxdeFonds op wit, met 
groene en bruine vezels vermengd papier. De zegels worden van 
21 Maart tot einde April, of zoo lang de voorraad strekt, aan alle 
postkantoren ä 10 Rp. verkocht, in plaats van de gewone 
frankeerzegels, tenzij men uitdrukkelijk andere zegels verlangt. 
Geldigheidsduur voor binnen en buitenlandsche frankeering tot 
en met 31 December 1941. Verzamelaars kunnen dit zegel 
bestellen bij de Afdeeling „Postzegels" der P.T.T. te Bern. 

In verschillende nieuwsbladen zagen wij — helaas — afbeel
dingen van de Pestalozzizegels, besproken op blz. 121. Wij 
reproduceeren het motief dezer zegels opzettelijk niet in ons 
Maandblad, daar zij geen postzegels zijn. 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 w a a r d e , doch zijn „ p r e n t j e s", 
die naast een gewoon frankeerzegel worden geplakt. 

Ter herinnering aan den dood van D a n i ë l J e a n r i c h a r d , 
den stichter van de Zwitsersche horlogeindustrie, twee honderd 
jaar geleden, gebruikte het postkantoor te Locle van 1 Maart 
tot 30 Juni een speciaal stempel. 

ZWEDEN. 
Twee zegels: 15 ore  bruin, twee en driezijdig getand en 90 

öre  lichtblauw, tweezijdig getand, verschenen op 11 Mei ter 
gelegenheid van het vierde eeuwfeest der eerste bijbelvertaling 
in de Zweedsche taal. De zegels brengen in beeld het oogenblik, 
waarop de hervormers aan koning Gustaaf Wasa den juist gereed 
gekomen Zweedschen bijbel aanbieden. Gravure van Sven Éwert, 
naar een fresco van J. G. Sandberg omstreeks 1830—'40 in de 
grafkapel van Gustaaf in den dom te Upsala. 

Met de hand geschreven, in het Zweedsch vertaalde deelen van 
den bijbel bestonden reeds in de middeleeuwen. De eerste, vol
ledige bijbelvertaling: „Biblia pa Sewensko", verscheen pas 
1540—'41 in druk te Upsala. 

Hoewel de namen der vertalers niet worden genoemd, mag 
men gevoegelijk aannemen, dat de Zweedsche hervormers, de 
gebroeders Olaus en Laurentius Petri daarbij een hoofdaandeel 
hebben vervuld. De eerste was predikant te Stockholm, de laatste, 
de feitelijke leider van het werk, aartsbisschop te Upsala. 

Deze eerste bijbelvertaling was van overwegend belang voor 
het godsdienstige en culturecle leven van het Zweedsche volk. 
Eeuwenlang werd de christelijke leer in den kernachtigen en 
waardigen vorm dezer bijbelvertaling, geslacht na geslacht, in 
kerk en huisgezin verkondigd. De latere bijbelvertalingen der 
koningen Gustaaf Adolf (1618), van Karel XII (1703) en Gustaaf 
V (1917) verschilden weinig van de oorspronkelijke. De beteekenis 
van de eerste, volledige bijbelvertaling kan nauwelijks worden 
overschat. Het gebruik van vreemde woorden werd zorgvuldig 
vermeden; daarentegen verrijkte Laurentius Petri zijn moedertaal 
met veel eigen scheppingen. Olaus was een meester in stijl. Geen 
andere letterkundige arbeid heeft ooit zulk een diep ingrijpenden 
invloed op alle volkslagen gehad. De eerste Zweedsche bijbel
vertaling heeft grooten invloed gehad op de verdere ont
wikkeling van de Zweedsche taal. 

De heer W. A m o n s te Zaandam meldt ons de verschijning 

van een 25 öre zegel  oranje, met de beeltenis van koning 
Gustaaf V. Aan den heer A m o n s onzen dank voor deze mede
deeling. 

II. OVERZEE. 
ALGIERS. ' 
Serie van drie waarden met hetzelfde zegelbeeld van een Algiersch 

landschap: 30 centimes  blauw; 70 centimes  donkerbruin; 
1 franc  karmijn. („De Tijd" van 23 April 1941). 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van de volkstelling op 1 September 1940 zouden 

herinneringszegels worden uitgegeven, die echter niet tijdig gereed 
waren en eerst 14 Januari in koers kwamen. 

De p o s t z e g e l van 400 RS.  blauw/rood, hoogteformaat, 
toont het kalenderblad van 1 September 1940, gestoken op een 
zuil. Boven het zegelbeeld de woorden: „Brasil Correio"; onder het 
zegelbeeld de waardeaanduiding: „RS. 400", op het kalenderblad 
het opschrift: „Septembro 1 Domingo/1940 — Dia Do 5 ° . / 
Recenseamento / Geral Do Brasil" ( = 1 September Zondag 1940 — 
dag van de algemeene volkstelling in Brazilië). Het cijfer 1 en het 
woord „Recenseamento" zijn in rood gedrukt. 

^^Hi,,„ mm. 

D. B. & F. Z. 
IV '41; blz. 53. 

wMkwixmm 
D. B. & F. Z.  IV '41; 

blz. 53. 

De l u c h t p o s t z e g e l 1200 RS.  donkerbruin, lengteformaat, 
toont een wereldbol, waarop de kaart van Brazilië, welke hel 
verlicht wordt door een stralenbundel, die van een vijfhoekige 
ster in den rechter bovenhoek uitgaat. Links van deze ster het 
woord „Brasil". In een halven cirkel rechts om den wereldbol de 
woorden: „Palavra De Ordem Do Brasil"; onder den wereldbol 
leest men: „Ajude A Fazer O Censo" ( = Parool van Brazilië: 
Help de volkstelling slagen). Het doet nog al komisch aan, dat die 
raad vier en een halve maand te laat kwam, toen men al lang 
uitgeteld was ! 

Beide zegels zijn ontworpen door Benedicto Silva, den directeur 
van de commissie voor de volkstelling en gedrukt door de Casa da 
Moeda in vellen van 60 exemplaren, de postzegel in boekdruk, de 
luchtpostzegel in staaldiepdruk op papier met het watermerk: 
„Casa I Da' f Moeda | Do f Brasil |". 

CHINA. 
Op blz. 80 hebben wij verschillende voorloopige uitgiften gemeld, 

die men het beste met S h a n g h a iuitgiften zou kunnen aandui
den. Intusschen zijn ook in andere provincies een groot aantal 
soortgelijke voorloopige uitgiften van 3 cents verschenen met 
gelijksoortige opdrukken, die echter onderling in type en grootte 
verschillen. 

A n h w e i : 3 / 5 cents  olijf; tanding 14; Dah Tung, zonder 
watermerk; 

H o n a n : 3 / 5 cents  groen; tanding 14; Dah Tung, zonder 
watermerk en 3 / 5 cents  olijf; tanding 123^; Chung Hwa, 
zonder watermerk; 

H u n a n : 3 / 5 cents  olijf; tanding 12K; Chung Hwa, zonder 
watermerk; 

K i a n g s i : 3/5 cents  olijfgroen; tanding 14; Dah Tung, 
zonder watermerk en 3 / 5 cents  groen; tanding 14; Dah Tung, 
met watermerk; 

K i a n g s u : 3 / 5 cents  olijf; tanding MVi; Chung Hwa, 
zonder watermerk; 

T s c h e  K i a n g : met rooden opdruk; 3 / 5 cents  lichtolijf
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groen; tanding 14; Dah Tung, met watermerk en 3 / 5 cents 
groen; tanding 14; Dah Tung, met watermerk; 

T s c h u n gK i n g: 3 / 5 cents  olijfgroen; tanding 14; Dah 
Tung, zonder watermerk en 3 / 5 cents  donkergroen, tanding 
14, Dah Tung, zonder watermerk; 

S z e t s c h u a n : 3 / 5 cents  olijf groen; tanding 14; Dah Tung, 
zonder watermerk. 

De opdrukken zijn zwart; alleen bij T s c h eK i a n g rood. 
De koerseerende zegels der Sun Yat Senserie werden zoowel 

door de Chung Hwa Book Co. als door de Dah Tung Book Co. 
gedrukt. Zoo vei scheen, naast het 20 dollarzegel der Dah Tung 
Book Co., een 20 dollarzegel der Chung Hwa Book Co., die onder
ling niet alleen in kleur verschillen, maar ook in tanding en 
geheim teeken. Het nieuwe 20 dollarzegel der Chung Hwa Book 
Co. is bruinkarmijn / blauw; tweekleurendiepdruk op papier 
zonder watermerk, tanding 12K. 

Ook verschenen, zoowel van de Chung Hwa Book Co. als van de 
Dah Tung Book Co. op papier zonder watermerk 8 centszegels, 
die zeer duidelijk onderling verschillen in kleur, Chineesche letter
teekens en tanding. Het 8 centszegel der Chung Hwa Book Co. 
IS olijf groen, tanding 1234, dat der Dah Tung Book Co. olijf, 
tanding 14—14J^. 

Van de martelaarsserie verschenen de volgende nieuwe waarden 
m diepdruk der Commercial Press Ltd., Hongkong, op papier 
z o n d e r watermerk: 

IVi cents  lila; 
3 cents  bruin; 
8 cents  donker roodoranje; 

13 cents  blauwgroen; 

15 cents  donker lilabruin; 
(Liao Chung Kai); 

17 cents  donkerolijf; 
20 cents  licht ultramarijn; 
40 cents  oranje. 

Het 15 centszegel dezer martelaarsserie is nieuw; de Pekinger
druk kende deze waarde niet. Het 20 centszegel veranderde van 
kleur: bruinkarmijn in licht ultramarijn. 

Voorts verschenen op papier m e t watermerk „Ju" in Chineesche 
letterteekens: 234 cents  lila; 3 cents  bruin en 15 cents  donker 
Hlabruin: Liao Chung Kai. 

Op 27 Februari verscheen in Shanghai een serie van 12 waarden 
van geheel nieuw motief. De zegels toonen de beeltenis van dr. 
Sun Yat Sen; boven het zegelbeeld het hoogwaardigheidsembleem: 
een zon met twaalf stralen; staaldiepdruk op papier zonder water
merk : 

3^ cent  zwartbruin; 
1 cent  donkeroranje; 
5 cents  olijf groen; 
8 cents  roodoranje; 

10 cents  smaragdgroen; 
17 cents  donker olijf; 
25 cents  purper; 
30 cents  rood; 
50 cents  donker blauw; 
1 dollar  donkerbruin/zwart; 
2 dollars  blauw/zwart; 
5 dollars  karmijnrood/zwart. 

Wat de ingewikkelde stof van deze Chineesche uitgiften aangaat 
verwijzen wij voor verdere inlichtingen naar de „Deutsche Brief
marken und FlugpostZeitung" van April 1941, no. 138, biz. 54 
en 59, alsmede naar het „Illustriertes Briefmarken Journal" van 
begin April 1941, no. 7 (1495), blz. 60. 

CHILI. 
Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de stichting der 

stad Santiago door Don Pedro de Valdivia werden vijf jubileum
zegels uitgegeven, waarvan vier in hoogteformaat, met de beelte
nissen van mannen, die zich voor de stad verdienstelijk hebben 
gemaakt en één zegel ( | 1.80) in lengteformaat. 

Boven het zegelbeeld leest men de woorden „Correos De Chile"; 
onder het zegelbeeld der hoogteformaatzegels den naam van den 
afgebeelden persoon, de jaartallen ,,1541—1941" en de waarde
aanduiding: 

10 Cts.  wljnrood; hoogteformaat; C. Henriquez (1769—1825); 
40 Cts.  donkergroen; hoogteformaat, Valdivia ( 1497—1553), 

den veroveraar van Chili en den stichter van Santiago; 
1,10 Pesos  lakrood; hoogteformaat; Vicuna Mackenna (1831 — 

1886), historicus en intendant der provincie Santiago; 

D. B. & F. Z.  IV'41 
blz. 54. 

mmmmm 
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I. B. J.  I V  1 / ' 4 1 ; blz. 59. 

3.60 Pesos  donkerblauw; hoogteformaat; de historicus Diego 
Barros Arana (1830—1907); 

■i 

D. B. & F. Z.  IV '41; 
blz. 54. 

1.80 Pesos  blauw; lengteformaat; groot zegel; het oogenblik 
\ an de in bezit neming des Rijks en der stichting van Santiago. In 
den linker bovenhoek de woorden „Correos De Chile"; in den 
linker benedenhoek de waardeaanduiding; onderschrift: „IV
Centenario De La Fundacion De Santiago" (=; 4e eeuwfeest der 
stichting van Santiago). 

Staaldiepdruk van de Talleres de Especies Valoradas, Santiago op: 
papier met watermerk (meervoudig wapenschild). 

COSTA RICA. 

1̂ 

I. B. J.  IV1 / M l ; blz. 62. 
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De 111. Briefm. Journal no. 7 / ' 4 1 publiceert twee opdrukken van 
1 5 / 4 5 centimos  zwartlila, ruïnen van Ujarras (M. 139); de een 
toont het getal „15" in omrand ovaal, links boven het zegelbeeld; 
in de onderste helft der omranding staat het woord „ c e n t i m o s " 
gedrukt. De andere toont het getal „15" links boven het zegel
beeld, de afkorting „Cts." rechts daarboven, terwijl de vroegere 
waardeaanduiding (45) dubbel geblokt is doorgehaald. 

Postzegel en luchtpostzegelseries ter gelegenheid van den „Dag 
der Gezondheid" op 2 December 1940, met tweeregelige opdruk; 
„Dia Panamericano De La Salud / 2 Deciembro 1940". De post
zegels toonen een vrouwenfiguur met schild en zwaard; aan haar 
voeten speelt een kind. De luchtpostzegels toonen een vliegtuig 
boven het DuranSanatorium. Feitelijk waren deze postzegels 
oorspronkelijkbestemd om uitgegeven te worden ter gelegenheid 
van het congres voor kindervoorzorg; toen zijn ze echter niet 
verschenen. 

P o st z e g e 1 s: 
5 centimos  groen (300.000); 

10 centimos  rood (300.000); 
20 centimos  blauw (50.000); 
L u c h t p o s t z e g e l s : 
10 centimos  rood (200 000); 
15 centimosviolet (100.000); 
25 cent imosblauw (50.000); 
35 centimos  bruin (50.000); 
60 centimos  groen (30.000); 
CUBA. 
Op 17 Mei 1940, ter herinnering aan den sterfdag van den dichter 

José Maria Heredia, zouden twee luchtpostzegels worden uit
gegeven, die eerst 27 December d.a.v. verschenen. Het 5 centavos
zegel  groen (250.000) toont links het borstbeeld van den dichter 
en rechts een pahnbosch, ter herinnering aan zijn werk „Las 
Palmas Deliciosas. Het 10 centavoszegel  lichtblauw (250.000) 
bedoelt een herinnering aan zijn gedicht „Niagara Ponderoso" en 
toont rechts van het borstbeeld des dichters den Niagarawaterval. 
Kleuren  staaldiepdruk op wit papier, zonder watermerk, 
tanding 10. 

40 centimos 
55 centimos 

(10.000). 

bruin (20.000); 
geeloranje 

75 centimos  olijfbruin 
(20.000); 

1,35 colon rood (5.000); 
5 colones  bruin (2.000); 
10 colones  purper (1.500). 

4»««S«#*Si»«''«»»'i,*:#»«pa¥«si^«#W& 

I. B. J.  I V  1 / ' 4 1 ; blz. 62 I. B. J.  IV1 / ' 4 1 ; blz. 62 

Toeslag zegel van 1 centavo  blauw, ten bate van de tuberculbse 
bestrijding. Het zegel brengt een vrouwengestalte in beeld met in 
haar linkerhand een schild. Aan haar rechterzijde twee spelende 
kinderen. In den rechter benedenhoek de woorden „Pro / 
Hospiiales / Infantiles / Consejo / Nacional / De / Tuberculosis". 
Kleurenstaaldiepdruk op blauwachtig papier, met watermerk 
„ster", tanding 10. 

DAHOME. (Fr., aan den Golf van Guinee; Afrika). 
Serie van 32 stuks in 5 verschillende motieven: 
a. Inboorling in punter: 
2 c .  rood; 3 c .  blauw; 5 c .  paars; 10 c.  groen en 15 c. 

zwart. 

mmmmmtmmmmm 

b. Paalhutten: 
20 c.paars; 30 c. 

zwait ; 70 c.  violet. 
lila; 40 rood; 50 c.  groen; 60 c. 

30  bruinpaars; 1 fr. 40 

groen; 10 fr.  donker

blauw; 20 c.  geelgroen; 
c.  blauwgroen; 1 franc 

c. Prauw: 
80 c.  zwart; 1 francs  paars; 1 fr 

 groen; 1 fr. 50  rood; 2 fr. geelbru 
d. Groote inboorlingenkop: 
2 fr. 50  blauw; 3 fr.  rood; 5 fr. 

paars; 20 fr.  zwart. 
P o r t z e g e l s . 
e. Inlandsche vrouw: 
5 c .  zwart; 10 c.  wijnrood; 15 c. 

30 c.  oranje; 50 c.  bruinpaars; 60 
 rood; 2 fr.  geel; 3 fr.  paars. 

Aan den heer G. J. P e e i e n te 'sGravenhage dank voor zijn 
mededeelingen ter zake. 

DOMINICAANSCHE REPUBLIEK (Groote Antillen, N van 
Venezuela). 

Postzegel van '/, centavo  karmijnbruin en vleeschrood, met 
een afbeelding van het militaire hospitaal van professor Marion. In 
den linker bovenhoek het opschrift: „Hospital Militair / Prof. 
Marion. In den rechter bovenhoek het woord „Correos", aan de 
onderzijde den landsnaam en de waardeaanduiding; kleur  steen
druk, op wit papier, zonder watermerk; tanding I I K . 

I l 
L ^ ^ 

I V m ^ K 

1 
^ ^ ■ 1 

I. B J.  I V  1 / ' 4 1 ; blz. 60. I. B. J.  I V  1 / ' 4 1 ; blz. 61. 
Dienstzegel van 8 centavos  karmijn, met zwart wapenmotief, 

lengteformaat; Rijkswapen; aan de bovenzijde leest men den 
landsnaam; aan de onderzijde „Prima Valores Declarados" met de 
waardeaanduiding; links — van boven naar onder — „Servicio" 
en rechts — van boven naar onder — „Interior"; kleur  steen
druk op wit papier, zonder watermerk ,tanding l\'A. 
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KAMEROEN (Fr. mandaatgebied aan de Golf van Guinee, 
Afrika). 

M É M M É M * 

Serie van elf luchtpostzegels in drie ver
schillende motieven: 

a. vliegtuig; op den achtergrond een kaart 
met de luchtlijnen van Vouri naar Mangoa, 
Douala en Edea; 

25 c.  rood; 50 c.  groen; 1 franc 
violet. 

b. watervliegtuig: 

: teAMEBOVN ■̂STTTS 

MÉ«É*ÉÉÉ*ÉM*tM*ÉAU«*M 

wmmmmmmmmmmm 

iütÉlÉMi* 

7 francs  violet; 
12 francs  oranje; 
20 francs  rood. 

2 francs  olijf groen; 
3 francs  bruin; 
4 francs  blauw; 
6 francs  groen; 

c. vliegtuig boven schepen in de haven: 
50 francs  donkerblauw. 
Aan den heer G. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage onzen dank 

raor diens inlichtingen. 

MAROKKO (SPAANSCH). 
Het toeslagzegel van 10 cts., afgebeeld op blz. 122, verscheen 

hans ook in karmijnrose kleur. 

O R C H H A (Br. Indische Vazalstaat). 
Serie van twaalf postzegels met de beeltenis van den Maharadja 

n ovaal; de elf annaswaarden zijn gelijk en gelijkvormig; de 
■upiewaarde is van grooter formaat en verschilt in motief van 
Ie annaswaarden. Boven het zegelbeeld leest men „Postage & 
Revenue", tweekleurensteendruk op wit papier, tanding 13 3^, 
espect. 13^:14 . 

Vi Anna  lilabruin; 2 
>2 A.  geelgroen; 2} 
% A.  ultramarijn; 3 

1 A.  rood; 4 
l>i A.  blauw; 8 

Annas  rood; 
A.  blauwgroen; 
A.  grljsviolet; 
A.  grijsblauw; 
A.  roselila; 

13 lila; 1 Rupie  grijsgroen. 
PERU (W.kust Zuid Amerika). 

fWnVS nt FMW 

Ä^^P! 
^'ï'! 
KÖi 

  ■ > 

Habilüada 

5 
ds. 

D. B. & F. Z.  IV'41; blz. 55. 
Het zegelbeeld van 10 cent.  karmijnrood, der uitgifte 1938, 

iet een kaart der autowegen in Peru (M. 359) verscheen met drie
"egeligen overdruk'. „Habilitada / 5 / ets. 

T O G O (Fr.; aan de Golf van Guinee; Afrika). 
Serie van 33 stuks in 5 motieven: 
a. Twee negerinnen aan den arbeid bij een stampvat: 
2 c .  violetbruin; 5 c .  rose; 
3 c .  geelgroen; 10 c.  blauwgroen; 
4 c .  bruinzwart; 15 c.  roodbruin. 

ir 
: ■ 

il 
Rf m 
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45 c.  groen; 
50 c.  bruinrood; 
60 c.  lila. 

1 fr. 40  roodbruin; 
1 fr. 60  oranjerood; 
2 fr.  blauw. 

b. Riviergezicht: 
20 c.  lila; 
25 c.  ultramarijn; 
30 c.  bruinzwart; 
40 c.  karmijn; 
c. Boogschutters op jacht: 
70 c.  zwart; 
90 c.  violet; 
1 franc  geelgroen; 
1 fr. 25  karmijnrose; 
d. Kop van een negerin met halssnoer: 
2 fr. 25  blauw; 5 fr.  rood; 
2 fr. 50  rose; 10 fr.  lila; 
3 fr.  violetbruin; 20 fr.  zwart. 
P o r t z e g e l s : 
e. Masker. 

5 c .  bruinzwart; 30 c.  bruin; 
10 c.  geelgroen; 50 c.  olijf groen; 
15 c.  karmijnrose; 60 c.  violet; 
20 c.  blauw; 1 fr.  lichtblauw. 
Voor een afbeelding van de portzegels zie het avondblad van 

de N. R. C. van Zaterdag 19 April 1941, blz. 2. 
Aan den heer G. J. P e e 1 e n te 'sGravenhage onzen dank 

voor de inlichtingen omtrent de postzegels. 
VENEZUELA. 
Het SimonBolivarzegel, omschreven op blz. 123, werd ge

volgd door een SimonBolivarserie van vijf waarden: 
5 centimos  blauwgroen; gedenkteeken voor Simon Bolivar, 

met de urn van diens asch; 
10 centimos  karmijnrose; bed, waarin Simon Bolivar te 

Caracas werd geboren; 
15 centimos  olijf; doop van Simon Bolivar; 
3714 centimos  blauw; tuin met granaatappelboomen van het 

geboortehuis van Simon Bolivar; 
50 centimos  violet; opstand in 1812. 
Staaldiepdruk van de American Bank Note Company. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

^ ■ ^ H W W W P W 
3 cents  lila ter gelegenheid 

van het 150jarig bestaan van 
StatehcodVermont. 

Aan den heer G. J. P e e 1 e n 
te 'sGravenhage dank voor diens 
inlichtingen ter zake. 

W. G. d. B. 
M ^ i ^ ^ ^ « * * 
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Nederland 
en 

Overzeesclie 
Gewesten 

NEDERLAND. 
De nieuwe zegels. 
De tweede helft van de nieuwe serie is op 16 April verschenen, 

in de waarden: 

f ïEOERyikND 

SsfEwt^' 
■MtM r̂iUM 

10 cent violet, 
12 i4 cent ultramarijnblauw, 
15 cent lichtblauw, 
20 cent lichtblauwviolet, 
223^ cent donkerolijf groen, 
40 cent heldergroen. 

De officieel opgegeven kleuren (b.v. ijsblauw voor de 15 cent, 
bladgroen voor de 40 cent) zijn geen in de philatelic bekende 
kleurbenamingen, vandaar dat wij ze door meer gebruikelijke 
vervangen hebben. 

De teekening van de nieuwe waarden is gelijk aan die van de 
op 1 April verschenen zegels. Alleen het duifje vertoont zich in luts 
verschillende gedaanten. Dat van de 20 en 40 cent heef; een vee' 
langere hals dan van de 22J4 cent; op de 1234 cent heeft het cca 
bijzonder klein oog. 

Zeer merkwaardig is, dat van deze nieuwe zegels (of wij 
moeten ons erg vergissen) geen woord in de Dienstorders is 
verschenen, terwijl nieuwe uitgiften anders uitvoerig worden 
vermeld. 

De nieuwe waarden zijn eveneens gedrukt in vellen van 200 zegels, 
watermerkpapier, kamtanding 123^:1334, rotogravure, oplaagletters 
op boven en onderrand, telnummers op de zijranden, dubbele 
lijn om het geheel. 

De 734 cent verscheen ook in rotatiedruk; bij deze oplaag staan 
de zegels „op hun kop", d.w.z. met de basis naar rechts, terwijl 
pverigens alle waarden de basis naar links hebben. 

Het is anderen — evenals ons — opgevallen dat de 7i4 cent zich 
slechter laat plakken dan vroeger; dit is waarschijnlijk een oorlogs
gevolg. 

Nieuwe rollen 7 3 4 + 2 3 4 cent. 
De nieuwe rollen voor postzegelautomaten zullen worden uit

gegeven in dezelfde samenstelling ajs de thans in gebruik zijnde, 
nl. afwisselend zegels van 7% en 234 cent. De 734 cent is bruin
karmijn, de 2 34 cent is groen, dezelfde kleuren dus als van de 
zegels uit de gewone vellen. 

Alleen zal dan de nieuwe groene 2i4 cent in lotc 'avure zijn 
gedrukt, terwijl die uit de vellen in offsetdruk is. 

De komende Zomerzegels. 
Over de aanstaande serie zomerzegels 1941 kunnen wij reeds 

enkele gegevens mededeelen. De zegels zullen op 29 Mei verschijnen 
en verkrijgbaar zijn tot 10 October a.s. De serip zol uit vijf waar
den bestaan, waarschijnlijk dezelfde waarden en to^^hgen als de 
laatste kinderzegels. 

Twee waarden zijn gegraveerd door Kuno Brinks. De 'serie zal 
de afbeeldingen van twee medici bevatten, n.1. van Ingenhousz, die 
na Van Swieten in Weenen is geweest, en van een militairen arts, 
den uitvinder van het gipsverband. 

Nieuwe etsingnummers (serie April 1941). 
5 cent A 
7'A cent A 

10 cent A 
1214 cent A 
15 cent A 
1734 cent A 
20 cent A 
2234 cent A 
25 cent A 

L 1, R 1. 
1 (rotatiedruk), 2 L, 2 R, L 
L 1, R 1. 
L 1, R 1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

3, R 3. 

30 cent A: 1. 
40 cent A: 1, 2. 
50 cent A: 1. 
O p d r u k s e r i e . 
40 cent B: groen etsingnummer 3, géén opdruknummer. 
Waarschijnlijk is een aantal vellen gedrukt zonder het opdruk

nummer, terwijl later op de cylinder het reeds bekem'e opdruk
nummer 2 is geëtst. 

Nieuwe offsetplaatnummers. 
13^ cent K: 401. 
De rolzegels 734+234 cent. 
Van de rolzegels 734 en 23^ cent is een nieuwe drukcylinder ir 

gebruik genomen; wij ontvingen althans een rolgedeelte dat n i e i 
de kleine afstand vertoonde, beschreven op blz. 17 van he 
Januarinummer. De kleur van deze zegels is geheel als van d( 
velzegels; de rol vertoont niet na elke 20 zegels een paartje dat iet 
donkerder van kleur is en iets hooger staat. 

De heer ir. H. J. W. Reus heeft de afstanden nagemeten; di< 
tusschen de zegels varieeren van 2,7 tot 2,85 mm., die tusschen di 
opdrukken van 3,6 tot 3,8 mm. 

De heer Blok van Laer te Bussum toonde ons een paartje 
734 + 2% cent met een horizontale zwarte streep over beidi 
zegels. Uit dezelfde automaat heeft hij meer dergelijke zegel 
verkregen. Vermoedelijk een verontreiniging van de drukcylindei 

Dubbel papier. 
De heer J. Beukema te Groningen zond ons ter inzage twee rijei 

van een vel van de (thans ingetrokken) 734 op 3 cent, die oj 
dubbel papier waren gedrukt, de plaats waar twee „eindelooze" 
rollen papier aan elkaar zijn geplakt. De nieuwe papierrol begin 
in het midden van een rij zegels. Zou men de beide lagen losweeker 
dan kreeg men een rij zegels, die slechts voor de helft gedrukt was 
met een blanco strook ter hoogte van 134 zegel eraan vast. Al 
bijzonderheid komt in den zijrand het'knipteeken voor, een teeke: 
dat men ter drukkerij de aanhechtingsplaats h.'cft willei 
kenmerken. 

Afwijkingen Courzegels. 
Een mooie verzameling misdrukken van het Courzegel van 73

cent, laatste emissie, Ie druk, zagen wij van den heer A. .]. vai 
Hoorn te Doesburg. Op de op een na laatste verticale rij van eei 
vel zijn de laatste letters van lederen regel van den opdruk weg 
gevallen, zoodat men leest „Cour Pe / Manent / de jus t ic / Int 
/ Nationa (of National)". Op de naburige zegels is de opdru 
normaal. Maar niet .Heen deze rij zegels, ook de tweede rij va 
links vertoont hier en daar hetzelfde beeld. Andere fouten, zooa 
Inter zonder streej^je en N.'.lionaIf, evenals andere verminkinge 
van de laatste letters, kc^lcn hier en daar verspreid op het 
voor. 

De heer Van Hoor'i toonde ons verder Me vier waa'den 
de laatste emissie, Ic druk, met het ontbtekende streepje a .itt 
Inter. 

Rentezegel als postzegel gebruikt. 
Van den heer J. F. Mani te Rotterdam zagen wij een fragmc 

van een (zaken) briefkaart, afgestempeld Rotterdam 28.VII 
1923, die inplaats van een postzegel een rentezegel 'j.i 714 eer 
draagt. De posterijen hebben blijkbaar dit zegel zonder bezware 
a's postzegel geaccepteerd. 

Poftverkeer met Frankrijk. 
Het postve keer met het bezette gebied van Frankrijk en 

bezette Kanaaleilanden Jersey en Guernsey is, zoowel voor hc 
verkeer naar als van dit gebied, hersteld. 

Toegelaten zijn gewone en jangeteekende brieven, met 
zondering van briefoakjes. Het pakketpostverkeer is nog ni 
hervat. 

De verzender dient op tendingen naar Frankrijk het depart 
ment, waarin de plaats van bestemming is gelegen, aan te geven. 

\ / NEDERLANDSCHINDIE. 
De 40 en 50 i.ent met watermerk. 
Wij willen nog even de aandacht vestigen op het vergadering 

verslag van de H. Ph. V. oo blz. V van het vorige nummer. Daar 
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wordt gezegd, dat van o f f i c i e e 1 e zijde is verklaard dat van 
de zegels met watermerk voor Ned. Indië van 40 cent, 50 cent en 
1 gld. die van 40 cent en 1 gld. wel degelijk naar Indië waren 
verzonden en dat de anderen, wanneer de omstandigheden dit 
toelaten, zullen volgen. 

In N. O. I. verscheen een postzegel van 10 c. rood in het Konin-
ginne-motief der uit den koers genomen uitgifte Nederland 1940. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1901). 

Ned.-Indië. 
In zake de a f s t e m p e l i n g e n meldt de heer D. Mulder, dat 

„1 a n g s t e m pe 1 s" alleen worden verstrekt aan halten, waar 
geen post- of hulpkantoor is gevestigd. De brieven moeten woren 
gestempeld aan het postkantoor, waaronder die halten ressorteeren. 
Daar echter de afstempeling veelal door inlanders geschiedt, 
gebeurt het meermalen dat het zegel wordt vernietigd met den 
langstempel, die feitelijk alleen op den omslag behoort te komen. 
Hiervan wellicht later meer. 

Suriname. 
Bij opdrukken is alles mogelijk, ja zelfs bij de Surinaamsche, al 

zijn die, langs stereotypischen weg verkregen, schijnbaar 
onmogelijk. Niettegenstaande dien „onfeilbaren" weg, werd een 
zegel voor „50" cent verkocht, dat „O" cent waarde had ! De heer 
D. E. Schreuders toonde ons nl. O Cent, zwart, op ƒ 2.50, oranje 
en groen. 

Van dit zegel is de gom niet weggewasschen, zoodat alleen aan 
eenig toeval, vermoedelijk een stuk papier ter plaatse aanwezig, 
dit gebrek te wijten is. 

Frankrijk. 
Het nieuwe 15 c.-zegel (de zittende vrouwefiguur met rol, waarop 

„Droits de l'Homme") bestaat niet in twee drukken, zooals reeds 
gezegd, toch schijnt het aldus te zijn, doordat men exemplaren 
vindt met de „ 1 " vallende op de randlijn, en anderen, met die „ 1 " 
meer of min ervan verwijderd. De oorspronkelijke matrijs geeft 
het eerstgenoemde aan. Hiervan werden de cliché's gemaakt. Het 
schijnt dat men de fout — het was een „fout", want de „ 1 " ver
deelde de randlijn in tweeën, daar zij juist erop viel — bemerkte 
bij de levering van de proefdrukken, want men herstelde haar, door 
bij elk cliché afzonderlijk tusschen rand en cijfer iets af te vijlen 
van het streepje der „1" . Van die eersten zijn er op elk vel — 6 
blokken van 50 stuks — 5 te vinden, zoodat blijkbaar eenige 
:liché's niet werden verbeterd, terwijl de andere verscheidenheden 
opleveren, daar de afstand moet verschillen. Wenscht men nu de 
overdrevenheid te doen overslaan tot algeheele dwaasheid, dan 
dringe het specialisme op bijeenbrenging dezer variëteiten aan ! 

Waarschuwing. 
Aan „Berliner Tageblatt" van 7 Januari ontleen ik eene waar-

ichuwing van heer R. Golde, Dresden, ten beste van allen. 
In vakbladen onzer liefhebberij biedt (of bood ?) een B o s n i s c h 

landelhuis 3000 goede en zeldzame zegels aan voor 30 Mark. Een 
Dostenrijksch officier verzocht om nadere beschrijving. Bij ont-
irangst ervan bleek het hem, dat werkelijk ook betere zegels aan-
;eboden werden en hij zond het verlangde bedrag. Niet weinig 
verbaasd was hij, in plaats van de gewenschte en aangeboden zegels 
; e n . . . . Fransch kookboekje ter waarde van ongeveer 20 centimes 
;e ontvangen. Met behulp van een Berlijnsch philatelistisch 
nstituut en het consulaire agentschap ontdekte hij, dat eene 
n t e r n a t i o n a l e o p l i c h t e r s b e n d e de advertentiën had 

loen plaatsen en reeds talrijke slachtoffers gevonden heeft. Als 
chuldige wordt dan aangewezen e e n . . . . twaalfjarige jongen ! 

B. 
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: Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen J 
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging J 
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Naar wij in de Deutsche Briefmarken-Zeitung lezen, zijn de 
kaarten van het Groothertogdom, die nog in voorraad waren, over
drukt. De kaarten van 75 centimes met 5 Rpf., die van 35 centimes 
met 6 Rpf. en die van 1 franc met 15 Rpf. Verdere bijzonder
heden zijn (ons) nog niet bekend. 

LITAUEN. 
In aansluiting aan het vermelde bij de postzegels kunnen wij 

meedeelen, dat sinds eenige tijd ook geen Litausche poststukken 
meer gebruikt worden. Een briefkaart van 14 April uit Kaunas is 
een — gescheiden verkochte — kaart met betaald antwoord van 
Rusland (de 10 kopeken, blauwgrijs, arbeidster). 

RUSLAND. 
Ook in Rusland zelf schijnt men de briefkaarten met betaald 

antwoord, waarvoor klaarblijkelijk niet veel emplooi gevonden 
wordt, gesplitst te verkoopen. Wij zagen reeds herhaalde malen de 
eerste helft van de 20 kopeken rood (boerin) als gewone briefkaart 
gebruikt. 

De Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. No. XVI 
van 23 April 1941 bevatten o.a.: 

Het postagentschap L e i d e n S t a t i o n s w e g is met ingang 
van 7 April jl. opgeheven. 

Met ingang van 1 Mei 1941 wordt het hulppostkantoor te 
A k e r s l o o t vervangen door een poststation. 

Bij de uit 1940 bekend geworden nieuwe seriestempels moet nog 
opgenomen worden: 7. „Vacantie versterkt Verjongt" vart Utrecht 
Station. 

Een brief uit Amsterdam IO.IV.1941 gericht aan de Inspectie der 
Invoerrechten en Accijnzen te Haarlem was zwaarder dan 20 gr., 
doch slechts met 7K et. gefrankeerd en daarom met 5 et. Strafport 
belast. De portzegel werd te Haarlem ll.IV.1941 vernietigd en 
omdat de geadresseerde den brief weigerde nog overstempeld 
NIETIG / AFGESCHREVEN TE / HAARLEM en 12.IV geretour
neerd aan afzender, voorzien van 2 administratieve stempeltjes nl. 
TERUG AFZENDER in omlijsting en TERUG A F Z E N D E R / 
RETOUR A L'EXPEDITEUR, de hoUandsche van de fransche 
tekst gescheiden door een lijn met opstaande streepjes aan begin en 
einde. Tot zoover goed te begrijpen, maar nu plakt Amsterdam 
West II er 14.1 V een strafportzegel van 2%_ et. op, die later nog een 
violet stempel NIETIG / AFGESCHREVEN TE / AMSTERDAM-
West II ontvangt en wordt de brief voorzien van een straf
portzegel van 5 et. vernietigd Amsterdam-West I 24.IV.1941 
eindelijk aan den afzender terug bezorgd. 

OORLOGSVARIA. 
Een brief van de Haarlemwerf te Haarlem gericht aan een 

Haarlemschen houthandelaar was gefrankeerd met een duitsch 
12 Pfg.-zegel Hindenburg afgestempeld met den handstempel in 
zwarten inkt HAARLEM. Deutsche Dienstpost Niederlande. 
24.4.41.12. Verder bevatte de omslag in roode inkt nog de 
stempels „Durch Deutsche Dienstpost Niederlande" in omlijsting 
en EINSATZ WESTEN / HAARLEM WERFT. 

Op een drukwerk uit Basel naar Oosterbeek gezonden kwam 
op de voorzijde een rond censorstempel voor „Geprüft X Ober
kommando der Wehrmacht e" en op de binnenzijde van den 
omslag een rond stempel „Geheime Staatspolizei X 1 X" en, 
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boven in een aanhangsel „Geprüft". Op, een omslag gefrankeerd 
met veel winterhulp- en andere nieuwe duitsche zegels was een 
witte strook geplakt waarop geschreven in gothische letters 
„Geschlossen u. zur "Weitersendung freigeben" waarover violette 
stempels „Hauptzollamt Apostelnkloster Köln Nr . 9". Uit den 
omslag waren 16 gestempelde postzegels verwijderd en aan den 
afzender teruggezonden volgens een geschreven mededeeling van 
den censor op den brief: „16 gest. Briefmarken wurden entnom
men und an den Absender zurück gesandt, da jegliche Aus- u. 
Emfuhr von Briefmarken - ohne Genehmigung - verboten und 
«trafbar ist. Köln 15.4.41" waaronder gestempeld „Haupt Zollamt 
Apostelnkoster". 

De heer H. Meijer was zoo vriendelijk ons nog het volgende te 
melden: 

Ëen briefkaart van 22-12-40 uit Weenen naar Apeldoorn afge
stempeld met 2. KRIEGS-W.H.W. en afbeelding helm, sabel en 
eikenblad kreeg twee stempels in kastje Aus dem Briefkasten en 
Zurück an den Absender. Unzulässig. 

In mijn bezit zijn verder eenige enveloppen uit Nederland naar 
Duitschland gezonden, die ook geopend zijn en gesloten met de 
bekende strookjes. „Geöffnet" alsmede de roode stempels en nrs. 
in kastje. 

Een brief uit Grijpskerk naar München per „Feldpost" draagt 
een stom dubbelringstempel met r in het onderste gedeelte. 
Verder een zwart stempel met Hoheitszeichen en daar omheen 
Kriegsmarine Hafenüberwachungsstelle. 

Brieven uit Mülheim Ruhr waren een paar maal niet geopend 
maar ontvingen het stempeltje A.c. in cirkel, terwijl de postzegels 
rood onderstreept waren. 

Een brief dd. 6-3-'41 uit "Watenstedt verzonden bevatte een wit 
strookje met: Drucksachen, Bild- und Glückwunschkarten wur
den entnommen, da Versand nach dem Ausland unzulässig. 

Prüfstelle. 
Een brief dd. 6-3-'41 uit Königsberg verzonden bevatte een 

bedrukt strookje: lm Interesse der Sache ist es dringend 
erwünscht, dass Name und Adresse des Briefempfängers und 
Absenders nicht nur auf den Umschlag, sondern auch auf eine 
jede Briefeinlage gesetzt werden. 

Die Auslandsbriefprüfstelle. 
Deze brief werd tweemaal gecensureerd. Eerst met een strook 

wit Geöffnet op één lijn met de cirkels Oberkommando der 
"Wehrmacht b en een rood stempel Oberkommando der "Wehr
macht Briefstempel-Geöffnet, terwijl de strook niet afgeknipt 
was maar met zaagtanding. 

de tweede maal met Geöffnet hoog en laag en de cirkels c 
alsmede de roode stempels: Oberkommando der "Wehrmacht, 
geprüft. 

"Wij danken dezen heer evenals de overige berichtgevers voor 
dit nummer de beeren dr. A. M. Benders, K. Hazelaar, A. Misset, 
J. Snitjer en dr. H. C. Valkema Blouw vriendelijk voor hun 
medewerking en zullen het ten zeerste op prijs stellen steeds van 
nog onvermelde censuurstempels en speciaal van in Nederland 
door de Duitsche dienstpost gebezigde poststempels op de hoogte 
te worden gehouden daar vele lezers belang stellen in deze 
rubriek. J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 157 IV. Stempelt thans /onder reclame-cliché links. 
Machine 227 III. Thans model C3zx, d.w.z. zonder telnummer 

en met nieuwe waardecijfers. 
Machine 241 III. Sinds kort zijn in deze machine alle cliché's 

vernieuwd. 
Machine 247. VIII. Ook uit deze machine werd het telnummer 

verwijderd, links als bij type V. 
Machine 352 IV. Stond vroeger de firmanaam in het afzenders-

VOOR MANCOLIJ 

cliché boven het wapen, thans werd deze eronder geplaatst; geen 
tekst links. 

Machine 356 II. Stempelt zonder reclame links. 
Machine 385 III. Deze machine werd verplaatst naar Schiedam, 

waardoor de datumstempel en het afzenderscliché een overeen
komstige wijziging ondergingen. 

Machine 425 II. Het afzenderscliché vermeldt thans den naam 
in drie regels, terwijl links de afbeelding van een paard werd 
opgenomen. 

Machine 914 II. Stempelt zonder cliché links. 
Machine 1022. Model C3xg, sinds December in gebruik bij het 

Ned. Verbond van Vakvereenigingen te Amsterdam. Tusschen 
de stempels de letters NVV in een tandrad. 

Machine 1045 II. De afzendersnaam van deze machine werd 
teruggebracht tot VAN MARLE. 

Machine 1064 IV. Stempelt ook zonder reclame links. 
Machine 1082 I-II. Model C3xg, sinds December in gebruik te 

Zwolle. Tusschen de stempels N. V. / HANDELSVEREENIGING 
IA. J. TEN DOESSCHATE. Links bij type I: afbeelding van een 
flesch, waaroverheen SINATRAN / EEN V O L W A A R D I G / 
LEVERTRAANPRODUCT / MET SINAASAPPELSMAAK; bij 
type II geen tekst links. 

Machine 1095. Model C4xg, sinds December in gebruik te 
's-Gravenhage. Tusschen de stempels een gascylinder, waar
naast: NED. IMBERTGAS / MAATSCHAPPIJ N. V. Links: 
HOUTGAS / TURFGAS. 

Machine 1100. Model C4xg, sinds December in gebruik te Rot
terdam. Tusschen de stempels een monogram H R in dubbelen 
cirkel met omschrift: N. V. HANDELSCOMPAGNIE / POSTBUS 
428; links: Alle artikelen / voor / SCHEEPSBOUW-/ INDUSTRIE 
EN / AANNEMERSBEDRIJVEN. 

Machine 1101. Model C4xg, sinds December in gebruik bij de 
N . V. Ind. Mij. v.h. Noury & Van der Lande te Deventer. Tusschen 
de stempels een zespuntige ster. 

Machine 1115. Model C4xg, sedert December in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels in zéér kleine letters: DE 
NEDERLANDSCHE BANK N. V. 

Machine 1116. Model C4xg, sedert December in gebruik bij de 
N. V. Chem. Fabriek v.h. dr. A. Haagen te Roermond. Tusschen 
de stempels een trotsche haan, waaroverheen den naam HAAGEN / 
PIGMENTEN LOODWIT. 

Machine 1120 I-III. Model C3xg, sinds December in gebruik bij 
de N. V. Tobis' Filmindustrie. Tusschen de stempels TOBIS / 
AMSTERDAM. Bij type II bovendien links: V E R W A C H T : / 
BISMARCK, / EEN SUPERFILM !; bij type III op dezelfde plaats: 
Willy Forst's / OPERETTE (waarbij een serpentine en wat confetti). 

Machine 1132. Model C3xg, sinds December in gebruik bij de 
N.V. Leeuwarder Textielmaatschappij te Almelo. Tusschen de 
stempels een soort lakzegel, waarop POSTBUS / 42. 

Hasler. 
Machine H 514 IV. In den tekst links werd de prijs der 

„N. R. C.tjes" gebracht van ƒ 1.50 op ƒ 1.54. 
Machine H 614 IV. Stempels van eind Maart tot begin April 

zonder telnummer, hetgeen thans blijkbaar opnieuw is aangebracht. 
Machine H 634 IV. De tijdelijke nood-uitvoering, waarmee deze 

machine stempelde werd inmiddels vervangen door de normale 
uitvoering. 

Machine H 672 II. Ook hier laat zich een zeer geringe wijziging 
in den waardestempel onderscheiden: de 6 van het machine-
nummer had vroeger een groot oog, thans veel kleiner, terwijl d< 
7 het verticale ophaaltje mist. 

PHILATELISTISCHE LEESTAFEL 
(Ie kwartaal 1941). 

door K. E. KÖNIG. 
Sedert Mei 1940 bereikten ons vanzelfsprekend slechts weinij 

buitenlandsche philatelistis^he tijdschriften. Bovendien ontstonc 
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er ook een hiaat m de ontvangst van verschillende tijdschriften, 
die ons inmiddels weer regelmatig toegezonden worden Dit zi;n 
er weliswaar slechts een paar, vergeleken bij vroeger, maar omdat 
de lezerskring den wensch geuit heeft, weer regelmatig een 
literatuuroverzicht te willen zien, hebben wij gemeend, daaraan 
ie moeten voldoen De inhoud van de meeste bladen is sterk 
beperkt, sommigen zijn bijna niet meer te herkennen Ons 
Maandblad slaat in alle opzichten een goed figuur Onderstaand 
vindt U eerst een lijst van afkortingen der geraadpleegde tijd 
'chriften, waarna een overzicht volgt van de v o o r n a a m s t e 
artikelen van het e e r s t e k w a r t a a l 1941 (bij vervolg 
artikelen, die reeds m 1940 begonnen, geven wij bovendien — 
voor zoo ver dat mogelijk is — een overzicht van 1940) 

A f k o r t i n g e n 
B B 2 Berner Briefmarken Zeitung (Bern), 
D B u F Z Deutsche Briefmarken- und Flugpost Zeitung 

(Lorch), 
G Die Ganzsache (bijblad van „Sammlerwoche"), 
I B J Illustriertes Briefmarken Journal (Leipzig), 
P Die Post (Leipzig), 
SS Sammlerschau (Berlijn), 
S W Sammlerwoche (Weenen), 
U P L Union Postale (Bern) 

ALGEMEEN 
Ausfluge ins Unberechtigte (Eine Plauderei über entlegene 

Sammelgebiete) S S , 1941 58 
Begriffsbestimmungen S S 1941 74 
Briefmarken und Bilder als Schmuck der Sammlung S W 

1941 49 
Der Markt der kleinsten Wertpapiere SS 1941 39 
Le palladium d'une nation represente par ses timbres B B Z 

1941 3 
Die Briefmarke als Kulturdokumcnt S W 1941 51 
Heinrich von Stephan und die Markensammler I B J 1941 4 
Inwiefern ist die Briefmarke ein „Kulturdokument" S W 

1941 5 
Marken von Uebersee B B Z 1941 33 
Philatehstische Kuriositäten 1940 SS 1941 37 
Philatelistische Neuordnung in Kroatien S W 1941 38 
Postalische Ortsnamen S S 1941 60 
Preisbildung und Preiswirrwarr S S 1941 53 
Sedang und Guaram S W 1940 175, 1941 10 ( ) 
Streifzuge durch meine Europasammlung I B J 1940 188, 1941 

7, 32 
Von der Findigkeit der Post U P 1941 2 
Wege und Ziele des Garantieverbandes des Briefmarkenhandels 

S W 1941 14 
Wegwende S W 1941 35 

BOHEMEN EN MORA VIE 
Die einzigen Privatpostmarken in Böhmen SS 1941 58 
Druckabarten und Fehldrucke bei den Aufdruckmarken des 

Protektorates I B J 1941 41 
DUITSCHLAND, OUD DUITSCHE STATEN EN KOLONIEN 
Die Franzosenzeit in Hannover S W 1941 3 
Die Nachlaufer der altdeutschen Poststempel I B J 1940 180, 

1941 8, 31, 41 
Hochwertige Briefmarken aus der Inflationszeit SS 1941 55 
Merkwürdigkeiten der ersten deutschen Zweimark Marke P 

1941 14, 26 
Neue Forschungen zur Bnefmarkenkunde Deutsch Ostafrikas 

S W 1941 55 
FRANKRIJK 
Histonque des Postes et des timbres poste en France B B Z 

1941 17 
ENGELAND 
Alte englische Postmethoden P 1941 5 
LUCHTPOST 
Einteilung der Luftpost S S 1941 37 
Fünfzehn Jahre Luftverkehr in Bohnen D B u F Z 1941 37 
Luftpostmarken SS 1941 76 

Luftpoststempel S S 1941 60 
Luftpostzettel SS 1941 38 
Zum fünfzehnjährigen Bestehen der deutschen Lufthansa 

D B u F Z 1941 38 
MANDSCHUTIKWO 
Mandschutikuo D B u F Z 1941 2 0 , 4 1 
MEMEL 
Typen-Unterschiede bei der Memelland Lokalausgabe D B u F Z 

1941 18 
MEXICO 
Bemerkungen zu den Umschlagen mit Wasserzeichen von 

Mexiko G 1941 5 
NEDERLAND 
Anwendung der Postgebuhrenordnung im Staatsbetrieb des nie

derländischen Post und Fernmeldewesens U P 1941 22 
OEKRAÏNE 
Die Geheimnisse der Kiew-II-Aufdrucke (Ukraine) S W 

1941 53 
OOSTENRIJK 
Die österreichischen Fernsprechkarten G 1941 9 
POSTSTUKKEN 
Die Geburt der Briefumschlage S S 1941 69 
Fiskalische Ganzsachen G 1941 1 
Nachtrag zum Welt Ganzsachen Katalog 1938 G 1941 12 
ROEMENIE 
Ajutorul Legionair D B u F Z 1941 39 
Rumänische Halbierungen und Portoprovisorien der Nach

kriegszeit S W 1941 39 
SLOVAKIJE 
Die Marken der Slowakei S W 1941 11 
SPANJE 
Die Zuschlagsmarken von Barcelona D B u F Z 1941 17 
U S A 
Coup d oeil sur la poste des Etats-Unis B B Z 1941 36 
Ueber die Einteilung der U S A -Umschlage G 1941 6 
ZWITSERLAND 
Karl Bickel und die neuen schweizerischen Postwertzeichen 

B B Z 1941 1 
Ueber die schweizerischen Feldpost-Abstempelungen B B Z 

1941 4, 20 

(") Een artikel over de beroemde zwendelzegels, die feitelijk geen 
vaderland hebben 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM, 's-GRAVENHAGE. 
DOEL, WERKWIJZE, INRICHTING. 

Uitgave van de stichting „Het Nederlandsche Postmuseum", 
Kortenaerkade 11, 's-Gravenhage. Prijs franco per post: 15 et. 

(postgiro 162.000 ten name vaij voornoemde stichting). 
„Wie den Haag bezoekt, gaat even door naar Scheveningen" 

Voor Philatelisten worde er nog een bijzin aan toegevoegd, nl 
„E n naar het postmuseum" Want helaas is het museumbezoek 
\ an de zijde der verzamelaars niet in overeenstemming met het 
groote aantal georganiseerde en met georganiseerde verzamelaars 
in Nederland Bovengenoemd boekje nu, druktechnisch verzorgd 
door N V Joh Enschede en Zonen te Haarlem, beoogt ons mooie 
Nederlandsche postmuseum — ontstaan door de schenking van den 
onvergetelijken P W Waller — meer onder de aandacht van het 
publiek en van de postzegelverzamelaars te brengen Ik kan U 
slechts aanraden dit boekje ten spoedigste te bestellen Velen onder 
U zullen, na het boekje gelezen en de 38 erin voor
komende afbeeldingen bewonderd te hebben, den drang in zich 
voelen opkomen, het museum eens gauw te gaan bezoeken Een 
schat van collecties op postaal- en philatelistisch gebied wacht U 
daar Het museum is lederen werkdag van 10—16 uur geopend 

K E K 
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HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE. (6. LIEFERUNG). 
Uitgave van: Verein Handbuch der Briefmarkenkunde e.V. 

Berlin C 2 — Gr. Piäsidentenstr. 9-. 
Regelmatig — zelfs in dezen tijd — verschijnen er afleveringen van 

bovengenoemd handboek. Voor ons ligt aflevering 6, die het 
vervolg van de in de vorige aflevering begonnen behandeling van 
Japan bevat. Het gebied is door den bewerker, tevens hoofd
redacteur van het geheele handboek, Majoor b.d. H. von Rudolphi, 
in drie deelen verdeeld, te weten 

deel 1 - de koperdrukzegels in draken- en kersenbloesemtype, 
1871—1876, 

deel 2 - de boekdrukuitgiften van 1876—1908 en 
deel 3 — de uitgiften der Taisho- en Showa-periode, 1913 tot 

heden, 
waarvan het laatste deel in de volgende aflevering aan de beurt 
zal komen. 

Zeer belangwekkend is het eerste deel, waarin de vele platen, 
papiersoorten en tandingen der uitgiften van de periode 1871—1876 
tot in finesses behandeld zijn en dat een ware lekkernij voor 
speciaalverzamelaars van Japan moet zijn. Eveneens zullen zij het 
toejuichen, dat ook de afstcmpelingen van de oudste periode zeer 
uitvoerig aan de orde komen. Het verzamelen van een land als 
Japan (China trouwens ook) wordt den Europeaan buitengewoon 
bemoeilijkt, doordat hjj de schriftteekens der Japansche (en 
Chineesche) afstempelingen, waarin totaal geen Europeesche letter 
voorkomt, niet kan ontcijferen. Derhalve zijn dan ook in dit deel 
veel cliche's opgenomen, waarvoor de gegevens door Dr. Hertens 
te Keulen verstrekt werden. 

Aan het slot van deze aflevering vinden we enkele correcties 
en aanvullingen der landen, die in de voorafgaande vijf afleveringen 
behandeld werden. 

Summa summarum is hiermede ongetwijfeld weer een knap 
stuk werk verricht, waarmede wij bewerker en uitgever feliciteeren. 
Het is een ware schat van gegevens, die in deze aflevering verwerkt 
is en op deze wijze gemeengoed voor alle verzamelaars kan 
worden. K. E. K. 

ALBANIEN U N D SEINE POSTWERTZEICHEN DOOR 
Dr. FRIEDRICH WALLISCH, CONSUL-GENERAAL B.D. 

Uitgave van: Verlag für Fachliteratur, Dipl.-Ing. Rudolf Bohmann, 
Wien I, Doblhoffgasse 5. Prijs RM 3,80. 

Deze sieuwe uitgave, een boekwerk van ruim 100 pagina's, 
verdeeld over 20 hoofdstukken, voorafgegaan door een zeer lezens
waardig voorwoord en gevolgd door een index van de in het boek 
voorkomende plaats- en persoonsnamen, is het interessantste 
philatelistische boek, dat wij den laatsten tijd in handen kregen. 
De schrijver, die Albanië uit eigen aanschouwing kent, behandelt 
zijn stof buitengewoon levendig. In zijn voorwoord verdeelt de 
auteur de philatelistische publicaties in twee groepen: 

a., de zuiver wetenschappelijke publicaties, die de ruggegraat 
voor verdere philatelistische ontwikkeling en studie vormen, 

b., de historisch-geografische publicaties, die — helaas — de 
postzegels slechts als aanloopje gebruiken, zoodat zij geheel op den 
achtergrond geraken. 

Dr. Wallisch echter wil probeeren deze beide soorten publicaties 
dichter bij elkaar te brengen en zijn boek moet daarvan een proeve 
zijn. Wij kunnen den auteur feliciteeren, want hij heeft inderdaad 
het zich gestelde doel volkomen bereikt. De postzegels en post
stukken beheerschen her geheele boek en vele philatelistisch-
belangwekkende onderwerpen worden aangesneden en behandeld. 
De verschillende uitgiften zijn echter historisch-geografisch met 
elkaar verbonden en wel zoo, dat zij tezamen een onverbrekelijk 
geheel vormen. Het boek leest als een roman en wij mogen onge
twijfeld zeggen, dat de philatelie een zeer lezenswaardig boek rijker 
geworden is, dat wij in handen van vele verzamelaars wenschen en 
dat ieder — zelfs leeken — met stijgende belangstelling zal door-

.werken en nog herhaalde malen ter hand zal nemen. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat het boek op de tentoon

stelling ter gelegenheid van den dag van den postzegel te Weenen 
(begin Januari 1941) met goud bekroond werd. 

Het boek is voor dezen tijd goed verzorgd, niet minder dan 66 
cliche's verluchten den tekst, terwijl ook een landkaart van Albanië 
is opgenomen. De fascineerende omslagteekening van Ludwig 
Hesshaimer geeft het boek tenslotte een aantrekkelijk uiterlijk. 

Wij wenschen schrijver en uitgever veel succes. K. E. K. 

DE FRANKLIN-WASHINGTON UITGIFTEN DER 
U.S.A. VAN 1908 T./M. 1921, 

door LOD. S. BEUTH. 

IL 

__ Vervolg van blz. 95. 

Gaven we in 't vorig artikel een overzicht van de verschillen: 
watermerk, tanding en drukprocédé, thans zullen wij op deze 
verschillen zelve meer ingaan. 
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Fig. 4. 
Franklin 

Yv. type: d d 
Michel type: dij 

Scott type: A 148 

USPS We zagen reeds dat de eerste uitgiften 
het dubbellijnige watermerk vertonen (fig. 
7). Deze zijn in vlakdruk uitgevoerd in 

fig. 7. formaat 18% m.M. breed bij 22 m.M. 
„Dubbellijnig wa- hoog. Verschenen zijn met dit watermerk: 
termerk (verkleind) 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 1940 AAN ADR. J. HOEK. 

Het April-nummer van ons Maandblad vermeldde op blz. i l 
van het vereenigingsnieuws, dat de Raad van Beheer, in zijn 
voorjaarsvergadering van 30 Maart 1941 — m e t a l g e m e e n e 
s t e m m e n — de Leon de Raay-MedaiUe 1940 had toegekend aan 
den heer A d r . J. H o e k , tandarts te Rotterdam, Nieuwe Binnen
weg 161, ter waardeering van diens zeer belangwekkende serie 
artikelen over: „D e z e g e l s v a n G r i e k e n l a n d m e t 
g r o o t e n M e r c u r i u s k o p 1 8 6 1—18 8 6". Weinig had de 
heer Hoek, tijdens het schrijven van zijn artikelen, kunnen ver
moeden, dat de waardeering daarvan zou vallen gedurende een 
zeer belangrijk tijdperk der moderne geschiedenis van Grieken
land. 

De toekenning van de hooge philatelistische onderscheiding, 
waarvan hier sprake is, geschiedt allerminst op losse gronden. 
Slechts één exemplaar per jaar kent de Raad van Beheer toe voor 
de beste wetenschappelijke bijdrage op philatelistisch gebied in den 
laatst afgeloopen jaargang van ons Maandblad. Een afbeelding van 
de medaille en haar statuten vindt men afgedrukt op blz. III van 
het Mei-nummer 1937 van ons Maandblad. Het Dagelijksch 
Bestuur van den Raad van Beheer maakt, tijdig voor zijn voor
jaarsvergadering, een voordracht tot toekenning op, welke in 
afdruk tijdig aan alle raadsleden wordt toegezonden. Omtrent deze 
voordracht beslist de Raad in zijn voorjaarsvergadering, op welker 
agenda de toekenning van bedoelde onderscheiding als punt van 
behandeling is geplaatst. Dat deze toekenning m e t a l g e m e e n e 
s t e m m e n der 14 stemgerechtigde en 3 raadgevende leden 
geschiedde, spreekt voor de groote wetenschappelijke en philate
listische beteekenis, welke de Raad aan den arbeid van den heer 
Hoek toekent, dien hij — bovendien nog — later in boekvorm 
liet verschijnen, waardoor hij de philatelic in het algemeen een 
grooten dienst heeft bewezen. 

A d r . J. H o e k is Rotter
dammer van geboorte en ge
noot zijn lager onderwijs in de 
Maasstad. Hij doorliep het 
gymnasium te Amersfoort en 
studeerde daarna te Utrecht 
voor tandarts. Na het tandarts
examen te hebben afgelegd en 
en na nog eenigen tijd te Ber
lijn pradisch te hebben ge
werkt, vestigde hij zich als 
tandarts in zijn geboortestad. 
Hier verwierf hij een diukke 
praktijk, waarin hij nog steeds 
werkzaam is. 

Evenals de meeste jongens 
verzamelde ook hij in zijn 
jeugd postzegels. In zijn studie
tijd echter werd — zooals vaak 
voorkomt — dit verzamelen 
onderbroken. Toen zijn doch
tertje, als schoolmeisje, ging 
verzamelen, zette vader voor 
haar een Europa-collectie op. 
Souvent femme v a r i e . . . . de 
dochter had er gauw genoeg 
van en vader zette de verza
meling voort. Het verzamelen 

van geheel Europa kon hem niet bevredigen. Bij specialisatie op een 
bepaald gebied viel zijn oog op Griekenland en Turkije. Na verloop 
van tijd, toen hij bemerkte, dat de oude zegels van Griekenland in 
Nederland weinig bekend waren, besloot de heer Hoek — thans 
ongeveer twintig jaar geleden — een studie te maken van de zegels 
van Griekenland met grooten Mercuriuskop. Hij begon, met alle 
literatuur ter zake te bestudeeren, waardoor hij niet veel wijzer 
werd, daar de meeste schrijvers elkaar tegenspraken. In 1928 ver
scheen in Kohl's handboek de beschrijving van de Grieksche zegels. 
Deze goed gedocumenteerde studie gaf hem een vastere basis; hij 
zette zijn verzameling volgens de inzichten van dit handboek 
geheel nieuw op. 

In 1928 had in Zurich bij E. Luder Edelmann de „Garas veiling" 
plaats, in 1929 de „Ferrari veiling", welke hij beide bezocht, 
leder van deze veilingen nam 3 geheele dagen (van 's morgens half 

\ 

ADR. J. HOEK. 

9 tot 's avonds 6 uur) in beslag. Er was ontzaglijk veel materiaal; 
alles van Griekenland was, buitengewoon geschikt voor studie, 
aanwezig. Bovendien had de heer Hoek gelegenheid tijdens de 
veilingen en 's avonds, na afloop daarvan, met verschillende 
kenners van de Grieksche zegels van gedachten te wisselen. 

Nadat zijn verzameling in Nederland met goud was bekroond, 
besloot hij in 1931 in te zenden op de „Mophila" te Hamburg. Hij 
vond dit daarom interessant, daar een Griek, de heer Argyropoulos, 
lid der jury was. Aangezien op deze tentoonstelling alle wereld
beroemde Griekenland-collecties aanwezig waren, was hij met zijn 
onderscheiding — een bronzen medaille — zeer tevreden. In Ham
burg maakte hij kennis met den heer Sachse, één der beste experts 
van de oude Grieksche zegels. Van hem heeft hij zeer veel geleerd. 
Eenigen tijd later kwam hij in aanraking met de overige kenners 
van de Grieksche zegels: Dr. Fulpius (Geneve), Constantinides 
(Athene), Garas (Athene), Tjivoglou (Athene), Arlaud (Parijs) enz., 
met wie hij, tot het uitbreken van den oorlog, over deze zoo moei
lijke, doch zeer interessante onderwerpen, geregeld correspon
deerde. 

In 1932 zette hij zijn verzameling wederom geheel opnieuw op, 
om alle nieuwe ideeën er in te verwerken. Daarna zond hij zijn 
collectie in op de „Wipa" in 1933 te "Weenen. Hier verwierf hij, 
evenals de heer Sachse, een zilveren medaille. In 1936, te Rotter
dam, werd zijn verzameling bekroond met de groote gouden 
medaille voor het hoogste aantal punten. 

De studie van de Grieksche zegels door den heer Hoek is een 
lange en moeilijke weg geweest. Dikwijls heeft hij oogenblikken 
gekend, waarin hij besloot er mede op te houden. Hij heeft echter 
geen spijt, doorgezet te hebben. Hoewel hij — evenals ieder ander 
— nog wel zegels ontmoet, die heel lastig bij een bepaalde emissie 
zijn onder te brengen, levert de classificatie van de meeste exem-
plai en geen moeilijkheden meer op. 

Wanneer wij den heer A d r . J. H o e k oprecht en hartelijk 
gelukwenschen met de hem toegekende, wèl-verdiende, hooge 
N e d e r l a n d s ch e philatelistische onderscheiding, spreken wij 
onze niet minder oprechte, groote vreugde er over uit, dat zijn 
waardevol levenswerk tijdens de ramp, welke Rotterdam in Mei 
1940 trof, bleef gespaard, zoowel voor de philatelic in het 
algemeen als voor den volijverigen, toegewijden bezitter van deze 
wetenschappelijke verzameling in het bijzonder. 

W. G. d. B. 

DE LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Het is ons een groot genoegen onzen lezers te kunnep mede-
deelen, dat bovengenoemde Vereeniging het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, waarin opgenomen De Philatelist, met 
ingang van 1 Mei 1941 als haar officieel orgaan heeft aangenomen. 

Wie volgt?? 
DE ADMINISTRATIE. 

VERHOOGING ADVERTENTIE-TARIEVEN. 
De administratie van het Maandblad, hiertoe gemachtigd 

door den Raad van Beheer van het blad, brengt hierbij ter 
kennis van belanghebbenden, dat met ingang van het J u n i 
nummer 1941 de advertentie-tarieven noodgedwongen in 
prijs moeten worden verhoogd, als gevolg van de verhooging 
van de papier- en drukkosten van het blad. 

Zeer tot onze spijt moeten onder deze verhooging vallen, 
zoowel de vaste adverteerders, als zij, die niet regelmatig 
adverteeren. 

De verhooging is toegestaan door het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder Nr. 12814 N.P. 
d.d. 17-3-1941. 

In verband met het bovenstaande zijn vanaf 1 Juni 1941 
de advertentie-tarieven als volgt: 
1/1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

pagina 
pagina 
pagina 
pagina 
pagina 

ƒ 36.75 
ƒ21.40 
ƒ15.30 
ƒ12.25 
ƒ 9.15 

1/8 pagina 
1/9 pagina 
1/12 pagina 
1/16 pagina 
1/18 pagina 

f 
f 
f 
f 
f 

7.35 
6.70 
5.50 
4.90 
3.65 

DE ADMINISTRATIE. 
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Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons de 
ontstellende tijding omtrent het plotseling overlijden te 
's-Gravenhage op 9 Mei van ons zeer gewaardeerd bonds-
bestuurslid, den heer 

PIETER JORISSEN P. C. zn., 
in den ouderdom van 72 jaar. 

De heer P. JORISSEN P. C. zn. was gedurende meerdere 
lustra een toegewijd lid van het Bondsbestuur. Als hoofd 
van den keuringsdienst heeft hij de Nederlandsche philatelie 
in het algemeen en den Bond in het bijzonder gedurende tal 
van jaren belangrijke en goede diensten bewezen. Hij was 
trouw op elke bondsbestuursvergadering aanwezig. De Bond 
zal zijn bescheiden en sympathieke persoonlijkheid zeer 
missen en zijn nagedachtenis in eere houden. 

Utrecht, 11 Mei 1941. De Bondssecretaris 
W. G. DE BAS. 

BONDSKEURINGSDIENST. 
Zoolang in de vacature van hoofd van den keuringsdienst door 

het plotseling overlijden van den heer P. JORISSEN P. C. zn. niet 
is voorzien, gelieve men alle correspondentie, de keuring van zegels 
betreffende, te richten tot den heer S. KEISER, PASSAGE 25—27 
te 's-GRAVENHAGE. De Bondssecretaris 

W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel VOJ antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, DDrdtschelaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U. S. A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Bi assel. ' 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam: 

thans vertrokken naar Beiiiheim (Duitschland). 
J. S. G. Loncke, Copernicusstraat 52, Den Haag. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 8, Rijswijk (Z.H.). 
A. A. Cox, van "Welderenstraat 76, Nijmegen. 

,, De beheerd"', 
; • J. A. KASTETN 

Koninginneweg 192, Amsterdan' Z 

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

Agenda voor de Alg. Vergadering op Zondag 22 Juni 1941 in 
American Hotel te Amsterdam, aanvangende 2 uur nam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag van de algemeene vergadering van 24 November 

1940. (Zie Decembernummer van het Maandblad). 
., 3. Verslag over 1940. (Zie jaarboek 1941). 

4. Rekening en verantwoording over 1940. Rapport van de 
financieele commissie. (Zie jaarboek 1941). 

5. Begrooting 1942, (Zie Maartnummer van het Maandblad 
,'1941). 

6. Verkiezing van een voorzitter en een secretaris, die beiden 
periodiek aftreden. De heer P. W. Costerus en C. M. Donck stellen 
zich herkiesbaar. Andere candidaten zijn niet gesteld. 

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

8. Voorstel afdeeling „Voorschoten". 
De algemeene vergadering noodigt het bestuur uit, binnen 

3 maanden in het Maandblad een voorstel te doen, leidende tot 
het aan de circulatie onttrekken van valsche zegels. 

„ „ 9. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene ver-
& gadering gehouden zal worden. Het bestuur stelt voor „Amster

dam". 
10. Rondvraag en sluiting. 

te 

Nieuwe leden. 
994 P. David, Oranjeflat 69, Zandvoort (V. en L.). 
996. E. Kann, Oranjeflat 21, Zandvoort (V.). 
572. J. F. P. Francke, Zwolscheweg 29, Apeldoorn (V.). 

3. C. H. Vledder Christiaanse, Hoogewoerd 33a, Leiden (V. 
en L.). 

1000. E. M. Dirksen, Groothertoginnelaan 107, Den Haag. fV 
en L.). 

1001. S. J. Sluis, Westerstraat 95, Enkhuizen. (V.). 
1002. G, J, Messerschmidt, Papenstraat 61, Deventer (V. en L.). 
1003. W. Hartong van Ark, Langestraat 1, Alkmaar (V. en L.). 

Aanmeldingen voor 1 Juli 1941. 
P. F. Blokker, Lutmastraat 134d, Amsterdam Z. (V.). 
H. Udema, Jan van Nassaustraat 19, Den Haag (V.). 
A. F. L. de Quant, Larixlaan 32, Den Haag. (V.). 
E. R. Regenbogen, Van Dijcklaan 8, Naarden. (V.). 
J. H. Olgers, Veenkampenweg 11, Emmen. (V.) 
mr. E. J. W. Top, Jacob Obrechtlaan 15, Bussum (V. en L.). 
H. G, Marinus, Nie. Beetskade 5, Alkmaar. (V.). 
mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, Leidscheweg 180, Voorschoten. 

(V. Ned, en Kol. en Alg. L.). 
jhr. L. Schorer, Amersfoortschestraat 111 A., Soesterberg. (V.). 
Jan J. van den Bosch, Berkenweg 9, Boskoop. (V.). 
Cornelis P. H. Verkade, Berkenweg 9, Boskoop. (V.). 

A.dreswijzigingen. 
419. dr. A. F. H. Lobry van Troostenburg de Bruyn, Amstelkade 

175 III, Amsterdam-Z. (Telef. 94995). 
941. dr. W. P. Coolhaas, Wessenbruchstraat 151, den Haag, j i ro 

244621, telf. 721304. 
474. P. Blom, Huize Heidehoeve, Vierhouten (Gld.). 
349. C. F. baron van Haersolte, Koningin Sophialaan 16, Amers

foort. 
354. W. D. M. König, Bildersstraat 60, Den Haag, tel. 775995. 

Bedankt. 
648. D. G. Grietée. 598. J. L. K. Hoeke. 

931. B. Lindberg. 
Overleden. 

A,fgevoerd. 
202. J. D. Komkommer. 

Mededeeling secretariaat. 
Het jaarboekje 1941, waarin een verbeterd blaadje van Regle

ment Verkoop, is den leden toegezonden, voor zoover mogelijk
heid van verzending bestond. 

Gooi en Eemland. 
Kort verslag van de vergadering, gehouden te Bussum in café 

„De Rozenboom" op Zondagmiddag 20 April 1941. Ongeveer twee 
uur opent de voorzitter deze druk bezochte vergadering en heet 
alle aanwezigen hartelijk welkom. Speciaal begroet hij de beeren 
Bakker, Top en Regenbogen, die als gast aanwezig zijn. Na voor
lezing van de notulen der vorige vergadering vond de ballotage 
plaats waarbij de beeren N. J. Bakker en mr. E. J. W. Top, die 
reeds lid van de Nederlandsche Vereeniging zijn, als lid der 
afdeeling aangenomen worden. De heer E. R. Regenbogen geeft 
zich op als lid der Nederlandsche Vereeniging en onze afdeeling. 
Met enkele hartelijke woorden heet de voorzitter de beeren 
welkom in ons midden en spreekt de hoop uit hen dikwijls op 
onze vergaderingen te mogen ontmoeten. Hierna is het woord 
aan den heer H. J. van Strieland. Deze zegt o.m. dat de collectie 
die hij heeft medegebracht het resultaat is van 45 jaar verzamelen. 
Dan brengt hij ter tafel zijn schitterende verzameling Oud-Neder-
land ongebruikt en kunnen aanwezigen deze unique collectie be 
wonderen, waarin paren, strips en blokken, tandingen nuances, 
blauw papier, kortom alles in prachtexemplaren aanwezig zijn. Nog 
worden getoond complete vellen o.a. van de uitgiften Koninginne-
kopje met hangend haar, roltanding zonder watermerk etc. Alles 
bij elkaar een schitterende verzameling die dan ook met zeer veel 
belangstelling door de aanwezigen bezichtigd wordt. De voor
zitter zegt namens de vergadering den heer Van Strieland dank 
dat hij de leden van Gooi en Eemland in de gelegenheid stelde 
deze unieke collectie te kunnen bezichtigen. 
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Na de verloting waarvoor een aantal zeer fraaie prijzen beschik
baar zijn, vo'gt nog een veiling van een aantal kavels door enkele 
eden ingezonden 

Na rondvraag sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde ver
gadering B 

Afdeeling Voorschoten. 
Voor den aanvang der April-vergadenng hield de heer 

J Boesman uit 's Gravenhage, voorzitter der Ballon- en Zeppelin-
postclub een voordracht over het onderwerp Iets over een on
bekende tak van philatelic De heer Boesman gaf een duidelijke 
uiteenzetting van het verzamelen van luchtpost, zooals het feitelijk 
behoort, nl de poststukken bijeengaren van de diverse ballon-, 
zeppelin en vliegtuigvluchten Wat aan het verkrijgen dezer brief 
stukken vast zit, was voor ons allen een openbaring Uit zijn uit
gebreide collectie liet de spreker een lijvige map circuleeren, waarin 
diverse poststukken van een jaar gebundeld waren Aan de hand 
dezer enveloppen an briefkaarten werden de stempels en andere 
bijzonderheden toegelicht 

De voorzitter sprak in zijn dankwoord de hoop uit, dat deze 
lezing m het Maandblad worde gepubliceerd, opdat alle philate-
listen van dit zeer belangrnke verzamelgebied kennis konden 
nemen Wellicht moge dit een reden zijn om den heer Boesman uit 
te noodigen op andere philatelisten bijeenkomsten te komen 
spreken, opdat spoedig de onbekende tak van philatelie een geliefd 
verzamelgebied van onze liefhebberij worde Namens de afdeeling 
Voorschoten overhandigde de voorzitter als herinnering den heer 
Boesman een zilveren lepel met het wapen van Voorschoten 

R 

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

Verslag van de vergadering van 27 April 1941. 
Aanwezig zijn 45 leden en 1 introducé De vergadering wordt 

door den voorzitter, den heer Cramerus, geopend met een welkom, 
speciaal gericht tot het adspirant lid, den heer Kieboom, die voor 
de eerste maal aanwezig is De notulen van de Maart vergadering 
worden goedgekeurd en de candidaat leden met algemene stemmen 
als lid aangenomen De voorzitter deelt mede, dat de post
verbinding met Bezet Frankrijk is hersteld en heden de supplemen
ten op de Yvertcatalogus zijn gearriveerd Deze worden ter circula 
tie onder de leden gegeven Bij de ingekomen stukken zijn brieven 
van de heren Felix en van West, die Breda metterwoon hebben ver

laten en de groeten overbrengen, waarbij zij de opmerking maken, 
dat ZIJ de vergadering van „Breda" in hun nieuwe woonsteden erg 
missen Een schrijven van ds Loeff, dankende voor onze geluk 
wens ter gelegenheid van zijn 75ste jaardag, hetwelk hij vergezeld 
doet gaan van een tweetal Nederlandse series voor de verloting 

De rekening en verantwoording van den penningmeester over 
1940, sluitende in ontvangsten en uitgaven met een bedrag van 
ƒ 2520 93 wordt goedgekeurd en besloten genoemden functionaris 
decharge te verlenen en dank te zeggen voor het gevoerde beheer 
De commissie van onderzoek, bestaande uit de heren 
J B Leeuwenberg en Joh Spoorenberg, wordt door den voorzitter 
dank gezegd voor hun werkzaamheden 

Medegedeeld wordt door den voorzitter van de jeugdafdeling, dat 
de laatste tentoonstelling van de jeugd een succes is geweest en dat 
ter sluiting van het seizoen op Maandag 2 Juni (2de Pinksterdag) 
nogmaals een tentoonstelling zal worden gehouden van 10 30 tot 
12 00 uur, terwijl van 14 00 tot 17 00 uur gtlegenheid zal worden 
gegeven aan een ieder het tentoongestelde te bezichtigen Het 
tentoontestellen albumblad dient te bevatten naar keuze 2 X 5 
zegels met onderstaande voorstellingen gebouwen, dieren, planten, 
sport, vooraanstaande mensen, schepen of vliegtuigen De jury zal 
bestaan uit de heren mr Bielders, Cramerus en Schreuder 

De voorzitter geeft uitvoerig antwoord op de door mej Flohil 
op een der vorige vergaderingen gedane vraag ,,waarom verzamelt 
men postzegels" De heer Schleuder heeft voorgesteld iedere ver
gadering iets interessants tentoon te stellen Genoemde heer wordt 
bereid gevonden daarmede de volgende vergadering aan te vangen 
door zijn verzameling Oud-Duitse staten te laten bezichtigen 
Rector van Besouw zal dan volgen met Spanje 

Daarna volgt de verloting, wiarna de vergadering door den 
voorzitter wordt gesloten J C G v d B 

Nieuwe leden. 
66 ( S E Z B E ) H Kuypers, A343, Oirschot 

104 ( S E Z B E N K ) H J van Ravels, Baronielaan 118, Breda, giro 
214669 

127 (S E Z N K ) mevrouw M A J P Sala L oonen. Van der Valk 
Boumanlaan 24, Woerden 

136 (S E Z BE NK ) G Stoel, Staakweg B65, Dirksland, giro 232320 

Adreswijzigingen. 
349 J C H Leusden, thans Bredaseweg 408, Tilburg 
227 dr H C Valkema Blouw, thans Hotel ,de Tafelberg", 

Oosterbeek 
98 J Manjnissen wordt no 174 

REKENING EN V E R A N T W O O R D I N G POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" OVER 1940 

ONTVANGSTEN 
1 Contributie 
2 Contributie en entree nieuwe leden 
3 10 pet van het verkochte rondzendingen 
4 Onvoorzien 

Bezittingen 
Reservefonds incl gekweekte rente 
Jub Fonds 50 jarig bestaan 
Tentoonstellingsfonds 
Vorderingen 

Begroot 
ƒ 1676 -
ƒ 150 — 
ƒ 9 0 0 -
ƒ 1 7 4 -

Werkehjk 
ƒ 1496 — 
ƒ 145 — 
ƒ 73114 
ƒ 138 79 

ƒ2900— ƒ 2510 93 

ƒ 1082 48 
ƒ 590 14 
ƒ 101 24 
ƒ 65 53 

Breda, 24 April 1941 

Accoord bevonden 26 4 1941 

ƒ 1839 39 

J WIGGERS, Penningmeester 

De controlecommissie 

J B LEEUWENBERG 
J SPOORENBERG 

UITGAVEN 
1 Kosten Verenigingsorgaan na aftrek 

opbrengst Abonnem en advertentien ƒ 
2 Lidmaatschap Nederl Bond van Vereni' 

gingen van Postzegelverzamelaars 
3 Vrijwillige bijdrage aan idem 
4 Drukwerken, portefeuilles e d 
5 Portokosten en bureaubehoeften Secret ƒ 
6 idem Administrateur 
7 idem Penningmeester 
8 idem Sectiehoofden 
9 Zaalhuur 

10 Jeugdafdeeling 
11 Afgevaardigden Bondsvergadering 
12 Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
13 Kosten jaarlijkse algem verloting 
14 Assurantieprcmie 
15 Bijdrage reservefonds 
16 Propaganda 
17 Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
18 Fonds viering 50 jarig jubileum 
19 Postmuseum 
20 Onvoorzien 
21 Voordeelig <aldo 

Begroot Werkelijk 

700 — ƒ 560 36 

ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
} 

150,50 
21 50 
200 — 
75 — 
50 — 
15 — 

250 — 
35 — 
50 — 
60 — 
82 50 
500 — 
20 — 
75 — 
50 — 
50 — 
250 — 
50 — 
215 50 

ƒ 
f 
f 
f 
f ƒ 
/ ■ 

/ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f ƒ 

156,10 
22 30 
86 41 
5129 
28 64 
6 95 

120 12 
33 60 
25 — 
60 — 
82 69 
506 30 
19 10 
75 — 
6 87 
50 — 
250 — 

144 95 
225 25 

ƒ 2900— ƒ 2510 93 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Mei 1941, te 20.00 uur, in café 

„Moderne", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 12 Juni 

1941, te 20.00 uur, in café „van Ham", te Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Maandag 2 Juni 1941, des morgens 10.30 

uur, in „Moderne", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1941. 
Aanwezig 84 leden. De voorzitter opent te half vier deze ver

gadering en heet bijzonder welkom onzen oud-voorzitter, den 
heer de Beer. Vervolgens wordt ons 300ste lid, de heer Boer 

fe-C welkom geheeten en een aandenken aan dit feit overhandigd in 
P^ den vorm van het Jubileumboek. De voorzitter heeft eens in 

vroegere vergaderingsverslagen geneusd en memoreert hieruit ver
schillende voor ons amusante passages. Onze vereeniging heeft ups 

jKS; and downs gekend; thans zijn wij wederom in stijgenden lijn. Het 
verscheiden van den heer Sandberg wordt staande herdacht. De 
notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd, waarbij de 
voorzitter opmerkt, dat verschillende storende taalfouten niet op 
rekening van den 2en secretaris moeten worden gesteld. Ont
vangen werd een propagandaboekje van het Postmuseum, welk 
boekje onder de leden circuleert. Verder wordt gewezen op de 
verkeerde opvatting welke onder vele leden nog heerscht, dat de 
afrekeningen der rondzendingen zoolang op zich laten wachten. Is 
er goed uit een boekje verkocht, dan kan reeds na vier maanden 
afrekening worden verkregen. Korter kan niet in verband met de 
uitgebreidheid der secties. De volgende vergadering wordt na 
discussie en stemming gehouden op Zaterdag 24 Mei a.s. te half 
vier. In de prijsvragen zal een wijziging worden aangebracht. In 
de Mei-vergadering, zal de heer Kästeln vragen stellen alleen over 
België volgens Yvert 1940. De 9 candidaat-leden worden met 
algemeene stemmen tot lid aangenomen. De heer Helmholt ver
zoekt in contact te komen met verzamelaars van geperforeerde 
roltandingzegels. De beeren Poulie en Enschedé winnen resp. den 
eersten en tweeden prijs bij de prijsvraag. Na veiling van 35 kavels 
en verloting onder de aanwezigen, sluit de voorzitter te half zes de 
vergadering. R. S. 

Nieuwe leden. 
W. Verkuil, Columbusplein 49 I, Amsterdam-O. 
H. H . Nolte, Cliostraat 47, Amsterdam-Z. 
P- J- J- Verheusele, WijsmuUerstraat 43, Amsterdam-W. 
J. Navarro Jr., Amstel 155, Amsterdam-C. 
H. A. Gosman Jr., Koninginneweg 61 bov, Amsterdam-Z. 
A. Tijbout, Nassaukade 101 I, Amsterdam-W. 
mej. L. G. Vorstman, Graaf Janlaan 16, Naarden. 
J. Berghoff, de Waal Malefijtlaan 16, Aerdenhout. 
B. Roselaar, Ploegstraat 53, Amsterdam-O. 

Bedankt. 
J. W. H. Sandberg, Amsterdam (overleden). 

Adreswijzigingen. 
J. C. Honnefeller, thans Witte de Withstraat 26, Amsterdam-W. 
B. H. Koolhaas, thans Frans v. Mierisstraat 95, Amsterdam-Z. 
A. Blauw, thans Koninginnelaan 20a, Groningen. 

Candidaat-leden. 
J. van UUem, Boterdiepstraat 49, Amsterdam-Zuid. (Voorgesteld 

door S. Woudstra). 
A. L. van Emden, Den Texstraat 18 hs., Amsterdam-C. (Voor

gesteld door B. Hofstede). 
G. J. H. E. Plas, Sophialaan 53 II, Amsterdam-Zuid. (Voorgesteld 

door A. Hollenkamp). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 19 Mei 1941, des avonds 8 uur. 
Ledenvergadering op Zaterdag 24 Mei 1941, des namiddags te 

half 4 in het Corn. Broerehuis, Korte Leidsche dwarsstraat 18, 
Amsterdam. 

Aan de leden ! 
Laat uw doubletten niet liggen, maar plakt ze in een boekje en 

zendt ze aan den heer S. van Koeten, hoofd van de afd. Verkoop, 
Van Eeghenstraat 39a, Amsterdam-Z. 

Van de opbrengst der zegels wordt door de Vereeniging slechts 
5 pet. afgetrokken. 

Boekjes voor de rondzendingen zijn tegen 5 cent per stuk aan 
bovengenoemd adres verkrijgbaar. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 29 April 1941. 
Ruim 40 leden waren op dezen avond in onze nieuwe vergader

zaal „Weber" aan het Vreeburg aanwezig, terwijl wederom vier 
nieuwe leden zich hebben aangemeld. Bij de ingekomen stukken is 
een propagandageschriftje van het „Ned. Postmuseum" aanwezig, 
hetwelk ad ƒ0.10 per exemplaar aan het adres van dit museum 
verkrijgbaar is. 

De heer dr. Van Gittert, voorzitter der Jubileumcommissie 
brengt verslag uit over de door deze commissie gehouden be
sprekingen over de mogelijkheden ter herdenking van ons zevende 
lustrum. Geadviseerd wordt om in deze tijden geen feestavond te 
houden, doch een tentoonstelling met inzendingen van werkende 
leden, terwijl de September-ledenvergadering een eenigszins 
feestelijk karakter zal hebben. De vergadering verklaart zich 
accoord met dit advies, terwijl de werkzaamheden verder zullen 
uitgevoerd worden door een tentoonstellingscommissie van vijf 
leden, nl. de beeren Cortenbach, Evers, Reintjes, van Riezen en 
Wigman. Voor den landenwedstrijd: Toeslagzegels Nederland-
Overzee waren inzendingen van de beeren van Doorn, Koek, 
Krommenhoek en Van de Westeringh. 

De inzending van laatstgenoemde werd het hoogst gewaardeerd, 
terwijl de heer Van Doorn zich als een uitnemend dichter ontpopte, 
door enkele leege vakjes aan te vullen met geestige gedichtjes, 
waarvan er hier enkele mogen volgen: 

Bij enkele ontbrekende Surinamezegels: 
Hier schittert 't Heemstra Fonds 
Door volle afwezigheid 
Wie wil 'n doublettenstel hiervan 
Voor een heele vleeschbon kwijt ? 

Idem: 
De Surinamezending ? 
Ik had eens geldgebrek 
En dus contanten noodig. . . . 
En verder commentaar 
Lijkt mij hier overbodig, 

en het laatste: 
'k Weet dat zoo'n inzending met zoo menig tekort 
Bij al wat 'k hier reeds zag, ongewoon i s . . . . 
Bedenke men echter, bij zijne critiek 
Dat ook 't pogen toch schoon is. 

De heer Tholen, directeur Verkoop, heeft wederom de beide 
soorten boekjes in voorraad ! Na een uitgebreide veiling, waarvan 
helaas veel stukken te hoog gelimiteerd waren, en de gebruikelijke 
verloting, waarbij goede prijzen, behoorde deze bijeenkomst weer 
tot het verleden. v. d. W. 

Mededeeling. 
Landenwedstrijd Mei-vergadering: Servië. 

Candidaat-leden. 
ir. G. Ekama, Bilthoven. J. G. Haas-Arts, Utrecht, 
mr. H. Frima, Groningen. J. A. M. Swenker, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 23 Mei 1941 des namiddags 8 

uur in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 Mei 1941, des namiddags 8 uur 

in Restaurant „Weber", Vreeburg, Utrecht. (7.30—8 uur ruilen), 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ballo

tage. 5. Pauze, waarin landenwedstrijd „Servië". 6. Uitslag landen
wedstrijd. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

KOOPT VAN DIETEN MOOIE VERZAMELINGEN 
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Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdagen 17 en 31 Mei en 14 
ini 1941 des middags van 2.30—4 uur in gebouw C.S.B., Kromme 
lieuwe Gracht, Utrecht. 

ïaagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage, 
ïecretaris: A. STARINK JR., Valeriusstraat 81a, 'sGravenhage. 

Verslag der vergadering van 26 A,pril 1941. 
Ook deze vergadering was zeer druk bezocht. Na de opening 

)or den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering 
gedaan en kwamen de ingezonden stukken ter sprake, waarbij 
n verzoek om hulp was van een der door het bombardement 
n Rotterdam getroffen leden der Rotterdamsche Vereeniging, die 
n aanvulling van zijn verzameling verzocht. 
Voor de ingekomen cadeaux voor de a.s. Meiverloting betuigde 
voorzitter zijn dank, waarna de ballotagecommissie werd aan

vuld en de voorgehangen candidaten tot lid werden aangenomen. 
Daarna kwamen de verschillende jaarverslagen aan de beurt, die 
e, zonder uitzondering, zeer gunstig voor de vereeniging waren 
, gelukkig, het bewijs leverden, dat wij, in weerwil van de 
ukkende omstandigheden, toch nog steeds vooruit zijn gegaan, 
it de voorzitter aanleiding gaf bij zijn dankwoord aan de diverse 
nctionarissen, zijn vertrouwen uit te spreken, dat wij ook het 
mende vereenigingsja.T met opgewektheid kunnen ingaai,. 
Er was een vrij groote veiling; een goede verloting besloot den 
.1 genamen middag. A. S. 

Nieuwe leden. 
Hogervorst, Fahrenheitstraat 646, den Haag. 
C. U. Hartman, Teylingerhorstlaan 3, Wassenaar. 
Smabers, van Weede van Dyckveldstraat 9, den Haag. 
M. E. van Reyn Snoeck, Stevinstraat 64, den Haag. 
Molenbroek, van Neckstraat 61, den Haag. 
A. Alers, Frankenslag 68, den Haag. 
van der Pauw, Pieter Bothstraat 27, den Haag. 

Candidaatleden. 
vr. H. van Ballegoyende Jong, geb. Steenstra Toussaint, Oost
luinlaan 28, den Haag. 

D. A. A. Weys, van Diepenburchstraat 22, den Haag. 
J. Engelenberg, Ooievaarlaan 2, den Haag. 

Adreswijzigingen. 
E. F. Dulfer, thans Araweg 16, Wassenaar. 

Afvoeren. 
■. mr. P. G. M. van Meeuwen. 
Wolters. 

Verg idering. 
3p 24 Mei 1941 des middags tén half drie in Hotel de Gouden 
3on, Frederik Hendriklaan 119, den Haag. 
Dpening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeehngen. Ballotage 
uwe leden. Rondvraag. Groote jaarlijksche verloting. Sluiting. 

Uitloting bewijzen. 
)e volgende nummers zijn uitgeloot en betaalbaar gesteld bij den 
iningmeester den heer W. Jolles, Ooievaarlaan 10, den Haag. 
, 5, 10 , 14, 23, 31, 43, 63, 73, 75, 94, 100, 102, 121, 127, 130, 133, 

143, 156, 165, 170, 173, 174, 175, 186, 199, 201, 211, 212, 215, 218, 
233, 244, 253, 259, 260, 268, 272, 298, 323, 343, 346, 354, 357, 
389, 396, 403, 410, 412, 413, 427, 429, 431, 432, 434, 444, 445, 

, 462, 463, 491, 497, 502, 511, 521, 542, 556, 578, 584, 612, 620, 
658, 669, 672, 692, 693, 725, 726, 732, 740, 745, 747, 750, 753, 

, 758, 765, 779, 829, 839, 854, 857, 896, 915, 940, 942, 976, 979, 
4, 1009, 1011, 1017, 1027, 1033, 1042, 1046, 1059, 1077, 1078, 
5, 1090, 1096, 1106, 1108, 1111, 1119, 1122, 1146, 1152, 
7, 1173, 1190, 1198, 1208, 1220, 1238, 1250, 1251, 1254, 1256, 
9, 1261, 1267, 1275, 1281, 1289, 1302, 1314, 1337, 1341, 1347, 1351, 
9, 1383, 1396, 1404, 1441, 1455, 1456, 1484, 1507, 1511, 1514, 1519, 
7, 1542, 1543, 1545, 1546, 1552, 1553, 1554, 1555, 1561, 1568, 1569, 
1, 1592, 1598, 1600, 1603, 1605, 1607, 1620, 1623, 1634, 1656, 1663, 
O, 1673, 1683, 1691, 1694, 1708, 1710, 1717, 1736, 1737, 1742, 
4, 1750, 1768, 1770, 1786, 1791, 1797, 1802, 1818, 1-819, 1829, 
3, 1841, 1846, 1864, 1865, 1891, 1908, 1911, 1928, 1930, 1945, 1964, 
5, 1978, 1981, 1987, 1998, 2000, 2014, 2017, 2022, 2024, 2028, 
2, 2034, 2035. 

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

Verslag der jaargadering van 26 April 1941. 
Aanwezig 163 leden, inclusief de eerevoorzitter, G. W. van 

Leyden en de besturen der afdeelingen Dordrecht en Utrecht. 
De voorzitter de heer C. J. Reyerse verwelkomt allen, bespreekt 

met enkele woorden den stevigen toestand en groei onzer ver
eeniging en brengt allen vooral in de afdeelingen hun welverdiende 
dank. Hij deelt verder mede dat in de laatste vergadering van den 
Raad van Beheer van ' t Maandblad een eind kwam aan de strub
beling der voorgaande vergadering, dat hij dit jaar voorzitter is 
van den Raad van Beheer en dat de heer Costerus verklaarde in 
geen enkel opzicht tegen „Philatelica" iets te hebbén, waarvan 
nota te nemen. Hij deelt verder mede, dat daags te voren een 
nieuwe afdeeling „Haarlem en omstreken" is opgericht. De notulen 
der vorige vergadering worden gearresteerd. Binnen gekomen zijn 
de jaarverslagen der afdeeling Utrecht. Gememoreerd Wordt hieruit 
' t volgende: 

Het aantal leden bedroeg eind 1940, 62. De vergaderingen werden 
door gemiddeld 23 personen bezocht. De heer Nicolai werd her
i^ozen en tot penningmeester werd gekozen de heer Verheyen, en 
als 5e bestuurslid de heer Molenaar. 

Een bijgaande brief vermeldt het aftreden van de secretaresse 
mej. B. H. J. Klaassen, wegens verandering van woonplaats en 
aanstaand huwelijk. 

Ondergeteekende maakt van deze gelegenheid gebruik mej. 
Klaassen hartelijk te danken voor de modelwijze waarop zij ' t 
secretariaat van de afdeeling Utrecht heeft waargenomen. Van 
het Nederl. Postmuseum ontvingen wij een keurig nieuw boekje: 
„Doel, werkwijze en inrichting'', ' t welk voor 10 cent is af te halen 
en voor 15 cent wordt toegezonden. 

Hierna ' t jaarverslag van den secretaris (zie elders.) Daarna 
volgen het verslag der verificatiecommissie; de balans van de beurs; 
het verslag van den penningmeester bij monde van den heer 
Achilles; het verslag van het beheer der rondzendingen en dat 
van den bibliothecaris. Dit laatste is zijn 17de en tevens zijn 
laatste wegens de uitgebreide werkzaamheden voor zijn werk als 
dir. der rondzendingen. Alle verslagen oogsten applaus en de voor
zitter dankte allen voor de ontzaglijke hoeveelheden werk door 
hen verricht. 

Daarna werd de begrooting voor 1941 behandeld en aangenomen. 
Bij de ledenvergadering worden nog 27 candidaatleden door den 

secretaris ter kennis van de vergadering gebracht, waarna deze 
onder voorbehoud worden aangenomen, gelijktijdig met die welke 
in het Maandblad reeds staan vermeld. 

Na een kleine pauze volgt de verloting van 1 prijs op de 10 
leden, alzoo 68 prijzen. 

De 1ste prijs trok de heer Livocan, de tweede mevrouw de Haan. 
Bij de rondvraag kwamen met diverse vragen omtrent avond

vergadering, omzetbelasting, vestigingswet, oplaagcijfers der laatste 
uitgiften de beeren Hollander, van der Mark en Bakker aan ' t 
woord en werden door den voorzitter beantwoord. De heer Mioch 
schonk nog fasificaten voor onze verzameling. 

De voorzitter wees vooruit naar onze volgende vergadering, 
waarbij de heer Friederich zal verder gaan met zijn werk, dankte 
nogmaals allen voor opkomst en medewerking en sloot daarna deze 
goedgeslaagde vergadering. v. d. R. 

Jaarverslag over 1940. 
Mijn jaarverslag over 1939 eindigde: „Komt niet alles in 

vlammen te staan, naar ons 30jarig bestaan in begin 1941." De 
vlammen, begin 1941 en ons 30jarig bestaan zijn er alle drie. Die 
combinatie sluit een feest uit. Niet mijn jaarverslag. 

Ik 'zou ' t in één zin kunnen samenvatten nl.: Ons werk in 1940 
was in alle opzichten een voortzetting en uitbreiding der voor
gaande jaren, speciaal het laatstvoorgaande. Ook in de afdeelingen 
ging alles gewoon verder. Het lijkt mij dan daarom onnoodig 
algemeene beschouwingen te houden. 

Als treurige bijzonderheid, hopelijk in onze geheele geschiedenis 
van „Philatelica", moet ik vermelden, dat 6 onzer leden door 
oorlogshandelingen zijn overleden. Materieele verliezen vallen daar
neven in het niet, bovendien zijn zij toevallig heel gering. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 



MEI 1941. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VI 

Op 27 Juli 1940 hadden wij een vergadering van het Hoofd
bestuur met afgevaardigden der afdeelingen. Deze vergadering had 
een prettig verloop en bracht ons nader tot elkaar. Voor ver
schillende afdeelingen bracht dit een principieele verandering in 
hun deel in onze jaarlijksche groote verloting. 

Door gebrek aan leden ter plaatse kon de afdeeling Winterswijk 
niet gehandhaafd blijven. Juist voor ' t afsluiten van het jaar 1940 
kregen wij onze jongste spruit, een flinke boy in den vorm van de 
afdeeling Terneuzen, die zich inmiddels flink ontwikkelt. Niet
tegenstaande het jaar 1940 in de geschiedenis van Nederland nooit 
wordt uitgewischt en ons allen met de meest ernstige gedachten 
bezig houdt, hadden onze werkzaamheden een geregeld verloop 
met eenige strubbeling in de maanden Mei en Juni. 

Onze vergadering op 22 Mei werd door 51 leden bezocht, die de 
herinnering ook daaraan nooit vergeten zullen. 

Onze grootste vergadering in Maart telde 205 leden. In totaal in 
1940 - 1380 vergaderingbezoekers, gemiddeld 115. Ons ledental 
steeg van 1351 tot 1553, dus met 202 en eenige jeugdleden. Wij. 
verloren 27 leden door overlijden. Met begin November werd de 
Koninklijke goedkeuring onzer vereeniging gecontinueerd voor 
29 jaar en 11 maanden door goedkeuring bij besluit van den 
Procureur-Generaal per 31 Aug. 1940. In Maart besloten wij tot 
hulp aan Finlandsche getroffenen. Later hielpen wij de slachtoffers 
der R.P.V. Op onze jaarvergadering werden de beeren Reyerse en 
Verhoeff tot eereleden benoemd en de beeren Terwen en Saris als 
bestuursleden. 

11 Januari was onze voorzitter in een vergadering der afdeeling 
Tilburg; 15 Februari in de afdeehng Utrecht. 

Onze afdeeling Zwolle hield op 2, 3 en 4 Mei nog juist een 
geslaagde tentoonstelling. Van onze Haagsche vergaderingen kan 
als het belangrijkste gememoreerd worden, dat de heer Friederich 
met zijn lezingen en tentoonstellingen begon. 

Onze avondvergaderingen werden verzet naar den 4en Zaterdag
middag om half drie. In 't laatst van ' t jaar hadden wij nog moei
lijkheden met onze zaal. 

De beurs kreeg met zooveel bezwaren te kampen, dat zij over
leed. Het ruiluur na onze vergaderingen komt hiervoor grooten
deels in de plaats. Onze directeur der rondzendingen kreeg zooveel 
werk, dat hij aan het einde van het jaar moest aankondigen, zijn 
(onze) bibliotheek over te moeten doen. Dat hij ook daar serieus 
werk heeft gedaan, kan ik toevalligerwijze hier bevestigen. Hij toch 
bouwde die bibliotheek op tot een waardevol bezit voor ons. 

Met een hartelijk woord van dank aa nallen, die zich één voelen 
met ons en daarnaar ieder op zijn wijs handelen, sluit ik ook met 
een deel van ons vorig slot: „Houden wij dat zoo vol !". 

J. N. H. VAN REST. 
Uittreksel jaarverslag van den bibliothecaris. 

17de en laatste jaarverslag. De belangstelling is in 1940 op het 
peil gebleven van hetwelk de laatste jaren was bereikt. 

40 leden deden 88 aanvragen voor 118 boekwerken en tijd
schriften. 

Door de ooilogsomstandigheden en het daarna vrijwel niet ver
schijnen van buitenlandsche tijdschriften zijn er in 1940 slechts 6 
leesportefeuilles uitgezonden. Ook circuleerden deze tijdschriften 
bij onze afdeeling Zwolle. 

Voor boekwerken en abonnementen op tijdschriften werd een 
bedrag uitgegeven van ƒ 50,81. 

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

55. H. J. Midde, Soesterbergstraat 95, den Haag. 
660. F. Warendorf, v. d. Heimstraat 5, den Haag. 

1693 H J Koo?er, Fabrieksweg 12, Alkmaar. 
265. J. Bunt jr., Dracht 42, Heerenveen. 
838. P. de Groot, Duinweg 21, Noordwijk a. Zee. 
761. A. I. Domis, Lange Voorhout 27a, Den Haag. 
207. W. van Meel, 2e Adelheidstraat 177, den Haac . 
4.'̂ 6. L. M. E. J. H. Geradts, Parkflat Marlot 20, den I^a.ig. 
661. J. M. van Bennekom, Stadhoudersliin 109, Schiedam. 
709. H. A. C. Langeveld, Wolfhezestraat 28, den Haag. 
141. G. K. Smits, Hanenburglaan 119, den Haag. 
883. I. W. Broekert, Schaarsbergenstraat 116, den Haag. 
486. S. Zendijk, Brinkpoortstraat 40, Deventer, (Afd. Deventeij. 

1083. H. de Jong, Tutein Noltheniuslaan 9, Apeldoorn. 
1149. N. Hummelman, Amerongenstraat 96, den Haag. 

1479. E. G. de Haas, J. v. d. Bergstraat 66, Heemstede. 
1676. ds. F. de Gids, Voorstraat 111, Asperen (Z.H.). 
1677. C. J. van Holst van Ingen, Dijk 4, "Wijhe. 
1678. H. Grol, p.a. notaris Grol, Twello. 
1679. J. A. van der Weg, Groote Poot 10, Oevtrter. 
1680. J. A. Heemstra, Graaf van Burenstraat 4, Deventer. 
1681. H. J. Stokking, Brink 26, Deventer. 
1682. H. Berghuis, Loolaan 53, Apeldoorn. (Alle 6 Afd. Devente»-). 
1683. J. J. Renking, Wilhelminasingel 2, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1684. A. J. van Felden, Amberboomstraat 27, den Haag. 
1685. W. B. van Norden, Voorhelmstraat 42, Haarlem. 
1686. Engel. Hugtenburg, Z. Schalkwijk, Post Haarlem. 
1687. F. Meyer, Plein 33, Haariem. 
1688. W. Groot, Zandv. Allee 41, Heemstede. 
1689. D. N. Santifort, Pernéstraat 39 C, Castricum. 
1690. W. Heidenreich, Westduinweg 242, Scheveningen. 
1691. J. Blom, Binnenweg 26, Wassenaar. 
1692. Jos. Geermans, Nassau Zuilensteinstraat IA, den Haag. 
1694. mej. S. A. J. J. Swenker, H. de Keijserstr. 2, Utrecht (Afd. U.) 
1695. J. J. van der Muur, Stadhouderslaan 22, Utrecht. (Afd. U.). 
1696. J. Francoys, Oud-Vossemeer. (Afd. Terneuzen). 
1697. A. J. Wullems, Veldstraat 3, Sluiskil. (Afd. Terneuzen). 
1698. D. P. Cornelissen, Korte Delft 30, Middelburg. (Afd. Tern.) 
1699. C. P. de Vos, Julianastraat 26, Middelburg. (Afd. Terneuzen). 
1700. H. J. Lensink, Dikke Boomweg 15, Nijmegen. 

Nieuwe leden (onder voorbehoud). 
1701. H. W. Adams, Loosduinschekade 326, den Haag. 
1702. J. Bier, Groot Heiligland 66, Haarlem. 
1703. Fr. J. A. Hoppenbrouwers, HoUeweg 2a, Valkenswaard. 
1704. L. van Prooyen, Middenweg 93, Haarlem. 
1705. mevr. E. B. Reynders, Asterlaan 2, Aerdenhout. 
1706. D. Overweg, Leeuwendaallaan 116, Rijswijk (Z.H.). 
1707. A. A. Zijlstra, Middenweg 27, Haarlem. 
1708. C. Kok, Fagelstraat 5, den Haag. 
1709. L. J. G. Oosterbeek, Weedeweg (N.Z.) 2, Dordrecht (Afd. D.). 
1710. L. de Bruin, Riouwstraat 51rd., Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
j.1. 14 Chr. Dessing, Leidsche gracht 52, Amsterdam. 
1711. P. Boon, Prinsegracht 4, den Haag. 
1712. W. van Dok, Soestdijksche kade 471, den Haag. 
1713. mevr. L. A. Custers, Kaldekerkerweg 88, Venlo. (Afd. Venlo). 
1714. Fr. Smeets, Kaldekerkerweg 49, Venlo. (Afd. Venlo). 
1715. S. Verdegaal, „Bakara", Sassenheim. 
1716. B. V. d. Heyden, 2e Van der Helststraat 33, Amsterdam-Z. 
1717. mr. P. Du Rij van Beest-Holle, Van Hoogenhoucklaan 80, 

den Haag. 
1718. E. Goedkoop, Molenstraat 41, Soest. 
1719. mr. F. O. Fock, Nieuwe Kerkstraat 8, Vlaardingen. 
1720. mr. F. van der Jagt, Celebesstraat 49a, den Haag. 
1721. D. Th. Suerhoff, Goudsbloemlaan 44, den Haag. 
1722. mr. D. P. M. Gratama, Hobbemastraat 98, Amsterdam. 
1723. C. Brabander, Amstelveensche weg 948, Amsterdam-Z. 
1724. J. de Vries, W. Rozenstraat 32, Leiden. 
1725. G. P. van Loo, Katerdijk 6, Huize Nieuw Hofvliet, Zwolle. 

(Afd. Zwolle). 
1726. A. Davidson, Veenestraat 3, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1727. F. Romeyn, Harstenhoekstraat 46, den Haag. 

Candidaat-leden. 
1728. J. Barzilay, Thercsiastraat 35 B, den Haag. (Voorgesteld door 

J. den Ouden). 
1729. L. H. J. Ott, Tooropstraat 227, Nijmegen. 
1730. J. C. van Ogten, Groenewoudscheweg 290, Nijmegen. (Beiden 

afd. Nijmegen). 
1731. J. W. Cappelhoff, Korten dijk 17, Haarlem. (Voorgesteld 

door P. M. Meltzer). 
1732. I. Lewin, Mariastraat 31, Utrecht. (Voorgesteld door 

W. H. van Vriesland). 
1733. N. C. Spaander, Westeinde 9, den Haag. (Voorgesteld door 

C. J. Reyerse). 
1734. A. W. Verduin, Meidoornlaan 44, Middelburg (afdeeling 

Terneuzen). 
1735. G. van Thuyl, Van Bylandtstraat 94, den Haag. (Voorgesteld 

door W. J. de Bode). 
1736. J. P. van Leeuwen, Boulevard 86, Breskens. (Afd. Terneuzen) 
1737. P. J. van Houte, Dorpsstraat 52, Breskens. (Afd. Terneuzen) 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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Overleden. 
200. mr. D. M. Pare, den Haag. 

Adreswijzigingen. 
P. A. Overweel Jr., thans Croeselaan 93bis, Utrecht. 
E. Hamers, thans A. v. Bieyenburghstraat 1, Dordrecht. 
W. J. Heydeman jr., thans Joh. Verhulstscraat 208 bv., 
AmsterdamZ. 
G. V. d. Horst, thans Aarnout Drostlaan 88, Den Haag. 
M. Birnbaum, thans Gouwe 34, Gouda. 
L. A. La Rose, thans Oranjelaan 6, Ede. 
W. J. Rakhorst, thans Lohuizerweg B 233, Epe (Veluwe). 
P. Kok, thans Theresiastraat 378, Den Taag. 
H. W. J. Vos, thans Stadhouderslaan 102, Soestdijk. 
Rud. Rosenthal, Hessenweg 20, De Bilt. 
J. G. Veeris, thans Fahrenheitstraat 492, Den Haag. 
E. J. H. Evers, thans Franklinstraat 53, Amersfoort. 
mr. B. Dorhout, thans Pe,likaanstraat 12, Leeuwarden. 
mevr. B. Pronk, thans Laan van Meerdervoort 1206, Den 
Haag. 
R. J. Deken, thans Middenweg D 26, Heer Hugowaard N. 

Afdeeling Dordrecht. 
Verslag der vergadering van 30 April 1941. Aanwezig 45 leden. 

voorzitter wijst de leden naar aanleiding der notulen erop, 
t degene, die de vergadering voor het beëindigen verlaat, hier

kennis dient te geven aan den secretaris, die dan voor den 
trokkene zal loten. Indien dit niet gebeurt, kan door het 
stuur geen vei antwoording gedragen worden. 
Vervolgens deelt hij mede, dat de niet meer in omloop zijnde 
jels van de laatste emissie aan het Philatelistenloket verkrijgbaar 
Hen blijven. 
Ingekomen is een prospectus van het Nederl. Postmuseum. De 
orzitter beveelt een bezoek zeer in het belang van de leden aan. 
Nog brengt hij verslag uit van het verhandelde op de jaar
rgadering van Philatelica te 'sHage, waar de heer Bruinse en hij 

afdeeling Dordrecht vertegenwoordigd hebben. 
De aspirantleden L. J. G. Oosterbeek en L. de Bruyn worden 
irna geballoteerd en door den Voorzitter met een hartelijk 
lord geïnstalleerd. Bij de rondvraag deelt de heer Hoogendonk 
de, dat binnenkort door hem een prijsvraag zal worden uit
chreven, waarvoor hij tevens een prijs beschikbaar zal stellen. 
De voorzitter stelt deze geste zeer op prijs en is verheugd, dat 
leden zelf iets willen doen om de vergaderingen aantrekkelijker 
maken en het bezoek te stimuleeren. 
n̂ de rondzending (sectie heer Bruinse) is eenige stagnatie. Dit 
onderzocht worden en indien de betrokkene hiervoor geen 

lelijke verklaring kan geven, zal deze worden gestraft met eenige 
len uitsluiting van de rondzendingen. In verband hiermede wijst 
voorziteter er de leden uitdrukkelijk op, dat de zendingen niet 
ger dan 3 X 24 uur behouden kunnen worden. Ook de 
:vangstbriefjes moeten steeds behoorlijk worden afgegeven. Bij 

vlotte afwikkeling is iedereen gebaat, 
i ierna veiling, waarna de verloting. 

TE: K O O P AAIVCE:BODEIV: 
Een prachtcollectie 

^ederlandsche stempels 
opgezet in 4 banden, volgens Vellinga. 

Te bezichtigen bij 
IrOELF BOKKBiViA, 

P R I N S E S T R A A T 6 0 
Hoek Juffrouw Idastraat — 'SGRAVENHAGE. 

T E K O O P G E V R A A C D : 
odorn Europa  Vooral Luxemburg. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 22 April 1941. De vergadering 

wordt geopend door den voorzitter, die den aanwezigen 19 leden 
en 2 candidaatleden (de beeren H. J. Lensink en L. H. J. A. Ott) 
welkom heet. De secretaris deelt mede, dat van den P. G. te 
Arnnem, via de politieautoriteiten aihier, vergunning werd ont
vangen tot het houden van deze vergadering, op voorwaarde, dat 
geen onderwerpen van poiitieken aard worden besproken. Spreker 
verzoekt den leden zich hieraan, als steeds, te wiiien houden. 

De heer Veen releveert de welwillende houding van de P. f .T. in 
een geval, waarin een 10 cent tentoonsteiiingszegei door den besteller 
met inktpotiood ongeldig was gemaakt en daardoor voor den ont
vangerverzameiaar tevens verwoest. Na indiening van een be
tietrende klacht, onder inzending van het betrettende zegel, werd 
een prima atgestempeld dito exempiaar als compensatie toe
gezonden. 

De heer W. Peeters deelt mede dat, naar hij vernam, in Suriname 
een serie frankeerzegels is verschenen, gelijk aan die, van het hier te 
lande laatst verschenen Koninginnetype. Deze serie zou via den 
Duitschen handel verkrijgbaar zijn. De heer Veen kan nog een 
mededeeling doen betrettende het verschijnen in Beigie van een 
velletje met Winterhulpzegels van de laatste uitgifte, benevens de 
opdrukken op de Roode Kruiszegels. Het velletje is slecht te 
bekomen, de opdrukken R. Kruis zijn geheel door den handel 
opgekocht, die luervoor fabelachtige prijzen vraagt. 

De maandelijksche zegelprijs werd ditmaal gewonnen door den 
heer Jansen uit Berg en Dal. 

Bij de rondvraag informeert de heer Lensink, of de afdeeling 
reeds een falsificatenalbum heeft aangeliegd, en deelt verder mede, 

. dat hij een enveloppe ontving met de atstempeling Bandoeng. 
Aangezien iemand het waagt dat „de juiste spelling in het 
Javaansch" te noemen, krijgen wij van den heer Lensink nog een 
kor t privaatlesje Javaansch te slikken. 

Een onbekend gebleven lid schonk enkele falsificaten, ter door
zending naar Den Haag voor piaatsing in het betreffende album 
der vereeniging. 

Sluiting der vergadering kon ditmaal vroegtijdig geschieden. 
Afdeeling Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 26 April 1941. Aanwezig 18 leden. 
Om 7 uur opent d_ voorzitter deze vergadering met een terugblik 
op de jaarvergadering. Verschillende leden, welke niet aanwezig 
waren hadden den voorzitter schriftelijk dank betuigd voor de 
keurige zegels, welke hen bij de loting ten deel waren gevallen. 
De penningmeester gaf nog een volledig verslag der kas, hetgeen 
door de beeren Louret en Kribbe als leden der kascommissie goed
gekeurd was. 

De secretaris van het rondzendingsverkeer deelde mede, dat thans 
5 rondzendingen bij de leden in circulatie zijn. Aangenomen werd 
1 lid, voorgesteld door den heer ' t Gilde. Verschillende nieuwe 
series zegels werden aangeschaft voor het voorraadboek, terwijl 
druk uit het voorraadboek gekocht werd. Daarna werd een ge
ruimen tijd gelegenheid gegeven tot ruilen. Om 9 uur sloot de 
voorzitter deze vergadering. 

Mededeeling. 
Gil o no. secr. rondzendingsverkeer den heer J. Dhaeze, 

Terneuzen no. 399748. 
Afdeeling Utrecht. 

Verslag der vergadering van 17 April 1941. Aanwezig zijn 34 
leden en 2 candidaatleden. Overgegaan wordt tot verkiezing van 
een secretaris, wegens huwelijk en vertrek naar elders der huidige 
secretaresse. De heer Pisa wordt tot secretaris gekozen. De voor
zitter richt thans het woord tot de scheidende secretaresse. Het 
\!alt het bestuur zwaar mej. Klaassen te moeten misse a. De wijze 
waarop zij haar taak vervulde kan door een ander niet (verbeterd 
worden. Er was veel werk, dat allemaal secuur gedaan werd. De 
stemming in het bestuur was steeds perfect. Voorzitter zegt mej. 
Klaassen hartelijk dank voor al hetgeen zij voor de vereeniging 
heeft gedaan en wenscht haar een gelukkig huwelijksleven. De 
voorzitter feliciteert den heer Pisa met zijn benoeming. De 
secretaresse zegt den voorzitter dank vobr zijn welgemeende 
woorden. Hoewel het haar spijt haar taak te moeten neerleggen 
is de reden hiervan toch van prettigen aard. Zij dankt bestuur en 
leden voor het in haar gestelde vertrouwen en hoopt, dat de afdee
ling een goede toekomst tegemoet moge gaan. De voorzitter deelt 
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mede, dat door het bestuur werd aangenomen om op elke ieden-
vergadenng een wedstrijd te houden. Voor de vergadering op 15 
Mei a.s. zijn aangenomen: Portzegels Nederland en Koloniën. De 
beoordeelingscommissie zal voor de inzendingen punten vaststellen. 
Voorzitter brengt onder de aandacht dat 3 leden der destijds 
gekozen beoordeelingscommissie vertrokken zijn en stelt voor deze 
commissie aan te vullen. Daartoe worden gekozen de beeren 
Wendung, Esser, Zürcher en Miltenburg. Volgt de groote jaar-
lijksche verloting, die ditmaal voor het eerst door de afdeeling 
verzorgd werd. De Ie prijs wordt getrokken door den heer van 
Deudekom. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 8 April 1941. Wegens 

ongesteldheid van den voorzitter opent de heer Timmermans de 
vergadering te circa half negen en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd. Bericht van verhindering is binnen
gekomen van enkele beeren. Verder is een schrijven binnen
gekomen van den eigenaar van café Nationaal, ons clublokaal, 
waarbij deze ons verzocht wegens de enorme drukte in zijn be
drijf waardoor hij het zaaltje op den gestelden tijd niet meer 
disponibel kan hebben een ander clublokaal te zoeken. Het bestuur 

w// is hierin geslaagd en zoo is deze vergadering in een nieuw lokaal 
' gehouden. 

Alle aanwezige leden zijn tevreden over het nieuwe zaaltje en 
wordt met algemeene stemmen als nieuw clublokaal gekozen: ,,Café 
Restaurant „City", Vleeschstraat 64, Venlo. 

Verder worden bij acclamatie als nieuwe leden gekozen mevrouw 
L. A. Custers en de heer Frans Smeets. De heer Smeets is op deze 
vergadering aanwezig en wordt als nieuw lid welkom geheeten. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats welke als naar 
gewoonte een aantrekkelijk verloop heeft. Vervolgens wordt over-
gegaa n tot ruilen, veilen en afrekening, waarna na de gebruikelijke 
rondvraag de vergadering te ruim 10 uur gesloten wordt. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Zaterdag 24 Mei 1941 om 14.30 uur, in de 

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

5. Lezing van den heer Friederich. 6. Verloting. 7. Veiling. 
8. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering atdeeiirig 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, 
Srinkgrtverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, liehalve in Juli en Augustus. 

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

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

Vergadering afdeeling Terneuzen (secretaris: L. J. Kotvis, Ka
naalstraat 58, Sluiskil). Op Zondag 25 Mei 14.30 in Hotel „Rot
terdam", te Sas van Gent. Ruilavond 17 Mei 16 uur, bij den heer A. 
de Vrieze, Markt, Terneuzen. 

Vergadermg atdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: H. van der Meyden, 
Jan van Beverwyckstraat 39, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Vergadering afdeeling Utrecht (secretaris: R. Pisa, Mgr. v. d. 

Weteringstraat 93, Utrecht), eiken 3den Donderdag te 7.30 uur in 
Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 7.30—8.30 uur ruilen). 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: JYi uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledeivergadering, in de zaal van cafè-restaurant 
„City", Vleeschstraat 64, Venlo. 

Vergadering atdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van 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. 

Verslag der vergadering van 5 April 1941. 
. Deze vergadering werd bezocht door 59 leden, terwijl 2 leden 

bericht van verhindering hadden gegeven. Een dezer leden, nl. 
de heer l. Vooren, werd wegens een hem overkomen ongeval, 
verpleegd in een ziekeninrichting, waarvan, op voorstel van den 
heer W. C. Hartmann werd besloten met de beste wenschen voor 
zijn herstel namens deze vergadering over te brengen. 

De voorzitter deed verslag van een ingekomen schrijven van 
het ministerie van financiën, in antwoord op het verzoek van de 
vereeniging om het alsnog mogelijk te maken schadevergoeding 
toe te kennen aan de leden voor-geleden verlies van hun philateli 
tisch bezit door de Mei-gebeurtenissen in 1940. Hoewel het 
antwoord afwijzend was, verheugde dit schrijven toch, omdat 
daaruit bleek, dat ook aan het ministerie, dit bezit als een 
„cultureel" bezit wprd erkend. Omtrent de. daaromtrent met den 
Bond gevoerde correspondentie bracht de voorzitter voor een 
goed begrip nogmaals uitvoeiig verslag hierover uit. 

Daarna bracht de heer W. C Hartmann als voorzitter van den 
raad van toezicht rapport uit over de gehouden controle over het 
afgeloopen jaar en deed het voorstel de betreffende functionarissen 
te dechargeeren. Dit vooritel werd met algemeene stemmen aan
genomen. 

Hierna volgde een door den voorzitter uitgebracht verslag 
van de door hem en den heer H. Zwijnenburg als afgevaardigden 
bijgewoonde vergadering van den raad van beheer van het 
Maandblad, waarbij gememoreerd werd, dat ons lid, de heer 
Adr. J. Hoek, met algemeene stemmen de Leon de Raay medaille 
was toegewezen, voor zijn belangrijke artikelen in het Maandblad 
over „De zegels van Griekenland met grooten Mercuriuskop 1861-
1886", een onderscheiding waarmede de voorzitter ook van deze 
plaats af ons lid hartelijk gelukwenschte. 

Voorts memoreerde de voorzitter een belangrijke schenking van 
falsificaten voor ons album, geschonken door ons lid 
E. F. H. Bruêns, waarvoor hij dezen de dank der vereeniging 
betuigde. 

Bij de daarop gevolgde maandelijksche verloting viel de eerste 
prijs ten deel aan den heer G. Geerlofs. 

Van de rondvraag maakten de leden C. G. van Langeveld en 
P. Worseling gebruik om eenige vragen te stellen, de eerste over 
de falsificaten en de tweede onder meer ovi r de Vestigingswet en 
den postzegelhandel. Beide beeren werden de gevraagde inlichtingen 
verstrekt, waarna het officieele gedeelte wera gesloten en de leiding 
werd overgegeven aan den veilingmeester, den heer H. Zwijnenburg 
die een aantal kavels voor goede prijzen van eigenaar deïd 
verwisselen. 

Verslag der vergadering van 26 April 1941. 
Te omstreeks 2.45 uur opent de voorzitter deze dcor 63 leden 

bezochte vergadering met een woord van welkom en dit in het 
bijzonder voor den heer I. Vooren, die weer hersteld van het 
ongeval, in ons midden is. 

Aangezien het verslag van de vorige vergadering nog niet in 
het Maandblad is gepubliceerd, stelt de voorzitter voor de be
handeling van de notulen dier vergadering uit te stellen tot de 
volgende vergadering. Dit wordt algemeen goedgevonden. 

Als ingekomen stuk vermeldt de voorzitter alleen een van het 
Ned. Postmuseum ontvangen boekje over dit museum, hetgeen 
voor geringe prijs verkrijgbaar is en waarvan kennisname kan 
worden aanbevolen. 

De candidaat-leden, waarvan er vier ter vergadering aanwezig 
zijn, worden allen als lid aangenomen. 

Bij de verloting valt de eerste prijs ten deel aan den heer 
J. Jaarsveld. 

Bij de rondvraag dankt de heer I. Vooren voor de belangstelling 
hem betoond wegens het aan hem overkomen ongeval. 

Na nog een vraag van den heer C. G. van Langeveld te hebben 
beantwoord, sluit de voorzitter het vergadergedeelte en volgt een 
keurige veiling door den veilingmeester H. Zwijnenburg, waarvoor 
veel belangstelling wordt betoond. 
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Nieuwe leden. 
71. E. Adams, Harewijnlaan 10, Ekeren bij Antwerpen, Belgiè. 

277. W. F. Beunderman Jr., Statensingel 122B, Rotterdam-C. 
288. H. H. Luijten, Bergschelaan 7B, Rotterdam-N. 
293. P. de Boer, Graaf Florisstraat 69, Schiedam. 
296. W. B. Berrie, Van der Horststraat 8a, Rotterdam-C. 
317. J. Duijsman, Essenburgsingel 127a, Rotterdam-W. 
320. dr. ir. J. P. M. van Gilse, Dr. Lemmenstraat 21, Roosendaak 
382. J. A. Krijger, Duinoordstraat 70, Katwijk a. Zee. 
418. JF. H. Tullener, Dordtschelaan 137a, Rotterdam-Z. 
438. J. H. Wirschell, Graaf Florisstraat 80 B, Rotterdam-C. 
442. A. B. M. Schackmann, Julianalaan 118 B, Schiedam. 
475. A. van de Rhoer, Nie. Ruyschstraat 12, Rotterdam-C. 
499. J. van Wijngaarden, .P. Rijsdijkstraat 36, Sliedrecht. 

Adreswijzigingen. 
35. J. J. Tijsen, thans Lijsterbesstraat 135, den Haag. 
65. L. Juliard, Le Coq s./Mer, vertrokken, adres onbekend. 
86. C. A. Ossewaarde, thans Mathenesserdijk 314 B, Rotterdam-W. 

107. J. F. Labohm, thans Casa Eugenia, Ruvigliana, Lugano. 
148. F. Krijgsman, thans Baljuwstraat 32, Rotterdam-C. 
249. F. W. de Looze, Rotterdam, vertrokken, adres onbekend. 
254. J. Kof man, thans Westerstraat 199, Enkhuizen. 
298. H. M. Koch, thans p.a. fam. De Vos, Julianalaan 76, Schiedam. 
484. mevr. H. C. Veltrop-Jalink, thans Mr. P. J. Troelstraweg 25, 

Hengelo. 
Candidaat-Ieden. 

Ph. Jordaans, Burg. Meineszlaan 66a, Rotterdam-W. (Voorgesteld 
door H. Buizert). 

D. de Kok, Vondellaan 51a, Schiedam. (Voorgesteld door G. van 
der Sar). 

L. A. Donker, 's-Gravenweg 30, Rotterdam-O. (Voorgesteld door 
C. A. Ossewaarde). 

C. B. Visser, Wolphaertsbocht 469A, Rotterdam-Z. (Eigen aangifte). 
J. E. Hoving, Adr. v. Mathenesselaan 3, Hillegersberg. (Voorgesteld 

door C. Noort). 
H. P. Mellegers, Hoofdlaan 3, Schiebroek. (Eigen aangifte). 
S. A. Menist, Hooidrift 108 B, Rotterdam-W. (Oud-lid, eigen 

aangifte). 
Mededeeling veiling. 

Inzenders voor de veiling worden hiermede nogmaals onder de 
aandacht gebracht, dat de door hen ingezonden zegels niet ver
zekerd zijn tegen schade door molest gedurende den tijd, welke zij 
bij de vereeniging berusten. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal o.o.v. worden gehouden in de 

bovenzaal van Café Rest. Belvédère, Noordsingel 39, Rotterdam, 
op Zaterdag 24 Mei 1941. 

Aanvang 2,30 uur. Zaal geopend 2 uur. 
Hierop zullen plaatsvinden; 
2.30 uur: vergadering. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage can-

didaatleden. Verloting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. 
Daarna te ca. 3.30 uur: Veiling. 
Bezichtiging der kavels op Zaterdag 17 Mei a.s. (clubmiddag) en 

op Zaterdag 24 Mei van 2—2,30 uur in het vergaderlokaal. 

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

Verslag der vergadering van 6 April 1941. 
Aanwezig zijn niet minder dan 89 leden. De voorzitter opent 

de vergadering met een hartelijk welkomstwoord en kan tot zijn 
reugde de vergadering mededeclen, dat de vereeniging groeiende en 

bloeiende is. De za.ilruimte wordt dan ook veel te klein en zal 
moeite moeten worden gedaan om onze bijeenkomsten in andere 
gelegenheid te doen houden. Het 300ste lid zal binnenkort worden 
Ingeschreven en den aanbrenger(ster) van dit lid zal een premie 
van 10.— (te betrekken aan zegels uit de rondzendingen) worden 
toegekend, terwijl het 300ste lid zelve een verrassing zal ontvangen. 
Hlierna wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de 

candidaat-leden worden als lid aangenomen. Mededeeling volgt 
thans van de aanmelding van 14 nieuwe candidaat-leden. De ver-
adering wordt verder nog medegedeeld, dat een gezellige middag of 

avond zal worden gehouden in den aanvang van het nieuwe seizoen 
(September), en dat hierover t.z.t. nadere mededeelingen zullen 
volgen. Nadat de voorzitter de aandacht nog heeft gevestigd op de 
expositie van den heer v. Mechelen (geografische verzameling) en 
nog eenige philatelistische besprekingen zijn gehouden wordt, na 
verloting en veiling, de vergadering gesloten. 

Verslag der vergadering van 4 Mei 1941. 
De voorzitter heet de vergadering hartelijk welkom in onze 

nieuwe omgeving en kan de vergadering mededeclen, dat blijkens 
de. presentielijst 90 leden aanwezig zijn. Na de aanmelding van 
14 nieuwe leden wordt kennisgeving gedaan van de aanmelding 
van 8 nieuwe candidaat-leden, waarbij de voorzitter tot zijn vreugde 
kan doen opmerk n, dat zich hieronder het 300ste lid bevindt. 
Onder de ingekomen stukken bevindt zich een brochure van het 
Nederlandsch Postmuseum en tevens een .schrijven van de firma 
Gebr. Faber betreffende het verzekeren van postzegélverzamelingen. 
Na eenige philatelistische mededeelingen bespreekt de voorzitter 
eenige philatelistische literatuur, waarna de heer van Driel nog 
eenige mededeelingen doet betreffende het rondzendingsverkeer. 
Nadat den heer van Oyen is toegezegd in de a.s. Junivergadering 
het ontwerp „Jeugdafdeeling" te zullen behandelen volgt nog een 
korte bespreking betreffende de te houden a.s. Philatelistendag en 
wordt nog uitvoerig gedebateerd over het rondzendingsverkeer. 
Na veiling wordt de vergadering gesloten. 

Nieuwe leden. 
230. C. J. van Dam, Van der Veerelaan 6, Amstelveen. 
254. Th. J. Muller, Veeteeltstraat 51 B, Amsterdam-O. 
255. H. Berg, Corn. Krusemanstraat 73 I, Amsterdam-Z. 
268. J. A. Heye, Hendr. de Keyserplein 28 II, Amsterdam-Z. 
277. M. W. J. N. Oller, Borneostraat 100 III, Amsterdam-O. 
279. K. H. Schmall, Merwedeplein 44hs., Amsterdam-Z. 
282. D. Stijl, Ribesstraat 81, Amsterdam-N. 
283. C. J. Lagendijk, Bilderdijkkade 90, Amsterdam-W. 
290. J. van Gelder, Warmondstraat 185, Amsterdam-W. 
291. P. J. Heijblok, Molukkenstraat 130 hs., Amsterdam-O. 
292. A. Hillmann, Tidorestraat 15, Amsterdam-O. 
293. J. M. van Haeften, Rombout Hogerbeetstraat 114III, Am

sterdam-W. 
294. N. A. de Groot, Waverstraat 46 II, Amsterdam-Z. 
295. P. H. Oosterveen, Rustenburgerstraat 303 I, Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden. 
W. A. van Oorschot, Burgemeester van Ilpendam, Dorpsstraat 123, 

Ilpendam. (Eigen aangifte). 
H. Pappenheim, bankbediende. Saxen Weimarlaan 8a I, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. F. Mulder). 
A. Ojemann, med. Docts. Arts, van Baerlestraat 144, Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door J. W. Wessels). 
G. Honig, de Ruyterkade 141, Amsterdam-C. (Voorgesteld door 

A. W. H. de Kok). 
C. Brabander, handelsagent, Amstelveenscheweg 948, Amsterdam-Z. 

(Eigen aangifte). 
E. Cohen, postzegelhandelaar, Waverstraat 71 I, Amsterdam-Z. 

(Voorgesteld door A. M. Hordijk). 
W. Adriaansen, kantoorbediende, Javastraat 89II, Amsterdam-O. 

(Voorgesteld door P. H. Oosterveen), 
mej. M. Th. G. van Veen, kantoorbediende. Joh. Verhulslstraat 

145 b, Amsterdam-Z. 
Adreswijzigingen. 

271. M. Maletzky, thans Boerhavelaan 20, Leiden. 
70. P. Hiddes, thans Hoofdweg 479 I, Amsterdam-W. 

Afvoeren. 
256. Ch. H. Stapper. 

Rondzendingsverkeer. 
Op verzoek volgt hier nogmaals opgave van namen en adressen 

van de Sectie-hoofden: 
K. Buiter, Marathonweg 28 III, Amsterdam-Z. 
Th. L. Stegenga, de Clercqstraat 27 II, Amsterdam-C. 
J. Lub Jr., Argonautenstraat 70 hs., Amsterdam-Z. 
L. Matthiassen, Sumatraplantsoen 8 hs., Amsterdam-O. 
F. Koch, Valeriusstraat 9, Amsterdam-Z. 

Genoemde beeren verstrekken gaarne inlichtingen betreffende 
het rondzendingsverkeer. 
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Attentie. 
Onze vergaderingen en bijeenkomsten zullen in den vervolge 

worden gehouden in „Cornelis Broerehuis", K. Leidschedwarsstraat 
18. Amsterdam. 

Nu de avonden langer worden zullen onze bijeenkomsten weder 
des avonds worden gehouden en wel gelijk als voorheen op den 
eersten Dinsdagavond en derden Woensdagavond der maand. 

Eerstvolgende vergadering. 
Dinsdag 3 Tuni 1941 in ..Cornelis Broerehuis" K. Leidschedwars

straat 18, Amsterdam-C. Aanvang n.m. 7.30 uur. 
Ruilavond. 

Woensdag 18 Tuni 1941 in „Cornelis uroerehuis" K. Leidsche
dwarsstraat 18, Amsterdam-C. Aanvang n.m. 7.30 uur. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1941. 
Aanwezig zijn 27 leden. Bij afwezigheid van dr. Valkema Blouw 

opent de heer Heidenreich de vergadering en heet de aanwezigen 
hartelijk welkom, in het bijzonder mr. van der Flier, die voor het 
eerst een vergadering van ,,De Globe" bezoekt. 

Na lezing van de notulen worden eenige ingekomen stukken, 
o.a. een interessante brochure van het PostmuSeum, besproken. 

Vervolgens wordt besloten voortaan de gewone leden
vergaderingen wederom op den laatsten Woensdagavond van 
iedere maand te houden en de ruil-bijeenkomsten op den tweeden 
Zaterdagmiddag. 

Nadat de heer Kleckamp de aanwezigen heeft gewaarschuwd 
voor de vele valsche ,,Armenwet"-opdrukken, welke thans in 
omloop worden gebracht en heeft toegezegd in de volgende ver
gadering een aantal van deze vervalschingen te zullen toonen, wordt 
het officieele gedeelte der vergadering gesloten; hierna blijven de 
leden nog geruimen tijd bijeen. B. H. B. 

Bedankt. 
45. mevr. M. J. Frowein-van der Goes, Oosterbeek. 

Candidaat-leden. 
J. C. de Bruyn. Huize ..Welkom", Meelweg 28 te Lunteren. (Voor

gesteld door T- de Mink). 
L. Hooelugt. Dollartstraat 20 te Amersfoort. (Voorgesteld door 

J. de Mink). 
A. van HovTtum Hoenderlooscheweg 84 te Ugchelen. (Voorgesteld 

door P. A Kleekamp). 
C. van 't Sant, Pontanuslaan 116 te Arnhem. (Voorgesteld door 

T dp Mink). 
W. WiHemsen, J. P. Heljstraat 1 te Arnhem. (Voorgesteld door 

J. de Mink). 
Belangrijk ! 

Men wordt verzocht goede nota te nemen van de hieronder 
vermelde nieuwe tijdstippen van de vergaderingen en ruil-bijeen-
komstcn. 

Ruilmiddag. 
Riiilmiddag oo Zaterdagmiddag, 14 Juli 1941, om 3 uur in 

„National", Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering oo Woensdag 28 Mei 1941, des avonds om half 
acht precies, in „National", Arnhem. 

l^ostzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam. 
Secretaris: P. C. KORTE WEG, Bennebroek. 

Falsificaten-album. 
In dank diverse valsche zegels ontvangen van de beeren 

D. C. L. van Dijk en G. P. J. Jacot. 
Zegels op brief. 

In deze afdeeling is wederom een belangrijke zending in omloop 
gebracht. Feitelijk is de afdeeling beperkt tot Nederland en 

Koloniën, destijds in verband met gebrek aan deelname voor 
overige landen. Als proef is echter thans een pakket E en Bï 
bijgepakt. Nieuwe deelnemers voor buitenlandsche zegels op brie 
kunnen zich dus voor toezending aanmelden. 

Royement opgeheven. 
W. Pruijs, Apeldoorn. 

Overgeschreven lidmaatschap. 
H. Swagten wordt G. H A. Swagten, zelfde adres. 

Nieuwe leden. 
L. A. BHndenbach. Mozankade 3. Amsterdam-Z. 
ir. W. L Brocx, Rijksweg 4i , Delfzijl (oud-lid). 
A. W. Bijvoet, Haarlemmerstraat 31,_^HilIegom. 
]. C. Groenewegen, Minervalaan 41, Amsterdam-Z. 
W. H. Oosterbaan, Elmpterweg 20, Maasniel. 
mr. E. J. W. Top, Obrechtlaan 15, Bussum. 
mej. M. C. T- Verhoeven, Stationsplein 6, Roermond. 
P. C. Vis, Marisplein 10, Heemstede. 
G. Zijp, O 186, Oostwoud (N.H.). 

Adreswijzigingen. 
P. Blom, thans Gortelscheweg 56, Vierhouten. 
A. Korff, thans Bergerstraat 5, Amby. 
J. Landsheer, thans Croesbeekscheweg 145, Nijmegen, 
dr. H . C. Valkema Blouw, thans Hotel De Tafelberg, Oosterbeel 
mevr. dr. J. van Went, thans Banstraat 30, Amsterdam-Z. 

Contributie nieuwe leden. 
Zij, die zich thans voor het lidmaatschap aanmelden, behoeve 

slechts ƒ 3.— contributie 1941 te betalen. 

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

Verslag der vergadering van 28 April 1941. 
Door de buitengewone ledenvergadering aan alle leden gi 

convoceerd werden de door het bestuur voorgestelde wijzigingc 
in de statuten aangenomen met algemeene stemmen; aan het b' 
stuur werd overgelaten datgene te verrichten wat noodig is, om c 
rechtspersoonlijkheidserkenning op de thans gewijzigde statute 
te verkrijgen. 

Na opening der gewone algemeene ledenvergadering door de 
voorzitter, den heer P. de Jong, werden de notulen der 30ste jaa 
vergadering vastgesteld, eenige ingekomen stukken (w.o. ec 
werkje van en over het Nederlandsche Postmuseum) bekene 
gemaakt en enkele mededeelingen gedaan. 

Nadat de als leden eefter ,.Commissie van advies tot herzienir 
bestaande reglementen" gekozen beeren Traanberg en V; 
Welsenes hunne benoeming hadden aanvaard, bracht de he 
Traanberg verslag der vergadering van den Raad van Beheer v; 
het Maandblad uit. 

Onder de met postzegelshow te bezichtigen objecten bevon 
zich een album met postzegels d.d. 1863 van den heer gra 
Bentinck. 

Evenals in de Maartvergadering circuleerde een album m 
nieuwe uitgiften van onzen begunstiger, den heer Fischman, d 
voortaan een aantal nieuwe uitgiften op onze ledenvergaderinge 
zal laten rondgaan. 

Van de 14 geveilde kavels werden er 9 voor pl.m. ƒ 12.— to 
gewezen. Met verloting onder de aanwezigen werd deze samej 
komst — door 59 personen bezocht — besloten, waarna een aant 
leden nog korten tijd tezamenbleef. H. \ 

Ingeschreven als lid (adressen, zie Aprilnr.). 
168. L. H. Winnubst. 65. J. M. Post (adres thans: Vi 
149. J. G. Biesenberger. Kinsbergenstr. 50, Haarlen 
209. B. Amelung. 259. H. J. Suerhoff. 

49. J. Overste. 254. J. Willemse. 
Verbetering vorig no. Maandblad. 

G. P. Vroom moet zijn lid no. 223. 
Adreswijzigingen. 

111. L. V. d. Hoonaard, thans Voorweg 57, Heemstede. 
116. H. Mulder, thans Glipperweg 91A, Heemstede. 
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Candidaat-leden. 
mr. D. van der Werf, Johannes Vermeerstraat 17, Heemstede. 

(VoorgeÄld door O. C. A. J. Veltman). 
drs. J. B. Meisen, Prins Hendriklaan 117, Overveen. 
Abr. Théod. Misset, Verspronckweg 77 zw., Haarlem. (Voor

gesteld door H. Th. Misset). 
G. M. W. Margadant, Mauricialaan 17, Overveen. 
G. A. IJ. van Ginkel, Willem de Zwijgerlaan 2, Santpoort-station. 

(Voorgesteld door P. Rezelman). 
W. J. Akkerman, Jud. Leijsterstraat 6, Haarlem. (Voorgesteld door 

P. M. den Hartog Gz.). 
H. Moné, Oranjestraat 145, Haarlem. (Voorgesteld door P. M. den 

Hartog Gz.). 
H. V. Ekeren, Brederodestraat 23, Zandvoort. (Voorgesteld door 

jhr. C. J. Speelman). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 24 Mei 1941 
in Sociëteit „De Nijverheid", Jansstraat 85, Haarlem, dus op den 
vóórlaatsten Zaterdag dezer maand. 

Den in het vorig nummer van het Maandblad bedoelden per
sonen worden convocaties toegezonden. 

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

Verslag der vergadering van 7 April 1941. 
Aanwezig 32 personen. De voorzitter, de heer K. F. Kleiman 

opent deze vergadering te 8.30 met een woord van welkom. De 
notulen van de vorige vergadering worden door den secretaris 
gelezen en door de leden onveranderd goedgekeurd. Enige 
ingekomen stukken worden behandeld. Medegedeeld wordt, dat 
zich wederom een tweetal heren voor het lidmaatschap hebben 
aangemeld. De voorzitter deelt verder mede, dat hij zich voorstelt 
in de volgende vergadering een causerie te houden over het 
systematisch verzamelen, speciaal met het ook op de vele nieuwe 
leden. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 12 Mei a.s. 
Een tweetal candidaat-leden n.l. de heren dr. Beute en ten Gate 
worden als lid toegelaten. Vervolgens worden enige zegels uit
gereikt. Na rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
113. dr. A. E. Beute, van Roijenlaan 4, Groningen. 
114. L. ten Gate, Kerklaan 64, Groningen. 

Candidaat-lid. 
B. Dorhout Mees, Ubbo Emmiussingel 4, Groningen. (Voorgesteld 

door H. F. J. Wolters). 
Adreswijzigingen. 

H. R. Jonker, thans H. R. Jonker, notaris te Ezinge (Gr.). 
F. J. van der Sman, thans Maria-pension, Butjesstraat, Groningen. 
J. J. Ahrends, thans Claes de Vrieselaan 10, Groningen. 

Afgevoerd als lid: 
S. J. Timmenga, Groningen. 

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

Accountant 
H 
en 

In 
C 

memoriam 
L. KLIJNEN 

candidaat-notaris. Maastricht. 

Verslag der vergadering van 21 April 1941. 
Aanwezig 30 leden. Met een woord van welkom opent de voor

zitter de vergadering, waarbij hij ons nieuw lid, den heer Stevens 
uit Valkenburg, die voor het eerst aanwezig is, op de gebruikelijke 
wijze installeert. De notulen worden goedgekeurd, waarna de 
ingekomen stukken worden voorgelezen. 

Betreffende het verkiezen van candidaatleden, waarover in de 
vorige vergadering werd gesproken, deelt de voorzitter mee, dat 

deze kwestie in bestuursvergadering werd behandeld en het vol
gende onder de aandacht van de leden wordt gebracht. 

Ieder lid dient individueel na te gaan, of er eventueel bezwaren 
zijn om een voorgedragen candidaat tot lid aan te nemen. Mocht 
dit het geval zijn, dan kan hij dit aan het bestuur meedeelen, zoo 
noodig vertrouwelijk. Het bestuur informeert insgelijks, doch kan 
niet de minste verantwoordelijkheid op zich nemen, de leden 
moeten in deze meehelpen. Verder mogen candidaatleden op de 
vergaderingen, waarop voor hen gestemd wordt, niet aanwezig zijn. 

Wat het reorganiseeren van den nieuwighedendienst betref«, zal 
het bestuur voorstellen in een volgende vergadering voorleggen. 

Bij de rondvraag merkt de voorzitter op, dat verschillende 
leden de rondzendingen te lang vasthouden en in het vervolg de 
voorgeschreven boete zal worden toegepast. Ook wordt er op 
gewezen, dat de rondzendingen niet met paraaf mogen worden 
afgeteekend, doch moeten worden afgestempeld. 

De heer van der Ven verzoekt hem per briefje op te geven, 
welke zegels men gaarne wenscht, voor hetgeen men op zijn kien-
kaart gewonnen heeft. » 

Na dit officieele gedeelte wordt overgegaan t o t de gratis verloting 
en het kienspel. J. H. 

Volgende bijeenkomst. 
Maandag 19 Mei 1941, vergadering des avonds om half acht in de 

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

Postzegelvereeniging „Helder" te Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Javastt?.at 139, Den Helder. 

Officiële mededelingen. 
Onze verloting is gehouden op Zaterdag 10 Mei 1941 in café 

„Centraal", Kanaalweg, Den Helder. Enige prijzen waren wel
willend beschikbaar gesteld door den heer F. N. Friedrich te 
Voorburg, waarvoor we den heer Friedrich hartelijk dank zeggen. 

Prijzen kunnen afgehaald worden bij den administrateur-pen
ningmeester, Javastraat 139, Den Helder. 

Nogmaals worden leden, die een Maandblad missen, verzocht dit 
aan den secretaris te willen opgeven onder vermelding van jaar
gang en nummer(s). 

Adreswijzigingen. 
B. Tra Kranen, thans Ant. Duyckstraat 58, Den Haag. 
J. Burger, thans Noord F91, Schagen. 
Th. J. W. van Sei, thans Constant Erzijstraat 47, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1941. 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, 

speciaal tot den heer Veenenbos, die, hoewel nog niet geheel her
steld zijnde, weer in ons midden vertoeft. Tot zijn genoegen con
stateert hij weer een flinke opkomst. Indien dit zoo doorgaat, zal 
ons lokaal spoedig te klein blijken. De notulen worden voor
gelezen en goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. Twee candidaat-leden worden met algemeene 
s fmmen als lid aangenomen, waarna de heer Wetzelaer ge
ïnstalleerd wordt. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik. Voor de nieuwe 
uitgiften is veel belangstelling. Hierna wordt het offficieele 
gedeelte gesloten en volgt de maandelijksche verloting. 

Nieuwe leden. 
C. J. Wetzelaer, Kohlbergsgracht 32, Kerkrade. 
L. Kleymans, Hofdijkstraat 23, Heerlen. 
J. J. Rompelman, Kloosterweg 30, Heerlen. 

Candidaat-lid. 
mevr. mr. Wobbe, Molenberglaan 17, Heerlen. 

Vergadering. 
Zondag 25 Mei i941, des morgens 11 uur, in Hotel du Nord, 

Stationstraat, Heerlen. 
Ruilmiddag. 

Zaterdag 14 Juni 1941, 15 uur, in Hotel du Nord. 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 10 April 1941. 
De voorzitter opent de vergadering om 7.30 uur. Hierna wordt 

het woord gegeven aan den secretaris voor het voorlezen der 
notulen, die zonder meer worden goedgekeurd. 

De begrooting over dit jaar wordt alsnog aan een bespreking 
onderworpen en maatregelen genomen, die tot een goed sluitend 
saldo komen. Na een verloting blijft men nog gezellig bijeen 

J. H. F. 
Adreswijziging. 

G. J. Wiegertjes, thans Nutstraat 10, Hoogezand. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 5 Juni 
1941, des avonds 7.30 uur in café Restaurant „de Faun", Heere
straat, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1941. 
Te 2,30 uur opent de voorzitter, de heer Jos. Engelen, de ver

gadering en wenscht alle aanwezige leden welkom. De notulen van 
de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. 

De voorzitter behandelt de ingekomen stukken. De heer Smalle 
stelt 4 series beschikbaar van het Muziekfonds België, waarvoor de 
voorzitter hem vriendelijk dank zegt. De zegels worden gewonnen 
door de leden B. Verschaffel-Pauwels, C. van den Hemel, D. van 
den Berg en F. Dellaert. 

Daarna volgt een bespreking van den dienst der nieuwe uitgiften. 
Verschillende leden spreken er zich over uit, dat door de ver
eeniging een fonds zal worden gevormd, waaruit deze dienst zal 
worden gefinancierd. De van de jaarlijksche verloting overgebleven 
zegels worden onder de aanwezige leden verdeeld. De voorzitter 
schenkt ter aanvulling van deze verloting, twee series zegels, één 
van Noorwegen en één van Bulgarije. Bij de rondvraag verzoekt 
de heer Van der Heijden de jaarvergadering later te houden, zoo 
mogelijk eind Mei daar het weer dan over het algemeen beter is, 
waardoor de leden, die per fiets naar Terneuzen moeten komen 
beter in de gelegenheid zijn deze vergadering te bezoeken. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. J. V. d. B. 

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

Verslag der vergadering van 20 April 1941. 
Aanwezig 37 leden. 
1. Bij uitstedigheid van den voorzitter opent de vice-voorzitter, 

mr. H. M. F. Kersemaekers, de vergadering met een woord van 
welkom, dat in het bijzonder is gericht tot de beeren H. van 
Will en H. C. J. Martens, die voor het eerst aanwezig zijn. 

2. Naar aanleiding van de notulen der vorige vergadering, welke 
hierna worden voorgelezen, doet de heer Ottevanger opmerken, 
dat hij ten onrechte als schenker van een aantal vervalschingen 
voor het falsificatenalbum wordt genoemd; de heer Engclkamp 
behoort als zoodanig te worden vermeld. 

De voorzitter wijst op een incongruëntie tusschen verslag en 
notulen. De leden, die een rondzcnding onder zich hebben, zijn 
volgens het verslag wel, volgens de notulen niet aansprakelijk 
voor vernietiging of beschadiging. Alleen het eerste is juist. Zie 
artikel 13d van het reglement afdeeling „verkoop". 

De notulen worden na wijziging vastgesteld. 
3. De voorzitter doet een mededeeling van een bestuursvoorstel 

om voortaan op elke vergadering een wedstrijd te organiseeren. De 
bedoeling is, dat de leden bijzondere zegels, poststukken, 
afwijkingen e.d. van een te voren aan te kondigen land ter ver
gadering medebrengen. Een uit de leden te benoemen jury zal de 

inzendingen beoordeelen, niet naar hun geldelijke, maar naar hun 
philatelistische waarde. Telkenmale zal ten minste één prijs bi 
schikbaar worden gesteld. Met de convocatie voor dexerstvolgendc 
vergadering zal de leden van de voorwaarden voor ^ z e n d i n g er 
van de wijze van samenstelling der jury mededeeling worden ge
daan. Als eerste wedstrijdland wordt thans reeds „België" bekene 
gemaakt. 

4. Het reeds in de vorige vergadering besproken voorstel toi 
wijziging van artikel 13 van het reglement afdeeling „verkoop" 
waarbij de woorden „tot een maximum van ƒ 200.—" komen te 
vervallen, wordt met algemeene stemmen aangenomen. De voor 
zitter deelt mede, dat het de bedoeling is om het rondzendverkeer 
risicofonds geleidelijk op te voeren uit de winst, welke gemaak 
wordt door de afdeeling „verkoop"; het geven van een voorscho 
uit de vereenigingskas aan het fonds acht het bestuur, gezien d' 
vel mindering van het aantal rondzendingen, vooralsnog nie 
urgent. 

5. De gebruikelijke verloting. 
6. Bij de rondvraag deelt de heer Rosenbaum mede, dat de hee 

drs. A. B. M. Brans, directeur der Openbare Leeszaal, zich berei( 
heeft verklaard, een afzonderlijke ruimte in de leeszaal beschikbaa 
te stellen voor de philatelistische werken der leeszaal tesamen me 
die der vereeniging. De uitleening zou kunnen geschieden op de ii 
de vereeniging gebruikelijke voorwaarden. Van belang is ook, da 
hierdoor de bibliotheek der vereeniging naar het centrum van de 
Bosch zou worden overgebracht en dat de boekwerken dagelijk 
verkrijgbaar zouden zijn. De voorzitter prijst het initiatief vai 
den heer Rosenbaum en zegt toe over deze aangelegenheid me 
den heer Brans een bespreking te zullen voeren. In de eerstvolgend 
vergadering kunnen hieromtrent nadere mededeelingen va: 
bestuurszijde worden tegemoet gezien. 

7. Naar aanleiding van een door den heer Güppertz ter ver 
gadering medegebrachte volledige collectie proeven van de tweed 
uitgifte van Nederland geeft de heer Ottevanger een uiteenzettin 
over de kenmerkende verschillen tusschen de Utrechtsche en d 
Haarlemmer druk dier uitgifte 

8. Niets meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter d 
vergadering. 

Candidaat-leden. 
A. Hendrikx, Vughterstraat 84, 's-Hertogenbosch. (Eigen aangifte 
H. C. J. Martens, Muntelstraat 3, *s-Hertogenbosch. (Voorgestel 

door W. A. de Bodt). 
Adreswijzigingen. 

P. Reusing, thans Bosscheweg 63, Boxtel. 
R. Birnbaum, thans Gouwe 34, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1941. 
Onder belangstelling van 23 leden werd deze vergadering doe 

den voorzitter geopend. De notulen der vorige vergadering we: 
den goedgekeurd. Het ingekomen stuk van den heer de Bas wer* 
uitvoerig besproken. 

Hierna deed de voorzitter mededeeling van het bedanken 
den heer Meijs als bestuurslid en als nieuwtjescommissiri-'. 
voorzitter vroeg uit de vergadering candidaten voer deze laa^ï 
functie. De beeren Bastiaans en Daenen werden naar v o r ; i gi 
bracht. De eerste nam de candidatuur aan onder zekere voo 
waarden. 

Over al deze feiten ontspon zich weldra een flink dispuut. De; 
discussie werd besloten door den heer de Loo, die opmerkte, d; 
de leden vast aaneengesloten moeten blijven, om zoodoende de 
goeden gang van zaken te bevorderen. 

Een stemming tusschen de candidaten Bastiaans en Daenen bracl 
den heer Bastiaans weer de functie van nieuwtjescommissaris teru 

Een stemming voor een nieuw bestuurslid, bracht deze funct 
aan den heer Oudens. Als tegencandidaat fungeerde het 1 
Daenen. Met een passend woord dankte het nieuwe bestuursl 
Oudens voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Hierna volgde de rondvraag. 
Het lid Oudens sprak een woord van waardeering jegens 
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redactie van ons Maandblad, die ervoor gezorgd had, dat we met 
Paschen het April nummer van ons blad thuis hadden. Hij was 
van meening, dat een woord van dank aan de redactie en mede
werkers hier op zijn plaats was. 

De heer Govaarts besprak een mogelijkheid om de vergadering 
nog aantrekkelijker te maken door b.v. iedere vergadering een of 
meerdere zegels of serie's te verloten. Als iedereen 5 cent hiertoe 
bijdroeg, zou voor dit bedrag telkens een prijs verloot kunnen 
worden. De heer Verhoeven stelde direct een blokje van 4 X 7K 
cent (waarvan een foutdruk) ter beschikking. 

De heer Prijmus vroeg naar de stand van zaken wat betreft de 
aangevraagde feestavond. De voorzitter en secretaris gaven toe
lichting. 

De heer Hanssen vroeg, of het mogelijk was, dat een catalogus 
Nederland en Koloniën via onze vereeniging in bruikleen gegeven 
kon worden. Hierin werd toegestemd en de catalogus zal aan
gevraagd worden. 

Hierna sloot de voorzitter deze vergadering op de gebruikelijke 
wijze, waarna er gelegenheid bestond om contributie te betalen en 
nieuwtjes te bestellen. 

Attentie. 
Nieuwtjes kunnen weer besteld worden bij den heer J. Bastiaans; 

Dorpstraat 9, Geleen. 
Nieuw lid. 

Peereboom, tandarts, p.a. Hotel „Neerlandia", Markt, Geleen. 
(Voorgesteld door J. Daenen). 

Bedankt. 
E. M. H. Erkens, Mauritslaan 4, Geleen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering is op Zondag 25 Mei 1941, aanvang 

10 uur voormiddag. 
Het bestuur verwacht u aller komst. Een flinke agenda moet 

afgewerkt worden. 

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

Verslag der jaarvergadering van 2 Mei 1941. 
Om 7.50 opent de voorzitter de vergadering en memoreert 

daarbij in de eerste plaats, dat dit onze zesde jaarvergadering is. 
Werpende een terugblik op het vorige jaar komt hij tot de con
clusie, dat het afgeloopen jaar gunstiger is geweest dan het vooraf
gaande. Vooral de belangstelling op de ruilavonden is toegenomen. 
Het aantal leden is de 40 overschreden, zoodat het bestuur en 
leden het komende jaar hoopvol tegemoetzien. Een opwekking 
volgt om toch vooral boekjes voor de rondzending in te zenden. 
Vervolgens releveert hij de twee avonden, die in het afgeloopen 
jaar gehouden zijn nl. die, waarop hij zelf een voordracht heeft 
gehouden, alsmede de causerie van den heer van der Kolk. In de 
functie van den heer van der Kolk zal wijziging moeten komen, 
omdat het hem te zwaar valt èn directeur van rondzending èn 
penningmeester tegelijkertijd te zijn. Het bestuur komt nu met het 
voorstel beide functies te splitsen en dan den heer J. F. Muller 
penningmeester te maken en den heer van der Kolk directeur van 
rondzending te laten. De vergadering gaat hiermede accoord. 
Over het verstrekken van nieuwe zegels wil de voorzitter nog dit 
zeggen, dat eventueel niet verkochte zegels voor rekening van de 
kas zullen komen. Voorts zal het bestuur zorg dragen, dat in onze 
zaal een z.g. ,,daglichtlamp" zal komen om de gekochte of de 
geruilde zegels beter te kunnen bekijken. Over de te houden 
onderlinge tentoonstelling geeft de voorzitter nog eenige toe
lichtende mededeelingen, opdat ieder zich een juist denkbeeld zal 
kunnen geven van hetgeen hiermee bedoeld wordt. Een door hem 
zelf gemaakt voorbeeld illustreert ten volle zijn verklaringen. 

Aan de gratis verloting is dit jaar extra aantocht besteed, omdat 
de kas dit wel kon verdragen. Hierna wordt de secretaris uit
genoodigd zijn jaarverslag voor te lezen en daarna de penning
meester. De heer Bakker wordt dank gezegd voor zijn kascontrole. 
De heer Obermann vraagt of er geen baten zijn uit het rondzend
\ erkeer. De heer van der Kolk antwoordt, dat het hem op 't 
oogenblik, waar nog vele rondzendingen loopen, niet wel mogelijk 
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is, thans hierover financieel verslag uit te brengen. Dit zal in 
Augustus of September geschieden. Daarna leest de heer van der 
Kolk zijn begrooting voor over het jaar 1941—1942. 

Als punt 7 der agenda prijkt: bestuursverkiezing. Aftredend zijn 
de beeren Dekker en Van Dugteren. Daar de heer Dekker in
middels bedankt heeft en de heer van Dugteren zijn mandaat ter 
beschikking van de vergadering stelt moeten alzoo 2 nieuwe be
stuursleden gekozen worden. Bij eerste stemming komen de beeren 
P. W. Bakker met 16, H. R. E. Huygens met 11 en A. K. J. Muller 
met 10 stemmen als de voornaamste candidaten uit de stembus. 
Daar de heer Bakker alleen een meerderheid heeft wordt hij als 
eerste nieuw bestuurslid gekozen en vindt daarna een herstemming 
plaats tusschen de beeren H. R. E. Huygens en A. K. J. Muller. 
Het resultaat van deze herstemming is, dat op A. K. J. Muller 17 
en op H. R. E. Huygens 7 stemmen worden uitgebracht, zoodat de 
heer Muller is gekozen. Daar de beide beeren hun benoeming aan
nemen, kan de voorzitter hen met hun benoeming gelukwenschen 
en spreekt de hoop uit, dat de samenwerking van de twee nieuw 
gekozenen met het overige bestuur van zeer aangenamen en lang
durigen aard zal zijn. 

Voor de rondvraag geven zich op de beeren Obermann, 
A. K. J. Muller en Heynis. De heer Obermann vraagt of het 
mogelijk is een ruilmiddag of avond te organiseeren met een ver
eeniging hier in de buurt. Het bestuur zal deze mogelijkheid ■>» 
onder de oogen zien en t.z.t. hierover rapport uitbrengen. Voorts 
vraagt de heer Obermann of er voor onze vereeniging aanleiding 
bestaat een „jeugdafdeeling" op te richten. De voorzitter 
antwoordt, dat wij deze vroeger reeds gehad hebben. Na uitvoerige 
bespreking van dit voorstel stellen de beeren P. W. Bakker en 
Obermann zich beschikbaar om over 3 of 4 weken rapport uit te 
brengen over hun plannen in deze. Voor dat de grootste attractie 
van dezen avond volgt, vraagt de heer van der Kolk hierover nog 
even het woord en licht daarna toe, hoe hij dezen keer deze ver
loting heeft gearrangeerd. Zijn regeling heeft aller instemming en 
een ieder is ten volle tevreden met hetgeen hem als gratis prijs ten 
deel valt. De afwezigen zullen de prijzen worden toegezonden. Als 
intermezzo wordt door het bestuur aan alle leden een gratis con
sumptie verstrekt, hetgeen door de aanwezigen zeer op prijs wordt 
gesteld. 

Al met al was dezen avond een geweldig succes. De stemming 
was voortreffelijk, de besprekingen hadden een vlot verloop, zoodat 
het een ieder een genoegen was aanwezig te zijn. De afwezigen 
hebben wel zeer veel gemist. G. de H. 

Nieuwe leden. 
P. Medik, Kennemerplcin 15, IJmuiden. 
A. van Sighem, Oosterduinplein 96, IJmuidenOost. 

Bedankt. 
P. van Doorn, Wijkerstraatweg 116, VelsenNoord. 

Adreswijziging. 
A. F. G. Heidoorn, thans Previnairestraat 5, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1941. 
Omstreeks 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet 

alle aanwezigen hartelijk welkom. Na voorlezing der notulen, welke ^ 
worden goedgekeurd, worden de ingekomen stukken behandeld. '* 
Hierna deelt de voorzitter de vergadering mede, dat de eerst
volgende beursmiddag een week later wordt gehouden en wel op 
10 Mei inplaats van 3 Mei 1941, dit op verzoek van den zaal
houder. In de plaatselijke bladen zal dit worden bekend gemaakt. 

Na ingewonnen advies deelt de voorzitter de vergadering mede, .„ 
dat de vermakelijkheidsbelasting, welke van de entreegelden op de 1( 
beursmiddagen wordt geheven, ten onrechte wordt geheven. Het ~« 
bestuur zal nu met de betrokken instanties overleg plegen, dat ' t 
deze heffing in den vervolge achterwege kan blijven. ) 

Fen voorstel van den secretaris om een nieuwtjes dienst op te ' l 
richten wordt aangehouden, daar nog eenige moeilijkheden uit den 
weg moeten worden geruimd. 
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Een voorstel van den heer Siegt om op de vergaderingen in het 
vervolg onderling een kleine veiling te houden wordt aangenomen. 
De kavels kunnen van te voren bij het bestuur worden ingeleverd, 
terwijl dan de limiet wordt vastgesteld. De voorzitter deelt de 
vergadering mede, dat de traliezegcls van 60 cent tot en met vijf 
gulden voorloopig nog aan de philatelistenloketten te koop zijn. 
Hij raadt de leden aan indien hun financiën dat toelaten, zoo 
spoedig mogelijk hun serie te completeeren. 

Voorts deelt hij nog mede, dat we wederom een nieuw lid 
hebben ingeschreven, aangebracht door den heer Riesz. Niets 
meer te behandelen zijnde sluit de voorzitter de vergadering en 
blijft men nog wat bijeen om te koopen of verkoopen. 

Nieuw lid. 
Mtó mevr. M. P. S. Haddérus Oostingh, van Beveringhlaan 38, Gouda. 
™ (Héraanmelding). 

Adreswijziging. 
I. R. Birnbaum, thans Gouwe 34, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering 26 Mei 1941, in „Het Schaakbord" aan den Kleiweg, 

Gouda. 
W^ Beursmiddag. 

Zaterdagmiddag 7 Juni 1941, van 3 tot 6 uur in Hotel „Centraal", 
Markt 22, Gouda, ingang Zeugestraat. 

P? —^^——^—^—^—^^—^^^—^—^— 
Phllatelistenvereeniglng „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoor:. 

Verslag der vergadering van 23 April 1941. 
Om 8 uur opende de voorzitter deze bijeenkomst, die door 17 

leden en 3 introducé's werd bijgewoond, met een woord van 
welkom inzonderheid tot de gasten. Na voorlezing van de notulen 
der voorgaande vergadering, die ongewijzigd werden goedgekeurd, 

Wi' werd mededeling gedaan van de ontvangst van een aantal 
' beschrijvingsbiljetten voor een te houden veiling, die bereids 

rondgedeeld waren. 
Als candidaten in de bestuursvacatureArtz werden gesteld de 

beeren J. C. Cramer en dr. A. C. Polak, uit wie in de Meiver
gadering een keuze gedaan zal worden. 

De ballotage gaf tot uitslag, dat de onderstaande heren met 
t algemene stemmen tot lid werden aangenomen. De voorzitter 
fc,; feliciteerde de heren, voorzover aanwezig, met deze uitslag. 
•"■' Na enige opmerkingen van den secretaris naar aanleiding van 

enkele artikelen in het jongste Maandblad volgden nog enige 
^. interne besprekingen, waarna tot slot van de bijeenkomst met veel 
Mit animo wat gekiend werd om heel aardige prijzen. C. S. 

Nieuwe leden. 
^ A. G. van Oostveen, F. H. P. Meilink, C. W. ten Braak. Allen te 
1 ^ Amersfoort. 
fe Vergadering. 
K i Vergadering op Woensdag 21 Mei 1941, des avonds 8 uur, in 

Hotel „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secretaris: W. MERTEN, Sparrenstraat 20, HaarlemN. 

Verslag der vergadering van 22 April 1941. 
Aanwezig 19 leden en 1 introducé. Na opening der vergadering 

door den voorzitter volgt voorlezing der notulen, welke onver
anderd worden goedgekeurd. 

"(j* Enkele ingekomen stukken worden ter kennis van de aan
'^' wezigen gebracht. De heer Snitjer doet hierna mededeeling, dat 

voor het kienspel inplaats van b.v. 3 groote prijzen in zegels in 
den vervolge 10 a 12 kleinere prijzen aangekocht zullen worden, 
zoodat de kans voor het winnen van een prijs grooter wordt. Er 
zal door spr. naar gestreefd worden ook deze kleine prijzen zoo 
waardevol mogelijk ter tafel te brengen. Zooals bekend, geniet het 
kienspel een groote populariteit bij de leden. Dezelfde spr. komt 

hierna met een voorstel, in de tusschenruimte van 3 weken, welke 
ons van de volgende vergadering scheidt, een extra bijeenkomst te 
beleggen. Volgens de heer S. zal op dien avond dan geen officieel 
gedeelte gehouden moeten worden, doch uitsluitend onderlinge 
ruil en handel en na afloop daarvan een veiling. Alle aanwezigen 
betuigen hun instemming met dit voorstel en als datum wordt 
vastgesteld 2 Mei a.s. Ten slotte spreekt de heer Snitjer nog eenige 
woorden aan het adres van den directeur der rondzending. Zooals 
r eds eerder gezegd, kan de functionaris i.v.m. zijn werkkring de 
bijeenkomsten voorloopig niet bezoeken. Gebleken is nu, dat de 
heer Van Kessel bij de leden thuis de gelden in ontvangst neemt 
en uitbetaalt. Dat een en ander veel vrije tijd van den heer Van 
Kessel vergt is begrijpelijk. De periodieke bestuursverkiezing, welke 
nu volgt, is spoedig afgehandeld. Op een der commissarissen, den 
heer Schol na, welke na stemming wordt opgevolgd door den heer 
P. J. van Daalen, blijft het geheele bestuur intact. 

Rest ondergeteekende nog een woord van hulde te brengen aan 
den heer P. Pieterse Sr. voor het schenken van een prachtige 
zinneraria, waarvan na verloting, de opbrengst weer geheel ten 
bate van de feestkas komt. 

Na ruil, handel en een tweetal rondjes kien volgt om 10.30 uur 
sluiting. W. M. 

Postzegelclub „Wassenaar", te "Wassenaar. 
Secr.: W. M. LANKHORST, Santhorstl. 64, tel. 3278, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 16 April 1941. 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt mede, dat 

wegens ziekte van den secretaris het voorlezen der notulen tot de 
volgende vergadering zal worden uitgesteld. Opnieuw komen van 
de bestuurstafel klachten over sectie B en nadere controle wijst 
uit, dat wederom hetzelfde 'id de doorzending heeft gestagneerd. 
Het bestuur zal maatregelen nemen, dat hieraan een einde komt. 

Als nieuwe leden worden aangenomen de onderstaande beeren. 
Hierna volgt de tweede onderlinge veiling van 50 kavels. Aangezien 
de opkomst van de leden door ziekte en bijzondere omstandig
heden niet groot is, wordt besloten de aangehouden kavels 
opnieuw in de veiling van Mei op te nemen. Ook de verkoop der 
aanwezige nieuwtjes heeft onder de geringe opkomst te lijden. 

Nieuwe leden. 
dr. J. Offringa, Lange Kerkdam 43, Wassenaar. 
J. C. Hoogeveen, Langstraat 29, Wassenaar. 
H. P. Drenth, Bloemcamplaan 43, Wassenaar. 

Bedankt. 
P. H. Pruijt, Paramaribostraat 6, 'sGravenhage. 

Adreswijziging. 
H. N. W. Hirschland, thans Biltstraat 131, Utrecht. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van April 1941. 
Te 8.10 opent de voorzitter de vergadering bestaande uit 7 

bestuursleden en 45 gewone leden. Hij richt een speciaal welkomst
woord tot de nieuwe leden. De notulen der vorige vergadering 
worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Overgegaan wordt tot het verkiezen van een candidaatlid. Na 
deze stemming merkt de voorzitter op, dat er critiek is op de wijze 
van stemmen. Het lid Bosch valt de wijze van stemmen zeer scherp 
aan en stelt voor nieuwe leden door 2 leden te doen voorstellen 
en een maand gelegenheid te geven tot het inbrengen van 
eventueele bezwaren, zijn er geen bezwaren, dan is het lid aan
genomen en kan stemmen achterwege blijven. Meerdere leden 
voeren over deze aangelegenheid het woord. De voorzitter leest 
het reglement voor en zegt, dat zulks dan gewijzigd moet worden. 
Bovendien behoort het tot de taak van het bestuur na te gaan of 
een lid aanneembaar is, daarna wordt het voorgedragen, is het 
niet aanneembaar dan wordt het niet voorgedragen. Deze wijze van 
vooi dragen is zoowel voor de leden die een lid aanbrengen 
als voor het lid zelf, het meest gewenscht, wijl bij terugwijzing van 
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het lid de naam en de reden waarom, buiten de vergadering 
blijven. De voorzitter stelt dan ook voor het bij deze wijze van 
stemmen te laten, waarmede de vergadering met uitzondering van 
den heer Bosch accoord gaat. 

Ingekomen was een schrijven van het lid M. van Doesburg, 
waarin deze voorstelt aan de vereeniging een nieuwtjesdienst te 
verbinden. De voorzitter dankt den heer van Doesburg voor zijn 
initiatief en stelt de vergadering voor den heer van Doesburg te 
benoemen tot directeur van den nieuwtjesdienst, wat door de 
vergadering met instemming wordt aangenomen. 

Voorts was een schrijven ingekomen van den directeur der P.T.T., 
waarin deze mededeelt, dat met ingang van 1 April 1941 het 
philatelistenloket zal open zijn op den 2en en 4en Zaterdag der 
maand van 14 tot 15 uur. 

De voorzitter vraagt de vergadering de tentoonstelling uit te 
stellen tot een nader door het bestuur aan te geven tijdstip, het
geen wordt aangenomen. 

De voorzitter wijst er op, dat het efn groot gevaar is voor onze 
liefhebberij door de fantastische prijzen, die thans voor sommige 
zegels geboden worden, door daaraan mede te doen moet het ver
zamelen zeer lijden. Hij verzoekt de leden in het vervolg te ruilen 
en niet te koopen en te verkoopen. Wat de rondzendingen betreft 
deze moeten de leden niet hooger prijzen dan ƒ0.15 per mark 
voor den catalogus Michel of ƒ 0.03 per franc voor Yvert. Als 
maximum prijs voor Nederland en Koloniën is aan te houden 
75 pet. van den catalogus Hekker. Het lid Jonkers merkt op, dat hij, 
zooals hij reeds vroeger heeft betoogd, daar groot voorstander van 
is, maar acht het onmogelijk alleen te ruilen, de leden moeten 
echter binnen de limiet blijven. Door meerdere leden wordt hier
over nog het woord gevoerd, die zich allen uitspreken, aan deze 
speculatieve koop en verkoop niet mede te doen. Voorts zegt de 
voorzitter, dat het voorgekomen is, dat uit een rondzending 6 maal 
dezelfde zegel door een lid is genomen; dit mag niet voorkomen, 
wanneer zulks nogmaals wordt ontdekt zal dit lid uit de rond
zending worden verwijderd. De rondzendingen mogen ook niet 
aan derden worden gegeven, maar zijn uitsluitend voor de leden. 

Bij de rondvraag worden enkele vragen gesteld van internen 
aard, die naar genoegen beantwoord worden. Daarna volgt de 
gewone verloting, waarbij tevens worden verloot de zegels, die in 
de vorige vergadering zijn aangekocht. Respectievelijk wordt 
voor ƒ 15.35 en ƒ 15.20 aan zegels verloot. Hierna sluiting. 

Nieuw lid. 
C. Rijken, Staringstraat 6, Eindhoven. 

Candidaat-lid. 
mej. A. Saris, St. Rochusstraat 16, Eindhoven. 

Adreswijziging. 
F. H. T. Dazert, thans Stroobloemstraat 15, Eindhoven, 
mevr. Custers-Kooken, thans Kaldenkerkerweg 88, Venlo. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P F. VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 17 April 1941. 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

De notulen der vorige vergadering worden daarna door den 
secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd, waarna nog 
eenige ingekomen stukken worden voorgelezen. Ter sprake komt 
dan of de omzetbelasting van toepassing is voor onze Vereeniging. 
Dit onderwerp was reeds in onderzoek gegeven aan den heer 
Wantzing, die deze zaak grondig heeft onderzocht. Het resultaat 
is, dat onze Vereeniging buiten deze belasting blijft, daar de omzet 
beneden het vastgestelde limiet blijkt te zijn. Den heer Wantzing 
dan ook onze hartelijke dank voor zijn bereidwilligheid in deze. 

Daarna wordt door eenige leden, die tevens lid zijn van onze 
zustervereeniging te Hilversum, verzocht om een anderen avond 
voor den ruilavond te nemen, daar deze met den vergaderavond 
van „Hilversum" samen valt. Nadat ieder het zijne te kennen heeft 
gegeven, wordt besloten in het vervolg onze vergader- en ruil
avond op den 2en en 4en Donderdag van elke maand te houden. 
In de maand Mei wordt het den 2en en den 5en Donderdag, daar 
de vierde op Hemelvaartsdag valt en de meeste leden Kever thuis 
blijven. Na nog eenige punten van huishoudelijken aard besproken 

te hebben, sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering 
en wordt overgegaan tot de maandelijksche verloting. 

Daarna heeft de veiling plaats, welke deze keer zeer groot is, 
doch vlot en geanimeerd verloopt. 

Na sluiting blijven de leden nog geruimen tijd bijeen; menig 
zegeltje wordt dan ook nog van eigenaar verwisseld. 

P. F. V. D. 
Mededeeiing. 

Er zijn nog eenige leden, die alsnog worden verzocht hun con-
tiibutie 1941 over te maken aan den Penningmeester: G. J. Eeren-
berg. Melkweg 6, Bussum. Gironummer 349300. 

Nieuwe leden. 
159. J. A. Vessels, Wouwermanstraat 39, Amsterdam. (Voorgesteld 

door M. J. H. Breebaart). 
160. L. Kranendonk, Hondecoeterstraat 17, Amsterdam-Z. (Voor

gesteld door S. Talsma). 
161. A. Houba, Ant. van Leeuwenhoekweg 49, Bussum. (Voor

gesteld door A. H. Boonen). 
162. mevr. H. Folmer, Lothariuslaan 69, Bussum. (Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
H. L. J. Kessen, thans Leeuwenstraat 4, Hilversum. 
G. H. ter Wal, thans Rijksstraatweg E172, Eefde. 

Geroyeerd. 
H. S. Brand, Meulenwiekenlaan 7, Bussum. 

Vergadering. 
Eiken tweeden en vierden Donderdag der maand, behalve in 

Mei wordt het den tweeden en vijfden Donderdag der maand. 
Aanvang 7.30 uur in „De Rozenboom". Bussum. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging te Amsterdam. 
Secretariaat: Lorentzkade 91, Haarlem. 

Nieuw lid. 
J. P. W. van Deventer, Meerhuizenstraat 30II , Amsterdam-Z. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr.: A. C. H. v. d. HEUVEL, O. Loosdrechtscheweg 43, Hilversum 

Verslag der vergadering van 17 April 1941. 
Aanwezig 54 leden. Met kennisgeving afwezig de heer G. A. N. 

Brandenburg. Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering na 
een woord van welkom en deelt mede, dat wederom eenige nieuwe 
leden zijn ingeschreven. In het bijzonder wordt welkom geheeten 
als gast dr. G. W. Bölian. Aan den heer J. de Ronde wordt, voor 
het gedurende de afgeloopen maanden aanwerven van de meeste 
nieuwe leden, de vereenigingsprijs, bestaande uit eenige zegels 
België, uitgereikt. De notulen van de vorige ledenvergadering 
worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Ingekomen zijn 
een tweetal brieven, die worden voorgelezen. Hierna worden eenige 
belangrijke voorstellen behandeld. Allereerst komt ter sprake ver
zekering van rondzendingen. De voorzitter deelt mede, dat de 
besprekingen dienaangaande met de betrokken assuradeuren zijn 
beëindigd en een zeer voordeelige verzekering van rondzendingen 
tegen diefstal, brandschade enz. en ook oorlogsmolest kan worden 
afgesloten. Het voorstel tot het aangaan van voormelde ver
zekering wordt met algerncene stemmen aangenomen. Vervolgens 
wordt met algemeene stemmen aangenomen het voorstel tot aan
vulling van het veilingsreglement. Aan art. 4 van voormeld 
reglement wordt toegevoegd: „Vergissingen door den veiling
meester tijdens de veiling gemaakt kunnen door het bestuur tijdens 
de vergadering ongedaan worden gemaakt". Hierna is het woord 
aan dr. G. W. Bölian voornoemd voor diens lezing over het 
onderwerp: „Vervalschingen". Na afloop demonstreert deze den 
kwartslamp en laat circuleeren een gedeelte van diens verzameling 
van falsificaten. De voorzitter brengt hem dank voor diens interes
sante lezing en demonstratie, hetgeen met applaus wordt be
antwoord. Onmiddellijk daarop wordt overgegaan tot de maan-
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delijksche veiling. Ter veiling zijn gebracht 53 kavels, die voor het 
grootste gedeelte worden verkocht. Na de pauze is het woord aan 
den heer A. Klarenbeek voor diens ontworpen prijsvraag. Een 
viertal vragen worden gesteld. Bij het controleeren van de in
gezonden oplossingen blijkt, dat deze nogal uiteen liepen. Aan de 
gelukkige prijswinnaars worden de diverse prijzen uitgereikt. De 
voorzitter brengt den heer Klarenbeek dank voor diens prijsvraag 
en voor de door dezen ter beschikking gestelde prijzen. Ten slotte 
wordt nog een door den heer A. Gosse alhier voor dezen avond 
ter beschikking gestelde catalogus Yvert 1941 verloot. Den gever 
dank. Op de gebruikelijke wijze wordt de vergadering door den 
voorzitter om ruim 11 uur gesloten. 

Nieuwe leden. 
189. A. W. J. Kok, Bussummerstraat 12 boven, Hilversum. 
190. W. Frankfoort, Sanatorium Hoog-Laren, Laren (N.H.). 
191. G. Dop, Laarderweg 65, Eemnes. 
192. H. Kohn, Koninginneweg 2b, Hilversum. 
193. N. Maas, Prof. Kochstraat 7, Hilversum. 

Adreswijzigingen. 
P. Heskes, thans Tony Offermansweg 1, Laren (N.H.). 
H. L. J. Kessen, thans Leeuwenstraat 2 A, Hilversum. 
C. M. Govers, thans Molenaar 1, Laren (N.H.). 
K. Las van Bennekom, thans Groest 53 A, Hilversum. 

Rectificatie. 
H. M. Winkelaar, Hilversum, moet zijn Oude Eemnesserstraat 5. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. B^LLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 19 April 1941. 
De Aprilvergadering was tegen de verwachting in matig bezocht. 

Slechts 19 leden teekenden de presentielijst. Het vermoeden werd 
uitgesproken, dat zulks verband houdt met het jaargetijde, waarom 
besloten werd om de Zaterdagmiddagvergaderingen weer af te 
wisselen met avondvergaderingen, nu de lange avonden de ver-
duisteringsbezwaren goeddeels hebben opgeheven. De Mei
vergadering zal echter wederom op Zaterdagmiddag worden ge
houden en wel op den 24sten dier maand, omdat dan gecombineerd 
vergaderd wordt met de Hengelosche Philatelisten Vereeniging. 
Aanvankelijk werd deze bijeenkomst vastgesteld op 10 Mei, maar 

' er bestond zooveel bezwaar tegen dien datum, dat de 24ste 
' gekozen is. 

Er is voor deze vergadering een aantrekkelijke agenda vast
gesteld. De Hengelosche philatelist, de heer van Houten, zal een 
korte causerie houden aan de hand, naar mag worden aangenomen, 
van een zegelexpositie. Ons lid drs. Har t de Ruyter zal zijn na
genoeg complete collectie Duitsche koloniën toonen, terwijl de 
secretaris eveneens een korte causerie zal houden. Als speciale 
attractie zal een tiental zegelpremies disponibel worden gesteld, 
terwijl hierbij een beroep wordt gedaan op onze leden om nog 
enkele extra-premies beschikbaar te stellen. Er zal voorts ge
legenheid zijn tot ruilen eu handelen en tot veilen, mits tijdig 
materiaal wordt ingezonden. Het belooft dus een belangwekkende 
middag te worden. 

Als voornaamste attractie stond op de agenda der Aprilvergade
ring de toekenning van premies in zegelvorm aan de leden uit het 
batig saldo van het jaar 1940. Er was hiervoor een schitterende 
collectie Nederland en Kolonien aanwezig, waaruit vanzelfsprekend 
gretig geplukt werd. 

Als begunstiger-lid werd aangenomen mej. Anna Scholten; de 
mededeeling, dat deze haar Maandblad ter beschikking stelt van een 
philatelist, die niet in staat is de kosten van het lidmaatschap 
onzer vereeniging te betalen, werd met applaus beloond. 

Een schrijven van den secretaris van den Ned. Bond van Ver. 
van Postzegelverzamelaars, dat onze vereeniging als lid is toe
gelaten, werd voor kennisgeving aangenomen. 

De secretaris stelde, in verband met de groote prijsfluctuaties der 
postzegels, de vraag, of er onder de leden belangstelling bestond 
voor de opbrengstlijsten der veilingen en de verschillende nieuwe 
catalogi. Inderdaad bleek voor deze veilinglijsten de belangstelUng 
groot, terwijl voor velen het regelmatig aanschaffen ervan bezwaar
lijk is. Besloten werd daarom aan de voornaamste veilinghouders 
te verzoeken, een opbrengstlijst beschikbaar te stellen en regelmatig 

' ook een veilingcatalogus aan den secretaris toe te zenden. De 

catalogi en opbrengstlijsten zullen dan ter vergadering ter inzage 
worden gelegd en daarna onder die leden, die zulks wenschen, 
circuleeren. 

Voor den nieuwtjesdienst en het ruilhalfuur bestond ook ditmaal 
weer veel belangstelling. 

Nieuw lid. 
mej. A. Scholten, Kortenaerstraat, Enschedé. 

Vergadering. 
Zaterdagmiddag 24 Mei 1941 in Hotel Avion, Enschedé, aanvang 

3.30 uur, gecombineerde vergadering E.P.V.—H.P.V. Agenda zie 
bovenstaand verslag. 

Ver. van Postzegelverzamel. „Helmond", te Helmond. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Pr. Bernhardlaan 23, Helmond. 

Verslag der vergadering van 28 A.pril 1941. 
De voorzitter, de heer Mulder opent deze slecht bezochte verga

dering. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Met algemeene stemmen wordt tot lid toegelaten de 
heer P. Bakker. Vervolgens vindt een kleine veiling plaats waar
voor slechts matige belangstelling bestaat. 

Besloten wordt de volgende vergadering op Zondag 25 Mei a.s. 
te houden. Alsdan zal een wedstrijd worden gehouden over: 3 
series naar keuze van de inzenders. Inzendingen op de ver
gadering medebrengen. Daarna sluiting. J. Pr. 

Nieuw lid. 
P. Bakker, Bakelsche Dijk 21, Helmond. 

Adreswijziging. 
Th. J. van Hoof, thans Molenstraat 177, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Zondag 25 Mei 

a.s., des namiddags om half vier in café „Drouen", Steenweg, 
Helmond. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secretaris: J. A. VAN DER LIST, Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Verslag der vergadering van 3 April 1941. 
Aanwezig 46 leden. In zijn openingswoord brengt de voorzitter 

dank aan den heer Wemmers, die de vergadering wederom liet 
genieten van zijn prachtige verzameling vliegpost. De notulen 
worden, behoudens een paar kleine opmerkingen, goedgekeurd. In
gekomen is een bericht van verhindering van den heer Van Rijswijk 
met een aantal aardige zegels voor de maandverloting. De zes 
candidaat-leden worden met bijna algemene stemmen als lid 
aangenomen. Besloten wordt, bij wijze van proef, op 18 April een 
niet-offlciële ruilavond te houden. Veiling en verloting hebben 
het gewone verloop. Daar er geen animo bestaat voor de rond
vraag, kan de vergadering gesloten worden. 

Nieuwe leden. 
159. H. Breevoord, Ezelveldlaan 36, Delft. 
160. W. Vasbinder, Oude Delft 16, Delft. 
161. L. V. Kuijk, Anthonie Duijckstraat 46, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
L. Bongaards, Hoofdstraat 69, De Lier. (Voorgesteld door W. 

DuUaart). 
G. V. d. Mark, Tuinstraat 1, De Lier. (Voorgesteld door W. 
Dullaart). 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars Z. Z. Z. 
Secretaris: A. RUITER, Stationsstraat 33a, Zaandam. 

Verslag der vergadering van 19 April 1941. 
Aanwezig 33 leden. Om ca. 3 uur werd de vergadering door den 

voorzitter geopend met een woord van welkom, in het bijzonder 
aan ons nieuw lid, den heer burgemeester A. H. van Gelderen. 

Na voorlezing der notulen, welke onveranderd werden goed
gekeurd, kwamen de ingezonden stukken in behandeling. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Hiei onder bevond zich o m het bericht \ an de Ned Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, dat onze Vereeniging 
met ingang van 1 April 11 als Bondslid is aangenomen 

De heer Dorpema kreeg daarna gelegenheid de leden voor
loopig even op de hoogte te brengen van het succes der „Z Z Z " 
puzzle, vele oplossingen, waarbij verschillende vol humor en 
originaliteit, zijn ontvangen 

Definitief verslag zal hij op de e v vergadering uitbrengen, dan 
IS tevens bekend, wie de prijswinnaars zijn 

Ons lid de heer Slicker stelde 2 extra prijzen beschikbaar, de 
heer Tel zegde een prijs toe, te verloten onder de Z Z Z leden, die 
een juiste oplossing hadden ingezonden 

BIJ de londvraag kreeg de heer Kaayk het woord om eens te 
mformeeren naar de mogelijkheid en het al of niet gewenschte 

an oprichting eener Jeugd afdeeling Hierover werden de mee 
ningcn gehoord en kwam men tot de slotsom, ook al gezien de 
voor cenige jaren hiermede opgedane ervaring, dit punt voorloopig 
nog maar aan te houden 

Ons sectiehoofd, de heer Bos, had met belangstelling kennis 
enomen van de stukken m het Maart nummer van het Maandblad 

over toestanden in den postzegelhandel en de wijze van kavel
beschnjvmg bij veilingen en vroeg, hoe het bestuur onzer ver 
einging daar tegenover stond De voorzitter antwoordde, dat 

zulks geen punt van bespreking is geweest Hij persoonlijk, kan 
veel, wat er m gezegd wordt, onderschrijven, doch stelt zich op 
het standpunt, dat ieder en dus ook de verzamelaars allereerst de 
eigen zaken moeten regelen En zoolang verkoop zendingen van 

roote vereenigingen dikwijls nog een groote rijkdom aan „scher
ven , verstempelde verkleurde stukken etc vertoonen, zonder dat 
de leiding er ook de minste aanmerking bij plaatst, valt er op eigen 
terrein nog wel iets te verbeteren 

Vervolgens hield de voorzitter een paar losse beschouwingen 
over gomstrook en pincet, schijnbaar nog i ondergeschikte zaken 
voor den verzamelaar Na zijn zakelijke uiteenzetting hierover 
waren echter de meesten zeker wel overtuigd, dat zoowel deze 
voorwerpen zelf, door kwaliteit, model, enz, maar vooral ook 
door de juiste toepassing ervan, van met te onderschatten be 
tcekenis kunnen zijn 

Volgende maal zal hij gaarne eens met de leden van gedachten 
wisselen over keuze van verzamelobject, de motieven, die tot die 
keus leiden, wijze van opzet eener verzameling, de lawines van 
nieuwe uitgiften en hun invloed op het verzamelen, oorzaken en 
mogelijke gevolgen van de abnormale prijsstijgingen van ver
ichiUende zegels, en verdere onderwerpen, die naar voren zullen 
worden gebracht 

Vervolgens werd overgegaan tot de gewone verloting onder de 
mwezigen, waarna als slot de veiling plaats had Hierbij waren 

.en restantverzameling, aangeboden door den heer Fontyn en een 
:)aar kavels, door den heer Beerhng geschonken, en waarvan de 
opbrengst ten bate der vereenigingskas kwam 

Wegens het vergevorderd uur kon slechts een deel der talrijke 
nzendingen onder den hamer komen, het was toch reeds over 
cessen, toen de voorzitter de vergadering sloot 

Nieuwe leden. 
19 J Brugman, Huj genslaan 11, Arnhem, corresp adres Booten

makersstraat 74 A, Zaandam 
32 C Kater, Parallelweg 46, Koog a d Zaan 

Candidaatleden. 
L Stem, 's Capelle (N Br ) (Eigen aangifte) 

; Lubbes, Schoolmeesterstraat 71, Zaandam (Voorgesteld door 
A Uffelie en Dorpema) 

W Brink, Plein 1813 nr 17, Wormerveer (Voorgesteld door 
H W Hofland) 

Wedstrijd voor leden. 
Deze bestaat in het beantwoorden van 5 vragen op philatehstisch 

ebied, opgave wordt 24 Mei a s aan de leden verzonden 
Als prijs IS beschikbaar een Heemstraserie Suriname 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Zaterdag 24 Mei 1941, 's middags 
uur in „de Harmonie", Stationsstraat, Zaandam 
De zaal is vanaf 2 uur beschikbaar voor de leden, die voor den 

anvang der vergadering onderling wenschen te rullen, enz. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris G M MINNEMA, Boerhavelaan 41, Leiden 

Verslag der vergadering van 17 April 1941. 
Te 7 15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen 

hartelijk welkom Aanwezig zijn 33 leden en 1 introducée 
De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De 

voorzitter deelt voorts mede, dat de lijst, welke gecirculeerd heeft 
voor stemming voor het Maandblad het volgende resultaat heeft 
opgeleverd Vóór 64, tegen 6 en blanco 3 stemmen, zoodat besloten 
IS zich bij het Maandblad aan te sluiten, waarvoor het bestuur 
reeds de noodige stappen heeft gedaan 

In velband tevens met het aansluiten bij den Bond, worden 
nieuwe statuten samengesteld, welke worden aangenomen Op 
verzoek van den heer v RietPaap worden deze nog eens extra 
voorgelezen 

BIJ de ballotage worden de 2 nieuwe leden als lid aangenomen 
In de rondvraag vraagt den heer v Ruijten om spoedige af

rekening der rondzendingen 
De heer Kraaijenbrink stelt voor om in de rondzendingen voort

aan kaarten bij te sluiten en deze bij ontvangst der zendingen te 
laten afteekenen Dit voorstel wordt aangenomen 

De heer Van Riet Paap vraagt nog inlichtingen over de rond
zenddoosjes De voorzitter deelt hem hierop mede, dat dit op de 
vorige vergadering, toen de heer Van Riet niet aanwezig was, reeds 
behandeld was, en dat hiertoe besloten was Thans zijn reeds 3 
rondzendingen in deze nieuwe verpakking onderweg 

De secretaris deelt verder nog mede, dat, nu voortaan de aan
kondigingen voor de vergaderingen in het Maandblad komen, de 
convocaties op den duur zullen verdwijnen 

Thans is de verloting aan de beurt De voorzitter deelt nog 
mede, het zeer op prijs te zullen stellen, indien de leden hunne 
doubletten eens zouden willen nazien, om hieruit iets voor de 
verloting beschikbaar te willen stellen 

Hierna wordt de vergadering gesloten, waarna de veiling aan 
de beurt komt Verder blijft men nog geruimen tijd gezellig bijeen 
om onderling te kunnen ruilen, koopen of verkoopen 

G M M 
Nieuwe leden 

J A Braakman, Cobethstraat 48, Leiden 
A Schoonenberg, Zuidstraat 37, Katwijk aan Zee 

Candidaatlid. 
G Kater, Duivenvoordestraat 6, Leiden 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 20 Mei 1941 des avonds te 7 uur in het 

gebouw voor Toonkunst (Muziekschool), Rapenburg 22, Leiden. 
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De catalogus onzer 
2e VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 

IS g e r e e d en wordt o p aan

vraag gratis toegezonden. 
De verkoop omvat o a Neder land en Kolomen, België, 

Duitschland en Kol, e t c , etc 
De toewijzing geschiedt zonder b e r e k e n i n g van o p g e l d e d 

Sluitingsdatum van inschrqving 7 J u n i 1941 

Inzendingen voor onze 3e Verkoop bq Inschrqving 
worden gaarne voor 1 Juni a s t egemoetgez ien 

Vlotte afwikkelmg en hooge opbrengs t g e g a r a n d e e r d 
Commissie 8 % alle kosten i n b e g r e p e n . 

I M. D. POSTMA 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. Postrek. 295477. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIËTEN 
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Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

T E K O O P 
van Rondzendver , welke haar rondzendingen 
gestaakt heeft, een partij ruilboekjes (220 zegels), 
door kleine wijziging in tekst voor iedere 
vereeniging bruikbaar te maken, ä f 2,50 per 
100. Monster wordt franco toegezonden. 
Aanvr. onder no. 195 bureau van dit blad. 

I V B D E Ï R U A N D 1 8 5 2 
Te koop gevraagd nos. i, 2 en 3 op brieven 
bnefstukjes of losse exemplaren met duidelijk 
leesbare stempels. Alleen prima exemplaren. 

Aanbiedingen aan W. M O O Y , 
St. Annastraat 357 — Nijmegen ( m ) 

K O N I N G I N 1 9 4 0 : 
T e k o o p gevraagd : 20 c. ä f 0,60 , 40 c. hi 2,-; 
compl serie ä f j , — . I k ruil en geef: 3 4 12V2C. 
voor I ä 2 0 c . ; 2 ä 2 2 ^ 2 ^ - voor 3 ä 2 0 c . , 
2 ä 2ï c. of 2 a 30 c. voor i a 40 c. (192) 
W. H . P. van T R U Ï J E N (tel. A'dam 42988), 

Kleverlaan 22 — Haarlem. 

Wipa-Wien, vlucht Budapest-Wien, speciale 
enveloppe vlucht Szeged-Budapest, met vlieg-
zegels, retour-enveloppe Uiverbrief, met af
stempeling en speciale enveloppe S. Domingo. 
Prijs 4 stuks i 3,—, franco. Toezending na 
ontv. bedrag op giro 265579, t. n. v . : (187) 
J. L. K L E I N , S ta t ionss t raa t 89, Ape ldoorn . 

^ [ | l l l l " l | 

A . H O C I ^ E N K A i V l P (165) 
Levering van nieuwigheden tegen bill i jkste 
prijzen, voor zoover de voorraad strekt. 

Verzorging van manco's. 
AMSTERDAM - LEIMUIDENST AÄT 8 
Telefoon 80367 - Gem. Giro H 5688 

TE KOOP UIT: 
Groo te doub le t t en verzamel ing Neder land 
en K o l o m e n onder meer; Nederland Yvert 
no. 2, 25 stuks; no 19, 32jo stuks (waar onder 
veel langstempels), no 20, 8 stuks, Toorop 3 
stel Roode Kruis, Olympiade; alle Kinderz.; 
Armenw. no. 8 strip van 5 ; voorts bundelwaar 
van nagenoeg alle gewone zegels 
Vraagt circulaire, stuurt manco- en inkoop-
lijsten. (186) 
W . G . P h . v . d . H e y d e n . (Lid Philatehca) 

j o h . de W i t t s t r a a t 25 , Leiden. 
Telefoon 24174 - Giro 407852. 

2de keus Nederland en Koloniën. 
steeds te koop gevraagd. Alsmede 
restanten, ongeregelde partijen, pak
ketten, enz. a . O . P E E I V , 
Kerkepad 4 - Nieuwendam. 
R U I L C L U B „ F I D U C I A " 

Geen kosten. Vraagt inlichtmgen. 
Zichtzendingen aang. aan ser verz. mits ref. 

Series Danzig, Saargebied, Oostenrijk, 
Duitsche kolomen. 

W. PEETERS, (206) 
O. Weurtscheweg 5, Nijmegen. Giro 37294: 

A A N B I E D I N G O O S T E N R I J K 
Jubileum 1910, J, 10, 20, 30, 35, jo, 60H, 
iKr . postfr. 8 exempl. f 7,50. 1918 opdruk 
Flugpost i , j o , 2,jo en 4Kr. postfrisch 3 exem
plaren f 6,so. 1922 Komponisten postfrisch 
7 exempl f 10,50. 1922- '24 Vliegserie 300-
4800 kr. gebruikt 8 exempl. f 10,50. 1923 
Stedenserie gebruikt 9 exempl. f12,50. 1924 
"Weldadigheidsserie postfrisch j exemplaren 
f 2 0 . - . 
Aanvragen met betaald antwoord aan: 

G. J. S A N D E R S , (203) 
Meidoornstraat 18 - Zwolle 

DUITSCHE KOLONIËN 
(ook kleinere waarden) op brief stuk 
met volledige stempels, gevraagd 
voor speciaalverz. Brieven no. 185. 
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KLEINE ADVERTENTIËN. 
Den leden der aangesloten vereenigingen 
wordt hierbij ter kennis gebracht, dat vanaf 

1 J u n i a.s. de prijs van onderstaande 
advertentiën per vakje zal bedragen 

f 1 . -
bij vooruitbetaling. 

Deze prijsverhopging is toegestaan door het 
Departementvan Handel,Nijverheiden Scheep
vaart onder Nr. 12814 N.P. d.d. 17-3 -1941 . 
Betalingen moeten bij voorkeur geschieden 
door storting of overschrijving op postrekening 
3 4 4 9 0 0 , ten name van het Nederlandsch 

viaandblad voor Philatelie te Rijen. 
Postzegels worden niet in betaling genomen. 

s 

>M 

_ m 
^ i i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ 
'''''l'n!iUf||[|||iiiilJlii,ii]|[li,iilllli,till|||itl[||||nllllllii!llllliiiilIllin? 

Bod gevr. op div. envel . o.a. Uiver (Melb. 
race) no 1635; 500e K.L.M vlucht, ie vl. 
A,dam-Sydney; 10 j . luchtv Ned. Indie; 
A dam-Joh. burg; Dingaansvl. etc. alles spec, 
frank. Tevens kl verz. Ned en Kol, te koop. 

H . DE WILDE. (17s) 
Misterweg 95 Winterswijk 

Te koop gevr. Curasao luchtp. no. 1-3, 10 
op 20, Sluiers Surmame Sluiers., Ned. Indie 
Kon. Emma, Chr. Mil. Teh. 10 op 30 en 10 
op 32V2> Jub. '38,'38-*40 s. met w. alles ong. 
Tevens Lux. 100 j . onaf , DMand Wagner 4o pf, 
en bl. van Eur. Aanb m. uit. prijs aan mevr. 
Korver, Petr. Dondersstr. 55, Emdhoven. (181) 

T e R o o p é e v r a a é d s 
K O N I N G I N 1940 en OPDRUK 
onafgeweekt f 1̂ 50 per pond. 
Zenden aan: L. F. v. d. VELDE, 
V. Imhoffstraat 25, Den Haag. (̂ 73) 

T e k o o p é e v r a a é d : 
Ascension 1/9 ong. 31/34 ong. Gap ver t 28,34a, 
3 sa ong Boerenoorlog 8, 9, 15 gebr. Congo 
Beige 37/39 gebr. Congo Por t . 2/13 24 26/29 
44, 45, 47 ong Hor t a 15. 16, 20 ong. Orange 
21b ong. Pon ta Delgada 9/12, 22 ong. Sey
chelles 35, 36 gebr of one St. Helena 7, 8a, 8c 
gebr. 63 ong. Stellaland i ong. Negr i Sem-
bilan 6, 11, 12/14 gebr. of ong. Siam 81, 
185/187, 202/205 alle gebr. 169, vi. 14 ong. 
i8b, 85, 86, 95. 191 gebr. of ong. Ant igua 
22, 27, ong Bermuda 3, 5/8 ong Bolivia 
I I , 14/17 gebr. Costa Rica 28 ong. Falk land 
5 ong. 7 gebr. Hai t i 8 gebr Perou 6, 14, 
14a, gebr. 16 ong Prinz Edouard 4, 10 ong. 
Alleen prachtexemplaren, Nummers Yvert. 
PJijsopgaaf (nog met direct zichtzendmg )aan 

W . B . B R O C X , 
oud leeraar M O. 

Lange Bergstraat 3 a — Soestdijk. (182) 

SURINAME. 
Zolang de kleine voorraad strekt leveren wij bij voor
uitbetaling Surinamqy ongebruikt luchtpost compleet ä 

f 4.95 per serie, 
(laatste catalogusprijs ruim f 9,50>j 
niet meer als 5 series per aanvrager. 
Porto extra. — Geld vooruit. 

RUILBOEKJES. 
De bekende Schaubek ruilboekjes leveren wij tegen 

f2.25 per 100, f 0.25 per 10. 

ËOMIMI^EU Hf 411 
Wanneer deze binnenkort komen te verschijnen, leveren 
wij deze wederom per 10 en 100 series tegen billijke prijs. 

Belanghebbenden gelieven nu reeds hun 
adres mede te delen. 

Postzegelhandel H. FIORANI, 
AALSMEERWEG 58, AMSTERDAM-W. GIRO 240655. 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 
plaatsingen géén extra 

korting verleend. 

PREGANCELS 
van U.S.A., Canada, België en 

Luxemburg gevr. in koop of ruil door 
J. J. C. VAN HOUTEN, 

(2o4) Beursstraat 11 - Hengelo. 
T e koQp voor hoogste b o d : Kindcrz. 1937 
50 ä 121/2 c. Idem '38 100 ä 12V2 c ld. '38 
JO series. Zomerz. 1937 50 series. ld. 1938 
JO ä 12I/2 c . ld 1939 JO series. Alles van 
frank, bij abonn. Verder bod gevr. op Rotary 
serie van Oostenr , gestemp. W. J. v. d. Zwan, 

Van Galenstraat 94, Zwolle. (174) 

P R A C H T A A N B I E D I N G ! ! 
25 versch. gelegenheidzegels Skandinavie f -,30 
ioser .Denem.Thorwald .Yv.no. 258/60 f -,4s 
10 , ° „ . 2 5 3 f-.10 
10 Duitschl. 80 pf. Hindenb. „ 460 f -,30 
10 „ 80 ^ „ „ 497a f -,2S 
10 „ 100 „ „ „ 498 f -,IO 
10 , zepp 129 „ , 5« f-,25 
Porto extra. Tezamen besteld f 1,25, franco 
toezending. Grootere aantallen r educ t i e ' 
Postrekening no. 368980. 

E. F . H . B R U E N S , 
n l s u w a d r e s : D o r d t s c h e s t r a a t w 6 5 5 

R o t t e r d a m - Z u i d . (200) 

Massa goed koopt 
H. FIORANI. 

Wij kunnen nog aanbieden: 
alle nummers volgens Michel catalogus i94i-
Nederland no. 6j postfrisch pr. ex f 90,— 

„ no 92 ,. „ „ f 80,— 
„ no, 91 gebruikt f 3,jo 
„ no. 92 „ pracht ex.! f 7J,— 

no. 99 „ f 9,— 
Konmgm 1940 gebr. compl. per ex. f 4»ïO 
Idem 10 cent, per 100 stuks f 2,50 

„ 12V2,, „ 10 „ f 2,50 
„ 15 » „ 10 „ f 2,— 
„ 25 '> M 10 » f 3.— 

Opdruk 1940. 10 et. op 3 et, p. 100 f 3,— 
Indie Luchtpost 4V2 en 7V2 gld paar f 3,— 
Porto 1882, 15 cent type IV f 7,— 
Surmame luchtpost 1930 compleet f 9,— 
België 81-84 compleet gebruikt f 1,60 

„ 85-88 „ „ f 1,40 
„ 81-84 II Opdruk Charleroi f 2,25 
„ 8J-88 II ,. „ f 2,— 
„ 402-404 postfrisch f i ,7j 
„ 489-496 „ f 6,— 

497-504 " . , , i 4,5° 
Bosnië 29-44 compleet gebruikt f 3,75 

,» 91-92 ' M ongebruikt f 2,25 
Bremen no.i stempel Franco pr. ex. f jo,— 
Danzig Ï-13 en 15 ongebruikt f 4,25 

„ 26-31 I compleet ongebruikt f 3,50 
„ 50-52, waarbij 51 met gebr. vl. f 7,— 
„ 53-62 compleet ongebruikt f 4,50 

Duitschland 293 IV, 20 Str Mk. 15.- f 1,50 
AUenstein 1-14 compleet f 2,50 

»1 15-27 gebruikt f 5,— 
„ 15-28 ongebruikt f 5,75 

Saargebiet 32-48 compleet f 3,50 
„ S5'^9 ongebruikt f 21,50 

Hongarije 292-311 en Porto 58-63 f 7,— 
Rumenie 161-176 4 series compleet f 6,50 
Oostenrijk 442-446 ongebruikt compl. f 25,— 
Di t is slechts een greep ui t onze voorraad . 
Alles vrijblijvend. Geen levering op mancol. 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 
giro no. 118330, of postwissel Alles franco. 
Postzegelhandel „THE GLOBE" ZAANDAM. 

Nieuw adres: WESTZIJDE 162. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

http://ioser.Denem.Thorwald.Yv.no


XIX NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE MEI 194L 

Te k o o p g e v r a a g d alle jaargangen van 
„ D E P H I L A T E L I S T " 

behalve 5de t/m 9de jaargang (dus 1930 t/m 
193 4 met), en voorts l i te ra tuur , Nederlaildsch 
Indie betreffende. Brieven m prijsopg aan 

B G KOK, (179) 
Wilhelminalaan 50 - De Bilt 

nillllinhTiMlIIIMIIIIIIIill i l l lri i i iriiin rill l l l l l l l l l ltl lMlil 
Te koop gevraagd: 

Kohl, Briefmarken Handbuch 
1 Ie Auflage, 5 deelen. Aanbiedingen 
aan W. P. Cost'erus Pz. Edam. ('76) 

I UMI II i i i u i i i i i i i i t i i i n i n i i i l i N i i i i i i i i i i i i i i i i K i i i i i i i i i i i i i 

Aangeboden door particulier: 
Sehwanebergar album 1940 

no. 44 overzee met + 850 zegels. 
Zeer geschikt om voort te zetten. 
Pri)s f 40,-. Brieven 172 bur v. d. bl. 
Te koop aangeboden diverse p l aa tnum-
mers Neder land hoofdzakelijk Weldadigheid 
ïn Gelegenheidzegels in blokken van 4, paar 
;n los postfrisch en gebruikt België Welda-
iighcid en Gelegenheidzegels in blokken van 
» postfrisch J O H F WOL VERS, (199) 
3raaf Flonsstraat 73 - Schiedam 

W E R E L . D V E R Z A M E U I N G 
zonder Nederland en Kolomen) voor meest 
ïiedende te koop Waarde 49300 francs 
Jiterste pnjs 900 gulden Na afspraak dage-
ijks te bezichtigen 

J WEMMERS, (198) 
/ a n Hallstraat 17 - Delft 

Te koop gevraagd: 
postzegels van 
Haïti en G u a t e m a l a , 
;ebruikt en ongebruikt, ook brieven, 
loot W.P.CosterusPz. Edam. (177) 

lUILING. Wie heeft voor mij 
^uxemb Weldadigh. 1939 m rud 
raor Oostenrijk 1922 Componisten 
geb r ) ' Br. m cond aan E R Vos, 
lozenlaan 3, Sas van Gent. (202) 

B o d ^ e v r a a é d 
)p complete serie America 1938 t/m $ 5 
ostfrisch, Curasao-herdenking 1934 gestem
eid en postfrisch, compl series, Nederland 
913 Herdenking compl gestemp , Duitsch-
ind Polarfahrt compl gestempeld, schitterend 
neven onder no (188) bureau van dit blad 

Jioü^t Bil ^^*^^^ 

CLdtwitemdmA ïl 

iepensioneerd philatelist. P G , met veel 
iitiatief en werkkracht en met enormen voor-
lad zegels van alle landen, zoekt opname in -
f bezigheden bij - gevestigde philatelistische 
rma te Rotterdam, Den Haag of Amsterdam 
neven motto Medewerker aan het bureau 
an dit blad. (189) 

'E koop interessante partij vlieg-
»rieven en postzegels van hooge 
atalogusw. voor meest biedende 

P, EVERS, (183) 
looftstraat 137 - Driebergen. 

.00de kruis 1, Denemarken 3 w compl in 
[ mijn pakketten van prima samenstelling van 
leerendeels gr formaat en gelegenheidszegels 
ihoudende resp 50-100-150 200 verschillende 

Prijs resp. f o j o - f i o o - f i 5 0 - f 2 50 
ranco toez. na storting van het bedrag op 

postrekening N o . 3 G S 9 S O . 

E. F . H . B R U E N S , 
(Nieuw dres) Dordschestraatweg 655, 

Retlerdam-Zuid. (201) 

Voor deze 
worden g 
nummers 

advertenties 
e e n bewijs-
toegezonden. 

Wij kunnen U bi l l i jk leveren: 
Neder land , no. a, 10, 11, en type 
II no. 48, 131, Kind met roltanding 
Indië no 1,5,16, 30,37,165,Dienst 
2,3,5,6,7,18,19a,20,22,27,25,Ruy-
terporten,enz Vraagt U ons eens om 
offerte Alles onder onvoorw. gar. 

H. W. HOFLAND 
Markts t raat 3 9 , Wormervee r . 
Giro 257158, tel. 82317, l id Z.Z.Z. 

Aangeboden België ongebruikt 
1932 frs 50,- 291 I stuks f 3,75 

, „ 100,- 292 I „ f 8,25 
1937 Charlotte 458/65 8 „ f 1,40 
1938 Luchtvaart 466/70 5 „ f i , i j 
1939 Koekelberg 471/77 7 ,, * 3,40 

„ Pr V Luik 488/95 8 „ f 5,75 
„ Orval III 513/518 6 „ f 7,25 
„ Torens 519 26 8 „ f 6,25 

1941 Blok Winterhulp getand i „ f i 60 
„ „ „ ongetand 1 „ f i 70 
Toezending na storting op giro 411570 

Porto tot f 10,-excra. (197) 
G. BROERS — Dorplein — BUDEL 

Zoolang de voorraad strekt leveren wij nog. 
Goed gemengde samenstellingen, uitsl groot 
form , gedenk gelegenheid- en luchtpostzegels 
Per pakket van looo stuks f 10,— 

5C00 stuks f 45,— 
Per 10 000 in bundeltjes of zakjes, soort bij 
soort, hier meer dan 100 van i soort f 80,— 
Een lust om te zien Nergens in Holland 
vindt U een engrosvoorraad als bij „ T H E 
GLOBE" BIJ los uitpnjzen dezer zegels groote 
winstmogelijkheid Bijzonder geschikt ook voor 
reclame doeleinden 
Toezending na ontv bedrag op giro 118330. 
Postzegelhandöl „THE GLOBE", Zaondam. 

CÜDEKER 
I b e t a a l É m e e r ! 

Vraagt inkooplijst. 
Ostadestr. 209, Amsterdam. 
Wij zouden gaarne postzegels van Nederland 
en Kolomen Europa en Luchtpostzegels in 
cons ontvangen Omzet ongeveer f 75 - f 100 
per maand Inlichtmgen aan. (211) 
V. d Weijden s Boekhandel en Leesbiblioth. 
Groen vanPr ins t e r e r s t r aa t49 , Viaardmgen . 

Meer plezier en groot gemak met Uw post
zegels als U in het bezit is van onze handige 
insteekkaartjes, om 4 redenen Voor alphab 
doubl voorr Voor verzend van zegels, voor
komt vouwen en beschad Als U eens wat 
zegels wilt medenemen in Uw portefeuille 
Overzichtelijk en netjes bij aflevering van betere 
zegels of series 
Eens gekocht blijft U ze gebruiken' 
Formaat 12 x 9, 3 strooken,per 100 f 2,— 

„ 14 X I I , 4 ,, „ 100 f 3,50 
„ 19 X 14, 7 „ „ 100 f 5,— 

19 X 14 2 zijdig 14 , „ 100 f 8,— 
Toezending franco na ontvangst van bedrag op 
giro 118330 „THE GLOBE", Zaandam. 

T e koop aangeboden Baden no 17 B en 
Beieren no 8 C postfrisch en Oos ten r i j k -
Levant no i II echt gebruikt Ook genegen 
te ruilen tegen Danzig, Duitschland en Kolo
men of Duitsche Staten (210) 

W H E R R M A N N , 
O Z Winschoterdiep 140 - Groningen. 

Verzamelaar vraagt te koop (Yvert n o s ) : 
Est land 137a, 140a, 142a ld luchtpost 5 en 6 
Litauen du Sud ia t/m 8 Luxemburg 
272 en 273 Saargeb. 131 Danzig Dienst 44 
Monaco 23a 47a, 51a, 71a, 72b, io6a, i ioa 
ld port i i a , 12a, 17b Oostenri jk veldp dubb 
opdr 5 kr Br onder nr 209 bur v, d blad 

TE KOOP GEVRAAGD: 
In opdracht voor particuliere verzamelaars. 

Een belangrijke collectie Vliegpostzegels der gelieele wereld 
liefst ongebruikt; 

een Overzee collectie zoo volledig mogelijk met Zuid- en 
Noord Amerika; 

ook een belangrijke Europa collectie is direct te plaatsen. 
Gelieve Uwe aanbiedingen te doen aan 

J. J. A. ENGELKAMP, 
BEEED GD MAKELAAR EN EXPERT, 

SPUI 13 — AMSTERDAM, (190) 

i i i i " "> i i i i i i i i i i i i i i i i "iiiiiiiiiiiiii " iiiiiiiiiiii Illllllllllllll '"! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m 

POSTZEGELHANDEL »MERCURIUS« 
POSTBUS 186 — 'S-GRAVENHAGE. 

Verkoopingen bij inschrijving. 
Cata logus betref fende o n z e 1 e ver-
k o o p i n g w o r d t aan serieuze gegad igden 

gratis t o e g e z o n d e n . 
K o o p e r s betalen geen prov i s i e . 

S L U I T I N G S D A T U M I N S C H R I J V I N G 
Z A T E R D A G 3 1 M E I a.s . 

ONZE 2eVERKOOPING 

VINDT PLAATS IN JUNI. 
H i e r v o o r kan steeds g o e d materiaal 

en col lect ies w o r d e n i n g e z o n d e n . 

WIJ KOOPEN OOK LOSSE ZEGELS EN 
VERZAMELINGEN ä CONTANT. 

Kavels worden tegen porto vergoedmg op zicht gezonden 
of zijn na voorafgaand bericht te bezichtigen 

^ l l i n m i l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l m i i l l l l l l l l l l l l l iMiMii l l 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 l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i | [ fH 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Gibraltar en Malta alles postfrisch en met beplakt. 
Gibraltar No 72 l e x . Yvert donker rood prachtexempl. f 55.-

No.73a,74,75,76,78,79,81,82,84,86,88,89 ( l e x ) f 65.-
No. 90 Sex. prachtexemplaar . . . f 205.-

M a l t a 1922 Mehta-serie 1/4-10 shühng en l e x 84,101 f 85.-
1/4-10 shüling 84/100 f 42.-
1926 opdruk Postage 103/116 . . . . f 62 50 

, ,, zonder 4 pence . f 57.-
10 shilling en lagere waarden è 8 et. de franc 
volgens Yvert 1940 
1926 1/4-10 shülmg 17 waarden 117/133 . . f 50.-
1928 1/4-10 shilling 19 waarden 135/163 . . f 60.-

(178) L. W. VAN DER VLIET, 
JAC. V. LENNEPKADE 11 - AMSTERDAM 
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0ll7P ^P 
POSTZEGELVEILING 
zal plaats vinden half Juni. 
Hierin bevindt zich: 

Interessant Nederland en Koloniën, 
vele betere Europa-series en een 
mooie afdeeling Landen-restanten. 

WïaaiH ï(2(ga§ m mm i ïais 
/ 

De 6e veiling vindt einde Augustus plaats. 
Hiervoor nemen wii thans reeds 

materiaal in ontvangst. 

H A O A & H A R R E N A U 
Gravenstraat 30 - AMSTERDAM C. - Telefoon 34104 

^inmlIllllllliiiillllllllllllmilllllllllllllliiiiimlIlllllllllllliiiilllllllllllliiiilllllllllilllliimmUllllllHIIIiiiiiü Illllllllllllliilllllllllllllliitllllllllllllll IIIIIJIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllliillllllllllll Illlllllijinii? 



XXI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. MEI 1941. 
1 

2 Onze a 

1 32 ste Veiling 1 
1 vindt plaats op Vrijdag en Zaterdag § 
1 30 en 31 Mei | 
1 in Café Restaurant Riche | 
i te Den Haag. § 

% Deze veiling bevat wederom | 1 

1 en Europa; tevens een keurige 1 
ï afd. restanten en collecties. i 

1 Postzeselhandel K. A. WEEDA 1 

, 

1 Zoutmanstraat 14 a  DEN HAAG. | 1 
l Giro znió - Teietoon 394543 l 
j (184) 1 

Bözonilen! aanbieding! 
BERGEDORF. 
1861. V 4 Schilling, 

ongebruikt (Michel 1-5) 
echte ex. met keur! 

f 17,50. 
POSTZEGELHANDEL 

G . K E I S E R & Z O O N , 
PASSAGE 2 5 — 2 7  DEN HAAG. 
GIRO 4 2 6 2 . TELEFOON 11.24.38. 

f 

Bezoekt de 

Cün6i€Hdamóx:Ae 

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 

1 De gelegenkeid voor rustig zaken doen. 

ËlHAAEEEHEa 
PDSTZEEELIIAiEL 

V S T C S l 
i:Pr^ll 
^•m w^ mr i 

1 m 
,^ mil •^m 

\ II 
i l 
mm 

^■^^^^v^ r 1 1 ^ ^^*^H I 
^ ^ " Il Wsr j \ ~^\ % tB^^^H 1 
^ H . ^^É^ / \ '^m iMm^^M 1 

B'I^^^H 
UVÊKÉMMÊM 

l ^ l i H « ™ 1 
'///////f/r/li I I A ^ H I 

^»:H 1 
mmmi %\ 
qßEN HAAEra 1 

\s^. 
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WIJ BETAALDEN 
voor L U X E M B U R G Caritas 
in de afgeloopen weken de hoogste prijzen: 
1921 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
F.I.P. 
Dudeknge 
Willibrord 

0,75 
2,50 
3,-
1 -
1,50 
1,25 
1936 

1928 3,25 1934 30,— 
1929 7,50 1935 25,— 
1930 20,— 1936 10,-
1931 22,50 1937 7,50 
1932 30,— 1938 7,50 
1933-30,- 1939 12,50 

2,25 Felix 1927 4,50 
1,80 Intellectueelen 105,— 

12,50 Blok 1939 12,50 
VERDER STEEDS GEVRAAGD 

alle series en betere nummers 
in elke kwantiteit van 

NEDERLAND DUITSCHE KOLONIËN 
BELGIË FRANKRIJK 
POLEN ZWITSERLAND 
MEMEL LIECHTENSTEIN 
DANZIG BALTISCHE STATEN 
SAARGEBIED U.S.A 
Offerten M E T PRIJSOPGAVE 

te richten aan: 

PHIIL^irEILDIE IMOJ^EI^NE, 

l Zwolschestraat 435, SCHEVENINGEN. 
N.B. Wij bieden principieel niet! I 

WIJ BEZOEKEN U 

ZONDER EENI6E 

VERPLICHTING EN 

KOOPEN CONTANT 
I 

Betere zegels en complete 

series van alle Europeesche 

landen, uitsluitend prima 

zegels van Duitsche Kol. 

en Oud-Duitsche Staten. 

ALPHONS HOFFMAN cv . 
C. Houtmanstraat 35 — Den Haag. 
Telefoon 770210 - Giro 408894. 

Th. B. M. ENGELKAMP, 1> A A N K O O P 
VEILIIVGEIV 
V E R K O O P 4 DEN HAAG, 

T E L E F O O N 1 1 3 8 5 3 , P O S T R E K E N I N G 2 1 6 2 4 0 , IwANOE P O T E N 7 a . 

Juni a.s. onze 6e zeer belangrijke Postzegelveiling. 
Voor deze veiling kan, indien per omgaande, 
nog goed materiaal worden opgenomen. 
9 0 ^ Vraagt reeds nu de geïllustreerde veilingcatalogi. 

Voor het nieuwe seizoen 19414942 
zoeken wij een geschikt belangrijk object. 

Stelt U zich tijdig met ons in verbinding Volle tevredenheidsbetui' 
gingen staan ons ten dienste. Onze veilingcondities zijn zeer gunstig! 
m r U I V B E Z I T W O R D T D O O R O N S V A K K U N D I G B E H A N D E L D . 

PostzegelhandelTh. B. M. Engelkamp, Lange Poten 7a, Den Haag. 
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SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

Vraagt eens 
een zicht zending ! _ 

Uitsluitend Europa. - Billijke prijzen. ^ 

C. M. WINDER - SCHOORL { 
l8o P 

DE NIEUWE YVERT 
CATALOGUS 1 9 4 1 

IS THANS LEVERBAAR. 
PRIJS f 6 .75 

plus f 0 . 2 5 voor toezend ing . 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel. 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, 
Telefoon 4323. — Giro 1700. 

Filiaal AMSTERDAM, Gravenstraat 17, 
a d N. Kerk. - Telefoon 47103. 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Speciaal verzamelingen van alle landen 

A A I V G E B O D E N : 
Duizenden Doubletten van E u r o p a naar manco s 
Yvert en tegen ^ 7 , Froede Ook I V e d e r l a n d 
e n K . o I o n i ë t l , v e e l a l b e n e d e n H e k k e r en anderen 
Rondzendingen aan vereen met kooplus t ige leden 

W . e R A I V S , 
Philatel is t sinds 1878, 

W e s t v e s t 7 6 ff - S c h i e d a m . 

ZOOE^ANG D E V O O R R A A D S T R E K T 
Alle Kinderzegels 1923 1940 18 series, 72 waarden f 1625 
Alle Kinderzegels in ro l t and ing 8 series, j i waarden f 20,20 
Alle Zomerzegels 1935-1940 6 senes, 28 waarden f 3 35 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 
T E K O O R G E V R A A G D : 

Alle soorten Weid en Gelegenheidsz van Ned en Ko l , in 
compl s Alleen prima kwaliteit, liefst frank bij abon Aanb 
s v p met omschrijving kwantum en prijs Na ontvangst der 

zendingen en accoordbevinding volgt directe betaling 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorbursrwal 316. Ams te rdam, C. 

Te koop gevraagd: 
Series en losse waarden Kon 1940, 
Cour Perm , alsmede weldadigheidseries 
WIJ leveren U „Nieuwtjes" te^en concur-
reerende prijzen. 

Postzegelhandel E. DE WEERD, 
Guldenstraat 1 b, GRONINGEN. 

H.H. Handelaren 
Aan nog lage prijzen leveren 
WIJ pakketten, geheele wereld, 
100, 200, 300 verschillende. 
Ned. en Kol. 50, 75 versch. 
WIJ zijn steeds koopers van 
kilo- en massawaar. 

K. BONEKAHP, (194) 

Ambachtstraat 21, Heerlen. 

Hoe verzamel ik op de gemakkelijkste wijze? 
Hoe houd ik de beste controle over mijn 

verzameling? 
Door het gebruik van 

BRANS ' M A N C O - K A A R T E N ! 
per 10 stuks 25 cent, per 100 stuks f 2,— franco 
(Het invullen een aangenaam werkje dat groote voldoening geeft) 

Monster gratis, tegen antwoordkaart. 
W. BRANS, philatelist sinds 1878, 
Westvest 76f, - Schiedam. 

Ingevuld houd ik mij voor manco's aanbevolen 
Uniek - Doeltreffend - Practisch! 

ADVERTEERT 
IN DIT BLAD. 

VEILIMG-
COJVIBINAXIB 

'S 
10 e veiling Voor onze 

iw^elRe h a l f %Iunl z a l p l a a t s v i n d e n , k a n 
n o é t o t 2 5 iViei i n g e z o n d e n ^ v o r d e n . 

In onze van 1—3 Mei gehouden veiling, zijn wederom recordpnjzen 
behaald. Zie enkele voorbeelden: 

plus kosten 
Bclgie Mercier pfr ƒ 125 — 

Infantene pfr ƒ 30 — 
Ierland 1922, 2M, 5, 10 sh pfr ƒ 62 — 
Frankrijk „Orphelins" pfr ƒ 77 — 
I uxemburg Caritas 1933, '34 ƒ 30 — 

Oostenrijk „Rotary" pfr ƒ 61 50 
— Wipa blok ƒ 390 — 
— Dollfuss gbr ƒ 175 — 
— do postfr ƒ 165 — 

Zweden 1924 50 jaar wereldpost 
m postfr blok van 4 ƒ 150 — 

VEII^ING-COiViBII^AXIE: 
DIR. iVl. *!. H. TOOREIVS. 

P o s t b u s 111 - D E N H A A G - S t a t i o n s w e g 3 6 . 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen 

Ik stel voornamelijk belang in-

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending (Handteekening 1 

J 
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tflM fl^1 

16 EN 17 MEI 
zal 

DE COMBINATIE 

DeliiiislerilainscliBPflstieaelveilini 
Reguliersgracht 4 5 - Amsterdam C. 

Telefoon 4 9 4 3 7 

in de bovenzalen van Café Restaurant 
„de Pool" te Amsterdam, Damrak 4 3 , 
haar 2e vei l ing houden, welke zeer 
belangrijk en Uw volle attentie waard 
zal blijken te zijn. 
O.a. wordt geveild: Zweden tot 1924 
cpl. ongebr., w.o. 5 5 en 8 0 öre, etc. 
Vraagt heden nog de kostelooze Catalogus aan. 

tVoor onze 3e en 4e veiling kan 
[nog materiaal worden ingezonden. 

C. C. ENGELKAMP, 
Prinsestr. 88 - Den Haag. 

Telefoon 111570, Giro 395980. 
Vele Haagsche verzamelaars hebben aan mijn 
aitnodiging, om eens naar mijn nieuwe zaak 
te komen kijken, gehoor gegeven en allen 
zijn er zeer mee ingenomen, gezien wij 
goedl(Oop verkopen en vlotte kopers 
zijn van verzamelingen en partijen, waarvoor 
wij de h o o g s t e prijs betalen. 

G E V R A A G D : 
Kind 1941 Frankering bij abonnement tegen 
f 3.7,50 per 100 series. 
Offerten van de betere series van Luxemburg, 
Oostenrijk, Bulgarije, Danzig, Saargebied e.a. 
interesseren mij. 

TE K O O P : 
Luxemburg 16 waarden compleet f 14,50 
Bulgarije Vliegpost 1940 19-30 - 10,— 
Liechtenstein Johan III 1940 compl. - 16,50 
Yvert 1941 met suppl. - 6,50 
Toezending na storting op giro 395980. 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL. 

J. C. BOLKENBAAS & ZOON, 
Prof. K AMERLINGH ONNESZLAAN 95b, 

Postrekening 177843. S C H I E D A M - (TELEF. 68310) 

3 V raa^t gratis prijslijsl. 

J> 

Aanbiedingen met prijsop^aai ^evraa^d van alle soorten series en betere 
zegels van Nederlana. en Koloniën, Luxemburg, Oostenrijk, Saargebied, enz. 
V O O R PRIMA E X E M P L A R E N BETALEN WIJ T O P P R I J Z E N . 

Verkoop aan ons Uw zegels en U zult tevreden zijn. 
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Omstreeks 1910 begon het Bureau Engraving and Printing te 
Washington D.C., waar alle zegels gedrukt worden, papier met 
tikellijnig "W.M. (fig. 8) te gebruiken. Dit WM. is soms lastig ie 
nderscheiden, omdat zegel en 'WM. niet samenvallen. Op zijn 
unstigst kan slechts één letter van het WM. „USPS" voluit op een 
:gel voorkomen, doch meestal vinden we slechts gedeelten van 
n of meer letters (fig. 9). 

2 
fig. 8. fig. 9. 

ikellijnig "WM. U.S.P.S. Vaak komt het enkellijnig WM. in 
juiste grootte. gedeelten op het zegel voor. 

In vlakdruk met enkellijnig WM. verschenen: 

3 e 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

3 
3 

■ SP 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

c 
2 

1 et. 
2 ets. 
3 ets. 
4 ets. 
5 ets. 
6 ets. 
8 ets. 

10 ets. 
15 ets. 

1 
§ 

1 et. 
2 ets. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
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si 
1 et. 
2 ets. 
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— 
— 
— 
— 
— 
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1 et. 1 et. 
2 cts.(R) 2 ets. 
3 CtS.(RRR) — 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

2 S 
ss; 

1 et. 
2 ets 
3 ets 
4 ets. 
5 ets 

— 
— 
— 
— 

a 
0 

1 et. 
2 ets. 

-6 3 

H 
11 

1 et. 
2 ets. 

Il 
11 

1 et. 
2 ets. 

Hierna verdwijnen de fig. 1 en 2 van de 1 en 2 ets. zegels en 
imt het type van de 3 ets. uit in drie waarden: de 1, 2 en 7 ets. 
mvuUingswaarde) en wel met enkellijnig WM. in vlakdruk als 
'Igt: 

•SP 3 3> g 
we « 3 
24 3 1 et. 
25 3 2 ets. 
26 3 7 ets. _ _ _ 

Tevens doet voor de hoogere waarden de afb. van fig. 4 zijn 
.ree in tanding 12 en wel de 8, 9, 10,12, 15, 20, 30, 50 ets. en 
1.—, welke serie daarna in zijn geheel ook in tand. 10 verschijnt. 
;t volledige overzicht Vlakdruk, enkelv. WM. wordt dan: 

:r̂  ::? 2 o 
•S O r t . rt ■* 

O " TJ 2 T3— "^ 2 '^^ "* 
w) c w) S S e g 3 G 5 2 öo 

u Q S ö 2 9 2 u S o 2 " S 
ao ° n ^ OO O o OO O u rt 

3 1 et. 1 et. 1 et. 1 et. 1 et. 1 et. 1 et. 1 et. 
3 2 ets. 2 ets. 2 ets. 2 ets. 2 ets. 2 ets. 2 ets. 2 ets. 
3 3 ets. — 3 ets. — 3 ets. — 3 ets. — (R) 
3 4 ets. — 4 ets. — 4 ets. — 4 ets. — 
3 5 ets. — 5 ets. — 5 ets. —■ 5 ets. — 
3 6 ets. — 6 ets. — — — — — 
3 7 ets. — 7 ets. _ _ _ _ _ 
4 8 ets. — 8 ets. _ _ _ — — 
4 9 ets. — 9 ets. _ _ _ _ — 
4 10 ets. — 10 ets. _ _ _ _ _ 
4 — — 11 ets. _ _ _ — — 
4 12 ets. — 12 ets. — — —  — — 
4 15 ets. — 15 ets. — — — — — 
4 20 ets. — 20 ets. _ _ _ — _ 
4 30 ets. — 30 ets. _ _ _ _ _ 
4 50 ets. — 50 ets. , — — — — — 
4 1 $   _ _ _ _ _ 

In de jaren 1914—16 begon men voor de zegels met zeer groote 
oplaag de rotatiepers te gebruiken. De plaat was hierbij gebogen 
waardoor de zegels 'n ietsje breeder of hooger werden, naargelang 
het zegelbeeld op de plaat horizontaal of verticaal met den cylin
der meedraaide. Deze breede regels meten 19K—20 m.m. bij 22 
mm., terwijl de hoogere zegels meten 183^—19 mm. bij 23 mm. 
De maat der vlakdrukzegels is 18% mm. bij 22 mm. Eerst ver
schenen deze rotatiedrukken op papier met enkellijnig WM. Ziehier 
het overzicht. 

Sn 
.Il 
a a 
37 
38 
39 
40 
41 

a 

3 
3 
3 
3 
3 

2 cts. KK 
1 Ct. 
2 cts. 

et. 
cts. 
ets.(R.) 
cts. 
cts. 

Nu doet het papier zonder watermerk zijn intrede. Dit papier 
is iets zachter, vooral als men hi vergelijkt met de uitgiften 
met WM. We krijgen nu de drukkei met de flatt press, in Vlak
druk, terwijl de „massa"waarden ook in rotatiedruk verschenen 
(voor de coils). Het overzicht is als volgt: 
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44 
45 
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47 
48 
49 
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51 
52 
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54 
55 
56 
57 
58 
59 
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ets. 
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ets. 
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1 Ct. 
2 cti. 
3 ets. 
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1 ct. 
2 ets. 
3 ets. 
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1 et. 
2 ets 
3 ets 
4 ets. 
5 ets. 

— 
— 

10 ets. 

— 
(Slot volgt) 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND. 
door JAN POULIE. 

XVII. 
Letland nr. 59 t.m. 62. 

In Augustus 1920 verscheen nog een tweede serie weldadigheids
zegels met toeslag ten gunste van het Roode Kruis. De waarden, 
teekening en kleuren zijn gelijk aan de zegels nr. 55 t.m. 58. De 
zegels van deze zeventiende Letsche uitgifte zijn getand 11K 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 Markbiljetten (zie afb. 85, L'etland XIII) van het 
Westleger onder Bermondt Awaloff. 

Bij het bedrukken der achterzijde van deze aan één zijde vol
tooide 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. 123) en een ander deel van 
beneden naar boven (afb. 124). Deze zegels vertoonen geen water
merk. 

Het papier is tamelijk stevig. De 20 en 40 kap. komen voor op 
dunner papier. 

Op blokken van 12 of 15 zegels kan aan de achterzijde een 
volledig bankbiljet voorkomen. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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Afb. 124. 

Van deze tweede Letsche weldadigheidsuitgifte zijn in totaal 
uitgegeven ca. 300.000 stuks van de kap. waarden en ca. 250.000 
stuks van het 1 rbl. zegel. 

De zegels van deze uitgifte bestaan niet ongetand. Zegels met 
spiegeldruk („Abklatsch") komen bij deze uitgifte niet voor. De 
plaatfouten zijn in hoofdzaak gelijk aan de fouten, voorkomende 
bij de zegels der eerste Letsche weldadigheidsuitgifte. 

Afb. 125. 

Bij de 20 kap. vindt men zegels met eenigszins naar rechts 
verschoven middenstuk en de 40 kap. komt voor met sterk naar 
rechts verschoven middenstuk (afb. 125). Deze laatste afwijking is 

zeer zeldzaam en tot heden slechts gevonden in gebruikte exem 
plaren. Waarschijnlijk heeft een vel met deze fout bestaan, welke b 
de verkoop, resp. het verbruik van het zegel niet door philateliste 
IS opgemerkt. 

Tandingafwijkingen komen voor bij de 40 en 50 kap. ei 
1 rbl., volgens onderstaande opstelling: 

40 kap., 50 kap. en 1 rbl. linkervelrand ongetand. 
50 kap. benedenvelrand ongetand. 
50 kap. verticaal en benedenvelrand ongetand. 
40 kap. horizontaal dubbel getand. 
40 kap. verticaal dubbel getand aan de rechtervelrand. 
Tenslotte vindt men bij de 1 rbl. waarde, zegels met sterk na: 

links verschoven tanding. 
Vervalschingen zijn mij van deze uitgifte niet bekend. Voor 

proefdrukken verwijs ik U naar mijn artikel Letland XVI. 
Er is te catalogiseeren: 
nr. 59 20 kap. (30) bruin en rood (achterzijde 10 Marl 

biljetten Westleger); 
nr. 60 40 kap.(55) blauw en rood (achterzijde 10 Markbiljett( 

Westleger); 
nr. 61 50 kap. (70) groen en rood (achterzijde 10 Marl 

biljetten Westleger); 
nr. 62 1 rbl. (1.30) donkergrijs en rood (achterzijde 10 Mar) 

biljetten Westleger). 

HHH 
■^ 

NEDERL'AND 

1 
Alle rechten voorbehouden. 

32. ALBERTUS. 

Tous droits réserves. 

«iipiiiliiffOTivwvfiwi'WVfvn 
> I ,*^,...''s / V.*.i . . . jJ/ ivSS ' 

Geboren te Wiener Neusts 
op 13 November 1559, als jong: 
zoon van keizer Maximilian 
Aartshertog Albrecht, in ons la 
algemeen bekend als Albertus v 
Oostenrijk, genoot zijn opvoedi 
aan het hof van Philips IL Rei 
in 1577 werd hij benoemd 
aartsbisschop van Toledo, in 15 
tot onderkoning van Portugal. 
1596 werd hij landvoogd van 

Nederlanden, waar hij aankwam met Philips Willem, oudste zo 
van Willem van Oranje. De koning van Spanje wilde een laat 
poging doen, de Nederlanden voor zijn macht te behouden en 
het gebied als bruidsschat aan zijn dochter Isabella (Isabel Clai 
ter gelegenheid van haar huwelijk met den aartshertog, die van 
Paus daartoe dispensatie had gekregen en uit den geestelijken sta 
tl ad. Evenmin als het den landvoogd alleen gelukt was, de Noor 
lijke gewesten voor de Spaansche kroon terug te wmnen, slaagc 
de „aartshertogen" samen in een onderwerping. Wel geluke het 
weinig ambitieuzen vorsten in het Zuiden het Katholicisme te v 
sterken. De meest belangrijke regeeringsdaad van de aartshetogei 
wel geweest de sluiting van het twaalfjarig bestand; deze wap 
stilstand toch kwam neer op een feitelijke erkenning onzer 
afhankelijkheid. Kort voor het einde van het bestand, op 13 of 
Juli 1621, is Albertus te Brussel overleden. 

Portret komt voor op: België, 1933, 2 + 3 Fr. 

iJllllll"'>l||||||li"il|||||ll lll|||i"iil||l||lin"ll|||||IMii||||||||iiinii||i|| iimiiiii l||||||li<iil||||||liiii||||||||iHii| 

f Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen 
I verzamelaars op cot aansluiting bij een vereeniging 
llllllliiiilllllllliinlllllllliiiilllllll Illlllliiiiillllll mill III! iiiillllllliiiiilllllliiiiiillllll llllllll 
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33. ALBRECHT L 
Geboren omstreeks 1248; in 1282 kreeg hij, 

samen met zijn broeder Rudolf de Oostenrijk
sche landen als leen van zijn vader, keizer 
Rudolf I. Toen de keizer m 1291 aan de keur
vorsten verzocht Albrecht aan te wijzen als 
opvolger, weigerden de keurvorsten. Toen dan 
ook keizer Rudolf op 15 Juli 1291 stierf, werd 
de hebzuchtige Albrecht geen staatshoofd. Hij 
rustte echter niet, voordat zijn tegenstander, 
Adolf van Nassau, was afgezet; dit geschiedde 
op 23 Juni 1298; de keurvorsten wezen Albrecht 

lan als Roomsch koning. Op 2 Juli 1298 versloeg hij zijn tegen
tander bij GöUheim. Hij beschouwde het als zijn belangrijkste 
verk, de macht van het Habsburgsche huis zooveel mogelijk te 
ergrooten. Zoodoende leefde hij voortdurend in strijd met talrijke 
)uitsche vorsten; de verhouding met den Paus en met den koning 
an Frankrijk was evenmin goed. In de Tellsage werd hij ons boven
ien voorgesteld als een wreed tyran, die de Zwitsers onderdrukte; 

werkelijkheid schijnt dit niet het geval te zijn geweest. 
Door zijn neef, Johann Parricida, werd Albrecht vermoord op 
Mei 1308, dicht bij den stamburcht van de Habsburgers. 
Portret komt voor op: Zwitserland, 1921, 40 ets. 
34. Affonso de ALBUQUERQUE. 

Geboren nabij Villa Franca in 1453; 
vocht tegen de Turken bij Otranto. Koning 
Joäo II zond hem naar Arcila, vanwaar hij 
naar Lissabon ging, om er zijn zeevaartstudie 
te voltooien. In 1503 zond Manoel de 
Groote hem naar Cochin; in 1506 ging hij 
wederom naar Indië, thans onder het com
mando van Tristao da Cunha; de naar 
dezen zeevaarder genoemde eilandengroep 
werd ontdekt, Madagascar werd geëxplo
reerd, de Saracenen werden op eigen terrein 
aangevallen; van groote beteekenis was de 
bezetting van het eiland Socotra,, dat den 
zeeweg naar Indië beheerschte. In 1508 
kwam hij in Indië aan; de onderkoning 
nam hem gevangen, doch weldra werd de 

erhouding omgekeerd: Albuquerque werd zelf onderkoning van 
dië. Deze functie oefende hij uit van 1509 tot kort voor zijn 

ood. Hij vergrootte de macht van Portugal in Indië. Vergeefs deed 
een aanval op Calicut; op 22 November 1510 bezette hij Goa, 

elke plaats hoofdstad werd van het Portugeesche koloniale rijk. 
htereenvolgens bezette hij ook Malabar, Ceylon en Malakka. De 

ersten van Siam en Sumatra verzochten om een bondgenootschap 
et Portugal. Om strategische redenen werden onderhandelingen 

svoerd met den negus van Ethiopië. Op 12 Februari 1513 zette hij 
iet een vloot koers naar Aden, welke stad hij echter niet kon 
zetten. Tijdens de terugreis van Ormuz (welke stad vroeger door 
Ibuquerque was bezet), ontving hij bericht van zijn afzetting als 
nderkoning. In een memorie heeft hij uitvoerig zijn prestaties 
oor Portugal uiteengezet; in den vroegen morgen van 16 Decem
r 1515 is de energieke zeevaarder, wiens leven gekenmerkt werd 

oor een gevoel van strenge rechtvaardigheid, overleden, juist toen 
schepen Goa in zicht kregen. In Goa is Albuquerque begraven. 

T^einige weken na zijn dood kwam uit Portugal bericht, dat zijn 
ntslag het gevolg geweest was van laster: hij werd in al zijn 
:chten hers t e ld . . . . te laat, helaas. 
Portret komt voor op: Portugeesch Indië en alle andere Por

igeesche Kolonien, 1938/39, hoogste waarden. 
VERWIJZING: Augusto Severo de Albuquerque Maranhäo, zie 

ugusto SEVERO DE ALBUQUERQUE MARANHAO. 
VERWIJZING: Joaquim Mousinho de Albuquerque, zie 

>aquim MOUSINHO DE ALBUQUERQUE. 
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35. Mathias de ALBUQUERQUE. 
Geboren omstreeks 1600 te Pernambuco 

fm (Brazilië). Hij verzette zich hevig tegen de 
i kiachtige aanvallen der Hollanders in 

Brazilië in Februari 1630; voor de groote 
overmacht moest hij echter steeds verder 
terugwijken: herhaaldelijk werd Albu
querque verslagen; ook de stad Pernambuco 
moest hij overgeven. Hij werd naar 
Lissabon geroepen om zich te verant
woorden. Hij werd daar gevangen gezet. 
In den vrijheidsstrijd van Portugal tegen de 

^ ^ ^ Spaansche overheersching maakte hij zich 
WSaBJ zeer verdienstelijk. Zoo ontwierp hij hel 

krijgsplan voor den slag bij Montijo en 
Campo Mayor; aanvankelijk werden de 

Portugeezen, wellicht door het terugtrekken van HoUandsche 
cavaleristen, teruggedreven; door het persoonlijk ingrijpen van 
Mathias de Albuquerque en zijn 40 ruiters werd de slag op 26 Mei 
1644 een beslissende overwinning van de Portugeezen. (Zie 6 en 32 
ets. 1927). Door dezen gunstigen afloop van den strijd was de 
heerschappij van Joäo IV voorgoed bevestigd, evenals de Portu
geesche onafhankelijkheid. Albuquerque werd benoemd tot graaf 
van Alegrete. Hij is te Lissabon overleden in 1646, wellicht in 1647. 

Portret komt voor op: Portugal, 1928, 4 Esc. 50. 
VERWIJZING: Teresa de Albuquerque, zie CamiUo CASTELLO 

BRANCO. 
36. Louisa May ALCOTT. 

Geboren te Germantown, Pa., op 29 
November 1832, gevoelde zij zich reeds op 
jeugdigen leeftijd aangetrokken tot literaire 
bezigheden; aanvankelijk was het uitslui
tend liefhebberij, doch reeds op zestienjari
gen leeftijd schreef zij artikelen om in het 
onderhoud van haar familie te kunnen 
voorzien. Zi; was tien jaar lang onder
wijzeres. In 1862 ging zij naar Washington 
om dienst te doen als verpleegster in den 
burgeroorlog; uit dien tijd zijn haar 
„Hospital Sketches" afkomstig. Deze 
schetsen vestigden voorgoed haar naam. In 

■'1868 verscheen „Little Women"; in 1869 „An oldfashioned Girl", 
in 1871 „Little Men". Steeds weer is het een eenvoudige beschrij
ving van het Amerikaansche familieleven. Vele andere kinderboeken 
zijn van haar hand verschenen: in 1885 kwam uit „Lulu's 
Library". Louisa May Alcott wordt gerekend tot de meest gelezen 
schrijfsters van de wereld, al mogen wij haar werken niet al te 
hoog aanslaan. Zij is overleden te Boston, Mass., op 6 Maart 1888. 

Portret komt voor op: U. S. A., 1940, 5 ets. 
37. Juan ALDAMA. 

Geboren in 1777 of 1778 te San Miguel 
el Grande uit een welgestelde familie, nam 
hij dienst in het Spaansche leger; in 1810 
had hij den rang van kapitein der 
cavalerie bereikt. Onmiddellijk schaarde 
hij zich aan de zijde van den priester 
Hidalgo; hij was een van de belangrijkste 
samenzweerders; op 15 September 1810 
riep men de onafhankelijkheid uit: „el 
grito de Dolores" (zie 50 cts.); hij was 
commandant van de troepen, die op 28 
September zich meester maakten van het 

belangrijke „Alhóndiga de Granaditas" bij Guanajuato (zie 5 Ps.). 
Ook was hij aanwezig bij de beroemde mis op de Monte de las 
Cruces (zie 1 P.), welke voorafging aan een grooten slag tusschen 
Mexicanen en Spanjaarden; in dien slag werd Aldama benoemd 
tot luitenantgeneraal van het bevrijdingsleger. Met eenigen zijner 
vrienden werd hij echter verraden door Elizondo, een vroegeren 
strijdmakker, die hen overleverde aan de Spanjaarden. Aldama 
werd gevangen gezet en op 26 Juli 1811 gefusilleerd te Chihuahua. 

Portret komt voor op: Mexico, 1914, 4 ets. (zie ook 50 ets. 
1 P. 5 Ps.). 

VERWIJZING: Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, 
zie: Philips van MARNIX, heer van SINT ALDEGONDE. 
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H i 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



168 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE'. 

GROEPSVOORSTELLINGEN. 
Op verschilende «zegels, uitgegeven ter herdenking van het 

twintigjarig bestaan van de Poolsche Republiek komen groepen 
van historische personen voor. Op de 5 Gr. zien wij den Poolschen 
koning Boleslaw Chrobry ( = de Dappere) en den Duitschen keizer 
Otto III, die in het jaar 1000 het aartsbisdom Gniezno (Gnesen) 
stichtten. Boleslaw is de figuur op den voorgrond, rechts; naast 
hem Otto III. Op den achtergrond zien wij een symbolische voor
stelling van Sw. Wojciech (St. Adalbertus), die in 997 den 
martelaarslood was gestorven en te wiens eere het aartsbisdom 
werd gesticht. 

Op de 10 Gr. zien wij de ontvangst van den Poolschen Koning 
en zijn gasten door de burgerij van Kraków (Krakau). Uit naam 
van de burgers biedt Mikolaj Wierzynek (links op den voorgrond) 
brood en zout aan; de centrale figuur is de Poolsche koning 
Kazimierz Wielki ( = de Groote); om hem heen staan de Duitsche 
keizer Karl IV, Nagy Lajos (Lodewijk de Groote) van Hongarije 
en Pierre Ier de Lusignan, koning van Cyprus. De andere figuren 
stellen geen bepaalde personen voor. 

EIGENAARDIGE ZEGELS VAN OOSTENRIJK 
UIT DEN TIJD NA DEN WERELDOORLOG. 

Een historischphilatelistische bijdrage tot den studie 
der vele provinciale, stedelijke en andere uitgiften 
uit de jaren 1918—1924, alsmede een volledige 
catalogiseering dezer uitgiften, 

door E. KÖNIG. 
W O O R D VOORAF. 

Deze studie wil niets anders zijn dan een wegwijzer door het 
uiterst gevaarlijke gebied der talrijke „eigenaardige" uitgiften van 
Oostenrijk uit de jaren 1918 tot en met 1924. Het is voor alle 
verzamelaars en handelaren en vooral voor de komende generaties 
van verzamelaars en handelaren van het grootste belang, dat zij 
het kaf van het koren weten te scheiden, vooral als het gaat om 
zegels, waarbij zeer veel kaf en weinig koren te vinden is. Daarom 
heb ik gemeend, na zeer nauwkeurige bestudeering van mijn 
verzameling —• de eerste opzet van deze studie dateert reeds uit 
1935 — een volledig overzicht te moeten geven van deze zegels, 
waarvan de eerste nog maar ruim 20 jaar geleden verschenen en 
waarvan toch zoo bitter weinig bekend is. 

Vanzelfsprekend raadpleegde ik daarnaast grondig de literatuur 
over dit onderwerp. Vele tijdschriften uit de jaren 1918 tot 1926 
en zelfs daarna werden door mij doorgewerkt. Berichten werden 
verzameld, vergeleken en geschift, ten einde uit deze min of meer 
betrouwbare, twijfelachtige en onbetrouwbare mededeelingen een 
betrouwbaar geheel te verkiijgen. Een volledig overzicht der 
geraadpleegde literatuur volgt aan het einde dezer beschouwingen. 

Tenslotte boden mij ook verschillende medeverzamelaars(sters) 
en handelaren de helpende hand, door mij hun „eigenaardige" 
stukken of literatuur daarover ter inzage te doen toekomen. Ik 
b n hun daarvoor zeer erkentelijk. Zeer bijzonderen dank ben ik 
verschuldigd aan de firma Ten Kate & Borchers te Amsterdam, 
die, zoodra zij iets in haar veilingen voor mij meende ontdekt te 
hebben, onmiddellijk waarschuwde en mij haar materiaal welwillend 
ter inzage en bestudeering beschikbaar stelde. 

Als deze studie er toe mocht bijdragen, dat er eindelijk wat 
meer helderheid over dit duistere onderwerp zou heerschen, dan is 

ondergeteekende, voor wien het schrijven van deze studie op ziel 
zelf een genot was, ruimschoots voor zijn moeite beloond. 

Amsterdam, 1941. 
K. E. KÖNIG 

INLEIDING. 
1918 ! Hoewel de wapenstilstand gesloten en de lang verbeid( 

vrede zeer nabij is, laat de innerlijke rust der verschillende landei 
nog veel te wenschen over. Het is de rommelige tijd na dei 
wereldoorlog, waarin wij, verzamelaars, nog eens op wat nieuw 
verrast werden, de tijd, waarin ook de hier beschreven zegels he 
levenslicht aanschouwden. Wie op al deze zegels de eng begrensd 
definitie van den postzegel toepast, zal vele dezer uitgiften 
misschien wel alle, in zijn verzameling moeten weigeten, daar zi 
geen van allen door den staat of in opdracht daarvan uitgegever 
zijn. Het gaat dus om de door ons, philatelisten, theoretisch ui 
te maken kwestie, of alleen postzegels van staatswege „verzamel 
waardigheid" toekomt, of dat wij ook aan andere, nietofficiëeh 
uitgiften een zekere verzamelwaardigheid mogen toekenner 
Waarom feitelijk niet ? Tenslotte is toch iedere verzamelaar vri 
om datgene op te nemen, wat hij wenscht en te weigeren, wat h 
met wenscht. 

Men bedenke bij de hierna besproken zegels toch vooral, wa 
voor een tijd het toen was. Innerlijke onrust, onlusten, revolutie: 
inflaties, en wat dies meer zij ! Van een verbinding met de officieel 
instanties was vaak geen sprake, terwijl het meer dan eens twijfel 
achtig was, wie er feitelijk wel officiëele instantie was, resp. wie o 
een bepaald oogenblik de macht in handen had. Bovendien wa 
het lang niet altijd zeker, wat er met bepaalde gebiedsdeelen va: 
verschillende landen zou gebeuren. Dit gold zeer speciaal voo 
Oostenrijk, waar, op de puinhoopen van het oude keizerlijk, nieuw 
staten ontstonden. Wie met al deze factoren rekening houdt, z; 
verschillende dezer uitgiften kunnen dulden, vooral als het or 
zegels gaat, die gedurende eenigen tijd werkelijk dienst hebbe 
gedaan, dus door de posterijen werden geaccepteerd. En al is da 
misschien ook de zuiver philatelistische waarde dezer zegels gerin 
— de geldelijke lang niet altijd ! — zij hebben als vertegen 
woordigers van een periode van diep verval, waarin helaas va 
alles mogelijk was, ongetwijfeld historische waarde, die wij, zei 
levend in een tijd van groote historische gebeurtenissen, volkomei 
kunnen aanvoelen en beseffen. Geen speciaalverzamelaar va 
Oostenrijk — en dat zijn er velen — behoorde derhalve deze zege 
over het hoofd te zien. Anders is dit met den Europa of wereli 
verzamelaar; hij kan dit soort zegels — zonder meer — links late 
liggen. 

De literatuur over deze zegels echter, is voor beide categorieë 
van belang: de speciaalverzamelaar kan er zijn kennis me 
verrijken, de Europa of wereldverzamelaar leert eruit, wat h 
niet in zijn verzameling behoeft op te nemen. 

Dit meende ik als algemeene inleiding aan de bespreking van d 
volgende uitgiften te moeten laten voorafgaan. 

I. 
PLEBISCIETZEGELS. 
A. — KARINTHIE. 

De „Kärntner Heimatsdienst" (een provinciaal comité) ha 
reeds lang vóór het plebisciet, dat er over beslissen moest, o 
bepaalde deelen van het oude kroonland Karinthië bij Oostenrij 
zouden blijven of bij YougoSlavië zouden worden ingelijfc 
plannen gemaakt, om ter gelegenheid daarvan speciale plebisciet 
zegels uit te geven, zegels die den Karinthiërs, vóór zij ter stembt 
zouden tijgen, nog eens hun mooie land in herinnering zoude: 
brengen. Het comité droeg de voorbereidende werkzaamheden o 
aan den heer R. Creydt, die weldra in het „Gutenberghaus" t 
Klagenfurt (hoofdstad van Karinthië) met den druk van een seri 
van 22 waarden liet beginnen. Men dacht aan een oplage van 500 
series in koperdruk; het werden er echter veel meer — hoevee 
onbekend —■ maar de uitvoering geschiedde slechts in steendrul 
Tanding: lijntanding 11%. Waarden: 

1. — 5 heller  groen / donkerpaars (afb. 1). 
2. — 10 heller  1'oranje /grijs (afb. 2.). 
3. — 15 heller  lichtblauw / oker (1). 
4. — 20 heller  bruin / lichtrood (2). 
5. — 25/20 heller  donkerpaars / blauw (2). 
6. — 30 heller  bruinoranje / lichtgroen (1). 
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Afb. 1. 
De eedafleggende hand. 

Afb. 2. 
Wapen van Karinthië. 

7. — 40/10 heller  rood / rose (Ie druk) (2). 
40/20 heller  (2e druk). 

8. — 50 heller  lichtgroen / donkergroen (1). 
9. — 60 heller  blauw/donkerbruin (1.). 

Afb. 3. 
MariaWörth aan het me^r 

van Worth. 

« w m 

■—'>■■■■ f i i 

Afb. 4. 
Hollenburg met Rozendal, 

10. — 80 heller  svijnrood / bruin (afb. 3). 
11. — 90 heller  olijf / oranje (3). 
12. — 1 kroon  paars (afb. 4). 
13. — 114 kroon  paars (3). 
14. — 2 kroon  lichtblauw (4). 
15. — 2y,/2 kroon  groen (4). 
16. — 3 kroon  bruinolijf / lichtbruin (afb. 5). 
17. — 4 kroon  roodpaars / violet (afb. 6). 
18. — 5 kroon  zwartgrijs / chocoladebruin (6). 

Afb. 5. 
Millstadt aan het gelijknamige 

meer. 

^ • « ■ • • • ■ » i l f t f l 

  . .    j 

Afb. 7. 
Heiligenblut n.et 

Grossglo' 'L' er. 

Afb. 6. 
Kasteel Hochosterwitz bij 

St. Veith. 

19. — 7}i/l kroon  donkeroranje (Ie druk) (4). 
7}i/2 kroon  (2e druk). 

20. — 10 kroon  donkerblauw / lichtblauw (afb. 7). 
21. — 15 kroon  grijs / wijnrood (7). 
22. — 20 kroon  violet / lichtbruin (7). 
De zaak liep echter ".paak. De internationale plebiscietcommissie 

verbood dergelijke zegels, waarop Weenen gelastte den druk te 
staken. De heer Creydt, die van den Heimatsdienst dit besluit 
vernam, stoorde er zich echter niet aan en ging voor eigen 
rekening met drukken \erdei. Daarop werden de drukplaten en de 
nog aanwezige, reeds gedrukte zegels in beslag genomen en de 
heer Creydt veroordeeld. Inmiddels had hij echter een klein 
gedeelte van dezen eersten druk weten te „redden". Daar dit 
echter slechts weinig was, liet hij, nadat hij vrijgesproken was (de 
heer Creydt was jurist), nieuwe drukplaten aanmaken, waarmee 
een tweede druk gefabriceerd werd. Deze druk is veel slechter 
uitgevoerd en vertoont veel kleurafwijkingen, alsmede verschillen 
in de waardecijfers. Eenige der voornaamste verschillen tusschen 
den eersten en tweeden druk zijn: 

p V I I M t l l K I I 

I ^.^J 

Ie oplage. 
Afb. 

2e oplage. 

bij 25/20 en 40/10: 
Ie druk  5 stralige ster, 
2e druk  8 bladige lozet (zie afb. 8), 

(bovendien is het cijfer 40 geheel anders bij de drukken); 
bij de andere hellerwaarden: 
Ie druk  lichtere kleuren, 
2e druk  donkerder kleuren: 

Ie oplage 
Afb. 9. 

2e oplage 

bij de kronenwaarden: 
Ie druk  duidelijke, goede teekeningen, 
2e druk  slechte, vaak verschoven teekeningen, 

(Middenstukken), andere arceering, 
kleurverschillen, opdrukverschillen. (zie afb. 9). 

In dezen 2en druk werd overigens niets vergeten, wat voor den 
philatelist interessant (?) is. De meeste zegels werden nl. gedrukt 
in velletj s met 4 tot 6 verschillende zegels, ons moderne „blok" 
dus. Ook komen velletjes voor, waarop alleen de omlijstingen, resp. 
aUeen de landschappen gedrukt zijn, terwijl het ontbrekende vaak 
erbo\ren of eronder gedrukt is. Vanzelfsprekend werden er ook vellen 
niet of slechts gedeeltelijk geperforeerd, zoodat er ongetande en 
horizontaal of verticaal ongetande paren bestaan. U ziet dus: een 
serie met veel mogelijk en onmogelijkheden. Helaas heeft men 
veel van dit samenhangende materiaal vernield, om complete series 
LC maken. Onze voorvaderen uit 1920 hadden blijkbaar nog geen 
begrip voor wai wij ,,blok" noemen. 
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Philatelistisch gesproken is de Ie druk te rangschikken onder 
de privéessays, de 2e druk is een nadruk (geen herdruk) van 
privéessays. Uit een schrijven van den Kärntner Heimatsdien/ 
dd. 25 October 1920, waarin o. a. verwezen wordt naar een besluit) 
van het hoofdbestuur der Oostenrijksche P.T.T. van 29 September 
1920, blijkt duidelijk, dat we hier met priv^zegels te doen hebben. 
De zegels worden echter — het zijn immers plaatjeszegels — om 
hun goedkoopte en hun historische waarde gaarne in de 
verzamelingen opgenomen. 

Afb. 10. Afb. 11. 

Tenslotte verschenen de gewone zegels van Oostenrijk — 
weliswaar op ander papier — met den opdruk „Kärnten 
Abstimmung" in twee, resp. drie regels, uitgevoerd in de Weensche 
staatsdrukkerij (afb. 10). YougoSlavië gaf eveneens plebiscietzegels 
uit (zie afb. 11). Voor de Karinthiërs beteekende dit alles echter 
een groote teleurstelling. 

B. — SALZBURG. 
EERSTE UITGIFTE. 

In het kroonland Salzburg hield men een plebisciet, ten einde 
de aansluiting van dit gebied bij het Duitsche Ri)k te verwezen

, lijken. Toestemming voor de uitgifte van speciale zegels vroeg 
men maar niet eens te Weenen aan, daar de bondsregecring tegen 
aansluiting was en dus vanzelfsprekend tegen speciale uitgiften, 
die deze aansluiting moesten bevorderen. De zegels hebben hun 
ontstaan te danken aan de „Verein der Salzburger in Innsbruck", 
die hiervoor van de regeering van het kroonland Salzburg 
toestemming had ontvangen. Het eventueele batig saldo zou 
gebruikt worden om minder bemiddelde Salzburgers, te Innsbruck 
woonachtig, de reis naar de stembus mogelijk te maken (Salzburg 
zelf had ter dekking van de plebiscletonkosten een serie „noodgeld" 
uitgegeven). Voor den overdruk gebruikte men drie koerseerende 
zegels van Oostenrijk en wel de 1, 1}4 en 2 Kroon (Yvert nrs. 224, 
225 en 226). De geheele oplage schijnt in drieën gedrukt te zijn 
en bedroeg: 

1. — 1 kroon  bruin, 7000 stuks, 
2. — IVi kroon  groen, 5700 stuks, 
3. — 2 kroon  blauw, 5500 stuks. 
Voor den overdruk der 2 kroonwaarde gebruikte men zoowel 

die op gewoon, als op dik grijs papier. De drukplaten werden na 
den druk onbruikbaar gemaakt. De zegels waren aan de loketten 
niet verkrijgbaar. Voor den verkoop zorgde de plebiscictcommissie, 
die er zich in het begin 35 kronen, later 110 kronen voor liet 
betalen en dat bij een nominale waarde van 4% kroon. De opdruk 
— in vier regels — luidt: Abstimmung / in Salzburg / 29. MAI / 1921 

Afb. 12. 
Echt. 

Afb. 13. 
Valsch. 

(dus zonder punt achter het jaartal 1921). De vervalschingen zijn 
n.l. allen van een punt voorzien, bovendien echter herkenbaar aan 
den slechten, vlekkigen opdruk (zie afb. 12 en 13). Van de 1 en 
114 kroon bestaan 100 kopstaande opdrukken, van de 1H kroon 
bovendien nog 100 verschoven opdrukken. Hierbij staat de datum 
bovenaan, Abstimmung / in Salzburg onderaan. 

1 
■d 

ca 
CCf 

'S 

~; 

j ^ ^ 
<M 
^ « 
5 1 £:; 

^1 
^ 
1 
'S 

^ S
w 

e ■Z¥. 
«■»«t 

!Srf 
^«*^ f i 

r^ 
^ 
er 
ip^ 
«̂ * 
f# 
*.* 
s c 
a 
« 
et 
n 
» 
f i 
fw». 
f> 

1'^ 

Afb. 14. 
Officiëele plebiscietkaart; afstempeling Salzburg 1. 29.V.21. 

De zegels komen* behalve op de speciaal uitgegeven plebisciel 
kaarten (afb. 14) ook op de gewone briefkaarten en brieven v o o | 
van de stad Salzburg zelfs op aangeteekende stukken. Mij zijn 
volgende plaatsnamen bekend: Salzburg (de postkantoren 1, 2, 
en 6); Hallein; Morzg; Posttrein "WeenenSalzburg; do. Salzburl 
Weenen; do. SalzburgVillach; do. SalzburgInnsbruck. Wij zu l 
dus, dat er genoeg normaal geloopen correspondentie met die zegef 
voorkomt, al zijn de zegels niet officieel (zie brief bij ' 
2e uitgifte voor Salzburg !). 

TWEEDE UITGIFTE. 
Een comité uit de stad Salzburg, bestaande uit drie persone 

kwam eveneens op het idee, om ter gelegenheid van het plebiscil 
een serie postzegels uit te geven. Dit comité was iets mindf 
bescheiden en voorzag niet minder dan 20 zegels van den opdru l 
„Salzburger Volksabstimmung", in twee, resp. drie regels (zie af | 
15 en 16) en wel de volgende waarden (tusschen haakjes 
Yvert nrs. der voor den overdruk gebruikte zegels van Oostenrijl | 
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Afb. 15. Afb. 16. 
heller (190) 
heller (192) 
heller (194) 
heller (195) 
heller (197) 
heller (198) 
heller (200) 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

3 
4 
5 
7K 

10 
20 

k roon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 

(216) 
(217) 
(218) 
(219) 
(220) 
(221) 

50 heller (202) 
60 heller (203) 
80 heller (223) 
1 kroon (224) 
1 y, kroon (225) 
2 kroon (226) 
2X. kroon (215) 

De oplage bedroeg slechts 900 
complete series. De opbrengst 
kwam voor 1/3 ten goede aan de 
plebiscietcommissie (ter dekking 
van de plebiscietonkosten), 1/3 
aan een schoolfonds en 1/3 als 
winst aan het comité van uitgifte. 
De prijs der serie bedroeg 
s l e c h t s 1000 kroon, bij een 
nominale waarde van nog geen 60 
kroon. De zegels warden keurig 
op het middelste deel van een 
driedeelig passepartout geplakt, 
voorzien van den poststempel 
„SALZBURG 5  29.V.21", on
danks het verbod van den post

Afb. 17. directeur ter plaatse. Op de linker 
helft bevond zich een roode sier

pel (afb. 17), terwijl op de rechter helft de volgende tekst 
kwam (vertaald !): 
ar aanleiding van het plebisciet door de besluitnemende 

jen des lands op 18 Mei 1921, wordt de uitgifte van Salzburger 
scietzegels in een oplage van 900 complete series, zegge negen
erd series, hierdoor officieel bevestigd. 

Salsburg, den 20en Mei 1921 
Het gewestelijk bestuur: 

(w.g.) Christoff. 
Jos. Preiss. 
Preussler.^) 

Januari 1923 kwam hetzelfde comité met een zgn. 2e oplage 
niet minder dan 5000 series voor den dag, van zelf sprekend 
op passepartout en niet afgestempeld. De opdrukken zijn 
r overigens geheel gelijk, dus met dezelfde platen gedrukt, 
had, zooals te begrijpen is, een niet geringe prijsdaling ten
ge ■ ' 
serie is, evenals cie Ie uitgifte van Salzburg, niet officieel, 

en blijkt 'uit het volgend schrijven: 
;nrijksche Bondsministeric 
ifoor Verkeerswezen 
ij hebben de eer, naar aanleiding van de in den laatstcn tijd in 
handel voorkomende Oostenrijksche zegels met den opdruk 
burger Volksabstimmung" en „Abstimmung in Salzburg 29. 
1921" mede te deelen, dat deze opdrukzegels niet door het 
dbestuur der P.T.T. uitgegeven zijn, dat vooral het hoofd
ur den opdruk niet heeft verzorgd en de zegels ook niet voor 
ieering toegelaten heeft. Deze opdrukken zijn geheel privé
ucten zonder officieel karakter en dienen slechts voor privé
latiedoeleinden. Q^ directeurgeneraal, 

(w.g. Hoheisel. 
Christoff was de gewestelijke bestuurder, Preiss burgemeester 
alzburg en Preussler plaatsvervangend militair hoofd van het 

st (kroonland) Salzburg. 

C. — TIROL. 
De autonome regeering van het kroonland Tirol, die eveneens 

ijverde voor een aansluiting bij Duitschland, wilde onder de 
Tirolsche bevolking ook een plebisciet houden. Om de kosten, die 
zoo'n plebisciet met zich meebrengt, te kunnen dekken, liet ge
noemde regeering Oostenrijksche postzegels van een opdruk voor
zien, nl. van den Tirolschen adelaar en den datum van het 
plebisciet „24. April 1921". De zegels werden op genoemden dag 
door de plebiscietcommissie tegen nominaal verkocht; een toeslag 
was vrijwillig. De zegels hadden echter geen frankeergeldigheid en 
hebben die ook niet gekregen, daar, zooals we reeds zagen, de 
Bondsregeering tegen aansluiting bij Duitschland was. 

Het comité had het plan 3000 series van tien waarden te laten 
drukken en wel een opdruk in steendruk. Op den dag van het 
plebisciet waren echter eerst gereed 500 complete series (10 waar
den) en 2500 zgn. kleine series (4 waarden). Deze vormen samen 
de Ie oplage. De verkoop \ lo t te blijkbaar zeer en men drukte 
verder, waardoor een 2e oplage ontstond, bestaande uit 3800 
complete series (10 waarden) en 100 zgn. kleine series (4 waarden). 
Wij krijgen dus het volgende overzicht van waarden en hoeveel
heden (het Yvert nr. is het nummer der voor den overdruk 
gebruikte zegels van Oostenrijk): 
Nr. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 

Waarden: 

5 
50 
80 

1 
I K 
2 
2K 
5 
7'A 

10 

heller 
heller 
heller 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 

Yvert nr. 
190 
202 
223 
224 
225 
226 
215 
218 
219 
220 

ie oplage 

500 
3000 

500 
3000 
3000 
3000 

500 
500 
500 
500 

2e oplage 
3800 
3900 
3800 
3900 
3900 
3900 
3800 
3800 
3800 
3800 

Totaal 
4300 \ 
6900 1 
430C l 
6900 ( 
6900 ] 
6900 ; 
4300 ) 
4300 f 
4300 ( 
4300 ) 

Aan teek. 

Zie 
afb. 18 

Zie 
afb. 19 

De waarden met een totale oplage van 6900 stuks vormen de 
z.g.n. kleine serie. De beide oplagen zijn gemakkelijk van elkaar 
te onderscheiden, doordat bij de eerste oplage de adelaar niét 
in een punt, bij de tweede oplage daarentegen wél in een punt 

Afb. 18. 
Afb. 19. 

Let op streepje russchen April 
en 1921 (2e oplage). 

Afb. 20. 
Ie oplage. Staart van den adelaar 

zonder punt eindigend. 

2e oplage. Staart van den adelaar 
mét punt eindigend. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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eindigt, (zie afb. 20). Bij de opdrukken op de parlementswaarden 
(2J^ t.m. 10 kroon) is bovendien het verbindingsstreepje tusschen 
„April" en „1921" nog een kenmerk (zie afb. 19), daar de Ie oplage 
dit verbindingsstreepje mist. 

Kopstaande opdrukken bestaan van de 5 heller, 50 heller (500 
stuks), 1 kroon, I K kroon (500 stuks) en 2 kroon. Bovendien 
bestaat de IJ^ kroon met den opdruk der parlementswaarden. 

Na den druk werden de beide druksteenen onbruikbaar gemaakt 
en aan het „Ferdinandeum" (een museum te Innsbruck) ge
schonken. Hoewel de zegels voor frankeering niet toegelaten 
werden, zijn ze hier en daar door de vingers der post geglipt — 
al of niet met opzet — zoodat ze op kaarten en brieven voor
komen, die echt geloopen hebben. Mij zijn afstempelingen van 
Innsbruck en Schwaz bekend. 

Er bestaan ook vervalschingen, waarbij de adelaar vlekkig-vuil 
is, terwijl de opgedrukte tekst 18 ram. inplaats van 16 mm. lang 
is en de letters ook iets hooger zijn. De vervalschers lieten op de 
achterzijde bovendien den opdruk „2. Auflage, 1000 Stück" aan
brengen. 

(Wordt vervolgd). 

VESTIGINGSWET OF ORDENING ? . 
Met bijzondere belangstelling, doch ook met eenige verwondering 

heb ik het artikel „De postzegelhandel en de vestigingswet" van 
de pen des beeren J. A. van der Vlis, in het Maartnummer van 
het Maandblad gelezen. Uit het opschrift blijkt immers duidelijk, 
dat deze materie de postzegel„handel" betreft en ons Maandblad, 
is er een voor postzegel„verzamelaars", zoodat strikt genomen het 
Maandblad zich op een terrein begeeft, waar het niet thuis hoort. , 
Doch het feit, dat het artikel de bijzondere belangstelling van mij 
als verzamelaar en ook van andere soortgenooten heeft getrokken, ' 
is wellicht reeds voldoende bewijs, dat deze aangelegenheid ook 
voor den verzamelaar dermate van belang is, dat hij er zijn neus 
(lees: pen) wel in mag steken. Dit neemt niet weg, dat m.i. de 
handelarenorganisatie in de eerste plaats is aangewezen hierin eed 
oordeel te vellen. Daarbij zal het echter den handelaar wel aan
genaam zijn de inzichten van den verzamelaar te kennen en deze 
overtuiging doet mij dan ook ditmaal naar de pen grijpen. 

Als ik hierbij van handelaren spreek wil ik daarmede alleen hen 
treffen, die er hun beroep van maken handel in zegels e.d. te 
drijven, en daarbij sluit ik uit den verzamelaar, die zijn doubletten 
van de hand doet in rondzendingsverkeer van vereenigingen enz. 

Wat wil een vestigingsverbod zeggen ? In de eerste plaats, dat 
geen nieuw bedrijf in de verboden branche gevestigd mag worden 
zonder wettelijke vergunning. En ten tweede, dat de overheid 
elschen kan stellen aan hen, die als bedrijfsleider optreden of zulks 
wenschen te doen. De heer van der Vlis zinspeelde reeds op dit 
laatste door als eisch te noemen credietwaardigheid, handelskennis 
en vakbekwaamheid, eischen die een ieder die in den postzegel-
handel bekend is, zeker zal onderschrijven. Maar is hiermede de 
zaak geregeld en heeft de verzamelaar nu voldoende waarborgen ? 

Helaas moet ik hierop ontkennend antwoorden. Wel wore 
verzamelaar behoed tegen een overvloed van handelarei 
handelaartjes en zullen de handelaren vakkennis enz. bezitten, 
dat is ook alles. Eenmaal in het bezit van een bedrijfsvergun 
is de handelaar geen verantwoording meer schuldig tegenov( 
overheid en blijft b.v. de weg open voor handelingen als dooi 
heer Valkema Blouw in zijn artikelen omtrent veilingen en p: 
gesignaleerd. Ook de credietwaardigheid kan verkeeren en. . 
handelaar blijft handelaar. En zoo is er meer. Dit is dan oo 
reden waarom ik boven dit artikel schreef „Vestigingswe 
Ordening ?" 

Het ligt natuurlijk niet op mijn weg aan te geven hot 
eventueele ordening dan wel zal moeten zijn, doch dit is 
dat wanneer de overheid ordenend optreedt, dat zeker v 
strekkende gevolgen heeft, dan bij een vestigingsverbod het 
is. Als voorbeeld van een geordend bedrijf kan ik het filmb 
noemen. De hier gevolgde richtlijnen wijzen ook voor den 
zegelhandel den weg.''") En dat het dezen weg op moet, ziet, { 
ik, ook de heer Tom Lund in, althans te oordeelen naar 
artikeltje „Eenheid" in het Aprilnummer van het Maandbla 
door hem gesuggereerde vereenigingsdwang voor verzamelaar 
ik natuurlijk geheel voor zijn rekening, dit raakt immer; 
„handel" niet, en daar gaat het toch om ? 

Een goed geordende handel, waarbij dus ook de verzam 
handelaar tot in zekere mate betrokken zal worden, zal niet n 
zijn invloed in de verzamelaarskringen uit te oefenen, maa 
ieder blijve op zijn eigen terrein. 

J. C. NORENBI 

*) Art. 9 van het betreffende besluit bepaalt b.v.: „De vooi 
kan de toetreding tot den Bond weigeren of een lid uitsl 
indien feiten aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat de betrokke 
voor de uitoefening van zijn werkzaamheid vereischte bet 
baarheid of geschiktheid niet bezit. 

BLOKSTEMPELS OP ONZE NEDERLAND« 
INDISCHE POSTZEGELS EN POSTSTUKKE 

door J. B. H. ASBEEK BRUSSE. 

Onder verwijzing naar het artikel hierover van den heer 
F. Bunge, in het Maandblad van 16 Maart 1940, wensch ik h 
nog h e t e e n en ander toe te voegen. De reden, dat dit eerst 
geschiedt, vindt grootendeels haar oorzaak in eenige v 
nasporingen mijnerzijds op dit gebied. Voor zoover mijn inf 
ties strekken, is het mij n.m. opgevallen, dat geen verm 
geschiedde van de z g. „blokstempels" op deze zegels en 
stukken. Dit zijn stempels, waarmede deze slechts met den 
van het kantoor van afzending, zonder meer, gefrankeerd W' 
Zij komen in allerlei grootten voor en werden (worden) op b 
posten in de binnenlanden en ook op grootere plaatsen in 
Oost gebruikt. Door mijn lang verblijf aldaar kwam ik al: 

K O E T E TA JOE SIDAJOE PA5IRIAN TJIREN 

LEBONG-DONOK KALiSARt PETJANGAAN WAROE AMOERAN' 

PERBAOENGAN BAROE EMMAHAVEN LAMONGAN 5IMPAN 

TJIBADAK TAROENA 50MOBITO 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DlhTEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 173 

ir in het bezit van veel Indische zegels met interessante afstem
den, waaronder zeer schaarsche. Ook bij mijn verzameling 
rlandsche zegels heb ik mij steeds voor de afstempelingen 
;resseerd. Hierbij voeg ik eenige afdrukken van door mij 
eekende, in mijn bezit zijnde blokstempels op onze Neder
;hIndische postzegels. De stempels LebongDonok en Per
Lgan zijn violet. Het stempel Tjibadak is lichtblauw. De 
,e zijn zwart. 

ONJUISTE BESCHULDIGING 
R E N T DE GOMSTROOKJES „POSTFRISCH No. 1"; 

•RTEUR L. J. A.. LUDEKER, VAN OSTADESTRAAT 209 
TE AMSTERDAMZ.). 

het vergaderingsverslag der afdeeling N ij m e g e n van 
l a t e 1 i c a" (zie blz. VII van ons Aprilnummer), „deelde de 
. d. S 1 o o t mede dat, blijkens mededeeling door dr. Valkema 

in een vergadering van de vereeniging „De Globe" te 
;m, het gebruiken dezer strookjes niet kan worden aan
n. Genoemde heer is nl. na nauwkeurig microscopisch en 
sch onderzoek dezer strookjes, tot de conclusie gekomen, dat 
lenstelling bestanddeelen bevat, die op den duur het zegel wel 
k moeten aantasten." 
Valkema Blouw schrijft: 
r zake diene, dat de mededeeling, gedaan door den heer 
S l o o t , ten eenenmale o n j u i s t is. Het verslag van „De 
" bevat er dan ook geen woord over. 
lens de vergadering van „De Globe" vroeg een der leden naar 
'aringen omtrent de plakkertjes. Door een a n d e r lid, n i e t 

m ij, werd toen geantwoord, dat deze op den duur ook 
ouden voldoen, waarschijnlijk door een fout in de chemische 
stelling. Van een a n a l y s e d o o r m i j i s geen sprake ge

kon het ook niet zijn, daar ik geen chemicus doch 
us ben. 
mededeeling van den heer v. d. S l o o t is dus als zoodanig 

s t en moet op een vergissing berusten." 
enstaande moge tevens als antwoord dienen op den brief 
. v a n E f f e r e n aan de hoofdredactie, 
r b a k e r p r a a r j e s als die van den heer v. d. S. worden 
ndelsbelangen van ons Maandblad en van den adverteerder 
eld ! HOOFDREDACTIE. 

OORLOGSZEGELS, UITGEGEVEN SINDS 
HET BESTAAN VAN DEN POSTZEGEL 

1846 — 1914 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

IV. 
• FRANKRIJK EN KOLONIEN. 

(Roode Kruis en andere weldadigheidszegels, enz.) 
iNKRIJK. 

■. Zegel der uitgifte 1906—1914 (Type zaaister; lü c. met 
c rood kruis en waarde (5 c.) + 5 c. 
. Alsvoren, zegel speciaal uitgegeven ten bate van het R. 
rood kruis en toeslagwaarde in linker onderhoek). 
. Uitgifte ten bate van de oorlogsweezen 2 | 3 c.  5 15 fr. 
s. 
. Zegel uitgegeven ten bate van het Roode Kruis, 15 | 5 c. 
>on 191517. Zegels van 1910 ten ba'e van het Roode Kruis 
3 10 c. (2 waarden) groot cijfer 5, idem klein cijfer 5. 

M a d a g a s k a r 1915. Zegel van 1908, met opdruk rood kruis 
en waarde, { 5 op 10 c , uitgegeven ten bate van het Roode Kruis. 

M a r o k k o (Fr.) 19141915. Zegel van 1911—1914, + 5 op 10 c. 
met opdruk Rood Kruis en waarde (opdruk uitsl. kopsta md • 5 c.) 

Alsvoren f 5 op 10 c. met voorm. opdruk (normaal) Y. n. 55. 
Alsvoren | 5 op 10 c. Iets grooter kruis en cijfer | 5 c. 
Alsvoren f 5 op 10 c. Kleiner kruis en cijfer f 5 c. 
Alsvoren  j  5 op 10 c. Y. nr. 58. 
Alsvoren | 5 op 5 c. Y. nr. 59. 

1915. Zegel uitgegeven ten bate van het R. 
Kruis met opdruk: Protectoraat Franfais, rood 
kruis en waarde 10 | 5 c. 

M A R O G 1915 Fransch zegel met opdruk Maroc en Arabi
sche letterteekens, uitgegeven ten bate van het R. 

jj3 Kruis 10  j  5 c. 

1917. Zegel van 1911 van 10 c , uitgegeven ten bate van het 
R. Kruis met opdruk donkerrood kruis en waarde | 5 op 10 c. 
t 5 c. 

M a r t i n i q u e . 1915. Zegel van 1908 f 5 op 10 c. uitgegeve.i 
ten bate van het R. Kruis met opdruk R. Kruis en waarde. 

M a u r i t a n i ë . 19151918. Zegels van 10 en 15 c. der uitgifte 
1913—1917, uitgegeven ten bate van het R. Kruis met opdruk 
R. Kruis en waarde  j  5 c. 

M o n a c o . 1914. Zegel van 1901 van 10 c. Uitgegeven ten bate 
van het R. Kruis met opdruk rood kruis en waarde 5 et. f 5 
op 10 c. 

1919. Uitgifte ten bate van de oorlogsweezen 2 c. f 3 c.  5 f. 
| 5 f. (7 waarden). 

+ 5 

N o u v e l l e C a l é d o n i t 1915. Zegel van 1905'07 van 10 c. 
met lokale opdruk rood kruis, 5 en de letters N C E in diagonaal, 
I 5 op 10 c. 

Zegels van 10 c. en 15 c. met opdruk rood kruis en waarde 5 c. 
(Parijsche opdruk). 

O c é a n i e E t a b l i s s e m e n t d e 1'. 19151916. Zegels van 

5 1913—1915 uitgegeven ten bate van het R. Kruis 
^ met opdruk rood kruis en waarde, | 5 op 10 c. 

(verschillende formaten) (4 zegels). 
O u b a n g u i 1916. Zegels van 1915, 10 c. uitgegeven ten bate 

van het Roode Kruis, opdruk zwart kruis en waarde 5 c. in twee 
formaten, f 5 op 10 c. 

P o r t S a i d 1915. Zegel van 1902, 10 c. uitgegeven ten bate 
van het R. Kruis met opdruk rood kruis en waarde 5 c. } 5 
op 10 c. 

R e u n i o n 19151916. Zegels van 1907, 10 c , uitgegeven ten 
bate van het R. Kruis met opdruk zwart kruis 
en waarde of rood kruis en waarde, f 5 op 10 c. 
(3 zegels) in twee typen. Sc 

S e n e g a l 19151918. Zegels van 1914, 10 en 15 c. uitgegeven 
ten bate van het R. Kruis, met opdruk rood kruis en waarde | 5 c. 

S t .  P i e r r e  M i q u e I o n 19151917. Zegels van 19091917, 10 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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en 15 c. uitgegeven ten bate van het R. Kruis met opdruk rood 
kruis en waarde 5 c. 

T a h i t i ' 1 9 1 5 . Zegels van het Etablissement de 1'Océanie van 

I" 
■ 18921900, 15 c. blauw en 15 c. grijs met opdruk 

TAHITI rood kruis en TAHITI . 
T u n i s 19151916. Zegels van 19061920, uitgegeven ten bate van 
het R. Kruis met opdruk kruisje en twee streepjes, 5 c. 

II 
Alsvoren, opdruk kruis zonder streepjes, 15 c. ^p 

1916. Zegels uitgegeven ten bate van Tunesische krijgsgevangenen 
m Duitschland. Zegels van 1906 met roode opdruk 
kruis en 10 c ; 10 c. op 15 c. — 10 c. op 5 f. A ^ O * ^ ' 
(9 zegels). 

15̂  

Alsvoren opdruk rood kruis en 15 c ; 15 c. op 20 c. — 15 c. 
op 5 f. (8 zegels). 

Het bezetten van de Duitsche Koloniën door de Geallieerden. 
DUITSCH ZUID WESTAFRIKA. Bezetting van Togo 1914. 
Direct na het uitbreken van den oorlog werden door de Geal

lieerden maatregelen genomen tot het bezetten van de Duitsche 
koloniën in Afnka, in Australië en in Azië. Het eerst werd Togo 
aan de Westkust van Afrika bezet. Het was de Engelschen te doen 
om in het bezit te komen van het draadlooze station te Kamina 
om te beletten, dat de Duitschers het contact met het moederland 
zouden onderhouden. Vanuit de Goudkust bezetten de Engelschen 
de havenplaats Lome, de hoofdstad van Togo (Aug. 1914). Nadat 
eind Augustus een Fransch detachement uit Dahomey ^ich bij de 
Engelsche troepen had gevoegd werd Kamina bezet en gaf de 
Duitsche gouverneur de kolonie over. In Augustus werden door 
de Engelschen eerst zegels der Goudkust gebruikt, afgestempeld 
met het Duitsche stempel Lome, Togo. Bij de bezetting van 
Kamina werd een groote hoeveelheid lagere waarden der Duitsche 
kolonie aangetroffen, van sommige hoogere waarden maar enkele 
exemplaren (1 M. 100 exx.; 2 M. 80 exx.). Alle waarden waren 
gedrukt op papier zonder watermerk, behalve de 5 en de 10 Pf.'"' 
De Engelschen en de Franschen kregen ieder de beschikking over 
de helft van het aantal gevonden zegels, een latere zegelvondst 
werd aan de Engelschen toegewezen. Hieronder volgen de ver schu
lende uitgiften, die haar ontstaan te danken hadden aan voor 
noemde bezetting. 

1914. Zegels van 19001903; 05 (c.) op 3 Pf. 10 (c.) op 5 Pf.—80 
Pf. (7 zegels). De drieregelige opdruk luidt Togo Occupation 
francoanglaise. Hij werd aangebracht te Porto Novo, de hoofd
plaats van Dahomey. Van de opdruk 05 bestaan 6 typen, van de 
opdruk 10, 3 typen. 

1914. Zegels van 19001903, 3 Pf., % penny op 3 Pf., 5 Pf., 1 

* Armstrong and Greenwood. War Stamps of the Allies, blz. 9. 
penny op 5 Pf.  2 M. met drieregelige opdruk Togo Anglo 

French Occupation en voor Y. nr. 31 Half penny, voor Y. nc 
One penny. Deze opdrukken werden aangebracht te Lome 
bestaan in 2 typen. 

1915. Van een tweede kleine postzegelvondst te Sansanne M 
werden de hooge waarden aan de Franschen toegewezen. De < 
drukte oplage daarvan was zoo klein, dat de vier hoogste waa 
n.1. de ze,gels 1, 2, 3 en 5 M. tot de zeldzaamste oorlogsz 
gerekend worden. Van het 1 M. zegel bestaat maar één exem| 
De waarden zijn 05 (c.) op 3 Pf.  5 M. (12 zegels). De op 
luidt Togo Occupation francoanglaise (drieregelig). 

TOGO 
Anglo Frerich 

Occupation 

TOGO 
Occupation 

franco anglaise 

1915. Zegels van 19001909, 3 Pf.  50 Pf. met opdruk; 
Anglo French Occupation. Er zijn kleine verschillen met of 
in type II van 1914. (Zie de catalogi). 

1915. Zegels van de Goudkust van 1913 met opdruk 
AngloFrench Occupation, % p.  20 sh. Achterzijde wit p 
3 p. en 5 sh. Verschillende variëteiten (in de letters) komen 

1916. Alsvoren. Londcnsche opdruk }^ p,  20 sh. 

frm'wrwmmmm* 
C,OtO COAST \< 

TO SO 

Occupation. 
franco

anglalse 

1916. Zegels van Dahomey van 1913 met Togo Occuf 
francoanglaise (vierregelig) 1 c.  5 f. 

Van 1921 af werd Togo Fransch mandaatgebied. 

PRIJSRAADSEL Z. Z. Z. 
Ons verslag moge beginnen met een woord van dank a 

redactie van dit maandblad voor hare sympathieke medewe 
Hierbij publiceeren wij een duidelijke afbeelding van de 

oplossing door den heer S. M i n k , Hooge Hondstraat 
Deventer. 

Wij ontvingen 110 oplossingen. De namea der 45 inzendei 
juiste oplossingen volgen hieronder; 

J. J. Aarts, Zuideinde 4, Delft. 
H. J. Ahling, Lagedijk 17, Zaandijk. 
J. B. C. Bartelings, Noorder Amstellaan 99, Amsterdamz 
Jac. Beekhuizen, Kanaalweg 13, Delft. 
M. C. Bethe, Thierensweg 9, Naarden. 
J. A. Bigot, Laurillardlaan 13, Santpoort. 
J. J. Blaauw, Lijnbaansgracht 289II, AmsterdamC. 
K. J. Blok van Laer, Isaac da Costalaan 21, Bussum. 
A. Bos, Parallelweg 76, Koog a. d. Zaan. 
H. Bouman, Parallelweg 80, Koog a. d. Zaan. 
mej. J. E. Cats, Zomerluststraat 9, Haarlem. 
W. Dekker, B254, Giessendam (Z.H.). 
J. E. Edie, Johan van Oldenbarneveltlaan 37a, 'sGravenhag 
A. J. Everts, Mient 447, 'sGravenhage. 
A. N. Fabius, ten Hovestraat 84, 'sGravenhage. 
J. Freeke, Korendijkstraat 38, Scheveningen. 
W. Friedrichs, Irisstraat 63, Koog a. d. Zaan. 
H. Gussenhoven, Bredasche Weg 204, Tilburg. 
J. Hagemeijer, Fahrenheitstraat 656, 'sGravenhage. 
W, W. Helmholt, Dintelstraat 106II, AmsterdamZ. 
B. Helwerda, Akeleistraat 108, 'sGravenhage. 
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J. Th. C. M. Heijmans, Nieuwstad 72, Zutphen. 
P. de Klerk, Mauritsstraat 17, Zwolle. 
A. A. Knuijver, Acaciastraat 103, 'sGravenhage. 
Jac. Koning, Hoogstraat 55, Weesp. 
J. H. van der Laan, Linnaeusparkweg 89, Amsterdam (O.) 
S. Mink, Hooge Hondstraat 41, Deventer. 
J. de Moes, Kweekersstraat 8, Zaandam. 
W. Mol, Verlaat 3, Nijkerk. 
H. R. Overbeek, Hengeloschestraat 181, Enschedé. 
L. Prast, Paramaribostraat 116, AmsterdamW. 
Jac. Prins, Breestraat 99, Koog a. d. Zaan. 
A. Ruiter, Stationsstraat 33a, Zaandam. 
mej. H. G. D. Sanders, Jacob v. Campenstraat 49, Heemstede. 
mej. W. C. J. Sanders, Rijksweg Zuid, Eist (Geld.). 
W. P. Scheites, Valckenierstraat 6, AmsterdamC. 
P. J. Scholten, Tongelreschestraat 227, Eindhoven. 
H. I. J. Smit, Oldenzaalschestraat 289, Enschede. 
P. V. van Stein Callenfels, Roodeheldenstraat 50, Buren (Bt.). 
B. Stoop, Marathonstraat 32, Breda. 
Harry Vermeulen, Groesbeekscheweg 316, Nijmegen, 
mej. M. Wessel, Swammerdamstraat 5, AmsterdamO. 
H. G. van de Westeringh, Willem de Zwijgerplantsoen 1, Tuin

orp, Utrecht. 
H. Wijnbergen, Honingerdijk 97, Rotterdam. 
P. Zimmermann. Molenweg 10a. Roermond. 
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Nabetrachting: 
Een zevental inzenders vulde voor „18" horizontaal in: „veiling" 

3.v. „tanding", wat wij „goed" gerekend hebben. 
Bij de oplossingen waren er, die „gezien" mochten worden. 
'are kunstgewrochten. Onze hartehjke dank. Ook geestige 
twoorden: we denken dan m de eerste plaats aan den inzender, 
e een postzegel met kamtanding uit de puzzle construeerde, waar

zelfs een plaatfout aan te wijzen was. Alleraardigst ! 
Verticaal 1 — de ypeboomrank •— heeft menigen oplosser hoofd
eken gekost; „ypelootje" vonden wij meermalen ingevuld. 
En d a n . . . . de Vlaamsche schilder (horizontaal 6 5 ) ! ! Eugeen 
Hts is blijkbaar minder bekend hier te lande. Velen oplossers was 
n juiste naam niet bekend. 
En tenslotte: 
De een vond het vraagstuk te gemakkelijk voor een prijsraadsel 
immer genoeg was zijn oplossing niet geheel correct, maar we 
ijfelen met, of hij kan ze wel moeilijker aan), de ander had er 
en aan moeten geven omdat het verre van gemakkelijk was. 
Hen gefallen ist sch l imm" . . . . En tóch heeft het resultaat ons 

ér verblijd. 
De prijstrekking vond plaats op 25 April jl. in tegenwoordigheid 
n ondergeteekenden en werd verricht door den tweejarigen 

Zoon A. Bos Jr. trekt den Maandbladprijs 
voor zijn vader A. Bos Sr. 

Arian Bos, Parallelweg 76 te Koog a. d. Zaan, die zich, zooals men 
op bijgaande foto kan constateeren, met den vereischten ernst van 
zijn taak kweet. 

De uitslag was als volgt: 
Ie prijs: Nederland Yvert no. 11°, de heer B. S t o o p , M a r a 

t h o n s t r a a t 32, B r e d a . 
Lid van de Postzegelvereeniging ,,Breda" te Breda. 
2e prijs: Curayao Yvert no. 95''', de heer W. M o l , V e r l a a t 3, 

t e N ij k e r k. 
3e prijs: Nederland Yvert 162/164°, mej. W. C. J. S a n d e r s , 

R i j k s w e g Z u i d 1, E i s t ( G e l d.). 
Extraprijs, beschikbaar gesteld door het Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie, viel bij loting ten deel aan den heer A. B o s , 
P a r a l l e l w e g 76, K o o g a. d. Z a a n , lid van de Z.Z.Z. 

Zaanprijs, uitgeloofd door den heer H. D. Tel, te Zaandam, voor 
leden der Z.Z.Z., die een correcte oplossing inzonden. 

Er waren zeven juiste inzendingen; de prijs viel bij loting ook nu 
weer ten deel aan den heer A. B o s , P a r a l l e l w e g 76, K o o g 
a. d. Z a a n . 

Wij zullen de prijzen aan de gelukkige winnaars toezenden. 
A. BOS. 
G. C. DORPEMA. 

^^pP 

In^ezondcm 
POSTSTUKKEN MET DE BEELTENIS DER KONINGIN 1940. 

Naar aanleiding van de berichten, welke in vorige afleveringen 
van het Maandblad zijn verschenen over de poststukken met de 
laatste beeltenis van de Koningin en hun meerdere of mindere 
zeldzaamheid moge ik hier kort eenige ervaringen in Haagsche 
postkantoren mededeelen. 

Het eerst waren, ongeveer half December, aan het zegelverkoop
loket van het hoofdkantoor de briefomslagen verkrijgbaar. Waar
schijnlijk is hiervan niet meer dan één doos (100 stuks) verkocht. 
Daarna werden weer de oude van 5 cent verkocht, totdat half 
Maart eerst, dus — blijkens het Maandblad van Februari — een 
maand later dan in Amsterdam, de nieuwe omslagen met den tralie
opdruk verkrijgbaar waren. 

Aan een van de kleinere bijkantoren was, ongeveer half Januari, 
plotseling het postblad verkrijgbaar, waarvan er daar zeker 200 
stuks verkocht zijn. Ongeveer een week daarna werd het postblad 
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ook aan het hoofdkantoor verstrekt en dit is daar gedurende 
eenige weken verkocht, waarna men weer de oude opgebruikte tot 
de nieuwe opdrukken er waren. 

Evenmin kan m.i. het postbewijs zeer zeldzaam zijn, daar hiervan 
m elk geval minstens één boekje van 250 stuks door het hoofd
kantoor te Amsterdam is gebruikt. 

Werkelijk zeldzaam zal wel alleen de briefkaart zijn, waarvan ik 
althans nog geen enkel exemplaar gezien heb. 

Verder is nog merkwaardig, dat een Haagsch bijkantooi, nog in 
Febiuaii 1.1., 200 stuks dubbele briefkaarten van 3 cent met den 
opdruk 2 cent ontving; bij het eene pakje waren er 3 met enkele 
afzenderslijn; bij het andere 2, alle andere hadden twee afzenders
lijnen ! G. V. 

H P l ^ .^^^ Ter bescherming k 
■ Q S " ^ @ VaiiVerzainelaars m 
m^S^MÉ^F^ er Handelaren, ^p 

PHILATELIE OF GOKKERIJ ? 

Onlangs werd op een bijeenkomst van postzegelverzamelaars 
medegedeeld, dat in Duitschland uit koers zijnde zegels weer aan 
philatelistenloketten a pari kunnen worden gekocht. Dezi; mcde
deeling, in verband met het aan de P.T.T. toegeschreven voor
nemen om de uit den verkoop genomen „traliezegels" aan de 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar te blijven stel'en, geelt ons 
aanleiding op deze quaestie nader in te gaan. Tot nu toe heeft de 

B«fe P.T.T. steeds den verkoop aan de philatelistenloketten tegelijk met 
K dien aan de andere loketten gestaakt. Mocht het waar zijn, dat 
1 ^ genoemde zegels na 1 of 15 April 1941 toch nog aan de ver
®>̂  zamelaarsloketten worden vet kocht, dan is dit dus een nieuwig

heid. Men kan hierover oordeelen hoe men wil. Consequent is hot 
niet; maar dat is een zaak der P.T.T. en moeten degenen, die zulks 
betreuren zich maar tot den DirecteurGeneraal wenden. Aan hen 
willen wij vragen, waarom zij daar zoo tegen zij'i ? Dat mede

^ ^ verzamelaars deze zegels nog na uit gewone verkcopnemiag 
» * ' kunnen verkrijgen en wel tegen pari, moet toch verheugend 

stemmen ! Of spijt het sommigen, dat zij deze zegels nu niet meer 
met winst aan hun medeverzamelaars kunnen verkoopen ? Dat 
kunnen wij van een handelaar dulden, maar van een amateur 
vinden wij deze wijze van handelen te veroordeelen. Daarom is 
bovenvermelde handelwijze der Duitsche posterijen toe te juichen. 
Op deze manier wordt den ongezonden handel in „nieuwtjes" 
eenigszins den kop ingedrukt. Heeft die „nieuwtjeshandel" iets 
met philatelic te maken ? Als men voor zijn verzameling koopt, 
goed ! Maar veelal worden tegenwoordig de nieuwe uitgiften 
gekocht in de hoop, dat die zegels zullen oploopen. Gokken 
derhalve ! Geen philatelie dus. En daarom moeten wij, philateHsten, 
elke poging, om dezen uitwas zoo spoedig mogelijk te doen 
verdwijnen, met alle ons ten dienste staande middelen, onder
steunen. TOM LUND. 

EENHEID. 
AAN TOM LUND. 

Bravo ! Een pracht idee, dat U in het vorige nummer van het 
Maandblad op blz. 135 voorstelde. Ik wil daar gaarne met U over 
spreken. 

C. J: REIJERSE 
Alg. Voorzitter „Philatelica" 

i EEN RAAD A A N VERZAMELAARS EN HANDELAREN. 
'■ In 1927 kocht ik bij een bekend veilinghouder in ons land vier 

zegels. Een vriend betwijfelde de qualiteit van één dier zegels. Ik 
liet ze toen in Engeland keuren, met ' t resultaat, dat drie van de 

W^' vier valsch bleken te zijn. Ik heb zóó den schrik te pakken ge
•' kiegen, dat ik sinds dien geregeld de door mij verworven zegels, 

die een cataloguswaarde boven 300 frs. Yvert hebben, laat keuren. 
Een zeer hoog percentage bleek steeds niet in orde. 

Onlangs het ik vijf, bij bekende, bonafide Nederlandsche 
handelaren gekochte zegels keuren bij Richter in Berlijn. Eén zegel 
was echt (Zweden Yvert 13), 3 valsch (Egypte port 14; Frankiijk 
port 24, Hannover 15) 1 zwaar gerepareerd (Oldenburg 11). Ik 

geloof goed te doen dit resultaat eens in breeden k'ing bekend 
te maken. Niet als critiek op onzen correcten handilaarsstard, 
maar uitsluitend als waarschuwing voor kooper en ver'ioopcr. Lajt 
het toch eindelijk eens gewoonte worden, dat koopers duuidere 
zegels altijd laten keuren en laten ook de vereenigingen hun leden 
toch meer en meer van de noodzakelijkheid overtuigen, dat een 
keuring een absoluut vereischte is. Niet „wenschelijk" of „aan te 
bevelen" — neen ! —: „ a b s o l u u t v e r e i s c h t". 

Men heeft het ontstellend ver gebracht in de kunst van ver
valschen van postzegels, zóó ver, dat de meeste verzamelaars geen 
flauw begrip hebben hóe ver wel. In de vereeniging, waarvan ik 
lid ben, laat ik, voor zoover dat mogelijk is, de afgekeurde zegel; 
circuleeren. Men krijgt dan de meest verwonderde uitlatingen te 
hooren, dat dit of dat zegel valsch of gerepareerd is. Het ver
valschen en repareeren van zegels staat op zoo'n hoog peil, dat mer 
aan de hand van handboeken van Serrane e.d. al geen definitie; 
oordeel van een keurmeester een veel grootere zekerheid, al zal di 
zelfs die slaan de plank nog wel eens mis. Mlin crvariu'^ is, dat ei 
voor de klassieke zegels —• en die verzamel ik uitOuitcnd — be 
trouwbare keurmeesters bestaan. In ieder gjval beteekent hc 
oordeel van een keurmeester een veel grootere zekerheid, ai zal di 
dan ook niet altijd onfeilbaar zijn. 

Sinds 1929 woon ik in Duitschland en sinds de deviezen
voorschriften van 1931 heb ik niet meer in ons land kunner 
koopen; wel echter op nagenoeg alle Duitsche veilingen. Hoe i 
daar nu de ervaring ? Valsche zegels heb ik — en ik ga, als ik da 
zeg, grootendeels af op Richter — hoogst zelden toegewezei 
gekregen. Dat beteekent echter nog lang niet, dat alles, wat o] 
Duitsche veilingen wordt aangeboden, in orde is. Zelfs verre vai 
dat ! Op Duitsche veilingen komt ontzettend veel gerepareerd 
nagetand e.a. twijfelachtig materiaal voor. Niet alleen de kuns 
van ' t vervalschen, maar ook die van repareeren heeft een on 
gekende en onvermoede hoogte bereikt. Van een „Ueberrandige 
Luxusstück Würtembergs" zag ik onlangs den heelen rand in wate 
wegdrijven en vier papiersnippertjes bleven over. Ook in Duitsch 
land is keuring absoluut vereischt. De op de veilingei 
der vereeniging, waarvan ik in Hamburg lid ben, gekochte zegel 
mogen, als de waarde hoogei is dan 50 Mark Michel, eerst aai 
den kooper worden afgeleverd na toestemming van den keur 
meester dezer vereeniging en die is nu toevallig ook weer Richtei 
Natuurlijk zijn er in Duitschland ook andere, betrouwbare keur 
meesters. De overtuiging, dat keuren even noodzakelijk is al 
betalen, is bij de Duitsche verzamelaars meer doorgedrongen da 
bij ons. Eén keurmeester zou al ' t werk dan ook nooit af kunner 

Of in ons land voor alle zegels bevoegde keurmeesters aanwezi 
zijn, meen ik te moeten betwijfelen. Hier ligt voor philateliste 
met wetenschappelijken aanleg een mogelijkheid, om zich een goe 
bestaan te verzekeren, open. Daar het thans onmogelijk of verbodc 
IS postzegels naar 't buitenland te versturen, zijn we op ons ze 
aangewezen. Hier ligt ook een taak voor de vereenigingsbesturet 
in het bijzonder voor den Bond. 

Evenzeer is noodig, dat ook onze handelaren en veilinghoudei 
veel meer de hulp van keurmeesters inroepen dan tot hedei 
gebruikelijk is. Ook de handelaren kunnen niet altijd vaststelle 
of hun zegels echt zijn. Mijn ervaring bewijst dit. Keuren vei 
eischt een speciale studie, waarvoor een handelaar geen tijd heel 
en ook niet beschikbaar behoeft te stellen. Het vereischt bover 
dien echt en valsch vergelijkingsmateriaal, dat de handelaar ni( 
ter beschikking heeft. Wie ' t hiermede niet eens is onderschat d 
speciale taak en kennis van den keurmeester. Hier is een arbeid; 
verdeeling gebiedend noodzakelijk en dient de handelaar den expei 
in te schakelen. Dat nu doet de Nederlandsche handelaar en veilin; 
houder veel te weinig; hier wringt de schoen. Misschien wore 
aangevoerd, dat in ons land voor elk verzamelobject geen betrou'Ä 
bare keurmeesters beschikbaar zijn. Toegegeven; vóór den oorlo 
echter waren naast Nederlandsche voldoende buitenlandsche keui 
meesters beschikbaar en ook tóen werd van hun diensten te weini 
gebruik gemaakt. Bovendien, zoodra handel en verzamelaars f 
meer toe over gaan den expert aan ' t werk te zetten, zullen zie 
in ons land meer krachten voor dit vak interesseeren. 

De koopende verzamelaars nemen, ten onrechte — als vanzel 
sprekend — aan, dat de handelaren van alle door hen verkocht 
zegels de echtheid beoordeelen kunnen. Dat kan echter geen enke 
handelaar in binnen en buitenland; ja zelfs geen enkele keu 
meester kan alle zegels beooideelen. Richter b.v. heeft mij eei 
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gypte 111—114 teruggestuurd met de mededeeling riet in staat 
zijn de echtheid van die serie te beoordeelen. En dar deed toen 

e firma Houtzamer. De Nederlandsche handelaar is volgens mijn 
■varing absoluut fair; nog nooit is ' t mij overkomen, dat en 
federlandsche handelaar een valsch zegel niet direct terugnam en 
laraan nu kan menig Duitsch collega een voorbeeld nemen. Laat 
hter dan ook de Nederlandsche handelaar aan zijn Duitseha 

>ilega een voorbeeld nemen, door zijn materiaal eerst na keuring 
verkoopen. De onkosten van ' t keuren betaalt de klant er 

larne bovenop; een serieuse verzamelaar heeft die kosten immers 
)ch. De politiek van een kooper, die om der ko>te)i wiUe het 
juren zou laten, is erger dan die van een struisvogel. 
Laten vereenigingen van verzamelaars en van handelaren hun 

den toch inpompen: bij ' t verhandelen van „duurJere" zegeis 
jn twee dingen noodig: betalen e n k e u r e n . 

Ir. E. J. DE VEER. 
Freesenstrasze 6, HamburgWandsbek. 

VERVALSCHING VAN TURKSCHE POSTZEGELS. 
Uit Istanboel wordt gemeld, dat bij de Afdeeling „Postzegels" 

m de Turksche staatsmunt de politieautoriteiten vervalschingen 
;bbcn opgespoord, die zeer kunstig waren uitgevoerd. Ver
heidene ambtenaren van de staatsmunt, die bij deze ver
Ischingen betrokken waren, zijn gearresteerd. 
Voorloopig kon worden nagegaan, dat de vervalsching den 

laat voor ongeveer 30.000 Turksche ponden schade heeft be
>kkend. 

VERBETERING. 
HET GEZEGELDE BRIEFPAPIER VAN SARDINIË. 

Naar aanleiding van het gestelde op blz. 135 maakt onze vaste 
L'dewerkster: mevrouw M. J. baronesse van HeerdtKolff, ons 
>merkzaam, dat dr. Emilio Diena zich niet onwaarschijnlijk 

gist heeft bij de opsomming van zijn bronnenmateriaal. Toen 
evrouw Van Heerdt genoemde bronnen nasloeg, bemerkte zij, 
t het nummer van het deel van de London Philatelist niet 
opte; dit hoort te luiden XXVI inplaats van XII. Een en ander 
te wijten aan een minder duidelijke doorhaling in den brief van 
. Emilio Diena. Wij danken mevrouw M. J. baronesse van 
eerdtKolff voor haar zeer gewaardeerde opmerking ter zake. 

HOOFDREDACTIE. 
ƒ10.600 VOOR EEN POSTZEGEL. 

Op 17 April is te 's-Gravenhage een postzegelveiling gehouden, 
larin onder den hamer kwam een Moldau postzegel van 81 
irale (No. 3). Dit zegel staat in den Michel Catalogus 1941 
noteerd voor 30.000 Mk. (ƒ 5.000 a ƒ 6.000, de Mark berekend 
gen een koers van 15 a 20 ct.). Het zegel, dat het certificaat 
!zit van The Royal Philatelie Society, is een der grootste 
iropa-zeldzaamheden en afkomstig uit de collectie van Fernand 

Coppet. De opbrengst was ƒ 10.600.—. Een dergelijke op-
engst is sinds 1917 niet meer in ons land voorgekomen. Deze 
'ijs is dan ook voor ons land wel een unicum, daar tot heden 
er bijna nooit meer dan 2 ä 3000 gulden voor een zeldzaam 
gel werd betaald, in tegenstelling met bijvoorbeeld in Engeland, 
aar wel eens ƒ 20.000 of meer er voor werd neergelegd. 

VRAGENBUS A N N O 1907. 
Twee fraaie stukjes uit de vragenbus van het 111. Briefm. Journal 
in Gebr. Senf van 1907 ontvingen wij van den heer A. J. Uylen 
Eindhoven. 

„W. Th. in St. Petersburg. — Gewöhnliche Briefmarken sammelt 
an in Mengen, z.B. um sie zu guten Zwecken (Mission) herzu
henken, oder um ein Zimmer zu tapezieren, oder um zu warten 
s sie selten werden, was nicht vorkommt." 

J. S. in Budapest. — Kleben Sie doch Ihre ungebrauchten 
arken mit dem Originalgummi ein; sie sehen frisscher und 
höner aus, als wenn man sie zuerst wäscht um den Gummi zu 
tfernen." B. 

ADVERTENTIEN. 

Ned. Koningin serie 1940 gebr. en ongebr. 
Nederland Kind 1940 gebr. en ongebr. 
Cour Permanent Nr. 13 (12^2 c. Koningin), 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12'< Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

ENGROS-AANBIEDING 
BELGIË. 

Winterhulp ongebruikt 
Winterhulp op luxe bladen 
Blokken winterhulp worden deze maand toegewezen en 
biedt ze nog aan, getand en ongetand ä ƒ 18. 
Roode Kruis speculatie blok per stuk 
Spoor serie opdruk B 
Spoor serie nu koerseerend 

FRANKRIJK. 
Victime 
Secours 4 w. 
Prisonniers 
Mistral en Kankerzegel 
Pétain 4 waarden compleet 
Opdruk Fr. 20.— Ader 
Opdruk Fr. 10.— St. Malo 
Opdruk 50/75, 50/80, 1/2.50 
Opdruk 50/90, 1/1.50 
Opdruk 1/1.25, 1/1.40 
Opdruk 50/75 Mercuur 
Mercuur 50 cent. en Fr. 1.50 Iris 
Verder nog leverbaar ä 6 cent per franc 
Fr. 1.30 en Fr. 2.50 
Fr. 20.— Aigues Mortes 
Togo nieuw per serie 
Magdagascar Vliegpost per serie 
Kamersen Vliegpost per serie 
Verwacht nog diverse andere uitgaven. 

DUITSCHLAND. 
Leipziger Messe 
Wiener Messe 
Aszegel 

f 
f 
f 

- P 

80, 

4.— 
3.75 
7.40 

Gen. Gouvernement op Kartonpapier 3 waarden 
Gen. Gouvernement winterhulp 4 waarden 

ROEMENIE. 
Luchtvaartfonds 
Straja 
8 Juni 1940 
20, 30, 50 en 100 Lei nieuw 
Polen Legionair zegel Yvert no. 422 

er 5 stel. 

per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 

Fr 1.—, 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 

per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 

per 10 
per 10 
per 10 
per 10 
per 10 

ƒ 15.50 
ƒ 1 7 . -

ƒ 37.50 
ƒ 2 1 . -
ƒ 14.50 

ƒ 1.80 
ƒ 8.30 
ƒ 7 . -
ƒ 4 . -
ƒ 7 . -
ƒ 27.50 
ƒ 8.50 
ƒ 1.20 
ƒ 0.90 
ƒ 1.20 
ƒ 0.30 
ƒ 1.20 

ƒ 1 2 . -
ƒ 35.50 
ƒ 33.50 
ƒ 68.— 

ƒ 4.30 
ƒ 4.30 
ƒ 4,80 
ƒ 32 50 
ƒ 12.50 

ƒ 1 4 . -
ƒ 1 6 . -
ƒ 1 7 . -
ƒ 32.50 
ƒ 3 . -

Porto steeds extra. Alle aanbiedingen vrijblijvend. 

Heerengracht 227 - AMSTERDAM-C. - Telefoon 46381. 
Postgiro 405968. Gem, Giro S. 6818. 
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POSTZEGELHANDEL J . L. SOUDIJN Jr. 
V a n d e r Du i ins t raa t 146 , Oen H a a g Cgeen w i n k e l ) 
(voorheen Schiekade 180, Rotterdam) Postrekening No. 393153. 

G B L , E : G E ; I V H E : I O S A A I V B I E : D I I V G ; 
NEDERLAND: 10 et. No. 2-1852 op brief p. st. ƒ 1,75 - 10 et. 

Jub. 1913 gest. p. 10 st. ƒ0 .75 - 20 ct. Jub. 1913 gest. p. st. ƒ0.45, 
p. 10 St. ƒ 4.—, ong. p. St. ƒ 0,50, p. 10 st.f 4.50 - ƒ 1.— op dienstz. 
1923 gest. p. St. ƒ 0.45 - R. Kruis 1927 op brief met spec, stempel 
p. serie ƒ2.50 - 22>^ ct. oranje 1939 ong. p. st. ƒ0.60, 10 st. ƒ5.50. 

NED. INDIE: Jamboree 1937 gest. p. serie ƒ 0,27, 10 series 
ƒ2 .50 - K.N.I.L.M. 1938 gest. of ong. p. serie ƒ0 .80 - 3 2 ^ ct. kon. 
1934 gest. p. St. ƒ0 .75 - ƒ 1.75 kon. 1934 gest. p. st. ƒ 1.75 - Jub. 
1938 gest. p. serie ƒ0.50. 

C U R A g A O : Jub. 1938 ong. p, serie ƒ0.80, 10 series ƒ7.50, gest. 
p. serie ƒ 1 . — , 10 series ƒ9.50. 

SURINAME: Gr. Kruis 1927 ong. p. serie ƒ0.85 - Zending 1935 
ong. p . serie ƒ2 .75 , 10 series ƒ26 .—, gest. op brief p . serie ƒ3 .25 , 
10 series ƒ 3 1 . — - Emanc. 1938 ong. p. serie ƒ1 ,35 , 10 series 
ƒ12.50 - Jub. 1938 ong. p. serie ƒ0.80, 10 series ƒ7.50, gest. p. 
serie ƒ 1 . — , 10 series ƒ9.50. 

VLIEGBRIEVEN: Java-Australië 1931 met ƒ 1.— Abel Tasman 
ƒ7 .50 - idem met retourvlucht op één.brief ƒ 9 . Postjager 1933 
met driehoekz. Ned. ƒ0.75 - Postjager 1933 heenvlucht met 
Pelikaan retourvlucht op één spec, uitgegeven ' briefk. met drie
hoekzegel van Ned. en Ned. Indië ƒ 1.50 - Uiver Melbourne 
race 1934 brief met driehoekz. ƒ 1.25 - Idem retourvlucht 1934 
ƒ 1. Ned. West Indié vlucht 1934 met fraaie retourfrank, ƒ 2.50. 

Nummering volgens catalogus Michel 1941. 
BELGIË: Huifkar 1935 No. 402/404 gest. of ong. p. serie ƒ 1.35 

- Boudewijn 1936 No. 434/441 gest. of ong. p. serie ƒ 1.35 met 
Fr. 2.45 No. 442 p. s. ƒ 1.95 - Astr. met kind 1937 No. 443/450 
gest. of ong. p. serie ƒ 1.25, op velletje met spec, stempel ƒ 1,35 
- Isaye 1937 No. 453/454 gest. of ong. p. serie ƒ 0.35 - Charlotte 
1937 No. 457/464 gest. o f ong. p. serie ƒ1 .40 - Luchtv. 1938 
No. 466/470 gest. of ong. p. serie ƒ0 .95 - Koekelberg 1938 No. 
471/476 gest. of ong. p. serie ƒ3 .50 - R. Kruis 1939 No. 497/504 
ong. p. serie ƒ 3.— - Boudew. Fr. 2.45 1936 (lila) No. 441 ong. 
p. stuk ƒ0 .55 - Fr. 2,45 luchtv. 1938 No. 470 p. st. ƒ0 .55 . 

FRANKRIJK: Cartier 1934 No. 292/293 gest. p. serie ƒ0.20 -
Jaurès 1936 No. 324/325 gest. p. serie ƒ0.25 - Mermoz 1937 No. 
343/344 gest. p. serie ƒ0.35 - Gambetta 1938 No. 375 ong. p. stuk 
ƒ0 .15 - Infanterie 1938 No. 385/386 ong. p. serie ƒ0.65 -
Fontaine 1938 No. 394 ong. p. stuk ƒ0 .15 - Bezoek George VI 
1938 No. 396 gest. of ong. p. stuk ƒ0.10 - Charcot 1938 No. 374 
ong. p stuk ƒ 0.20. 

25 verschillende bijzondere zegels (waaronder herd., luchtp. enz.) 
totaalwaarde + 20 Mark Michel slechts ƒ 1.25. 

LUXEMBURG: Elisabeth 1927 No. 193/196 gest. p. serie ƒ 1.75. 
POLEN: Gordon-Bennct 1936 No. 313/314 gest. p. serie ƒ1.30. 
ROEMENIE: 1931 No. 418 gest. p. 10 st. ƒ0.35 - Huisvlijtt. 

1934 No. 465/467 gest. p. serie ƒ0 .60 - Herd. Troonsbest. 1936 
No. 501/507 ong. p. serie ƒ 1.55 - Nat. Feestd. 1938 No. 545/555 
ong. p. serie ƒ 3.25 - Luchtpost 1931 No. 11/15 gest. p. serie ƒ 1.65. 

RUSLAND: Volkenk. Congr. 1933 No. 429/449 gest. p. serie 
ƒ3.25 - Tolstoi 1935 No. 536/538 gest. p. serie ƒ0.75 - Marte
laren 1936 No. 539/541 gest. p. serie ƒ0.65 - Puschkin 1937 No. 
549/554 gest. p. seri« ƒ1.70 - Dzerjinski 1937 No. 566/569 gest. 
p. serie ƒ 0.65. 

SPANJE: Goya 1930 No. 450/466 ong. p. serie ƒ1.20. 
VATICAANSTAD: Kroning '39 No. 72/75 gest. of ong. p. s. ƒ1.35. 

Verzameling vanaf 1929 tot en met 1939 compl. ongebr. ƒ35 .—. 
PAKKETTEN: 50 versch. Ned. per 10 st. ƒ 1.75-200 versch. 

Ned. ƒ4.75 - 250 versch. Ned. (incl. rolt.)) ƒ9 .50 - 300 versch. 
Ned. (incl. rolt.) ƒ12.50 - 100 versch. Ned. rn K )1. f r.75 - )50 
versch. Ned. en Kol. ƒ1 .50 - 50 versch. Ned. Indië ƒ0 .60 - 100 
versch. Ned. Indië ƒ 2 . 150 versch. Ned. Indië ƒ4.50 - 25 
versch. Cur. en Sur. ƒ0.80 - 40 versch. Cur. en Sur. ƒ 2 . 100 
versch. Cur. en Sur. ƒ 9.—. 

LEVERINGSVOORWAARDEN: De levering geschiedt vrijblij
vend, zoolang voorraad strekt. Boven ƒ 5.— franco aangeteekend. 

Speciaal voor wederverkoopers bieden wij aan: boekjes inhou
dende 20 verschillende betere Europa-series, tegen zeer geredu-
ceerden prijs. Door het aanschaffen van deze boekjes heeft u de 
gelegenheid voor weinig geld Uw sorteering aanzienlijk uit te 
breiden. Ook boekjes met jeugdseries verkrijgbaar. 

^ 

Verzamelingen, partijen, goede series. Wij betalen voor 
alle series van Europa de beste prijzen. Gelieve ons 
daarvan offerte te maken. Let op de prijzen, die wij 
betalen. 

LUXEMBURG. 
Intellectueelen serie 
Weid. 1932. Ermesinde 
Weid. 1934. Jean 1'aveugle 

DUITSCHLAJMD. 
Polar Fahrt 
10 Jaar Nothilfe bloc 
Iposta Blok 

SAARGEBIED. 

^ 
i 
l 

f ^0.— 
ƒ 26 50 
ƒ 27.50 

ƒ 1 1 5 . -
ƒ 5 5 . -

22.50 ƒ 

Weid. 1930 
Weid. 1931 
Kasteelen serie 
Neunkirchen 

ƒ 
ƒ 

30.— 
52.50 

ƒ 9 0 . -
ƒ 32.50 

^ POLEN. 
S Naskarb serie ƒ 35.— 

<W Bulgarije zie vorige annonce. 
^^ WIJ k o o p e n a l l e s ä contant e n 
u k o m e n U g a a r n e l i e z o e k e n . 
« i Brieven en zendingen 

i MC. M, m^ËlKAMP. 
^ POSTBUS 6 6 3 — AMSTEFtDAM 

Wij zijn met de beschrijving der 

VEILING-CATALOGUS 
bezig, en zenden t.z.t. catalogus gaarne toe. 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
is buitengewoon uitgebreid aanwezig, een geheele zitting is er 
aan gewijd w.o . interessante koopen, zooals Blok 10 gld. 1905 
postfrisch; Weldadigheid 1925, 1926, l928 en R. Kruis van 
iedere serie vellen van 100 postfrisch, meer dan 50 series 
Nederl. Indië Ie Luchtpost compl. postfr., en een compl. vel 
der hoogste waarde. Curajao herd, compl. gest. en ongest., 

6 et. op 7'/2 et. met verkeerde opdruk. 
België. Alle weldadigheids series Kardinaal Mercier, R. Kruis, 
Orval. Frankrijk, Orphelin, enz. Luxemburg Intellectueelen serie. 
Oostenrijk series 1830-1910, Veldpost, enz. Wipa Blok, 10 Kr. 

DoUfuss, enz. Muziekblok, Tsjecho Slowakije, enz., enz. 

Voorhanden Yvert-Catalogus 1941 met 
2 Supplementen f6.75 franco. 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel N.Y. 

Voorheen Nieuwstraat 26 en N. Blaak 93 — Rotterdam 

Heerengracht 8a - Den Haag. 
Telefoon 112944. Postrekening 24392. 

Bankrekening R. MEES & ZOONEN, Rotterdam. 

^ ^ ^ ■ ^ » ■ ^ ■ ^ ^ ^ • » ■ ■ • ^ ^ ^ F ^ P ' ^ " ^ 
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Wij vragen te koop tegen record-prijzen: 
NEDERLAND. 

Kon. 1940 compl. serie ongebr. ƒ4.50, 
idem gebr. 3.10. Losse 40 c. ongebr. 1.60. 
Losse waarden gebr. 10 c.-l, 12/4-9, 
15-7, 22)^-55, 25-25, 30-35, 40-1,25. 

OPDRUKKEN. 
1234-4, 17K-4, 20-3, 22K-10, 25-7, 
30-10, 40-18, 50-25, 60-30, 70-35, 80-45, 
100-55, 250-1,65, 500-3.50. 
Tentoonst. 10.75, A.N.V.Y. 2.—, Roode 
Kruis 1.90, Zeeman 0.90, G. Glazen 1.20, 
Olymp. 2.85, 10 Gld. 1913 56.—, 10 Gld. 
1903 56.—. Beide opdr. op 10 Gld. 14.50 
p.p. 2K en 5 Gld. 1923 23.50 p.p. Cour 
Permanente 7 w. 6.25, 6 w. 2.1.0, 4 w. 
1940 4.50. 

CURACAO. 
Sluier ƒ18.—, Jub. 1923 65.—, Her
denking 65.—. 

SURINAME. 
Sluier 18.—, Jub. 1923 65.—, D O X 
65.—. 

KINDERZEGELS, alleen compl. series. 
Toorop 2.15, 1924-35, 1925-35, 1926-80, 
1927-42, 1928-42, 1929-36, 1930-52, 
1931-1.45, 1932-80, 1933-60, 1934-60, 
1935-38, 1936-30, 1937-28, 1938-26, 
1939-26, 1940-40. 

ZOMER 1935-47, 1936-32, 1937-26, 
1938-26, 1939-27, 1940 6 w. 32. 
Rembrand: 60, Luchtvaartf. 16, W. v. O. 
i2%, 12, Curasao 12K, 12, Ciisis met 
Emma 25, Jamb. 12K, 5, Reg. Jub. 12»^, 
5, WiUib. 12}^, 9, Spoor 1234, 10. 

LUXEMBURG. 
Blok 10 frs. groen 225.—; Weld.heid 
1921 0.70, 1923 1,75, 1924 2.50, 1925 

0.90, 1926 1.50, 1927 4.25, 1928 2.50, 
1929 6.50, 1930 21.—, 1931 21.—, 1932 
28.—, 1933 25.—, 1934 29.—, 1935 
18.50, 1936 9.—, 1937 6.25, 1938 6.75, 
1939 10.—, Felix 4.25, FIP 1.75, WiUibr. 
10.50, Ged. bl. 10.75, Onafh. 7.50, In
tellect. 92.50. 

DUITSCHLAND. 
5 Mk. Reichspost 47.50, Wagner ongebr. 
26.50, gebr. 24.—, Weld.h. 1924 7.—, 
1925 1.25, 1926 9.25, 1927 4.75, 1928 
9.—, 1929 8.50, 1930 4.50, 1931 10.50, 
Prov. 1.40, 1932 6.25, 1934 6.75, 1935 
3.—, 1936 0.80, 1937 0.85, 1938 1.35, 
1939 1.15, lAA 5.25. 
POLARFAHRT 120.—, SUD AMERIKA 
50.—, CHICAGOF. 27.50, Zepp. z. opdr. 
7.50, Vliegpost 1924 26.50. 
IPOSTA 20.—, NOTHILFEBL. 52.50, 
OSTROPA 6.50. 

OOSTENRIJK. 
1908 10 Kronen 17.50, Hochw. 1.—, 

Jub. 1910 240.—, Comp. 5.25, Vliegp. '18 
3.75, VI. Kresse 6.—, Vl.p. 1925 37.50, 
Steden 6.50, Künstler 10.—, Nibelung 
1.20, Hainisch 6.50, Miklas 10.—, Rotary 
50.—, Dichters 17.50, Seipel 6.—, Schil
ders 21.—. 

FIS I 62.50, WIPA los 30.—, WIPA 
faser 60.—, WIPAblok 325.—. 
Katholikentag 47.50, "WH '33 7.—, 
Architect. 16.—, Luchtp. '35 15.—, Veld-
heeren 18.—, FIS II 18.50, W.H. 1935 
6.75, W H 1936 2.25, Uitvinders 6.—, 
W.H. 1937 2.—, Doktoren 5.50, K.U.K. 
Veldpost 120.—, Serbien recht 80.—. 

SAARGEBIED. 
1921 Landsch. 9.—, '21 opdr. 8.—, 1925 

Madonna 3.50, VH '26 6.50, 1928 Ma
donna 220.—, VH '27 7.—, V H 1929 
22.50, VH 1930 26.—, VH 1931 47.50, 
V H 1934 16.—, Kastéelen 85.—, VH 
1935 18.—, 1933 Neunk. 30.—. Volks
stemming 10 c.-lO fr. cpl. 15.—, SARRE 
op Bayern 225.—, moet gekeurd zijn. 

BULGARIJE. 
Olympiade '31 31.—, id. '33 165.—, 
Voetb. 5.75, Gymnast. '35 40.—. 

DANZIG. 
Guldenopdrukken 1923 27.50, 1924 1 en 
2 Gld. oude kl. 55.—, 15 November 
87.50, Neptuun 4.—, Luposta 16.—, 
Schopenh. 2.—, W H 1934 30.—, WFI 
1937 6.50, W H 1938 2.—, '39 All. 
Voorst. 1.75, Schuine Dienst compl. 
37.50. 

TSJECHO. 
Muziekblokken 200.—, 1923 \iasar!,K 
7 . _ , Olymp. '25 30.—, SOKOL 30.—, 
80c verj. 4.50 ongebr., VLIEGPOST 
ongetand 40.—, Vl.p. '26 4.25, id. getanJ 
60.—. 

BELGIË. 
75 j . Postz. 7.—, 1928 Orval 8.—, Orval 
m. kroon 90.—, 1929 WD 5.—, Ant
werp, blok 6.—, 1930 WD 5.—, ME^v 
CIER 90.—, 1931 WD 10.—, Infanterie 
18.—, 1934 WD 16.—, Sanatorium 
16.—, Lorraine 27.50, GROOTE 
ORVAL 87.50, Rubens 4.50, Stahlhelm 
82.50, Pr. V. Luik 4.50, R. Kr.iis 1939 
2.75, Orval '39 4.50, ROODE KRUIS 
1918 165.—, Kerken 2.75. 

POLEN. 
Warschaublok 37.50, 20 j . onafh. on
gebr. 15.—, Naskarb 35.—. 

VERZAMELINGEN Nederland en Koloniën, alsmede van Europa, mits prima 
kwaliteit en voorzien van de betere series hebben steeds onze interesse. 

Wij komen U gaarne vrijblijvend bezoeken. 
Wij accepteeren UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT. 
De gevraagde duurdere series hoogstens eenmaal geplakt. 

Na ontvangst en accoord bevinding volgt steeds omgaande betaling per giro of bank. 

P. MASTENBROEK - Postzegelhandel - ENKHUIZEN. 
Bankier: Incassobank Enkhuizen. Oudegracht 23 a. Girorekening 231613. 
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Tvert-Catalogus 
1941 

De Yvert-Catalogus 1941 met de prijswijzigingen van 
December 1940 en Januari 1941 in den band mede 
ingenaaid is t h a n s bij ons v e r k r i j g b a a r tegen 

den prijs van 

f5.75 
plus 35 cent porto + aant. 

Bestel spoedig, want onze voorraad is beperkt ! 
Bij betaling van ƒ 1.— m e e r ontvangt men de dit 
jaar te verschijnen s u p p l e m e n t e n op dezen 
Catalogus (onder voorbehoud van goede post

verbinding met Parijs). 
Betaling (ook vooruit) op onze 

Postrekening 1 1 0 7 0, 
waarna omgaande toezending volgt. 

LET WEL: Abonnementen op het Supplement wor
den door ons n i e t aangenomen van degenen, die 
reeds elders hun catalogus kochten; men gelieve zich 

daarvoor te wenden tot den leverancier ! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
moderne — d.w.z. na ongeveer 1923 verschenen — 
series en betere losse waarden van alle Europa-landen, 

momenteel in het bijzonder van 

JOEGOSLAVIË 
in een, enkele of meerdere exemplaren, waarvoor wij 
gaarne z i c h t z e n d i n g e n tegemoet zien, per stuk 
of per serie geprijsd. Men gelieve porto voor terug
zending bij te sluiten, dat wordt gerestitueerd, indien 
door ons gekocht wordt. Wij koopen uitsluitend 
ONBERISPELIJKE EXEMPLAREN. Bij aanbiedingen, 
die een winstmogelijkheid laten, zijn wij vlugge 
koopers. Afrekening omgaand contant. Ook koopen 
wij a 11 e soorten van NEDERLAND en KOLONIEN 
in kleine en groote kwantiteiten; voor soorten, waar
van onze voorraad gering is, betalen wij 

2/3 VAN O N 2 E VERKOOPPRIJZEN ! ! ! 
Men gelieve nimmer een bod te verlangen. Aanbie
dingen zonder prijsopgaven worden voortaan niet 
meer beantwoord en in de snippermand gedeponeerd. 
WIJ verkoopen uitsluitend op conditie, dat men eerst 
onze zegels mag zien en daarna betalen, w ij noemen 
steeds een prijs; e.e.a. verlangen wij ook bij onze 

inkoopen. 

Nog voorhanden: 

Prijslijst No. 14 
Nederland en Koloniën 

met supplement No. 2 van April 1941 en extra 
Supplement No. 3, waarin de soorten zijn vermeld, 
die voorradig zijn. 

PRIJS 45 CENT, 
toezending na ontvangst van het bedrag op onze 

Postrekening 11070. 

STRIKT VRIJBLIJVENDE AANBIEDING VAN 

NEDERLAND IN COMPLETE SERIES. 
Ons 
No. 
12 1906 
13 
14 1907 
16 1919 
17 1923 
18 1923 
20 1924 
23 1924 
24 1924 
27 1925 
28 1926 
29 
30 1927 
31 
32 1927 
33 1928 
35 1928 
36 1929 
37 1930 
38 1930 
39 1931 
40 1931 
41 1932 
42 1932 
43 1933 
44 1933 
45 1933 
46 1934 
47 1934 
48 1934 
49 1935 
50 1935 
51 1936 

Tbc-bestr. 
Id.Massa-St. 
De Ruyter 
40/30, 60/30 
1—4 cent 
2/1—10/22 J4 
Toorop 
Reddmgswezen 
Kind 
Kmd 
Kind 
ld. vert. wm. 
Roode Kruis 
Id.D.-afst. 
Kind 
Olympiade 
Kind 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
G. Glazen 
Kind 
A.N.V.V. 
Kind 
W. de Zwijger 
Zeeman 
Kmd 
Crisis 
Curajao-Herd. 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 

Ongebr. 

0.75 

0.35 

0.20 
2.75 
0.40 
0.75 
0.80 
1.50 
9.75 
2.50 

1.— 
4.— 
1.10 
1.— 
1.25 
1.25 
1.75 
2.50 
3.25 
2.— 
0.80 
1.75 
1.75 
0.70 
0.55 
1.75 
1.60 
1.25 
1.25 

Gest. 
0.60 
0.15 
0.30 
0.20 
0.10 
0.30 
2.75 
0.20 
0.60 
0.60 
1.20 

2.25 
2.75 
0.65 
4.— 
0.65 
0.65 
0.90 
0.75 
1.75 
2.— 
2.75 
1.50 
0.35 
1.50 
1.— 
0.40 
0.25 
1.25 
0.75 
0.60 
0.70 

Ons 
No. 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

R 5 
R 6 
R 7 

1936 
1936 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1939 
1940 
1940 
1940 
1940 

1925 
1926 
1927 

R 8 1929 
R 9 1930 
RIO 1931 
Ril 1932 
R12 1933 

L 1 1921 
L 2 1928 
L 3 1929 

D 2 1934 
D 2a 
D 3 1940 

Universiteit 
Kind 
Jamboree 
Zomer 
Kmd 
Zomer 
Reg.-Jubileum 
Kmd 
Zomer 
Willibrord 
Spoorweg 
Kmd 
Koningin 
Zomer (6) 
Opdruk 
Kmd 
ROLTANDING: 

Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kmd 
Kind 
Kind ■ 

LUCHTPOST 
10, 15, 60 c. 
40, 75 cent 
1J4, 4%, 7K G. 

DIENST. 
Cour Perm. (7) 

 ld. z. Vrede (6) 
Idem (4) 

Ongebr. d 
0.45 0.2 
1.10 0.̂  
0.45 0. 
1.10 0. 
1.10 0. 
1.10 O, 
0.45 0. 
0.90 O 
1.10 0. 
0.50 0.' 
0.50 0.' 
1.— O, 
6.— 
1.10 O, 

15.50 ■ 
0.90 0. 

10.— 9 
3.— 2 
1.75 1 
1.50 1 
1.75 1 
2.75 2 
2.— 2 
1.75 1 

— 9 
— 4 
— 6 

Deze prijzen gelden uitsluitend voor PRIMA EXEMPLAREN; over het algemeei 
wordt aan een besteller slechts één serie van een soort afgegeven. Bij bestellinj 
is het voldoende op te geven „Nederland" en „Uw S.No " en vermelding o 

ongebruikt of gestempeld wordt verlangd. 
Betaling NA ontvangst van de rekening. 

Begin Mei j.1. is verschenen onze 

i V l B D e D E B I ^ I I V C N o . 3 
bevattende: 
a) een AANBIEDING van een aantal aantrekkelijke series en losse zegels, waar 
van wij momenteel eenigen voorraad hebben, alsmede de NIEUWST] 
UITGIFTEN van Europalanden. 
Hierin worden ca. 500 series en betere losse zegels Albanië  Zwitserland tegei 
civiele prijzen aangeboden. 

b. een SUPPLEMENT op onze Prijslijst No. 14 van NEDERLAND Ef 
KOLONIEN, waarin uitsluitend die nummers zijn opgenomen, die wij — zoolan 
de voorraad strekt — momenteel ook kunnen leveren. 

Een exemplaar van deze „Mededeeling" wordt U gaarne op 
aanvraag g r a t i s en f r a n c o toegezonden ! ! ! ! 

NIEUWSTE UITGIFTEN VAN EUROPA 
IN ABONNEMENT. 

Condities en inteekenformulier zenden wij U gaarne toe! 

Rost^e^elhondel K. A. HBYiViANS ̂ r., 
POSTBUS 8Q7 ROTTTTERDAiVlC TELEFOON 4186Q 
S C H I E W E O 7 7 LID NED. VER. VAN POS TZEGELHANDELAREN. P O S T G I R O 1 1 0 7 0 
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ïostzeoelhandei R Hnngfirdqk, 
HOLENSTBAAT 22, DEN HAAG. 

ELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

1000 Verschillende geheele wereld 
mooie samenstelling f 2,75 

NED. INDIË 
1902 2y2Gld. Zw.bl.gebr. f 0,20 
1939 Sociaal Bureau van N. L 

gebr. 6 stuks f 1,20 
uilboekjes voor 160 zegels 6 stuks 25 cent. 
UJSLIJSTEN VOOR POSTZEGELALBUMS 

en alle andere BENOODIGDHEDEN 
G R A T I S op aanvraag verkrijgbaar. 

- PORTO EXTRA. -

III 

OOK 
gedurende de Zomermaanden blijf ik 
keeper van verzamelingen, partijen, 
en massawaar in elke hoeveelheid. 

Bij den verkoop van Uw verzameling 
ef engrespost is voortaan Uw adres: 

Th.J.MONriJH 
y 1 

Verbenalaan 3, Aerdenhout. 
Telefoon 27959. Giro 224846. 

Vrijblijvend bezoek doorgeheelNederland. 

\ 1 

H 

1J. K. Rietdüi( 1 
J Aanhoop - Veilingen - Verkoop P 
1 Lange Poten 15a - Den Haag. W 
^ Telefoon 117020 - Postrekening 117396 ^ 
^ In onze 154e Postzegelveiling (16-19 ^ 
^ April j.l.) betaalde één onzer cliënten ^ 
^ voor de ^ .̂  

1 81 Parale Moldau | ; 
111766 Gulden | 
'^ Voor zeer vele zegels werdenf ^ 

1 Recordprijzen | 
^ besteed. ^ -

^ Wij sparen kosten noch moeite "om ^ 1 
^ onze veilingen tot een succes te maken. ^ i 
J^ Stelt U zich nog heden in verbinding ^ 
^ met ons voor de ^ 

1 a.s. Najaarsveilingen. | ^ 
^ Des verlangd op belangrijke' objecten l ' 
% RENTELOOS VOORSCHOT. W 

1J. K. Rietdijk | 
1 LangePotenlSa-Den Haag. | 
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INKOOPLIJST. 
EENIGE VOORBEELDEN UIT MIJN INKOOPSLIJST: 

Toorop 
R. Kruis 
Olympiade 
G.-Glazen 
A . N . ^ ^ V C / 
Zeeman 
Rembrandt 
Kind 1924 
Kind 1925 
Kind 1932 

2,25 
1,85 
3,05 
1.15 

^^, '>^15 
lï— 
o,(,i'. 
0,38 
0.38 
0.35 

Kmd 1936 0,25 
Kind 1937 0,29 
Kmd 1938 0,22 
Kind 1939 0,25 
Kind 1940 0,36 

. Zomer 1935 0,45 
0 , 6 i ^ # ^ ^ o m e r 1936 0,32 

" ^ Zomer 1937 0,26 
Zomer 1939 0,25 
Zomer 1940 0,31 

Cour Permanente 1940 ƒ 4,80 per serie. 
1 April 1940 Wilhelmina compleet ƒ 4,8( 
gestempeld ƒ 3.—. 

p. . / : ;rie ongebr.; 

Vraagt heden lijst aan uitsluitend Nederland en Indiè. 
Franco toezending voor serieuze aanvragers. 

Verkoopt thans Uw doubletten alvorens het te laat is. 

A. a. DE: W I T . 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

Telefoon 93489. 

H ^ 

Froedie Catalogi 1941 
Wereld . . . f 2,30 
Europa . . . f 1,50 
Duitschland . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 
Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche netto-ver-
koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat-
tarief op aanvrage. 
Overal verkrijgbaar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. J. DE WOT, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

-DUITSCHLAND. ^ 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 
1926. Weid 1926 
1928 Weid 1928 
1931. Weid 1931 
1933. Wa^ne^r 1933 

BÈOKKÈN. 
1930. Iposta 
1933. 10 Jahre Nothilfe 

VLIEGPOST. 
1924. Vliegpost 
1930. Zuidamerika 2 w. 
1931. Polarfahrt 
1934, Qiüfü^Qiihrt 

SAAHGEËTÊD. 
1920. Beieren/Sarre 
1928. Madonna Weid. 

(moet gekeurd zijn) 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 
1933. Neunkirchen 3 w. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubileum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
Muziekblokken 
1920. Vliegpost ongetand 
1920. Vliegpost getand 

(^Gebruikt of ongebruikt), 

LUXEMBURG. 
Caritas 1930. Yvert 226—230 
Caritas '931. Yvert 234—238 
Caritas 1932. Yvert : :9—243 
Caritas 1933. Yvert 244—248 
Caritas 1934. Yvert 252—257 
1935. Intellectueelen 
Caritas 1935. Yvert 276—281 
Caritas 1939 
Blok 1923 Yvei i 1940 

BELGIË. 
Mercier 
Orval 
Lorrame 
R. Kruis 1918 
Helm 191S 

OOSTENRIJK. 
1908 Jubileum 
1910 Jubileum 
Rotary 
Wipablok 
Katholikentag 
10 Shilling Dolfuss 

DANZIG. 
1923. Guldenopdr. 
1924. 1 en 2 Gld. oude kl. 
1930. 10 Jahre herd. 
1925/'25. Dienst. 
1932. Luposta. 
1934. Winterhilfe. 
1937. Winterhilfe. 

Alvorens een of meerdere van bovenstaande series te ver-
koopen gelieve U mijn bod af te wachten. In zeer veel 
gevallen betaal ik meer als door de concurrentie wordt 
geboden, het is Uw voordeel mijn biedingen af te wachten. 
Altijd omgaand antwoord. Ik koop niet alleen bovenstaande 
zegels, doch ook overige niet vermelde zegels en betere 
stukken, alsmede geheele verzamelingen, alles tegen top-
prijzen. 

Voor bemiddeling wordt ruime provisie toegekend. 

A.l Jl. DE W I T 
Koninginneweg 175 — Amsterdam-Zu 

Telefoon 93499. 
Verzamelaars verkoopt thans. Prijzen zijn nog nooit zoo l 
geweest. Geheele verzamelingen gevraagd, voordeel: onmiddel 
contante betaling, geen kosten-aftrek. Vrijblijvend door 
geheele land te ontbieden. 


