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EEN 

GEWELDIG 
SUCCES 

was onze zoojuist 0 
beëindigde veiling • 
Voor vele zegels waren de 
prijzen weer hooger dan 
tevoren. 

Zendt thans in 
voor de komende herfstveiling, profiteert van de 
hooge veilingopbrengsten en de matige provisie, 
die wij berekenen. Bij inzending gratis vóórtaxatie! 
Inzendingen uitsluitend van prima kwaliteit 
kunnen tot 1 Augustus a.s. aangenomen 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. 

Nieuwe geheel verbeterde prijslijst 
Nederland en Koloniën 

is in druk! Gireert 35 cent op giro 17369 en U 
ontvangt deze direct na verschijneft4 ,/ 

•J. Iw. VAÏ^ O I B T B N 
Kantoor: N o o r d e i t i d e 3 7 - D e n tiaaê-
T e l e f o o n 1 1 . 4 8 . 3 6 . G i r o 1 7 3 6 Q . 
Winkel: C o o l s i n g e l A 3 - R o t t e r d a m . 

T e l e f o o n 37757. 
Gevestigd sedert 1886. — Veilingen sinds 1892! 

In onze a.s. JULI-VEILING komt onder 
den hamer een Belangrijke Speciaal

verzameling van 

Nederland en Koloniën 
ongebruikt, vrijwel compleet zoowel in 
enkele exemplaren, als in paren en 
blokken, voorts: 

Zeldzame Proeven, 
Specimens 

Zegels op brief. 

Voor onze HERFSTVEILINGEi^ worden 
thans reeds arrangementen getroffen. 

Voor prima 
materiaal kunnen 

wij hooge prijzen garandeeren, 
dank zij onze vele kapitaalkrachtige 
koopers in b i n n e n - en b u i t e n l a n d . 

ZOMERZEGELS 1941 
afkomstig van frankeering bij abonne

ment in elke hoeveelheid 
te koop gevraagd. 

Comm. Venn. 

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

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

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
Een belangrijke verzameling-^ 
I V Ë D E R L A I M D EIW K O L O N I Ë N 

ongebruikt zoowel als gebruikt. 

Een Europa-verasameliné 
liefst zoo volledig mogelijk. 

Een L^uchtpostverzameliné 
van de geheele wereld. 

Ook enkele landen komen in aanmerking, mits 
p r i m a kwaliteit! 

Aanbiedingen, eventueel toezending (met uiterste 
vraagprijs) zien wij gaarne tegemoet: 

POSTZEGELHANDEL 
G.KEISER&ZOON, 
PASSAGE 25-
GIRO 4262. 

•27 - DEN HAAG. 
TELEFOON 11.24.38. 

ATTENTIE!! 
Vele verzamelaars bieden ons zegels aan met vei 
zoek een bod ie doen; hierop kan nie t worder 
ingegaan en worden deze aanbiedingen in de papiei 
mand gedeponeerd. De prijzen worden bepaald naa 

K W A L I T E I T . 
Wij hebben thans een nieuw systeem. 

Heeft U double t ten , series of een geheele verzE 
meling onverschillig van welk land, zend ze ons to 

teö verkoop met U w ui ters t verlangden prijs. 
Door onze zeer vele relaties kan op een spoedig 
verkoop gerekend worden, direct na verkoop wore 
h e t bedrag ten volle uitbetaald of eens per maan 

die zegels, welke verkocht zijn-
U bepaalt dus zelf den prijs. Zend ons spoedi 

wat U te verkoopen heeft. 
Po r to voor event, retourzending steeds bijvoeger 
INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDE 

H. e . eoRRBi^aB, 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 1278 

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

Jn opdfiacht aan diaexóe dienten ojoek i!k te kao-p: 
1. Een speciaaiverzameling Duitsland en Koloniën]en/of Oud^Duiise'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^Wereld. 

J. R. P R E N T Jr. BEËDIGD PHILATELISTISCH'i MAKELAAR. 

WJJI- 'Zoeäen te kaap, tegen cofttante êettdutg.: 
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. 

'M^m-p^i a*-Correspondentie etc. uiisluitend 
POSTBOX 6 0 0 9 , DEN HAAG W. - TELEFOON 114414 - GIRO 2 5 8 4 4 8 

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. 

10e Jaargang. Juni 1941. No. 6 (234). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 36,75 
1/2 .  21,40 
1/3 ,  15,30 
1/4 .  12,25 
1/6 9,15 

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

f 7.35 
 6,70 
 5,50 
 4,90 
 3,65 

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 2 j ^ , 5, 10 "/o reductie. 

De administratie behoudt zich 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 zijn Overzeesche Gewesten betreft aan A.M Benders, te Maurik (Gldl.) telefoon 220 en wat \mn portzegels betreft aan dr. L. Frenkel, 

Eendrachtsweg 7 te Rotterdam, telefoon 30963; alles betreffende poststukken te richten tot dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98 te 's Gravenhage, telefoon 337950; alles omtrent 
afstempelmgen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R te Haarlem; alles omtrent frankeermachines aan A. van der Willigen, Laan van Poot 194 te 's Gravenhage en alles omtrent 
luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hguo de Grootlaan i te Dordrecht.; alles omtrent prijsraadsels aan dr. P H. van Gittert, Mengelberglaan 71 te Utrecht, telefoon 14869; 
alles omtrent boek^ tijdschrift en niemvsbladbeoordtehngen aan den heer K. E. König. Cornelis Krusemanstraat 3511, Amsterdam Z., telefoon 21533. 

2. Administratie. 
Opgaven van advertentiën en alle brieven op advertentiën, aanvragen om abonnementen en om toezending van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties en vereenigmgs

verslagen, vereenigingsbenchten, adresveranderingen en alle brieven van admmistratie\en aard te richten tot den admininistrateur L. J. J. Smeulders, Pastoor Oomenstraat 297 E 
te Rijen (N.B.); telefoon Rijen 364 (K. 1692); postrekenmg 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Phdatehe. 

Vaste medewerkers: 
H. J. L de Bie te Schiedam; dr. G. W. Bolian te Hilversum; W. P. Costerus te Edam ; M j . Baronesse van Heeidt  Kolff te Baarn; J. A. Kastein te Amsterdam; K. E. König te 
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 

Illustratie: 
Indien niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld zij'n alle foto's en cliché's vervaardigd door de Chemigrafische Kunst inrichting „'sGravenhage", v/h. H. F. Maks Jr. te den Haag 

en eigendom van dit Maandblad. 

ONZE ZOMERZEGELS. 
Een beschouwing van de zijde van het Hoofdbestuur der P.T.T. 

Weer zijn we vernjlit met een serie zomerzegels, de beeltenissen 
dragende van eenige groote figuren uit Nederlands roemvol ver
leden. 

Het gewone publiek beoordeelt alle zegels naar hun uiterlijk, 
zich niet verdiepende in doel en wezen dier zegels. Van den 
ernstigen philatelist mag worden verwacht, dat zijn belangstelling 
nog iets verder gaat. Zoo leek het ons nuttig in dit blad eenige 
bijzonderheden over de zomerzegels aan de lezers bekend te maken. 

Allereerst iets over het ontstaan dier zegels. 
Ons land telt vele en verscheiden vereenigingen en instellingen 

met een sociaal of cultureel doel. Voor de bereiking van het ge
stelde doei is, zooals dit nu eenmaal op bijkans alle gebieden van 
menschelijke werkzaamheid het geval is, geld een onmisbare factor. 
In de finantieele behoeften wordt voorzien door vrijwillige bij
dragen van particulieren en door subsidies van de overheid. In 
tijden van economischen achteruitgang, gelijk wij al vele jaren lang 
jeleven, vloeien deze bronnen van inkomsten traag en drogen soms 
elfs geheel op. De bedoelde instellingen lijden dan nood tot schade 
an zoo menig nuttig doel van onze gemeenschap. 
Teneinde aan het verzamelen van inkomsten voor die nuttige 

lichamen een vasteren en meer duurzamen vorm te geven, werd in 
1935 besloten jaarlijks zomerzegels uit te geven met een toeslag, 
ten bate komende van die lichamen. De toeslagen werden eener
ijds vastgesteld op zulk een bedrag, dat redelijkerwijs verwacht 

mocht worden, dat het publiek tot betaling van dit meerdere bereid 
svas en anderzijds om de beoogde sociale en cultureele instellingen 
n staat te stellen bij voortduring op redelijke wijze aan hun doel 
e doen beantwoorden. 

Het lag voor de hand de voorstellingen op de zegels in over
;enstemming te doen zijn met het doel, dat bij de uitgifte dier 
xgels voorzat. Zoo werd besloten de zomerzegels de beeltenis te 
ioen dragen van de groote figuren uit onze vaderlandsche ge
;chiedenis op sociaal en cultureel gebied. Maar niet alleen werd hier 
;estreefd verband te leggen tusschen doel en voorstelling; deze 
voorstellingen hadden nog een wijdere strekking. Zij toch boden 
;en ongezochte gelegenheid opvoedend werkzaam te zijn ten op
zichte van breede lagen van het Nederlandsche volk, dat in het 

algemeen helaas nog te weinig bekend is, zelfs met de namen van 
hen, die Nederland in binnen en buitenland groot hebben gemaakt 

Zoo is het te verklaren, dat men op de zomerzegels afbeeldingen 
ziet niet alleen van hen, die bij elk kind bekend zijn, doch ook van 
minder algemeen bekenden, die, door hun groote diensten aan het 
Nederlandsche volk, soms aan de geheele menschheid bewezen, 
niet minder een eereplaats in de nationale waardeering verdienen. 

In het bekende boekje „Les timbresposte des PaysBas de 1929 
a 1939" (^), uitgave van het Staatsbedrijf der P.T.T., beschrijft 
M. W. A. van Konijnenburg, de aesthetisch adviseur bij het ont
werpen der zomerzegels, het nut daarvan in de volgende hoog
gestemde woorden: 

„Durant des siècles les peuples se p o r t e n t e n m a s s e vers 
les endroits oü les edifices grandioses sont comme des témoignages 
stimulants de la foi, de la vertu et de la loi. 

La Direction Générale des P.T.T. poursuit dignement cette ligne 
naturelle d'activité spirituelle en émettant ses timbres culturels. 
Cela donne ä ces séries de quatre ou cinq timbres, représentant des 
portraits de personnages historiques illustres, une tendance morale: 
elles stimulent 1'énergie en nous apprenant 1'amour et Ie respect de 
la coherence sociale." {^) 

Hebben de zomerzegels aan hun doel beantwoord ? Gelukkig kan 
deze vraag volmondig met „Ja" beantwoord worden. Het debiet 
steeg van jaar tot jaar, zoodat wel aangenomen mag worden, dat zij 
meer en meer bij het publiek ingang vinden; aan de behoeftige 
sociale en cultureele instellingen kon daardoor jaarlijks een be
hoorlijk bedrag worden uitgekeerd, in het oorlogsjaar 1940 zelfs 
een topbedrag. Een welsprekend bewijs van het succes. 

Men kan echter ook de vraag stellen: Is aan het gestelde doel der 

(̂ ) „De postzegels van Nederland van 1929 tot 19^9'. 
(■̂ ) Gedurende tal van eeuwen gaan de volkeren in grooten getale 

op naar plaatsen, waar grootsche bouwwerken indrukwekkende 
getuigenis afleggen van geloof, deugd en recht. 

Het Hoofdbestuur der P.T.T. komt op waardige wij'.e aan deze n 
natuurlijken drang naar geestelijk bewustzijn tegemoet doo de uit
gifte van series postzegels met cultureele strekking. Dit geeft aan 
deze series van vier a vijf zegels met de beeltenissen van vooraan
staande historische persoonlijkheden een geestelijke waard;: z.j 
verhoogen de innerlijke kracht door ons liefde en eerbied bij te 
brengen voor de maatschappelijke saamhoorigheid. 
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voorstelingen op de zomerzegels beantwoord ? Deze vraag is 
moeilijker te beantwoorden. Wie zal kunnen peilen de toeneming 
in de kennis omtrent onze groote voorouders op sociaal en cul
tureel gebied in alle lagen van ons volk als gevolg van de zomer
zegels ? Men kan hier slechts gissen. Maar wanneer we vele gunstige 
beoordeelingen in woord en geschrift opmerken, wanneer we alle 
dagbladen en zoo menig tijdschrift uitvoerige beschrijvingen der 
zegels zien geven en wanneer we tenslotte vaststellen, dat onze 
zomerzegels door de eeuwen heen in honderdduizenden albums 
bewaard zullen blijven en telkens weer zullen worden aanschouwd 
en bestudeerd, dan mogen we toch wel met gerustheid aannemen, 
dat de paedagogische invloed dezer zegels groot is en gr u i zal 
blijven en dat zij ook in dit opzicht aan hun doel beantwoorden. 

Een aardig beeld van de verscheidenheid der voorstellingen, 
tevens een beeld toonende van Neerlands rijkdom aan groote 
figuren, verschaft het volgende overzicht: 

G e n e e s k u n d e: F. de la Boë (F. Sylvius) (1937); H. Boerhaave 
(1938); P. Camper (1940); prof. F. C. Donders ,\?^5); dr. 
A. Mathijsen (1941); G. van Swieten (1939). 

L e t t e r k u n d e : Marnix van Cmt Aldegonde ^19.58); N . Beets 
(1939); Aagje Deken (1941); E. J. Potgieter (1940); A. C. W. Staring 
(1941); Mana Tesselschade (1938); J. van den Vondel (1937). 

M e n s c h l i e v e n d h e i d : H . D. Guyot (1935); ds. O. G. Hel
dring (1938). 

N a t u u r k u n d e : J. Ingenhousz (1941); A. van Leeuwenhoek 
(1937); prof. Kamerlingh Onnes (1936). 

S c h i l d e r k u n s t : J. Bosboom (1941); V. van Gogh (1940); , 
J. Maris (1937); Th. Maris (1939); A. Mauve (1939); Rembrandt 
Hzn. van Rijn (1938); J. Steen (1940). 

S t a a t k u n d e : H. J. A. M. Schaepman (1936); P. Stuyvesant 
(1939); A. S. Talma (1936). 

T o o n k u n s t : A. Diepenbrock (1935); L Pzn. Sweelinck 
(1935). 

L e t t e r e n e n w i j s b e g e e r t e : J. J. Scaliger (1940); 
D. Erasmus (1936). 

De reeks van onze groote mannen en vrouwen is gelukkig hier
mede niet uitgeput; er is gelegenheid voor het thans levende 
geslacht om elk jaar van onze zomerzegels — een reeks als die van 
de zomerzegels kan alleen worden opgenomen door een intellectueel 
hoogstaand volk als het onze — nieuwe wetenschap omtrent cory-
pheeën op het gebied der cultuur en der sociale zorg op te doen. 

Ligt hierin niet een bijzondere aantrekkelijkheid en moet hieraan 
niet de voorkeur worden gegeven boven een uitbeelding van 
algemeen karakter, die, hoe smaakvol en bekoorlijk op zichzelf, 
toch vreemd is aan het doel, en zijn opvoedkundige waarde mist ? 
En zeker zou het te betreuren zijn als, door zulk een over
schakeling van de uitbeelding, deze naar het goedkoop populaire 
werd overgebracht. 

Over de uitvoering der zomerzegels schrijft de bekende kunst
criticus A. M. W. J. Hammacher in zijn boek „btijlveranderingen 
in de Europeesche Postzegels met beeltenis van 1840 tot 1938": 

„De reeksen der zomerzegels worden sedert 1935 telkenjare ond-r 
leiding van Willem van Konijnenburg, die het schema voor de 
ontwerpen aangeeft en de uitvoering bewaakt, door kunstenaars 
ontworpen en gegraveerd. De reeksen behouden daardoor een ge
lijksoortig karakter; bij het nagaan der resultaten is er winst te 
zien. De serie van 1938 b.v. treft door de betere schaal der koppen. 
Ook de graveurs hebben blijkbaar gewonnen aan e r v a r i n g . . . . Drtt 
in het opnemen van de cijfers en letters in de compositie nog iets 
te bereiken valt, kan duidelijk worden uit het bestudeeren der 
Zwitsersche en Nederlandsche zegels indien verwante gegevens den 
grondslag vormen. Uit graphische opvatting zijn de letters niet 
steeds voortgekomen. B.v. het opnemen van ze r kleine letters in 
den achtergrond blijft een noodoplossing. . . . Het is niet allereerst 
de vraag of er een levendig, goed gelijkend portret is gegeven, 
maar of een goede postzegel is ontstaan, waarin het expressieve en 
picturale in bedwang zijn gehouden." 

Samenvattend mag worden vastgesteld, dat de zomerzegels zoo
wel aan het idieele als aan het nuttige doel beantwoorden en tevens 
een waardevolle aanwinst van den Nederlandschen postzegelschat 
beteekenen. Uiteraard is ook hier verbetering mogelijk. 

To t slot deelen we mede, dat de vaststelling van beeltenis, kleur 
enz. geschiedt zooals voor de andere zegels, doch dat de voor
bereiding berust bij een interdepartementale commissie, ingesteM 
door de bij de uitgifte en de doelstellingen betrokken departe
menten. 

BELGIË. 
Nieuwsbladen en philatelistische periodieken kondigen de u 

gifte binnenkort aan van een nieuwe Orval-serie van 12 waard 
Vin 10 c. tot en met 5 fr. Het zegel van 5 (+ 10) fr. verschij 
bovendien in blokvorm. Geldigheidsduur tot en met 30 Septeml 
1942. 

De heer L. M o n a s c h Jr., directeur van den postzegelhan 
,,Excelsior" te Groningen, Mr. W. de Sitterstraat 5 A, toont ons ( 
vel van het 25 c. prinses Charlotte weldadigheidszegel 1937 
bruin (M. 458), waarvan aan de tanding van elk der tien zeg 
van de bovenste rij de perforatie in den rechterbovenhoek oi 
breekt. Wij danken den heer M o n a s c h voor zijn opmerking 
beschikbaarstelling van deze merkwaardigheid ter reproductie. 

De Muziekkapel-zegels. 
De heer C. F. G o d e r i e, Stationstr. 25, Roosendaal N.Br., zei 

ons een knipsel, waarin van Belgische zijde wordt geproteste« 
tegen de opneming in den catalogus van de z.g. serie „Muziekka 
van Koningin Elisabeth". Het gaat hier, zoo schrijft men, ( 
„reclame-zegels", die beter niet in den catalogus konden vo 
komen. Ter ondersteuning van deze bewering was bijgevoegd 
copie van een brief van de Administratie der Posterijen te Brus 
dienst der verzamelaars, meldend dat de zegels in kwestie niet 
frankeering kunnen dienen. 

Een Belgische philatelistische persoonlijkheid deelde omtrent 
geschiedenis van deze zegels het volgende mede: 

„De zegels van de Muziekkapel hadden in den loop van c 
zomer van 1940 moeten verschijnen. Op het oogenblik, waarop 
uitgifte werd aangekondigd, d.w.z. vóór 10 Mei, stond het vast 
deze zegels frankeerwaarde moesten bezitten, zoowel in het b 
nenlandsch als in het internationaal postverkeer. 

Tengevolge van de bezetting werd de uitgifte vertraagd tot 
einde van het vorige jaar. Bovendien hebben de bezettingsautc 
leiten niet toegestaan, dat deze zegels voor frankeering zouc 
worden gebruikt. 

Dit verhindert niet dat de bedoeling, die bij de vervaardig 
van de zegels van de Muziekkapel heeft voorgezeten, voldoendt 
om hieraan een onbetwistbare philatelistische waarde te geven. 

Bovendien zijn officieele „blokken" uitgegeven, waarop de st 
geplakt was, afgestempeld op datum van 1 Mei 1940. 

Dit bevestigt het karakter van „normale zegels", dat ondai 
alles aan deze uitgifte wordt toegekend. 

Deze argumenten zijn niet zonder waarde en als men ze to« 
aan de voorkeur, die de zegels Muziekkapel van de Koningin 
België en Frankrijk genieten en waarvoor de vraag veel grootei 
dan het aanbod, moet men berusten in hun vermelding in 
catalogussen. Misschien zou men er bij kunnen vermelden, dat 
„niet in omloop gebrachte zegels" zijn. 

Zie voorts onze beschouwingen ter zake op blz. 228/'40. ' 
danken den heer G o d e r i e voor zijn knipsel. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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De postzegelbeurs te BrusseL 
De vereeniging van handelaren te Brussel hoopte op een succes 
i het organiseeren van een philatehstische beurs in samenwerking 
;t het Roode Kruis. Het werd een triomf. 
De Muziekkapel van Koningin Elisabeth verleende zijn mede
rking. 
Na een zeer mooi concert, besloten met een vurige „Braban
nne", opende de president van de handelaarsvereeniging, de heer 
rnard Porignon, de beurs met een korte rede. 
De talrijke personaliteiten, die bij het concert aanwezig waren 
K^eest, bezochten ook de stands der handelaren, die alle hun 
)oiste stukken hadden geëxposeerd en tot het sluitingsuur 
;rschte er een groote drukte. 
De toegangsprijs was vastgesteld op 5 frs., ten bate van het 
ode Kruis; de Belgische philatelisten konden aldus liefdadigheid 
rächten, door aan hun hartstocht te voldoen. 
Ter herinnering aan dezen dag had het Roode Kruis een rooden 
iruk laten aanbrengen op 20.000 exemplaren van de 5 fr. + 5 fr. 
■en der serie van het 75jarig jubileum harer stichting (M. 504) 
had deze bij inschrijving aangeboden voor den prijs van 50 Belg. 
nes, tegen één exemplaar per persoon. Deze zegels worden thans 
■ tegen 200 frs. verkocht. Wij verwijzen naar het gestelde op 
. 114. 
Ka.n den heer G o d e r i e dank voor de toezending van het 
rekkelijke knipsel. 
iULGARIJE. 
lier verschenen het 30 stotinkizegel  vermiljoen, voorstellende 
honingoogst, afgebeeld op blz. 75, in donkergroene kleur, en een 
st.zegel  lichtblauw; bijenkorf met bijen, omkranst door 

emen. Rasterdiepdruk op wit papier, zonder wmk., tanding 13. 

egels van 10 stotinki  donkerviolet; vrouw met span paarden 
den landarbeid, en van 30 st.  lichtbruin; span ossen voor 
ploeg. 
angekondigd: een speciale zegel van 50 1.  bouwkunst. 
ENEMARKEN. 
et zegel van 15 öre, rood, kogschipmotief, verscheen — als 
tselijke uitgifte van Thornshavn — met opdruk „20" (onder
!pt), waarbij de streep de vroegere waardeaanduiding door
t. Naar verluidt zouden ook andere nooduitgiften (50/5 öre 
0/6 öre) in omloop gebracht zijn. 
UITSCHLAND. 
ijk. 
rie „Kameradschaftsblock der Deutschen Reichspost" — 1941 
waarden. 
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20 ( + 30) Rpf.  ultramarijn; motief: M. 711; 
24 ( + 36) Rpf.  violet; motief: M. 712. 
De ontwerpen zijn van het echtpaar AxsterHeudtlass. 

G e n e r a a 1G o u v e r n e m e n t . 

2 zloty  ultramarijn, ontwerp 
prof. Fahringer. 

Aan den heer J a n P o u H e te 
Amsterdam dank voor de beschik
baarstelling ter reproductie. 

L u x e m b u r g . 
Van het zegel 80 Rpf. / 5 fr. zijn exemplaren met dubbelen op

druk in omloop. De opdrukken bedekken elkaar gedeeltelijk, doch 
de duidelijke opdruk staat 2 mm. lager dan den vagen. 

P r o t e c t o r a a t . 
Van de dienstzegels (blz. 40) zijn exemplaren in omloop in z.g. 

Schmitzdruk. 

Zegel van 20 k.  bruingrijs. 

FRANKRIJK. 
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O p d r u k k e n : 
1 f ( + 1 f.) / 70 c. - groen, paquebot Pasteur; opdruk rood; 

2 f. 5 0 / 5 f. - ultramarijn; Carcassonne (M. 377); opdruk rood; 
„Zijn al die opdrukken door de noodzakelijkheid geboden ?" vraagt 
Georges Olivier. „Was dit inderdaad het geval met de opdrukken 
20, 10 en 5 francs ? Hoe kunnen trouwens emissies door de be
hoefte der posterijen worden gerechtvaardigd, welke vaak op één 
ochtend aan uitsluitend handelaren en verzamelaars waren uitver
kocht ? Het is weinig waarschijnlijk, dat de P.T.T. het wijze besluit 
zullen nemen, de practijk der opdiukken achterwege te laten of er 
alleen toevlucht toe te nemen voor zegels, waarvan aanzienlijke 
voorraden bestaan. Misschien zullen enkele der opdrukken in prijs 
stijgen. Zal het de 50 c. op 80 oranje iijn, de 50 c. op 75 c. groen 
of de 1 fr. op 2 fr. 15 Mineurs, welken laatsten zegel men niet 
meer op brieven ziet ? De weddenschap is geopend." 

In een ander blad raadt Roger Nor th aan, de van opdruk voor
ziene zegels te verzamelen met stempel van den dag van uitgifte. 
"Wellicht zal dit ruilmateriaal blijken, waarmede de verzamelaar te 
zijner tijd zijn collectie zal kunnen verrijken. „Oude verzamelaars 
herinneren zich zegels, die ze bij het verschijnen hebben kunnen 
koopen voor een prijs, welke nu belachelijk lijkt. De verzamelaar 
spiegele het heden aan het verleden, de toekomst kan hem voor 
zijn waakzaamheid beloonen". 

5 f. - bruingrijs; Hotel - Dieu de Beaune 1443; 
10 fr. - violet; Angers. 
Wij danken den heer C. F. G o d e r i e. Stationstraat 25 te Roo

sendaal N.Br. voor de beschikbaarstelling ter reproductie. 
Op de Parijsche Jaarbeurs. 

De organisatoren van de Parijsche Jaarbeurs hebben voor den 
geheelen duur van deze beurs een zaal ter beschikking gesteld van 
de Syndikale Kamer van postzegelhandelaren, welke uitsluitend 
voor de philatelie gereserveerd wordt. 

Deze bekendmaking is met groote belangstelling zoowel door de 
handelaren als door de verzamelaars vernomen. 

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Vice-President 
van de Syndikale Kamer, den heer Humbert , 23 Quai de la Tour-
nelle, Parijs (5e). 

Wij danken den heer G o d e r i e voor dit bericht. 
Postzegelrush te Parijs. 

Parijs, 24 Mei (S.P.T.). Hedenmorgen is het postkantoor in de 
Rue du Louvre begonnen met den verkoop van een nieuwe serie 
weldadigheidszegels van Monaco, waarvoor bij de Philatelisten 
enorme belangstelling bestaat. Reeds gisteravond waren tal V£.T 
koopers komen opdagen, verscheidene hotels in den omtrek waren 
al eenige dagen geleden volgeboekt. Tegen vanmorgen 5 uur was 
de file wachtenden reeds meer dan 800 meter lang. De zegels, dia 
voor 50 francs per serie in den handel worden gebracht, kostten 
vanmorgen om 8 uur op de z.g. vrije markt reeds 110 francs en om 
12 uur reeds 200 francs. Omstreeks 2 uur vanmiddag boden op-
koopers in de buurt van het postkantoor reeds 500 francs voor de 
geheeld serie. Tal van koopers in de rij hadden den nacht in de 
open lucht doorgebracht; sommigen hadden matrassen en dekens 
meegenomen, anderen zaten op klapstoeltjes, diep in winterjassen 
gedoken om geen last te hebben van de nachtelijke voorjaarskoelte. 

De heer G o d e r i e zond ons .zeer interessante vertalingen toe 
van knipsels uit „l'Echo de la Timbrologie" betreffende het 
rapport, door de Fransche experts A. B r u n en P. Y v e r t uit
gebracht omtrent de Duitsche o p d r u k k e n v a n D u i n k e r 
k e n e n C o u d e k e r q u e-B r a n c h e (zie blzn. 41 en 76). Wij 
hopen — als onze beschikbare plaatsruimte zulks toelaat — dit 
rapport t.z.t. in ons Maandblad af te drukken en tevens het artikel 
door L o u i s G i l b e r t , getiteld „ C o l l e c t i o n é t S p é c u l a -

• i o n" (Verzamelen en Speculatie) in genoemd blad van Maart 
1941 te bespreken. De zegels van den heer G o d e r i e (zie blz. 76) 
•/'jn intusschen door den Franschen Rijksexpert B r u n met diens 
handteekening voor „e c h t" gewaarmerkt. 

Aan den heer G o d e r i e onzen weigemeenden dank voor al zijn 
genomen, door ons zeer gewaardeerde moeite. 

GUERNSEY (Kanaal Eilanden; N. W. Frankrijk). 

Naast het zegel van 1 d. 
verscheen een zegel van % 
wij hlernevei'S afbeelden. 

rood (blz. 152) 
d. - groen, dat 

HONGARIJE. 

Hierboven de afbeeldingen van de herdenkingszegels „Dé 
Visszatér" (Het Zuiden keert terug) vermeld op blz. 152 : 10 f. 
sepia; opdruk rood; 20 f. - rood; opdruk zwart. Het 10 f.-zegc 
toont de kroon van den H. Stephanus, het 20 f. zegel dien 
beeltenis (M. 598 t.m. 605). 

Serie van 9 portzegels in wijnroode kleur van 2, 4, 6, 8, IC 
12, 16, 20 en 40 f. in het hierboven afgebeelde motief. 

JERSEY (Kanaal Eilanden; N . W. Frankrijk). 

Zegel van 1 d. 
motief. 

rood van nevenstaan 

JOEGOSLAVIË. 
Kleurveranderingen van straf portzegels: 
40 para - matlila (was violet); 10 dinar lichtbruin (was donke 

bruin). Een nieuwe serie strafportzegels ter nominale waarde v; 
45 dinar was gereed, doch zou pas in omloop worden gebrach 
nadat de koerseerende serie was opgebruikt. De wereldgebeurteni 
sen hebben deze uitgifte intusschen achterhaald. 

Behalve de serie weldadigheidszegels, vermeld op blz. 153, zou 
1 Mei de hoogste waarde van deze serie (3 -|- 3 dinar) in blokvor 
verschijnen — oplaag 80.000,' wij weten niet of zulks is geschied 

KROATIË. 
Prof. Antonini heeft de zegels voor het Koninkrijk Kroatië on 

worpen, die afbeeldingen van Kroatische landschappen toonen. I 
serie bestaat uit 12 waarden. De munteenheden zijn kuna (=: din; 
en banica ( = para). 

In afwachting van het beschikb;;ar komen van eigen zegels z: 
ae vroegere zegels van Joegoslavië (portret koning Peter) overdru 
met — aan de bovenzijde — een tweeregeligen opdru 
„NEZAVISNA / DRzAVA, waaronder het zwart-wit geblok 
wapen van Kroatië; rechts van de waardeaanduiding — aan 
onderzijde — den zwarten opdruk: „HRVATSKA". Voorts k 
men binnenkort de uitgifte verwachten van nieuwe zegels met 
beeltenis van den nieuwen Kroatischen monarch, Tomislav II. 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 
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LETLAND. 
De nieuwe postzegels toonen opschriften in twee talen. Op het 

nt om de krans van korenaren leest men links in de Letlandsche 
al: „visu zemju proletariesi savienojieties" en rechts in het Rus
ch: „proletarii vsech stran sojedinjaities" hetgeen beiden be-
ekent: „Proletariers aller landen, vereenigt U". Ook de afstem-
'ing is sedert October tweetalig. Wat de munteenheid betreft is: 
Santim = 1 Kopeke en 1 Lat = 1 Roebel. 
NOORWEGEN. 
De beide zegels van 30 öre - ultramarijn en van 40 öre - don-
rgrijs in leeuwmotief op papier zonder watermerk zijn intusschen 
rschenen. 

BYR 

Een ze,gel van 15 + 10 öre (blauw), uitgegeven ter gelegenheid 
n de „Tentoonstelling Nordland", toont een bij vollen wind 
ilcnde „Femboring" (visschersboot van het type, dat in Noord-
oorwegen wordt gebruikt) met besneeuwde rotsen op den achter-
ond. Het omschrift luidt: tlalogaland Mai—Juni—1941 Ut-

ingen". Halogaland (Heigeland) zeer bekend in de oud-
oorsche geschiedenis, is het Zuidelijke deel van Nordland en strekt 
h Noordelijk uit tot het voorgebergte Kunna. De toeslag van 

öre komt ten bate van de veiongelukte visschers- en vangst
den. Men lette op het eerste-dag stempel. 
Aan den heer W. Amons te Zaandam onzen dank voor zijn in-
htingen ter zake en voor de beschikbaarstelling van dit zegel 

reproductie. 
PORTUGAL. 

Ter aanvulling van het gestelde op blz. 118 omtrent de nieuwe 
Tudo Pela Nacao-zegels vermelden wij de volgende kleuren: 10 esc. 
- donkergrijs en 20 esc. - blauwgroen. 

De kleuren van de vier luchtpostzegels, vermeld op blz. 118, zijn; 
3 esc. - hemelsblauw; 4 esc. - groen; 15 esc. - oranjegeel en 50 
esc. - donkerroodlila. 

Serie van tien waarden, voorstellende verschillende Portugeesche 
nationale kleederdrachten; zij verscheen in afzonderlijke exem
plaren en in blokvorm: 

4 c . - donkergroen; visschersvrouw uit Nazareth; 
5 c . - chocoladebruin; meisje uil Coimbra; 

10 c. - donkerpaars; boer uit Lissabon; 
15 c. - geelgroen; visschersvrouw uit Lissabon; 
25 c. - violet; meisje uit Olhao, provincie Algarve; 

1 40 c. - lichtgroen; meisje uit Aveiro; 
80 c. - ultramarijn; meisje uit Madeira; 
1 esk. - rood; boerin uit Viana met spinrokken; 
1,75 esk. - blauw; herder uit de Tajoebene; 
2 esk. - oranjerood; vrouw uit de provincie Alemtejo met 

tikkel en halmen. 
Kleuren-boekdruk op papier zonder watermerk, tanding 

13 : 1334. 

ROEMENIE. 
Serie ter herinnering aan het gouden jubileum der Fundatia 

Carol I: de stichting van de nationale bibliotheek in Mei 1891 door 
koning Carol I. 

wmmmimmmmmmimrm 

t iÉMilM 

1,50 (-f- 43, 50) lei - paars; opengeslagen foliant, waarop een 
koningskroon met een lauwertak; 

2 (-|- 43 lei) - wijnrood; open boekenkasten met folianten te»̂  
weerszijden; 

liMidiÉattÉÉÉtéMÉMl 

7 (-|- 38) lei - roserood; gebouw van de nationale bibliotheek; 
10 ( + 35) lei - donkergrijs; poitret van koning Carol I, den 

1 echter arm leunend op eenige boeken, in de linker hand een 
document; 

16 (-f 29) lei - bruin; medaillon-portretten van koning Carol I 
- rechts en van koning Michael I - links, onder kroon met lauwer
tak. 
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SLOWAKIJE. 
Drie zegels met afbeeldingen van kastellen: 
1,20 kr.  wijnrood; Neue Burg te Schemnitz; 
1,50 kr.  karn.ijn; ruïne van Lietava; 
1,60 kr.  blauw; burcht te Zips. 

(N. R. C. van Zaterdag 31 Mei 1941, Avondblad C, blz. 2). 
Ter aanvulling van het gestelde omtrent het watermerk en de 

plaatnummers der Slowaaksche post en strafportzegels verwijzen 
■ft ij speciaalverzamelaars naar de SammlerWoche van 5 Mei 1941, 
24 Jahrg., nr. 9/10, blz. 100. 

SOVJETRUSLAND. 
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Twee zegels van 1 en 2 roebel. Het 1 R.zegel toont den 
Spasskytoren in het Kremlin te Moskou; het grootste klokken
spel van het torenuurwerk zendt eiken middernacht zijn tonen per 
radio over de heele wereld uit. Het 2 R.zegel toont het groote 
peleis in het Kremlin; op den voorgrond een deel van den Kremlin
muur en de kade aan de rivier de Moskwa. 

Serie van twee zegels ter gelegenheid 
van het eenjarig bestaan der Karelisch
Finsche Republiek, met het wapen der 
Republiek en de jaartallen „1940—■ 
1941": 30 k.  rood en 45 k.  donker
groen; lasterdiepdruk op wit papier, 
zonder watermerk, lijntanding 12J^. 

SPANJE. 
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Serie van 5 zegels ter herdenking van den sterfdag van den be
roemden Russischen schilder W a s a l i j I w a n o w i t s c h 
S u r i k o w, geboren te Krasnojarsk in Siberië in 1846 en gestorven 
in 1916. Zijn historische schilderijen tonen de heldendaden van het 

Russische volk (o.a. den Nationalen held 
Stepan Rasin op de Wolga en Suwarows 
overschrijding van de Alpen in 1799). 

30 k.  lila; deel van het schilderij 
Suwarows overschrijding van de Alpen 
in 1799; 

30 k.  rood; Stepan Rasin; 
50 k.  grijszwart; motief van 20 k.; 
1 roebel  groen; motief van 30 k.; 
2 roebel  donkerbruin; zelfportret 

van den schilder (1913). 

In de serie met portret van gen 
raal F r a n c o (motief 1939, geretoi 
cheerd, zonder drukkersnaam) is 
2 p.  bruin verschenen. 

Ook verscheen met de beelten 
van generaal Franco (Madridscl 
druk), zonder drukkersnaam) e( 
zegel van 45 c.  ultramarijn; 
zegel was tot dsuverre slechts beker 
in roode kleur van den Vitori 
druk, te herkennen aan de tandir 
(10) en aan den drukkersnaam Sai 
chez Toda. (M. 796). 

De 1 p. der luchtpostzegels met portret van J. d e l a G i e r ' 
(M. 116) verscheen in andere tint blauw, tanding 10 in plaa 
van 11. 

Twee weldadigheidszegels in hetzelfde motief: 10 ets  bruin 
25 ets.  lila. 

IJSLAND. 
Het zegel van 3 aur.  groengrijs (Mathias Jochumsson  M. IJ 

heeft door opdruk de frankeerwaarde 25 aur gekregen. (N. R. 
van Zaterdag 31 Mei 1941, Avondblad C , blz. 2). 

ZWEDEN. 
Dank zij den heer W. A m o n s te Zaandam zijn wij in st; 

onzen lezers afbeeldingen te toonen van de beide Zweedsche bijb 
zegels, vermeld op blz. 156 met de bijzondere eerstedagafstempelii 
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Tevens doet de heer A m o n s ons toekomen een brief met 
nieuwe, grijze, 50 orezegel met de beeltenis van koning Gust 
V naar rechts, uitgegeven 28 April 1941, met eerstedagafstem 

TE K O O P GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
J . G. MILLAARD(Fa.J. VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n l e p s w e g 18  T I E L . 
Telefoon 2951. Giro 2 2 9 2 0 9 . ♦ 
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U f f ö r s e l m e d g i v e n 
Expostiicens D 2 6 9 0 8 

ng. De heer Amons vestigt onzen aandacht op een speciaal hier
Dven afgedrukt stempel „Utförsel medgiven" ( = uitvoer toege
aan / „ExpoStiicens D 26908; op den brief met de bijbelzegels 
est men: Utförsel medgiven / ExpoRtlicens D 26008". 
Intusschen schijnt het, wat Zweden betreft, ernst te worden om 

les wat ruilen enz. met het buitenland betreft, onmogelijk te ma
in. Er is een exportverbod, zoowel voor gebruikte als voor onge
uikte postzegels uitgevaardigd. Er moet een exportlicens aange
aagd worden bij de Handelscommissie van den Staat. Ook voor 
rugzendingen naar het buitenland voor zegels, die vandaar ontvan
n zijn, gelden deze voorschriften. De waarde zoowel als het ge
icht der zendingen moet opgegeven worden. De kosten, verbon
n aan het verkrijgen van een licens, zijn afhankelijk van de waarde 
■r zending, zoodat, als men uit een zichtzending maar weinig 
n gebruiken, deze door den prijs voor de licens een kostbare ge
hiedenis wordt en hierdoor wel zeer weinig gebruik gemaakt zal 
jrden van aanvragen om toestemming voor uitof terugzendingen. 
Wij danken consul A m o n s voor zijn zeer belangrijke inlichtin
n en beschikbaarstelling van briefstukken ter reproductie. 

ZWITSERLAND. 

1'« . HEtVETlAf 

Payernc (in het k; 
Ulkt ter frankeerin; 
jcht werden mede; 
k — gestempeld — 
icht werd ook een 

Behalve de serie nieuwe postzegels, 
vermeld op blz. 155, verscheen van 12 
Mei af het l Fr.zegel met rooden op
druk „Pro Aero" linksboven het zegel
beeld en links van het vliegtuig, alsmede 
den datum „28.V.194r' rechts onder, 
boven den landsnaam. Deze bijzondere 
uitgifte geschiedde ter gelegenheid van 
een bijzondere postvlucht, welke plaats
vond in verband met de derde nationale 
propaganda „Pro Aero" — 1941 tus
schen Buschs (in het kanton Nidwalden) 

anton Waadt). Deze zegels werden slechts ge
g van postzendingen, die met deze bijzondere 
egeven. Tusschen 12 en 28 Mei mochten zij 
aan de kantoren worden verkocht. Voor deze 
bijzonder stempel beschikbaar gesteld. 

II. — OVERZEE. 
ARGENTINIË. (Z. O. ZuidAmerika). 
Zegel van 5 c .  blauw/hemelblauw, in lengteformaat, met de 

tenissen — in ovalen — van generaal Domingo Krench en 
lonel Antonio L. Beruti. Tusschen beide portretten een rozet met 
rboven lauwertakken. Oplaag 5.000.000. Kleurendruk op wit 

3ier, met watermerk. 

BERMUDA EILANDEN (Br., Atlantische Oceaan; Z. O. van 
w York). 
Nooduitgifte van HALF / PENNY op 1 d. rood / zwart. De 
egere waardeaanduiding is doorgehaald; tweeregelige opdruk. 

BOLIVIA (midden ZuidAmerika). 
ïerste waarde eener serie ter herdenking van den strijd voor de 
fhankelijkheid door den bekenden staatsman van Bolivia: 

irillo. 45 c.  karmijnrose; reproductie van het schilderij: „Sueno 
Murillo" (Murillo's droom), door A. G. Nogales. Boven het zegel
:ld den landsnaam; onder het zegelbeeld de namen van de schil

ij en den schilder; daaronder dt waardeaanduiding, met links 
jaartal 1810 en rechts 1940. 

1936 (land

CHILI (Z. W. kust ZuidAmerika). 
De zegels van 20 ets.  lichtblauw; salpeterfabriek (M. 183) en 

30 ets.  lilarose. Andendal (M. 184) werden voorzien van een 
opdruk „Oficial" van links onder naar rechts boven, het 20 ets. 
zegel in lood, het 30 ets.zegel in donkerblauw. 

CHINA. 
In de nieuwe serie zegels met de beeltenis van dr. Sun Yat Sen 

(zie blz. 157) verschenen twee nieuwe hooge waarden: 10 dollar 
groen/zwart en 20 dollars  purper/zwart. Zooals thans blijkt, zijn 
deze zegels gedrukt door de American Bank Note Co. 

De D. B. & F. Z. van Mei 1941 nr. 139 toont op blz. 70 de 
opdrukken in Chineesch letterschrift, vermeld op blz. 157. 

COLUMBIA (N.W.Zuid Amerika). 
Twee aanvullingswaarden op de koerseerende serie: VIII centavos 

 karmijnrood/groen, bloeiende plant en 1 peso  grijsz*art, beel
tenis van generaal Antonio José de Sucre (1795—1830), leger
aanvoerder in den vrijheidsoorlog voor ZuidAmerika en president 
van Columbia. In 1828 als president afgetreden werd hij opper
bevelhebber van het leger in den oorlog tusschen Columbia en 
Peru en öfftaalde hij de overwinning bij Tarqui op 27 Februari 
1928. Het jaar daarop werd hij bij Venlaquemada vermoord. 

Beide zegels zijn uitgevoerd in staaldiepdruk der American Bank 
Note Co. 

Twee nooduitgiften der luchtpostserie 1932: 
15 C./30 c.  blauw/lilabruin, opdruk zwart (M. 19); 
15 C./40 c.  violet/olijfgeel, opdruk rood (M. 20). 

COSTARICA (MiddenAmerika). 
Zwarte opdrukken op eenige waarden der uitgifte 

kaart der Cocos Eilanden. 
15 C./25 c.  roodoranje (M. 187); 
15 C./35 c.  bruinrood (M. 188); 
15 C./40 c.  bruin (M. 189); 
15 C./50 c.  geeloranje (M. 190); 
15 C./2 col.  lichtgroen (M. 191); 
15 C./5 col.  blauwgroen (M. 192). 
Diieregelige opdrukken Aereo / Aviación Panamericana / Die. 

17 1940 / . . . . Centimos,. . . . voor 15 c. in zwart en voor 30 e. in 
blauw op het zegel van 50 e.  oranje der uitgifte 1936 (landkaart 
der Cocos Eilanden — M. 190), waardoor dit tot luchtpostzegel 
werd herschapen ter gelegenheid van den Panamerikaanschen Dag 
voor de Luchtvaar;. 

Medio Maart verschenen twee series, resp. van 5 postzegels en 
7 luchtpostzegels ter gelegenheid van het eeuwfeest der universiteit 
te San José. De zegels toonen twee motieven: de oude universiteit 
in Costa Rica van 1843 met de stichtingsoorkonde (1) en de nieuwe 
nationale universiteit met het regeeringsdecreet van 26 Augustus 
1940 (2). Kleurenstaaldiepdruk op wit papier, zonder watermerk, 
tanding 12. 

P o s t z e g e l s ; 
5 e.  groen (1); oplaag 400.000; 

10 c.  geel (2); oplaag 300.000; 
15 e.  rood (1); oplaag 200.000; 
25 e.  blauw (2) oplaag 100.000; 
50 c.  bruin (1); oplaag 25.000. 
L u c h t p o . s t z e g e l s : 
15 e.  rood (2); oplaag 400.000; 
30 e.  blauw (1); oplaag 200.000; 
40 c.  oranje (2)i opdaag 100.000; 
60 e.  groen (1); oplaag 50.000; 
1 colon  violet (2); oplaag 15.000; 
2 colon  zwart ( l) ; oplaag 10.000; 
5 colon  bruin (2); oplaag 5.000. 

CUBA. 
Het zegel, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van den 

postzegel (blz. 122), verscheen ook in den vorm van een blok van 
vier stuks, hoogteformaat, 17,8X12,8 cm. 

EGYPTE. 
Kleur en drukveranderingen der luchtposizegels van 10 en 30 

Mills der uitgifte 1933 (M. 14 en 16), resp. van violet/bruin in 
violet en van blauw/bruin in donkergroen; rasterdiepdruk inplaats 
van boekdruk; papier met watermerk; kroon en Arabische F. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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ININI (Fransch-Guyana, Zuid-Amenka) 
Strafportzegel van 3 F (M 9) met z w a r t e n (in plaats van 

r o o d e n ) opdruk „TERRITOIRE DE L ' ININI" 

ITALIAANSCHE KOLONIEN 
Luchtpostzege met rechts de beeltenissen van Duce en Fu l iu i , 
Imks fasces en adelaar met hakenkruis, waarboven „Due popoli 
una guerra" ( = twee volken, een oorlog), L i b i e 50 c - groen 
e n O o s t A f r i k a 1 lire - blauw 

(N R C van Zaterdag, 17 Mei 1941, \ onablad B, bW 1) 

Zaken) Kleuren rasterdiepdruk op wit papier, zonder wate 
merk, tanding 13 

4 

2 

10 1 

20 1 

20 

10 

2 1 

4 1 
Tsugitaka-Tarokoblok Daiton Niitaka-Ansanbh 

Te zamcn 2X36 ( + 18) = 90 stn, verkrijgbaar aan het hoof 
po tkantoor te Tokio, aan de afdeeling voor verzamelaars alda 
en aan nog 27 andere postkantoren 

MEXICO (Midden Amerika) 
Twee series, leder van drie (vierkante) zegels ter herinnen 

aan de verkiezing van M a n u e l A v i l a C a m a c h o tot preside 
der Republiek De zegels toonen een mannenfiguur aan het rt 
van Staat Rechts onder verticaal „1° DE DICIEMBRE", ho 
zontaal „DE 1940/ CENT / CORREO MEXICO" Kleun 
rasterdiepdruk van de „Talleres de imp de estimpiUas y valor 
Mexico' (naam van de drukkerij aan de onderzijde) 

P o s t z e g e l s 2 c - oranjerood/zwart, 5 c - groenblau 
karmijn, 10 c - donkergroen/donkerbrmn 

L u c h t p o s t z e g e l s 20 c zwart/oranjerood, 40 c - gro 
karmijn, 1 peso-violet/lila Op de luchtpostzegels is, tusschen 
woorden „ C O R R E O ' en „MEXICO" het woord „AEREO" 
gelascht 

NOORD-RHODESIA (Br , Zuid-Afrika) 
Kleurveranderingen der uitgifte 1938 
\]6 A geelbruin (was karmijnrose, M 27), 
2 d karmijnrose (was geelbruin, M 28) 
PANAMA (Midden-Amerika) 
Vijf nooduitgiften, waartoe het expressezegel M 144 en het z( 

M123 met den opdruk „CONSTITUCION / 1941 / AEREO" 
nieuwe waardeaanduidingen (opdrukmotieven 1 en 2) werden vc 
zien, terwijl de luchtpostzegels den opdruk „CONSTITUCI* 
1941" (3) ontvingen. 

7 c/10 c - oranje (M 144), opdruk motief 1, 
15 c/24 c hchtbruin (M 123), opdrukmotief 2; 
20 c - karmijn (M 7/151), opdrukmotief 3, 
50 c - rood (M 13/157), opdrukmotief 3, 
1 Balboa zwart (M 14/158), opdruk rood in opdrukmotie: 
PERAK (Br , Malaka) 
AanvuUingswaarde der uitgifte 1938/'39 met de beeltenis 

sultan Iskandar 5 f rood/zeegroen op groen 
PERU (Zuid-Amenka) 
Nooduitgiften van 5 waarden, bestaande uit een tweeregel 

zwarten opdruk „FRANQUEO/POSTAL" op de radiozegels 
de afbeelding van het nationale radiostation De zegels zijr 
steendruk der American Bank Note Co , de opdruk in boekdi 

50 c - bruingeel, 1 sol - violet 2 soles - gnjsolijf, 5 sol 
bruinrood, 10 soles - purper 

SIERRA LEONE (Br , Westkust Afrika) 
Kleurveranderingen der waarden van IJ^ en 2 pence der uitj 

1938 (njstoogstmotief) 
1J4 d - violet (was karmijnrood, M 153), 
2 d - karmijnrood (was lila, M 154) 
VENEZUELA (Noorden van Zuid-Amenka) 
Het 25 c-zegel (ruiterstandbeeld van Simon Bolivar), vermek 

blz 123, IS een reproductie -san een schilderij door Tito S 
kleurcn-staaldiepdruk der American Bank Note Company op 
papier, tanding 12 Dit 25 c-zegel verkreeg een zwarten opd 
, HABILITADO 1940" en een toesbgwaarde „VALE BS O 20' 

Serie van dne luchtpostzegels in hetzelfde motief ruiterst 
beeld van Simon Bolivar op het Bolivarplein te Caracas, daarb( 
een vliegtuig Kleuren-staaldiepdiuk der American Bank 1 
Company op wit papier, tanding 12 

XlVi c - purper, oplaag 20 000, 
70 c - rood, oplaag 100 000, 
4 Bohvares - leiblauw, oplaag 100 000 

W. G ( 

JAPAN 
Twee Nationaal Park-series, ieder van vier waarden In Formosa', 

het zuidelijkste Japansche eiland, eens een N e d e r l a n d s c h e 
factorij' — vmdt men drie nationale parken, nl van het noorden 
naar het zuiden D a l t o n , T s u g i t a k a-T a r o k o e i 
N 11 t a k a-A r i s a n In het Daitonpark verheft zich de machtige 
vulkaan K a n n o n, terwijl het Tsugitaka-Taroko park, 272990 ha 
het giootste park van Japan is en evenzeer door zijn schoo ie 
Canons en bergketens bekend is De mooiste plekken van de e 
nationale parken worden nu op postzegels aJlfbeeld De 
T s u g i t a k a-T a r o k o s e r i e omvat. 

2 Sen - bruin, rotspad Se i s u i aan de oostkust van Formosa, 
4 Sen - groen, gezicht op den berg T s u g i t a k a van den berg 

M a t s u m i n e De T s u g i t a k a volgt, in hoogte, op de 
N 111 a k a, die 3950 m hoog is 

10 Sen karmijn, kloof van T a r o k o in de buurt van de heete 
F u k o m i t z u bronnen, 

20 Sen - ultramarijn, bergketen aan den bovenloop van de 
rivier T a k k i r i 

Midden boven elk zegel prijkt het keizerlijke wapen, van rechts 
naar links leest men „DAI NIPPON TEIKOBU JUBIN" ( = Groot-
japansche Rijkspost) Waardeaanduiding links onder m Arabische-
en rechts onder m Japansche cijfers, waartusschen men leest 
„TSUGITAKA TAROKOKOKURITSU KOEN" ( = Tsugitaka-
Taroko-Naticnaalpark) Kleuren-rasterdiepdruk op wit papier, 
zonder watermerk, tanding 13J^ 13 

De D a 11 o n-N 11 t a k a-A r i s a n s e r i e bestaat uit de volgen 
de zegels. 

2 Sen - bruin, de berg D a l t o n , gezien van den berg 
K a n n o n , op den voorgrond typische flora van Formosa, 

4 Sen - groen, top van den berg N 111 a k a, den hoogsten berg 
in dit park (3950 m ) , hij doet in schoonheKi en eigenaardigheid 
met voor den F u j i-s a n onder 

10 Sen karmijn, het Boeddhistisch klooster R y o u n z e n j i 
op den berg K a n n o n , 

20 Sen gezicht van den berg Niitaka op den omhggenden 
bergketen 

De uitvoering van de zegels is overigens gelijk en gelijkvormig 
met die der Tsugitaka-Taroko-sene, het opschrift tusschen de 
waardeaanduidingen luidt hier „DAITON-NIITAKA-ARISAN 
KOKURITSU KOEN" ( = Daiton Nutaka-Ansan Nationaalpark) 

Beide series verschenen ook weer in blokvorm in een omslag De 
afmetingen bedragen 127X180 m m , voor het Tsugitaka Taroko-
blok m groen en voor het Daiton-Nutaka-Arisanblok in bruin Op
schriften boven „ J a p a n s c h e R i j k s p o s t , T s u g i t a k a-
T a r o k o - N a t i o n a a l p a r k " , onder „PARK NACIONAL 
DE / TUGITAKA TAROKO, 2601/1941", ' daaronder in het 
Japansch Drukkerij van het Departement van Bmnenlandsche 
Zaken, bij het Dalton Nntaka Ansanblok overeenkomstige op
schriften De omslag toont op de (Europeesch gesproken) vierde 
bladzijde in het midden een volksdans door inheemschen van 
Formosa Aan de bovenzijde in het Japansch „DAI NIPPON 
TEIKOKU JUBIN KITTE" ( = Grootjapansche Rijkspostzegels), 
daaronder „TAIWAN DAITON TSUGITAKA TAROKO 
NIITAKA ARISAN KOKURITSU KOEN" {- Formosa Daiton 
Tsugitaka Taroko Nntaka Arisan Nationaal park), onder de zegels 
het Romeinsche cijfer „VI" ( = zesde Nationaalpark uitgifte), daar
onder, in het Japansch „Departement van Verkeerswezen" De 
blokken, die op Formosa verkocht worden, wijken — wat opschrift 
betreft — eenigszins af van de andere Aan de binnenzijde van den 
omslag toelichtingen in de Japansche, Fransche en Engelsche talen, 
op de rugzijde „DAIKA KYIJUSLN" ( = verkoopsprijs 90 sen), 
links den naam van de drukkerij „NAIKAKU INSATSU KYOKU 
SEIZO ( = Drukkerij van het Departement van Bmnenlandsche I 
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Nederland 
er 

Overzecsche 
Gewesleii 

NEDERLAND. 
De Zomerzegels 1941. 
Gelijktijdig met het Meinummei verscheen nader nieuws over 

e Zomerzegels, in den vorm van een persbericht en van Dienst
rder H. 191 van 14 Mei, waaraan het volgende ontleend wordt. 
De Zomerzegels zullen ditmaal gedurende het tijdvak 29 Mei tot 

n met 30 September verkrijgbaar worden gesteld, met een toeslag 
oven de frankecrwaarde. welke ten goede zal komen voor de 
:lft ?an sociale doeleinden (tubercu'ose, kanker en rheumatiek

estrijding en den arbeid voor cnvolwaardigen) en voor de helft 
;r tegemoetkoming in den huldigen nood der cultureele werkers. 
De zegels zullen, ook in het verkeer met het buitenland, geldig 

ijn tot en met 31 December 1946. Zij verschijnen in vijf frankeer
■aarden: 

t SlJilA« it CtN5 

i'A\\y> cent, bruin met de beeltenis van Antonius Mathijsen 
805—1878), Nederlandsch officier van gezondheid, die zich groote 
!i dienste verwierf door de uitvinding van het gipsverband. 

''<!+2/4 cent, groen, met de beeltenis van Dr. Jan Ingenhousz 
730—1799), bekend Nederlandsch geneesheer en natuurkundige, 
e o a de ontdekking deed van het ademhalingsproces der planten. 

4 + 3 cent, rood, met de beeltenis van Aagje Deken (1741—1804), 
;derlandsch schrijfster, vooral bekend geworden door de „Historie 
,n Mej. Sara Burgerhart" en eenige andere romans in briefvorm, 
e ZIJ tezamen met Betje Wolff Bekker, met wie zij de laatste 27 
'en van haar leven samenwoonde, schreef. 
3 + 3 cent, groen, met de beeltenis van Johannes Bosboom 
!17—1891), Nederlandsch schilder, die zich vooral met zijn kerk
teneurs grooten naam verwierf. In 1851 huwde hij de bekende 
hrijfster van historische romans, mej. A. L. G. Toussaint. 
7/^+3>2 cent, wijnrood, met de beeltenis van Antony Christiaan 
inant Staring (1767—1840), Nedeilandsch dichter. Staring leefde 
n Zijn 24e jaar af op het landgoed Wildenborch bij Lochem en 
tleende aan dit landelijk milieu de stof voor vele zijner ge
Aten, waarvan ,,De hoofdige boer" en „Het vogelschieten" tot 
meest bekende behooren. 

De afmetingen der zegels zijn dezelfde als vorige jaren (beeld
grootte 21 bij 28>2 mm.). De zegels zijn in staal gegraveerd en in 
plaatdruk uitgevoerd. 

Over de beide afgebeelde medici worden enkele nadere bij
zonderheden meegedeeld in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. van 
24 Mei. 

Antonius Mathijsen werd geboren te Budel, waar in 1939 een 
commissie gelden heeft ingezameld om een gedenkteeken op te 
richten ter eering van haar grooten burger. Na een studietijd in 
het militair hospitaal te Brussel en in het rijkshospitaal te Utrecht 
werd Mathijsen in 1'834 aangesteld als officier van gezondheid. In 
1837 is hij te Giessen gepromoveerd tot doctor in de genees, heel
en verloskunde. Hij is bekend gewoiden door zijn uitvinding van 
het gipsverband, dat hij in 1851 voor het eerst in het garnizoen te 
Haarlem toepaste. 

Jan Ingenhousz promoveerde in 1752 te Leuven tot doctor in de 
genee<kunde. Hij vestigde zich als arts te Breda, later vertrok hij 
naar Londen, waar hij zich in het bijzonder toelegde op bestudee
ring van de kinderziekten en vooial op de inenting tegen de 

•pokken In 1768 begaf hij zich op uitnoodiging van keizerin Maria 
Theresia naar Weenen, w.aar de pokziekte ook in het keizerlijk 
huis veel slachtoffers had gemaakt. Met goed resultaat entte hij 
de aartshertogen Ferdinand en Maximiliaan en de aartshertogin 
Theresia in. Ingenhousz werd benoemd tot keizerhik lijfarts. Hij 
reisde naar F'oren'e om den aartshertog Leopold in te enten. 
Behalve als baanbreker voor de inenting tegen de pokken heeft hij 
groote bcteekenis «Tchad a's natuurkundige en plantenphysioloog. 
Hii is een der grond'egg;rs van de chemische plantenphysiologie 
en heeft onder andere een nieuwen eudiometer uitgevonden (toestel 
ter bepa'ing van h''t zuurstofgehalte in de lucht of ter analyse van 

■ andere gasmengsels). 
Verschenen zijn op 29 Mei: 
l/i + iVi cent bruin, 
2Ki2>4 cent groen, 
3 + 3 cent rood, 
5 + 3 cent groen, 
7 M + 3 M cent lila. 
Papier, evenals vorig jaar. met watermerk cirkeltjes horizontaal. 

V^Uen van 100 met b'ancoranden, behalve d» dubbele lijn om het 
geheele vel en het plaatnummer op den onderrand. Kamtanding 
n'AAl. 

Een merkwaardig „zegel". 
De heer J. Sonneveldt te 

Tiel toonde ons een brief, 
verzonden uit Roosendaal 
1.V41. die met een zeer 
bijzonder zegel gefrankeerd 
IS De k'eur van het zegel 
^ blauw, de waarde luidt 
13 ct., de afbeelding stelf 
\ ( or een kruis, een kerk
toren en een kerkklok, 
\ aarsch'jnlijk zal het dus 
een steunzegel voor een of 
andere katho'ieke actie 
zijn De posterijen hebben 
Cl blijkbaar genoegen mee 
genomen; de brief is zon
der Strafport besteld. Jam
mer genoeg was de afzen
der niet meer na te gaan en 
kon er dus niet nader naar 
het zegel worden geïnfor

meerd; wie van de lezers kan ons inlichten ? 

Dubbel papier. 
De heer P. Fijn van Draat te Terneuzen toonde .ons een strip 

van de 7^2 op 3 cent op dubbel papier; het papier is (evenals van 
de in Mei beschrevene) ter breedte van drie zegels dubbel. Eén 
zegel is voor driekv/art op het eind van de eerste, voor een kwart 
op het begin van de tweede papierrol gedrukt. 

In de 106e veilingHekker kwamen eveneens zegels op dubbel 
papier voor, te weten de 6 cent van de uitgifte 1924 (met water
merk, tanding 13>2 : 12K) en de 73^ cent rood van dezelfde uit
gifte, met watermerk. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Afwijkingen. 
De 3 cent Jubileum 1913 met ongetanden bovenrand (voor zoo

ver wij weten nog niet gesignaleerd) kwam voor in de 295e veiling
Van Dieten. 

Een paartje van de 7yi en 2% op i cent (rolzegels), waarvan 
een van de zegels op zijn kop stond, bleek „maakwerk" te zijn. 

Het slecht plakken van de nieuwe Nederlandsche postzegels. 
Op de vraag, of het papier en de gom van de nieuwe Neder

landsche zegels (meeuwtype, 5 tot en met 50 c.) van een mindere 
kwaliteit zijn dan van de bestaande waarden 1 tot en met 4 c. 
werd van gezaghebbende zijde geantwoord, dat èn papier èn gom 
nog steeds van dezelfde kwaliteit zijn als bij de vroegere uitgiften, 
al is de mogelijkheid niet uitgesloten dat inderdaad binnenkort 
andere soorten grondstoffen zullen moeten verwerkt worden. — 
(,.De Tijd" van 7 Mei 1941). 

NEDERLANDSCHINDIE. 
RoodeKruiszegel verschenen. 
Ter aanvulling van het vermelde op blz. 124 van het April

nummer gemelde RoodeKruiszegel van 12K cent oranje met 
opdruk 1015 et. diene, dat de opdruk in zwart is uitgevoerd; 
in den rechterbovenhoek bevindt zich een zwartomrand kruis. 
De opdruk is aangebracht op de 12 H cent oranje van 1934 met 
kamtanding WlAAlVi. 

Het zegel werd aangekondigd in Bulletin no. 16 van 28 Maart 
1941 van het Bureau van de Wereldpostvereeniging in Bern. De 
datum van uitgifte en de verkoopstermijn worden niet vermeld; 
het zegel is geldig tot en met 30 September 1941. 

Hiernevens geven wij de afbeelding van 
het op blz. 124 vermelde RoodeKruiszegel 
van 12 K c.  oranje, met zwarten opdruk 
10 f 5 c. linksonder en kruis rechts
boven. 

Nieuwe Koninginnctcckcning; nieuwe zegels van 5 en 10 cent. 

mtm^ 

•■' ' ■ • ' 

Zooals reeds met enkele woorden in het vorig 
nummer werd vermeld, is in Indië een zegel van 
10 cent rood verschenen, in dezelfde teekening 
a's die van de uitgifte van Nederland 1 April 
1940. Hierbij de afbeelding. Het zegel is in 
Indië gedrukt door de Kon. Drukkerij van 
G Kolf f & Co. te Batavia; datum van uitgifte 
nog niet bekend. De aankondiging geschiedde 
in het bovengenoemde Bulletin van de U.P.U. 
van 28 Maart 1941, de tekst luidt: 

,,Ned.Indië.  Gewone frankeerzcgels van 5 en 10 cent, ver
vaardigd door de Kon. Drukkerij van G. Kolff en Co. te Batavia. 
Het zegel van 5 cent, in het type van 1913 (cijferteekening), is 
voor'oopig in omloop gebracht op 15 October 1940." 

3 cent 1934 met bruine gom. 
Wij zagen van den heer j . Dekker te Amsterdam eenige exem

plaren van de 3 cent karbouwenserie (zonder watermerk), ge
bruikt in 1940, waarvan de gom een duidelijke bruine tint ver
toonde. 

SURINAME. 
Ook hier nieuwe Koninginneteekening ? 
Volgens een vergaderingsverslag in het Meinummer blz. VII, 2e 

kolom, zou in Suriname een serie frankeerzegels zijn verschenen in 
de teekening van de serie van Nederland van 1 April 1941. Bij 
informatie ter zake aan „Het Nedtrlandsch Postmuseum" deelde 
de Directeur ons 26 Mei mede, dat hem hieromtrent niets bekend 
was. Via het internationaal uitwijselingsbureau te Bern heeft dit 
museum deze serie nog niet ontvangen. 

'oststuWkeiL. 

NEDERLAND. 
Onverwacht verscheen een der nieuwe poststukken, n.1. de 7K c 

met betaald an woord, in het nieuwe type. Het papier 's peel 
bruin, donkerder als wij dat van onze briefkaarten gewend zijn 
De kleur van zegelindruk en tekst is gelijk aan die van de koer
seerende 7% cents postzegel, en dus veel donkerder als die vai 
de opdrukbriefkaart. 

Wij kunnen de briefkaarten van 5 cent en de enkele kaart va: 
7K cent dan ook ieder oogenblik verwachten. 

Enveloppen met ingedrukt zegel, type opdruk, zijn op meerder 
plaatsen uitverkocht en bijv. in Utrecht wordt de voorraad nie 
meer aangevuld, zoodat ook de nieuwe enveloppe zich wel nie 
lang meer zal laten wachten. 

Rest nog het postblad, waarover ons nog niets bekend is. 
In het vorige nummer stond een ingezonden stuk van G. ^ 

Het is begrijpelijk, dat ik het met de tekst hiervan grootendee 
eens ben, daar de ervaringen van den inzender dezelfde zijn, a 
die, welke ik opdeed. 

Voor één opmerking echter geldt dit niet, n.1. voor die ov( 
de briefkaart met de beeltenis van de koningin van April 194( 
Deze briefkaart is, voor zoover mij althans bekend, niet vei 
schenen. Een extra informatie daaromtrent bij het hoofdbestut 
der P.T.T. bevestigde dit nogmaals. Wellicht dat de kaart w 
gedrukt is (welke kaart, er zijn immers 4 mogelijkheden, of bedoe 
G. V. alle kaarten ?), maar P.T.T. verzekerde mij, dat géén kaa 
aan de loketten verstrekt is en wij kunnen dus niet van ee 
emissie spreken, hoogstens van kaarten, die door de omstandig 
heden niet uitgegeven zijn. Hoe een verzamelaar een dcrgelij 
stuk in zijn bezit kan krijgen, is mij een raadsel. 

Den heer A. J. Vermeulen te Utrecht dank voor de snelle toi 
zending van de nieuwe kaart. 

clindea 
ö 

De Mededeelingen P.T.T. no. 21 van 28 Mei 1941 bevatten o.; 
Met ingang van 1 Juni 1941 zal het hulpkantoor te Ugcheli 
v'rden omgezet in een postagentschap, dat den naam zal drage 
A p e I d o o r nU g e h e l e n . 

Van den heer H. Meyer ontvingen wij een enveloppe van Utrfec. 
naar Deventer verzonden, waarvan het 7 ^ cent opdrukzeg 
vernietigd is met den baarfrankeeringstempel in zwarten in 
Urrecht Station 3 II 1914, links hiervan klauwende leeuw 
N E D E R L A N D / I K cent. 

OORLOGSVARIA. 
Een aangeteekend drukwerk uit Moskou naar Rijswijk Z H. ve 

toonde als censormerk een groote A waarnaast iets lager een kleii 
b in cirkel. Ook op een aangeteekenden brief 12.V.41 uit Kuop 
(Finland) naar Haarlem kwam dit merk in rooden inkt voor, b 
nevens een violet dubbelringstempel, in het midden de Finse, 
leeuw en omschrift TARKASTETTU' 'GRANSKAT 93. 

Een brief 2.1.41 uit Stockholm naar Tiel verzonden, arriveer 
23.5.41 en heeft waarschijnlijk de reis om de wereld via Ruslan 
Japan en Amerika gemaakt. De brief was na opening gesloten m 
een Britsch wit etiket overdrukt in zwart P.C. 90 / OPENED B^ 
EXAMINER 3917. Een dergelijke biief 17.4.41 uit Stockholm w 
slechts 8 dagen onderweg en door den Duitschen censor nagezi 
en gesloten met de bekende witte strook, zwart bedrukt: Geöff: 
en cirkelstempel; Oberkommando der Wehrmachtb, waaro 
rood cirkelstempel met het zelfde omschrift en Briefstemj 
onderin. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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Een Clipperbrief 4 Dec. 1940 uit Washington D. C. naar Tiel 
erzonden was, na censureering met een dergelijk etiket beplakt 
'aarover Ae in cirkel in zwarten inkt. 

Op een veldpostbrief met briefstempel „Kriegsmarine Verpfle-
ungsamt des Marinebefehlshabers in den Niederlanden" 2.10.40 
aar Tiel, kwam de reeds gemelde z.g. stomme machinestempel K 
iet 4 golflijnen voor, waarbij het datumcijfer 2 een kwartslag naar 
nks is omgetuimeld en dus reeds de vierde variëteit van dezen 
empel is. 
Op een aangeteekenden brief van Reggio Emilia naar Rijswijk 

ie zoowel door de Duitsche als door de Italiaansche censuur ge
pend was, kwam een strookje voor, zwart bedrukt „ V E R I F I C A T O 
ER CENSURA", waarop echter met inkt geschreven was: 
Aperta per Errore, non Censurata". 
Een brief 18.4.41 uit Rapallo naar Heemstede vertoonde een 

;lfde censuurstrook waarover violette dubbelringstempels UFFICIO 
Il CENSURA . SALERNO verder een groot cijfer 7 in cirkel 

kleinere roode omlijste cijfers 5317 en 3227. 
Op een drukwerk 1.111.41 uit Budapest naar Santpoort gezonden 

wam op de achterzijde een rood cirkel machinestempel tusschen 
lijnen voor: Oberkommando der Wehrmacht Geprüft, verder 2 

jferstempeltjes 842 en 6769. 
Wij danken de beeren J. van Bemmel, dr. A. M. Benders, 

[. Gabriels, W. Mertens, H. Meyer en J. Sonneveldt voor hunne 
richtgeving. J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 350 III. Reeds in Juli 1940 of eerder werden datum-
1 waardestempel vernieuwd, hetgeen vooral duidelijk zichtbaar is 
n de letters R. 
Machine 367 V. Stempelt reeds eenige maanden met nieuwe 
zenders- en reclamecliché; tusschen de stempels: NEDER-
ANDSCHE / CELLGLAS SIDAC / MAATSCHAPPIJ / N.V. / 
TRECHT, en links: TRANSPARANT PAPIER / SIDAC / MERK 
Cellophane / GED. MERK / H E T ORIGINELLE PRODUCT. 
Machine 778 II-III. De reeds eerder gemelde reclame Potter's 

inia blijkt nog voorafgegaan te zijn door afdrukken als type I, 
ich zonder telnummer ( = type II). 
Machine 1032 II. Stempelt ook zonder reclame links. 
Machine 1066. Jan. 1941 - C4xg - Amsterdam, N.V. Ned. 

ucifershandelmü. Tusschen de stempels: N.V. NEDLUHAMIJ / 
'h J. W. ATTEMA & Co. 
Machine 1084. Jan- 1941 - C3xg - Leiden. Tusschen de stempels: 
.V. SATETFABRIEKEN / P. GLOS / & / LEEMBRUGGEN / 
N N O 1766. 
Machine 1108. Jan. 1941 - C4xg - Amsterdam, N.V. Papier-

•oothandel v/h Gebr. Cats. Tusschen de stempels: N V. / Cats / 
APIER / AMSTERDAM; links: Cats / FABRIKANTEN / VAN 
PARAFFINE PAPIER. 
Machine 1116 De in het vorig Maandblad achter dit nummer 

irmelde tekst behoort bij machinenummer 1118, model C3Azxg. 
r. 1116 is model C4xg, sinds Dec. 1940 in gebruik te 's-Graven-
ige. Tusschen de stempels: DYCKERHOFF's CEMENT H A N -
ELMAATSCHAPPIJ N.V. / POSTBUS 156. 
Machine 1119. Jan. 1941 - C3xg - Tilburg. Tusschen de stem-

:ls een weefraam, waarop de naam WED. J. B. VINKS N.V. / 
ILBURG. 
Machine 1121. Jan. 1941 - C3Axg - Enschede. Tusschen de 

empels in ovaal een paard en een hoef ijzer, waaroverheen: N.V. 
LEIJ TER KUILE / PAARDEHAARWEVERIJ / NAAIGAREN-
ABRIEK. 
Machine 1124. Jan 1941 - C3xg - Rotterdam. Tusschen de 

empels: PELT & HOOYKAAS N.V. / H O U T H A N D E L 
LTONA N.V. Links: NATUURSTEEN / (abf. steenblok in een 
kei) / PELT & HOOLKAAS N.V. / ROTTERDAM. 

Tirdsdiriften 
Catalogi, eng. 

PHILATELISTISCHE LEESTAFEL. 
Ons bereikten inmiddels nog eenige andere buitenlandsche 

bladen, wier inhoud echter slechts voor zoo weinigen leesbaar zal 
zijn, dat wij derhalve meenen, van een regelmatige opsomming der 
daarin voorkomende artikelen te mogen afzien. Wij zullen alleen 
af en toe vermelden, wat ons zeer belangrijk schijnt. Genoemde 
bladen zijn: 

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (Kopenhagen) afgekort: N.F.T. 
Jugoslovenski Filatelista (Belgrado) afgekort: J. F. 
ikrvatski Filatelisticki Vjesnik (Zagreb) afgekort: H.F.V. 
N.F.T. bevat in haar nrs. 2, 3 en 4 van den loopenden jaargang 

een belangrijk artikel over: ,,Drammens Bypost" ( = stadpost) als
mede een artikelenreeks over: „Danmarks Helsager" ( = poststuk
ken), eveneens in nr. 2 begonnen en nog niet beëindigd. 

J. F. bevat van nr. 1 (loopenden jaargang) af een zeer uitgebreid 
artikel van den bekenden Yougoslavischen philatelist E. D e r o c c o, 
getiteld: „De eerste postzegels der algemeene uitgifte voor het 
koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen". Wij kunnen het 
slechts betreuren, dat wij niets van de ongetwijfeld belangrijke be
schouwingen van den heer Derocco kunnen lezen. Van genoemden 
philatelist verschenen reeds eerder: 

„Geschiedenis der postzegels van Servië" (in het Servisch en 
Duitsch); 

.,De Poststempels van Servië 1840—1921" (in het Duitsch). 
H.F.V. is helaas geheel ontoegankelijk voor ons. Het blad is het 

orgaan van den Kroatischen Phiiatelistenbond en zoojuist zijn 
tweeden jaargang ingegaan. 

Voorts bereikte ons het „Economisch Technisch Tijdschrift" 
(Maastricht) waarvan het Meinummer 1941 een zeer lezenswaardig 
artikel bevat over: „Krachtbronnen in het Postzegelalbum" door 
W. H. Wolff en verlucht met een montage van niet minder dan 
26 cliché's. Mogen wij den schrijver er op wijzen, dat cliché nr. 5 
g e e n postzegel is !? 

Tenslotte komen wii vanzelfsprekend regelmatig in het bezit van 
het ..P.T.T.-Nieuws" ('s-Gravenhaae), dat nu en dan ook bijdragen 
op philatelistisch gebied bevat. Wij lazen met genoegen het artikel 
,.Er was eens " van C. C. van Rossem (Februarinr. 1941). In 
dit artikel vertelt de schrijver het één en ander van de postdiensten 
in de oudheid in Arabië, Vóór- en Centraal Azië en China. Voorts 
in het Meinummer een zeer interessant artikel van den heer 
A. Weissenbruch over: ..Herinneringen aan de Chineesche Post", 
dat iedeten philatelist ter lezing aanbevo'en wordt. 

HEKKER - PRIJSCOURANT NEDERLAND EN 
KOLONIEN - 1941. 

Uitgave van Hekker's Postzegelhandel, C. V. Amsterdam C. 
Prijs: 40 cent, voor cliënten der firma gratis. 

Wij ontvingen den 3 e n d r u k der uitgave 1941. Een zoowel 
uiterlijk als innerlijk welverzorgd boekje, dat bovendien buiten
gewoon overzichtelijk is, mede omdat de firma niet uitweidt over 
alle mogelijke en onmogelijke bijkomstigheden, die o.i. ook niet in 
een prijscourant thuis hooren. En het belangrijkste, de prijzen ?, 
zult U vragen. Vanzelfsprekend hier en daar fantastisch. Wij 
konden niet na'aten dezen derden druk eens te vergelijken met de 
uitgave 1938/39 en constateerden daarbij meerdere prijsverhoogin-
gen van ruim 400 pet. Wii kunnen den verzamelaars slechts aan
raden, kennis met dit boekje te maken, dat zich hoe langer hoe 
meer inburgert, temeer, daar de zgn. Handelaarscatalogus niets van 
zich laat hooren. 

OESTERREICH 1850—1918, DOOR Dr. VIKTOR WEINERT. 
Uitgave van: Donaupost-Verlag, Bratislava (Slovakije); 

Prijs: 3 internationale antwoordcoupons, momenteel dus 45 cent. 
In Januari 1921 verscheen de Donaupost-Katalog, die toentertijd 

gioot opzien baarde en overal grootc waai deering ondervond. Dat 
verdiende hij ook volkomen, want een ware schat van gegevens 

VOOR POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIËTEN 
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over de oude Oo'"tenrijkschHongaarsche monarchie en de staten, 
die daaruit nä den wereldoorlog waren ontstaan, kwam er in voor. 
Heden, na 20 jaar_ verscheen daarvan een nieuwe druk, die uit
sluitefid de zegels van het oude keizerrijk Oostenrijk behandelt. 
Het is een soort catalogushandboek van 63 pagina's met 150 
cliché's. Druk, vorm en opzet doen direct aan zijn voorganger van 
1921 denken, terwijl de inhoud even gedegen is. De philatelistische 
wetenschap heeft echter sedertdi. n niet stilgestaan, vandaar dat tal 
van nieuwe vondsten besproken en nader toegelicht worden. En 
deze bespreking is in goede handen, want dr. Weinert is een 
kenner der oude OostenrijkschHongaarsche monarchie. Wij 
feliciteeren den schrijver met dezen arbeid en wenschen den cata
logus in handen van lederen speciaalverzamelaar van Oostenrijk. 
Wij zien reikhalzend uit naar soortgelijke bewerkingen van Oosten
rijk nä 1918, de Oostenrijksche Levant, Veldpost, Hongarije, 
TsjechoSlovakije en het nieuwe Slovakije, over wier eventueel 
verschijnen in het voorwoord iets gezegd wordt. Als zij zoo worden 
als deze nieuwe DonaupostCatalogus, dan is hun reeds bij voor
baat succes verzekerd. 

BEROEMDE ZEEVAARDERS EN ONTDEKKINGS

REIZIGERS OP POSTZEGELS, 
door M. J. van HeerdtKolff, Baarn, 2e vermeerderde druk. 

Van bovengenoemd boekje, een historische studie aan de hand 
van postzegels, die eerst als artikelenreeks in het Maandblad 
1938/39 verscheen en kort daarna als overdruk, ligt de tweede 
vermeerderde druk voor ons. Het is nu een boekje van 48 pagina's 
met ruim 70 cliché's in een gewijzigd en daardoor handiger for
maat. Maar ook innerlijk is er één en ander gewijzigd, resp. ver
meerderd. We treffen nieuwe hoofdstukken aan over Hendrik 
den Zeevaarder, de la Pérouse, Caillé, Binger, Amundsen en Bird, 
terwijl tevens twee hoofdstukken zijn toegevoegd over de 
ZeppelinNoordpoolvlucht, de Russische Noordpoolvluchten en 
expedities met ijsbrekers. Het geheel ziet er keurig verzorgd uit, 
zooals wij dit van onzen Maandbladdrukker gewend zijn. Wij 
feliciteeren de schrijfster, die voor de Maandbladlezers lang geen 
onbekende is, met dezen 2en druk en wenschen haar veel succes. 
Gegadigden verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende 
advertentie. K. E. K. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND. 
door JAN POULIE. 

XVIII. 
Letland nr. 63 t.m. 66. 

In Augustus 1920 verscheen nog een derde serie weldadigheids

zegels met toeslag ten gunste van het Roode Kruis. 
De waarden, teekening en kleuren zijn gelijk aan de zegels nr. 55 
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Afb. 126. 

t.m. 58. De zegels van deze achttiende Letsche uitgifte zijn getani 
11K. Deze uitgifte is gedrukt op de blanco achterzijde van no 
niet voltooide 5 Roebelbiljetten van de Rigasche Arbeiders 
Soldatenraad. (zie afb. 67 Letland XI). Bij het bedrukken de 
achterzijde van deze aan één zijde voltooide biljetten is er gee 
acht op geslagen, dat de vellen van deze biljetten op dezelfde wijz 
werden bedrukt. Tengevolge hiervan vertoont een deel der oplag 
de tekst aan de bedrukte zijde van boven naar beneden (afb. 12( 
en een ander deel van beneden naar boven (afb. 127). 
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Watermerk: omlijnde zesstralige ster. 
Het papier is tamelijk stevig. Zegels op dunner papier zijn nis 

bekend. 
Op blokken van 8 of 12 zegels kan aan de achterzijde een vo 

ledig bankbiljet voorkomen. 
De oplage van deze derde Letsche weldadigheidsuitgifte b< 

draagt ca. 178.000 stuks voor de kap. waarden en ca. 150.000 stul 
voor het 1 rbl. zegel. Later, in Mei 1921 zijn van deze uitgifte ci 
8000 stuks overdrukt. Er bestaan dus ca. 170.000 resp. ca. 142.0C 
stuks zonder opdruk. 

De zegels van deze uitgifte bestaan niet ongetand. 
Zegels met spiegeldruk („Abklatsch") van het middenstuk, vine 

men bij de 20 kap. dezer uitgifte. 

EIGENAARDIGE ZEGELS VAN OOSTENRIJK 
UIT DEN TIJD NA DEN WERELDOORLOG. 

door K. E. KÖNIG. 
(Vervolg van blz. 172). 

II — BEVRIJDINGSZEGELS 
A — BURGENLAND 

Burgenland, WestHongarije, Leith; 
banaat of Lajtabänsäg is het westeli; 
gedeelte van het voormalige koninkrij 
Hongarije, dat bij den vrede va 
Trianon aan het al te misdeelde Oosten 
rijk moest worden afgestaan. Een tijc 
lang leidde het een afzonderlijk bestaa 
— de Hongaarsche troepen hadden h( 
gebied ontruimd, de Oostenrijkers no 
niet bezet — en wij verzamelaars wei 
den toen verrast met tallooze fraaie 
minder fraaie zegels. Toen de Ooster 
rijksche troepen eindelijk Burgenlan 
bezetten, meenden eenige vaderland: 
lievende personen, ahas philatelistiscl 
speculanten, deze bevrijding door ui 
gifte van een serie postzegels a; 
de vergetelheid te moeten ontrukke 

Afb. 21. 

HOLLAND'S EERSTE FIRMA — VAN DIETEN 
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INKRIMPING VAN ONS MAANDBLAD. 
Met ingang van 1 Juni 1941 trad voor de in Nederland ver
lijnende tijdschriften een regeling van het papierverbruik in 
rking. 
Aan de hand van deze regeling mag de omvang van ons Maand
,d voortaan slechts bedragen 24,9 blzn. tekst en 11,5 bladzijden 
^ertenties, te zamen dus 34,6 blzn., den omslag hierbij inbegrepen, 
■n mag dezen omvang — rekening houdende met het technisch 
)gelijke — naar boven afronden, wat beteekent, dat ons Maand
d, den omslag inbegrepen, een omvang mag hebben van ten 
agste 40 bladzijden. Daar de plaatsruimte voor advertenties niet 
Dep rkt, blijven voor de philatelistische en vereenigingsgedeelten 
len maximum 28,5 bladzijden tekst over. 
n verband met deze berekening hebben de tioofdredactie en de 
ninistratie zich genoodzaakt gezien eenige maatregelen te nemen, 

— eenerzijds — de voorschriften van Overheidswege stipt na te 
nen en — anderzijds — de belangen van lezers en vereenigingen 
) goed mogelijk te dienen. 
J^at het p h i l a t e l i s t i s c h g e d e e l t e betreft moest de 
jfdredacteur de plaatsruimten, welke ter beschikkin'; stonden 
1 de redacteuren^ begrenzen. Directe gevolgen hiervan zullen 
. zijn, dat —■ wellicht — de rubriek ,.V(..or 40 jaar" moet ver
len; dat de „PortretGalerij" tot maximum twee kolommen 
rdt beperkt; dat „Groepsvoorstellingcu ' niet meer kunnen 
rden besproken; dat — voorloopig — irgizonden stukkei' niet 
rden opgenomen en dat de philatelistisch' bijdragen over ,,Ue 
itzegels van Letland" door Jan Poulie, ovei „Eigenaardige zegels 
1 Oostenrijk uit den tijd na den werelaoorlog" door E. König 

over „Oorlogszegels, uitgegeven sinds het bestaan van den 
itzegel" door mevrouw M. J. baronesse van HeerdtKolff in 
iner stukken over geruimer tijd zul'. ;n worden gepubliceerd 
dere artikelen van philatelistischwetenschappelijken aard, die 
ds lang in portefeuille waren, moeten worden opgeschort, tot 
^engenoemde artikelen zijn afgewerkt. 
57at het v e r e e n i g i n g s g e d e e l t ' i i : 3 n g a a t : c'it mo^t 
rden beperkt tot maximum 12 bladzijden. De vereenigings
retarissen dienen de grootst mogelijke beperkingen in plaats
mten te betrachten en — om de gedachte te bepalen — deze 
jrengen tot maximum 2/3 van die, welke in het Meinummer 1941 
rden ingenomen. Doen zij dit niet, en worden hun vereenigings
slagen te lang bevonden, dan wordt slechts het allernood
:elijkste vereenigingsnieuws (candidaatleden, nieuwe leden, adres
■anderingen, vergaderingsdata e.d.) opgenomen en het eigenlijke 
slag onherroepelijk aan den steller teruggezonden ter inkrimping 
de voorgeschreven maat. 

De Overheid zal niet schromen de strengste maatregelen 
en overtreding van de voorschriften omtrent regeling van het 
Merverbruik voor periodieken te nemen; hoofdredactie noch 
ninistratie wenschen zich, ter wille van de welbespraaktheid der 
eenigingssecretarissen, aan eenig risico voor ons Maandblad of 
)r hun personen bloot te stellen. Zij doen mitsdien een dringend 
oep op de medewerking van alle redacteuren, alle vaste mede
rkers en alle vereenigingssecretarissen, om onder de gegeven 
standigheden ons Maandblad zoo goed mogelijk, binnen de voor
chreven beperkingen, te blijven dienen. 

De Hoofdredacteur: W. G. DE BAS. 
De Administrateur: L. J. J. SMEULDERS. 

Jtrecht, 
, 1 Juni 1941. 

en, N.Br. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PHILATELISTENDAG 1941 OP 30 AUGUSTUS. 
Dm leeraren en onderwijzers in do gelegenheid te stellen den 32en 
derlandschen philatelistendag 1941 te Amsterdam bij te wonen, 
:ft het bondsbestuur besloten den datum van 6 September op 

Zaterdag, 30 Augustus 
vervroegen. De Bondssecretaris, 
Jtrecht, 23 Mei 1941. W. G. DE BAS. 

In Memoriam 

P. JORISSEN P. C.zn. 

Op 9 Mei verloren wij ons medebestuurslid P. Jorissen 
P. C.zn. Door eigen treurige omstandigheden was het mij 
onmogelijk toen te zeggen, hoezeer dat verlies ons getroffen 
heeft. 

Wij missen in hem den immer bezadigden, immer met zijn 
weldoordachte adviezen gereed staanden bestuurder. 

Doch tevens den hartelijken vriend, die altijd oprecht 
deelnam in het wel en wee van ons allen. 

Steeds was hij op zijn post, waar het gold de Bonds
belangen te behartigen, waarbij hem ook zijn langjarige en 
degelijk gefundeerde philatelistische kennis ten dienste stond. 
Dit laatste was ook van gioot belang bij zijn functie als 
Hoofd van den Keuringsdienst, een ambt dat hij, wat bij hem 
niet te verwonderen valt, met groote nauwgezetheid waar
nam en waarmede hij vele verzamelaars aan zich verplicht 
heeft. 

In vele opzichten laat hij een ledige plaats bij ons achter. 
Moge het voor zijne nabestaanden een troost zijn, dat hij 

zoowel bij het Bondsbestuur als bij den Bond nog lang in 
dankbare herinnering zal voortleven. 

De voorzitter van den Bond 
H. C. VALKEMA BLOUW. 

Oosterbeek, 31 Mei 1941. 

GEWIJZIGDE BONDSSTATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT. 

Ten gevolge van de inkrimping van ons Maandblad in het alge
meen en van het vereenigingsgedceke in het bijzonder door de 
regeling van het papierverbruik voor tijdschriften van Overheids
wege zullen — ter besparing van plaatsruimte — de gewijzigde 
bondsstatuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement van den 
Bond, waarop de wettelijk vereischte goedkeuring werd ontvangen, 
niet in ons Maandblad worden afgediukt. Zij zullen — in boekvorm 
en in meerdere exemplaren — tijdig aan de besturen der bij dea 
Bond aangesloten vereenigingen worden toegezonden. 

De Bondssecretaris, 
Utrecht, 1 Juni 1941. W. G. DE BAS. 

HOOFD VAJ^ DEN BONDSKEURINGSDIENST. 
Het bondsbestuur heeft, ter vervulling van de vacature van hoofd 

van den bondskeuringsdienst, ontstaan door het overlijden van den 
heer P. J o r i s s e n P.C.zn., met algemeene stemmen tot diens 
opvolger benoemd den heer P. J. v a n H a r d e r w ij k, Cornelis 
Houtmanstraat 13 te 'sGravenhage; postrekening 10779, 'sGraven
hage; voor aangeteekende zendingen op het adres tevens te ver
melden: „Bijkantoor Laan van N. O. Indië". 

De Bondssecretaris, 
Utrecht, 23 Mei 1941. W. G. DE BAS. 

DE BONDSTANDINGMETERS. 
Een lid van een der bij den Bond aangesloten vereenigingen 

noemt de bondstandingmeters „ o n b e t r o u w b a a r." Hij maakt 
op de teekening van den heer Becking geen aanmerking, maar wel 
op het materiaal, waarvan de tandingmeters gemaakt zijn. „Papier 
blijft toch niet constant". Hij heeft met deskundigen deze kwestie 
opgenomen en men is tot de conclusie gekomen, dat een dubbele 
aluminium plaat voor de practijk aan de hoogst te stellen eischen 
beantwoordt. De firma Enschede en Zonen te Haarlem zou even
tueel tandingmeters van dit materiaal kunnen maken. . . . " 

De geschiedenis van de bondstandingmeters is omschreven in de 
bondsbestuursverslagen in ons Maandblad op de blzn: II / Juli 1938; 
1/September 1938; Il / Maart 1939; I / Mei 1939 en I / Juni 1939. 
Daaruit blijkt zonneklaar: 

Ie. dat de heer B e c k i n g met de vervaardiging van de bonds
tandingmeters n i e t s t e m a k e n h e e f t ; 

2e. dat deze met de uiterste nauwkeurigheid, d o o r d e f i r m a 
E n s c h e d e & Z n . t e H a a r l e m z i j n v e r v a a r d i g d ; 
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3e. dat de keuze van het materiaal, waaruit zij zijn vervaardigd, 
n a z e e r n a u w k e u r i g e p r o e f n e m i n g d o o r e en 
bij u i t s t e k d e s k u n d i g e (Dr. P. H. v a n G i t t e r t , 
Conservator aan het physisch laboratorium der Rijksuniversiteit 
te Utrecht) is geschied; 

Ook hier is de critiek weer makkelijker dan de daad. De kritikus 
is waarschijnlijk e e n s l a g a c h t e r geweest en heeft 
„ v r o e g e r e " — thans uitverkochte — bondstandingmeters be
critiseert. 

Dr. P. H. van Gittert schrijft ons, naar aanleiding van bedoelde 
kritiek, d.d. 7 Mei 1941 het volgende: 

„In de eerste plaats vergeet de persoon in kwestie, dat de 
p o s t z e g e l s o o k v a n p a p i e r gemaakt zijn, en dus ook 
niet constant blijven. Daarom is het gewenscht de tandingmeters 
van h e t z e l f d e m a t e r i a a l te maken als de postzegels, dus 
van papier. Dan zullen de veranderingen ongeveer gelijk zijn, en 
dus niet gemeten worden. De tandingmeter van metaal maken is, 
afgezien van de vraag of het mogelijk is, op het oogenblik daarvoor 
de beschikking over het metaal te krijgen, b e s l i s t af t e 
r a d e n , daar dan de tandingmeter w e l en de postzegels n i e t 

constant waren. Dit is de reden geweest, dat indertijd de com
missie voor de tandingmeters de vervaardiging van papier aan
bevolen heeft. 

In de tweede plaats zijn de veranderingen zeer gering, zoodat 
men er zich niet over behoeft ongerust te maken. Het ergste is 
het zwellen van de papiervezel door vocht. Nu heb ik indertijd 
nagemeten, dat overgang van volmaakt droge lucht tot volmaakt 
vochtige lucht, dus een overgang, die in de praktijk nooit voor
komt, een verschil in tanding geeft van hoogstens 1/8 tand (o.a. 
gemeten aan Ned. Jub. 1913). Voor de meeste zegels is dit veel 
minder. Waar men als regel nooit verder gaat dan 1/4 tand, en de 
meter ook niet verder loopt, is dit verschil dus te negeeren. 

Het materiaal van den tegenwoordigen tandingmeter heb ik deze 
week doorgemeten. Dit verandert hoogstens met 0,5 "/o, wat dus 
bij tanding 10 met 0.05 tand en bij tanding 20 met 0,10 tand 
overeenkomt. De verandering van de aanwijzing van de tanding
meter is dus, als de postzegels zelf niet zouden uitzetten, hoogstens 
1/10 tand; nu de zegels zelf mee veranderen nog minder (nl. het 
verschil der beide veranderingen). 

Er is dus m.i. geen enkele aanleiding, om tot een ander materiaal 
over te gaan. 

In de hoop U hiermede van dienst geweest te zijn 
Met de meeste hoogachting 
Dr. P. H. VAN GITTERT". 

■^ij danken dr. P. H. v a n G i t t e r t voor zijn uitvoerige 
zakelijke, deskundige inlichtingen en besluiten dit betoog met de 
herinnering aan ons oudvaderlandsche spreekwoord, dat de beste 
stuurlui nog steeds aan wal staan. 

Utrecht, 1 Juni 1941. 
De Bondssecretaris, 

W. G. DE BAS. 
Bondsinformatiebureau. 

Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 
verstrekt (s.v.p. postzegei vo^ ' latwoord insluiten). 
J Bijlsma, onderwijV.r, Dardtschelaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U. S. A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Bi jssel. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam; 

thans vertrokken naar Beinheim (Duitschland). 
J. S. G. Loncke, Gopernicusstraat 52, Den Haag. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 8, Rijswijk (Z.H.). 
A. A. Gox, van Welderenstraat 76, Nijmegen. 

De beheerd,"", 
J. A. KASTETN 

Koninginneweg 192, Amsterdan Z 

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

Nieuwe leden, ingaande 1 Juli 1941. 
Zie de 11 candidaatleden in het Meinummer. 
In dezelfde volgorde genummerd van 1004 tot en met 1014. 

Aanmeldingen. 
1015. mr. W. E. Monod de Froidc^ille, MInervalaan 76 II, Amstc 

damZ. (Oud lid). 
1016. W. Mulder, Hoofdstraat 136, Apeldoorn. (V.). 

Adreswijzigingen. 
719. M. G. Hesterman, Albrecht Durerstraat 33 I, Amsterdam
620. G. J. Bonnet, Juliana v. Stolberglaan 22, Alkmaar. Tel. 33C 
596. K. Las van Bennekom, Grocst 53a, Hilversum. 
996. E. Kann, Jan Steenlaan 56, Naarden. 
404. J. G. E. van Beusekom, Ned.Indië. 
216. J. Boesman, Van Blankenbuigstraat 58, Den Haag. 
994. P. David, Willem Bilderdijklaan 22, Bussum. Tel.3697, gi 

226481. 
234. D. S. de Rijke, Toulonschelaan 17, Dordrecht. 

Afgevoerd. 
79. N. Drukker; 203. mevr. G. PetTijken; 247. W. Thie 

236. H. J. Zwaardemaker. 
Overleden. 

815. P. Jorissen P. C.zn.; 788. A. J. Th. Kok; 95. dr. A. H. van d 
Berg. 

Verbetering. 
674. ir. J. Klaarenbeek, Tut. Noltheniuslaan 24, Apeldoorn. 

204. ir. H. Salomonson, Vivienstraat 98, Den Haag. 
3. G. H. Vedder Ghristiaanse, Hoogewoerd 33a, Leiden. 

Mededeelingen van het Secretariaat. 
I. Aan de agenda voor de alg. verg. moet worden toegevoegd 
a. Toelichting op voorstel Voorschoten; (punt 8). 
In haar schrijven van 22 Januari 1941 heeft de afdeeling Voi 

schoten zich tot uw bestuur gewend met het verzoek op de agen 
der a.s. jaarvergadering te willen plaatsen een zestal punten al. 
ten doel hebbende het onttrekken van valsche zegels aan 
circulatie. Uw bestuur heeft in bovenaangehaald schrijven gemee 
dit zeer urgente onderwerp voor directe behandehng uit te moet 
stellen, opdat dir. Verkoop kan nagaan, in hoeverre door wijzigi 
in het Reglement Verkoop, een en ander te verwezenlijken z 
zijn. Met het oog op het bepaalde in art. 38 van het huishoude 
reglement, verzoekt de afd. Voorschoten het voorstel op de ager 
te plaatsen, omdat anders weer een jaar verloren gaat, alvori 
deze questie in een jaarvergadering kan behandeld worden. 

De afdeeling Voorschoten is met veel philatelisten van meenii 
dat wetswijziging noodzakelijk is; dat alleen al zeer groote prev( 
tieve werking hiervan zoude uitgaan. Een behandeling op de 
verg. zal dit voordeel hebben, dat dit onderwerp van verschiller 
kanten zal worden bekeken, wellicht zullen enkele aanwijzin; 
gegeven worden, welke uw bestuur in het oplossen dezer que: 
van dienst kunnen zijn. Tevens zal de openbare behandeling z 
zeker de volle aandacht van het bondsbestuur hebben, waardi 
de behandeling wellicht zal kunnen worden bespoedigd. 

b. Punt 8 a. (Voorstel Voorschoten). 
De algemeene vergadering noodigi het bestuur uit, in afwacht 

van de reglementsherziening, de alg. verg. in het eerste kwart 
van het kalenderjaar uit te schrijven. 

Toelichting. In de alg. verg. in 1940 gehouden is reeds 
voorstel van gelijke strekking in behandeling genomen. Het besti 
heeft toen als overgangsmaatregel toegezegd, de volgende algemei 
vergadering in het eerste halfjaar te zullen uitschrijven. Het ko 
de afdeeling Voorschoten niet gewenscht voor in den zomer t 
jaarvergadering te houden, waarin de punten, genoemd in art. 
van het H. R. behandeld moeten worden. Gebleken is hovend 
dat het zeer wel mogelijk is, reeds in 1 of 2 maanden na . 
afsluiten der boeken gereed te hebben, hetgeen ook door 
bestuur op de vergadering in 1940 is toegegeven. 

II. Van de verhandeling over de Echtheidskenmerken der emi: 
1859 en 1864—1865 van Hambuig, welke verhandeling in 
jaarboekje 1941 is opgenomen, zijn ten behoeve der leden, 
100tal exemplaren afzonderlijk gedrukt. De prijs is ƒ0 .50 
exemplaar. Door storting of overschrijving van ƒ 0.50 op i 
rekening 6723 van C. M. Donck te Hilversum wordt een exempl 
toegezonden. 

Mededeelingen directeur afdeeling Verkoop (Rondzending). 
Met het oog op den komenden vacantietijd zullen in Juli 

minder en in Augustus a.s. geen nieuwe zendingen uitgaan. 
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;ptember worden de rondzendingen op de gewone wijze hervat 
Nieuwe boekjes kunnen te allen tijde aan den directeur worden 

)egezonden 
Afdeehng Amsterdam. 

Verslag van de gewone vergadering op Woensdag 16 April 1941 
oen de voorzitter Keiser om acht uur 's avonds ons een har
lijk welkom had geheeten, begon hij met een voorstel in te dienen 
n de vergaderingen in den vervolge om half acht te laten 
igmnen, welk voorstel door alle aanwezigen werd goedgekeurd 
. aangenomen Het Maandblad gaf wederom aanleiding tot de 
>odige opmerkingen en eenige nieuwtjes werden vertoond alsmede 
n drukafwijking in het 10 ets zegel van het laatste Koningmne
pe, door ir Boon meegebracht De notulen werden daarna goed
keurd en gearresteerd, terwijl de heer Talma Stheeman met 
jcmeene stemmen als lid werd aangenomen Daar er behalve 
nige verhinderingsberichten verder geen ingekomen stukken 
iren werd overgegaan tot de voordracht van den heer J Poulie 
er „Verva'schingen en echte postzegels" De heer Poulie begon 
;t te laten rondgaan een aantal cartons, waarop naast elkaar 
i te en valsche zegels waren geplakt, doch niet m een bepaalde 
Igorde, zoodat den leden te raden werd gegeven, welke zegel 
i t en welke valsch was Velen konden toen weer eens merken 
e goed sommige vervalschers hun werk verstaan, want een ieder 
>tst zijn meening op een papiertje schrijven Dat een en ander 
el aanleiding gaf tot discu sie, valt met te verwonderen Het 
rd een zeer leerzaam betoog, wat den heer Pouue nadat een 
Itr zijn keus gedaan had, vertelde, waarvan een ieder iets kon 
steken Zijn voordracht werd dan ook na afloop met een 
rtelijk app'aus door de vergadering beloond De verloting ver
p op vlotte wijze, de rondvraag bracht geen peciale dingen 
ar voren en om over tienen sloot de voorzitter een geanimeerde 
rgadermg G 
Verslag van de gewone vergadering op 21 Mei 1941 Nadat de 
orzitter alle leden welkom had geheeten_ opende hij de ver
kring met een bespreking \ an het zoo juist verschenen maand
d Een opmerking betreffende het met opnemen van de notulen 
■ vorige vergadering werd door den secretaris afdoende weerlegd 
notulen werden vervolgens goedgekeurd De ingekomen stukken 

,atten de Mebus catalogus van Nederland en Kolomen en de 
stmuseumbrochure, welk laatste boekje aanleiding gaf tot het 
preken van een excursie met de afdeehng naar genoemd museum 

stukken betreffende de algemeene vergadering werden aan
lomen en als afgevaardigden aangewezen de beeren C Ruiter 
P J Glcrum Een voorstel om in het aanstaande seizoen van 

Jtember af op Zondag te vergaderen werd aangenomen De 
ivangstijd werd bepaald op half 11 De voordracht van den heer 
kker „Vervalschingen van Bremen \ toegelicht met het materiaal 

de collectie van den heer R E P Maier, had ons aller aan
;ht De heer Dekker werd door den voorzitter hartelijk bedankt 
3r zijn voordracht Om circa 10 uur werd deze aangename ver
lering gesloten G 

Gooi en Eemland. 
/crslag der vergadering van 11 Mei Even half drie opent de 
)rzitter de vergadering met een woord van welkom Na voor
Ing van de notulen wordt na een korte inleiding overgegaan 
het bezichtigen van de verzamehng Oud Duitsche Staten van 
Schouten, waarbij door dr Schouten wordt gewezen op bij

iderheden Na afloop van de bezichtiging bedankt de voorzitter 
Schouten voor het getoonde, dat keurig en netjes opgezet, een 

itterenden indruk maakt Alle aanwezigen stemmen door een 
telijk applaus hiermede in Een aardige prijsvraag volgt nu, een 
nimeerde veiling en verloting gaat aan de rondvraag vooraf 
irna sluiting van de vergadering B 

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

Verslag van de vergadering van 26 Mei 1941. 
lanwezig 59 leden De voorzitter, de heer Cramerus, opent de 
gadering met een speciaal welkom tot den hr mr van Mierlo, 
na lange afwezigheid weer eens de vergadering bijwoont De 

uien van de April vergadering worden goedgekeurd en mej 
l met algemene stemmen als lid aangenomen Naar aanleiding 

van een schrijven van den hr Smit te Amersfoort, wordt besloten 
voor de leden, wonende buiten Breda en directe omgeving — bij 
wijze van proef —3 maal per jaar een verloting te houden, en wel 
omstreeks 1 April, 1 Juli en 1 October, waarvoor een bedrag van 
m totaal ƒ 100 — beschikbaar wordt gesteld Voorts wordt besloten 
aan den Bond mede te delen, dat onze vereniging voornemens w de 
Dag van den Postzegel 1941 te vitien, dat door onze vereniging 
candidaat wordt gesteld voor het Bondsbestuur de heren Valkema 
Blouw, de Bas, Polling, Cramerus en Kästeln, dat voor het komende 
verenigingsjaar als afgevaardigden werden aangewezen de heren 
J O G van den Berg, Broeders, t' Sas, Soutendam en "Wiggers en 
dat als vertegenwoordiger in de Bondsraad wordt aangewezen de 
hr J C G van den Berg en als reserve de hr Soutendam Er is 
verder een schrijven ingekomen van den heer Boks (Antwerpen), 
waarbij hij de leden zijn groeten overbrengt en zijn spijt uitdrukt, 
dat hij niet geregeld meer de vergaderingen kan bijwonen En ten 
slotte een schrijven, waarin gepoogd wordt de uitgifte van het 
laatste Rode Kruis zegel van België goed te praten, hetgeen echter 
niet lukt, het is en blijft een „schwindeluitgifte" zonder enige ver-
zamelwaarde Tijdens de pauze hebben de leden gelegenheid de ver
zameling oud-Duitse Staten van den hr Schroder te bezichtigen De 
voorzitter dankt genoemden heer voor de welwillendheid deze 
keurige collectie tentoongesteld te hebben, en drukt de verwachting 
uit, dat de hr Schroder nog eens een ander deel va^i zijn ver
zameling zal tonen Voor de verloting, die daarna volgt, zijn fraaie 
zegels ontvangen van den hr van Rijswijk en mr van Mierlo, 
waarvoor de voorzitter dank zegt, waarna de vergadering wordt 
gesloten J C G v d B 

De tentoonstelling der jeugdafdeling. 
De jeugdafde'ing van de postzegelvereniging „Breda" hield op 

2de Pinksterdag een tentoonstelling, die zeer geslaagd mag heten 
ZIJ telde niet minder dan 35 mooie en keurig verzorgde inzendin
gen, waaraan zeer veel zorg was besteed De jury bestond uit de 
hrn Cramerus, voorz van de Ver Breda, mr Bidders en ir Leeu
wenberg, die geen gomakkelijke taak hadden 

BIJ groep 1 werd de eerste prijs toegekend aan R van Wermes-
kerken. Groep II Jacq Spoorenbc-^ met lof der Jury en Juryprijs 
Groep III George van Pelt Alle andere inzenders gingen met een 
mooi prijsje huiswaarts 

De tentoonstelling werd door veel philatelisten bezocht 
Nieuw lid. 

196 ( S E N K ) mej M A C Ficq, Gasthuisstraat 12, Oosterhout 
Candidaat-lid. 

J H M Koper, administrateur, Boschstraat 1, Postbus 16, Bergen 
op Zoom (Vg d H Homs) 

Nieuw adspirant lid. 
12 L B Szabo, Valkenierslaan 280, Ginnek^n 

Adreswijzigingen. 
97 Fr J A Kerstens, thans Gemullchoekenweg D 294, Oisterwijk 

225 J M van Roessel, thans Bildetdijklaan 31, Voorburg Z H 
175 E S Schudel, thans Juhanalaan 11, Oegstgeest 
262 M H A Sitsen, thans Kaag F 39 h, post Abbenes 

Ledenvergadering op Maandag 30 Juni 1941, te 20.00 uur, m café 
, Moderne", te Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken", op Donderdag 10 Juli, te 
20 00 uur, in cafe „van Ham", te Breda. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Juli 1941, te 10.30 uur, in 
„Moderne", te Breda. 

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

In Memoriam 
G JUNGE 

Gaaspstraat, Amsterdam 

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 
Aanwezig 87 leden Te 3 u 30 opent de voorzitter de vergade

ring De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd Met 
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enkele gevoelvolle woorden wordt ons overleden lid, de hr. Jonge, 
herdacht. De Echo, welke wederom werd ontvangen, werd ter 
mzage gegeven. Ingekomen is een schrijven van den Bond, waarin 
het plan wordt geopperd, zoo mogelijk op 9 October a.s., den 
Dag van den Postzegel te vieren met een tentoonstelling. Daar 
Hollandia hieraan gaarne zal medewerken wordt den leden ver
zocht tegen dien tijd iets daarvoor klaar te maken. De 8 candidaten 
worden tot lid aangenomen Gewaarschuwd wordt door den hr. 
Carsch voor valsche afstempelingen op de laatste Cura9aozegels. 
De prijsvraag, welke over België ging, gaf als prijswinnaars de 
heeren de Hosson en Tiebackx. Op de vergadering van 28 Juni a.s. 
zal de hr. Amons vragen over Denemarken opgeven. Na veiling 
van 32 kavels volgt de algemeene verloting. Winnaars zijn de no's.; 
61, 233, 114, 324, 17, 57, 201, 39, 128, 127, 345, 296, 166, 338, 105, 
262, 295, 192, 235, 34, 219, 143, 107, 40, 248, 265, 168, 271, 202, 
81, 169, 90, 254, 135, 41, 247, 158, 274, en 280. Volgt sluiting te 
5 u. 15. R. S. 

Aangenomen als lid. 
E. Feld, Mozartkade 14, Amsterdam-Z. 
J. van Ullem, Boterdiepstraat 49, Amsterdam-Z. 
J. Dekker, Keizersgracht 641, Amsterdam-C 
D. Lopes Cardozo, Amstellaan 40, Amsterdam-Z. 
M. Kolkman, Zuid Amstellaan 189, Amsterdam-Z. 
R. van Rhijn, Kloveniersburgwal 53, Amsterdam-C. 
A. L. van Emden, Den Texstraat 18, Amsterdam-C. 
S. Boers, Ruyschstraat 26, Amsterdam-O. 

Adreswijziging. 
H. A. Gosman, Koninginneweg 61, Amsterdam-Z. 
H. Lansdaal, Vrouwensteeg 3, Leiden. 

Candidaat-leden. 
J. Mok, Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam Z (Vg. d. H. Polak). 
J Kingsbergen, Minervaplein 10, Amsterdam-Z. (Eig. aang.). 

Bestuursvergadering op Vrijdag 27 Juni 1941, nam. 8 uur, Jan 
Luykenstraat 30, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 Juni 1941, nam. half 4 in het 
Corn. Broerehuis, Korte Leidschedwarsstraat 18, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 27 Mei 1941. 
Wederom een zeer druk bezochte bijeenkomst. Na zijn openings

woord doet de voorzitter, de hr. W. G. de Bas, eenige bestuurs-
mededeelingen, aan de hand der ingekomen stukken. O.a. het 
afkomen der goedkeuring op de gewijzigde statuten, en het ver
vroegen der Nederlandsche Philatelistendag op 30 Aug a s. Ver
volgens wordt behandeld een schrijven van den hr. Post, waarin 
opgesomd verschillende z.i. aan inzenders van boekjes te stellen 
eischen. De directeur-verkoophandel verzoekt den leden de boekjes 
steeds duidelijk af te stempelen. Indien de naam noodgedwongen 
geschreven moet worden, dit volledig te doen, dus niet slechts met 
paraaf. Als afgevaardigden naar den Philatelistendag worden aan
gewezen de heeren dr. Van Gittert, Reintjes en de Bruyn. Als 
reserve-afgevaardigden resp. de heeren Evers, Cortenbach, Baljet. 
Als vertegenwoordiger der U. Ph. V. in den Bondsraad wordt 
benoemd de hr. L. H. Reintjes; reserves resp. de heeren Van de 
Wésteringh en Baljet. 

Na aanwijzing van onze candidaat-leden voor het Bondsbestuur 
wordt gelegenheid gegeven de lan'denwedstrijd i.e. Servië te be
zichtigen. De rangorde der drie inzendingen is als volgt: Inzending 
de Bruyn, Tholen, van Doorn. 

Vier nieuwe leden worden met algemeene stemmen aangenomen, 
en, voor zoover aanwezig, met een hartelijke toespraak van den 
voorzitter geïnstalleerd Met applaus wordt het bestuursvoorstel, 
om de zomermaanden eveneens vergaderingen te houden, begroet. 
BIJ den rondvraag worden eenige vragen gesteld en wenken ge
geven over de in September a.s. te houden tentoonstelling bij 
gelegenheid van ons 35-jarig bestaan. Na een uitgebreide veiling 
Nederland en Kolomen en de gebruikelijke verloting, sluiting. Lan-
denwedstrijd Juni-vergadering: Jougo-Slavie vóór 1934. 

V. d. W. 

Nieuwe leden. 
ir. G. Ekama, Soestdijksche weg 231 Zuid, Bilthoven. (E.). 
mr. H. Prima, Waterloolaan 3a, Groningen. 
arts J. G. Haas, Oude Gracht 339, Utrecht. (E), 
J. A. M. Swenker, Hendr. de Keyserstraat 2, Utrecht, (E.). 

Af te voeren. 
H. van Vliet. 

Candidaat-leden. 
Ph. J. Greep, Bunnik; H. G. J. Vos, Utrecht. 
J. G. Smit, Groenekan. 

Bestuursvergadering op Donderdag 12 Juni a.s. des n.m. 8 uur 
Rest. Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 24 Juni a.s. in Café-Rest. „Web< 
aan het Vreeburg des n.m. 8 uur. Van 7.30 tot 8 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en me« 
deelingen. 4. Ballotage. 5. Pauze, waarin landenwedstrijd Jou; 
Slavie vóór 1934. 6. Uitslag Landenwedstrijd. 7. Rondvraag. 
Veiling 9. Verloting. 10. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdclub op Zaterdagen 28 Juni en 12 Juli i 
des middags van 2.30 tot 4 uur in gebouw C. S. B., Kromi 
Nieuwe Gracht, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 

De buitengewone groote opkomst der leden was ditmaal ste 
voor een deel te danken aan onze groote jaarlijksche verloti 
maar gaf de voorzitter toch aanleiding in zijn openingswoord v 
de groote belangstelling zijn dank uit te spreken. 

De notulen der vorige vergadering gaven geen aanleiding 
opmerkingen, bij de ingekomen stukken was mets bijzonders, z 
dat na aanneming der voorgehangen candidaten tot de gro 
awractie kon worden overgegaan en allen tevreden naar l 
gingen. De van hoogerhand bevolen besnoeiing der verslagen in 
Maandblad bespaart mij verder werk ! A 

Nieuwe leden. 
Zie de 3 candidaat-leden vermeld in het Mei-nummer. 

Candidaat-leden. 
D. Oudshoorn, Duncklerstraat 1, Den Haag. 
J. J. H. Schetters, Francois Valentynstraat 139, Den Haag. 

Vergadering op 28 Juni 1941, nam. half drie in Hotel de Gou 
Kroon, Frederik Hendriklaan 119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen Ingekomen stukken. Ballot 
nieuwe leden Verkiezing afgevaardigden bij den Nederlandse 
Bond van Postzegelverzamelaars. Tentoonstelling van een uit 
zeldzame en belangrijke verzameling Nederland en Kolomen. Ro 
vraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der algemeene vergadering op 24 Mei 1941. 
Aanwezig 92 leden. Na de opening deelt de voorzitter mede, 

onze vergaderingen in den zomer weer zullen gehouden woi 
op den 4den Woensdag 's avonds 19.30 uur, dus op 25 Juni 
Juli, 27 Augustus en 24 September. 

Zegels voor ae verloting geschonken door de h r . Mei 
V. d. Meys en D. Broekhuizen; falsificaten door afd. Nijme 
J Haeck te Epe en Verhoeff. 

Vele dankbetuigingen zijn binnengekomen voor de ontvai 
mooie prijzen. De notulen worden goedgekeurd. De voorzitte 
de hr. Kirchner, Rietzangerlaan 5, dringen met den meesten nac 
aan op boekjes met zegels voor de rondzending. Er is ontza 
veel vraag. Er kan flink verkocht worden tegen mooie pri 
Slechts even de helft van verleden jaar zonden de laatste maai 
in Ieder heeft wel doubletten. Nog velen moeten meewerken 
in dezen om de aanvragen tegemoet te komen, veel of weinig 
hr. Fnederich heeft 't vervolg van zijn stempel collectie tent( 

VOOR MANCOLIJSTEN — VAN DIETEN 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. JUNI 1941. 

Rekening over 1940. 

ONTVANGSTEN, 
ommissie Rondzending 
ntrees 
eilingen 
terest 
anco boekjes 
ontributies 
dministratiekosten 
erkoop zegels 

Gezien en accoord. 
Controlecommissie 

V. KOPS. 
P, DEKKER. 

ƒ 1451.95 
ƒ 246.50 
ƒ 58.10 
ƒ 313.82 
ƒ 150.10 
ƒ 3260.15 
ƒ 147.05 
ƒ 79.85 

ƒ 5707.52 

steld. Zijn 5de lezing liep over: „Postverbindingen met het bui-
land. 1814—1870." Gedurende deze lezing werden de afstempe-

igen voorkomende op de door de gienskantoren b handelde 
iststukken, aangevoerd uit Frankrijk, België, Duitschland en de 
oordelijke landen, Engeland en de overzeesche gebieden, verder 

afstempelingen door de distributiekantoren in Nederland uit-
lerig besproken. Hierna was er gelegenheid het tentoongestelde, 
:rop betrekking hebbende, te bezichtigen. 
BIJ de ledenverkiezmg worden allen aangenomen. De verloting 
;ngt den heer Dekker den Isten prijs. Bij de rondvraag drukt de 
Bakker zijn verwondering uit, dat de redactie van 't Maandblad 
't hoofdartikel spreekt van onzen Bond. 't Maandblad is toch 

en blad van den Bond. De voorzitter zegt, dat ' t bestuur van 
zelfde meening is, maar dat de hoofdredacteur wat moeite heeft 
n redacteurschap af te zonderen van zijn secretariaat van den 
)nd. De hr. Bakker merkt verder op, dat de bekende zeer hooge 
ijzen van den laatsten tijd alleen betaald worden voor buiten-
woon prima exemplaren. De hr. Lorang vraagt op eenigerlei wijze 
nvuUingsbladen bij het Avro albumpje. De hr. Mioch wijst erop, 
t niettegenstaande door sommigen zeer hooge prijzen gevraagd 
;rden voor vliegzcge's Suriname, deze nog aan de philatelisten-
ketten verkrijgbaar zijn. J. v. R. 

Mededeeling. 
Wegens inkrimD'ng van de plaatsruimten is er voor de afdee-
igsverslagen slechts plaats bij uiterste beperking, en zoo mogelijk 
ichts 1 X in de drie maanden. 
Het bestuur der afd. ,,Haarlem en Omstreken" bestaat uit : 
Voorzitter: dr. J. B. de la Faille, v. d. Spiegellaan 2, Heemstede. 
Secr.: P. M. Meltzer, Alb. Thijmlsan 64, Heemstede. 
Pcnningm.: C. Brürmg, Perseusstraat 27, Haarlem. 

Nieuwe leden. 
Zie de candidaat-leden 1728 t.m. 1737 in het Mei-nummer. 
32. is niet: J. Lewin, doch J. Leeuwin. 

Verbeteringen. 
84. A. J. van Eelde, staat van Felden. 
83. I. W. de Broekert, staat I. W. Broekert. 

W. Groot, Zandvoorter Allee 41, Heemstede. 
15. S. Verdegaal, Huize „Bakara", Sassenheim. 
16. B. V. d. Heijde, staat v. d. Heijden. 

. C. Kok, Fagelstraat 5, Leiden. 
33. H. J. Heydeman, staat W. J. Heydeman. 
19. E. Havers, Dordrecht, staat Hamers. 
76. ds. F. de Gidts, staat F. de Gids. 

Overschrijving lidmaatschap. 
68. H. Vermeulen (overleden) naar 1268. N. J. J. M. Vermeulen, 
■oesbeekscheweg 316, Nijmegen. 

Overleden. 
7. J. C. van Boxtel, Zierikzce; 210. K. M. den Hartog, Gorin-
n; 430. K. O. M, Wiessner, Dordrecht. 

UITGAVEN. 
Assurantie 
Steun aan Rotterdam 
Kantoor-bureaubehoeften, drukwerk 
Reiskosten 
Maandblad 
Onkosten 
Bibliotheek 
Verlotingen 
Kosten van vergaderingen 
Beurs 
Voordeelig saldo 

ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 

109.60 
25.— 
150.22 
71.40 

2089.13 
795.08 
63.42 
623.57 
190.30 
86.53 

1503.27 

ƒ 5707.52 

A. F. WIEDERHOLT, Pennmgmeester. 
J. A. C. ACHILLES, Administrateur. 

Afvoeren. 
850. W. M. F. Derkx, Venlo. 

Candidaat- leden. 
1738. C. J. 't Mannetje, Hoogstraat 3, Den Haag. (Eig. aang.) 
1739. W. J. H. Naninck, Edisonstraat 42, Den Haag. (vg d. 

J. M. Grol). 
1740. Jacq. J. Habraeken, Rhenenstraat 68, Den Haag. (Oud lid). 
1741. A. den Breems, Reinkenstraat 93, Den Haag. (Vg d.J. H. äv-

brandy). 
1742. S. Monnier, Frans Halsstraat 59, Den Haag. (Vg. d. 

W. J. de Bode). 
1743. W. Korvezee, Jagerlaan 28, Zeist. (Vg. d. J. H. Hoogland). 
1744. J. H. van der Linde, Groote Markstraat 20, Den Haag. 

(Eig. aang.). 
1745. H. Keur, Wateringestraat 19, Rotterdam. (Vg. d. J. F. van 

Bijsterveld). 
1746. J. Zwarteveen, Middenweg, Heerhugowaard Z. (Vg. d. 

F. Gutter). 
1747. J. C. Peen, Kerkpad 4, Nieuwendam. (Vg. d. P. de Graaf). 
1748. dr. H. W. van der Vaart Smit, Koninginnegracht 70, Den 

Haag. (Eig. aang.). 
1749. F. Benes, Wilhelminastraat 9, Assen. (Vg. d. J. H. Hart). 
1750. J. E. Kamman, Govert Flinckstraat 229 hs., Amsterdam. (Vg. 

d. W. Binneweg). 
1751. J. Halie, Radiocentralc, Oost Einde 232, St. Anna Parochie. 

(Vg. d. T. Loos). 
1752. C. H. Klein Sprokkelhorst, Croeselaan 227, Utrecht. (Vg. 

d. R. G. J. Begeer). 
1753. mej. M. Withaar, Rhijnvis Feitlaan 17, Zwolle. (Afd. Zw.). 
1754. C. T- Geyer, Klein Vesta, Vierhouten. (Afd. Zw.). 
1755. J. Vos, Terpelkwijpark 8a, Zwolle. (Afd. Zw.). 
1756. Jur. Pluim, P. 137, Gorssel. (Afd. Dev.). 
1757. A. E. Kluwer, Octavo, Gorssel. (Afd. Dev.). 
1758. E. Kluwer, „Weidehoeve", Epse, gem. Gorssel. (Afd. Dev.). 
1759. J. Korz, Nieuwstraat 89, Deventer. (Afd. Dev.). 
1760. B. van Praag, Diepenveensche weg 4 B, Deventer. (Afd. Dev.). 
1761. H. Janssen, Sloot 3, Venlo. (Afd. Venlo). 
1762. H. Vossen, Spoorstraat 9, Tegelen. (Afd. Venlo). 
1763. Bern. v. Basten-Batenburg, Holtmühle, Tegelen. (Afd. Venlo). 
1764. C. J. Rotteveel, Driebergenstraat 326, Den Haag. (Vg. d. 

H. W. Adams). 
1765. C. L. y. den Hollander, Leidschestraat 3, Haarlem. (Vg. d. 

C. Bruring). 
1766. R. Tempelman, Nieuwstr. 30, Hengelo O. (Vg. d. A. Segerius). 
1767. G. Tollenaar, Axelschestraat 123, Terneuzen. (Afd. Tern.). 
1768. A. Taconis, Bauhüs Oranjewoud, Heerenveen. (Vg. d 

J. Bunt Jr.). 
1769. M. J. Dieben, Terwceweg 1 e, Oegstgeest( Vg. d. W. van 

Deventer). 
1770. mej. E. W, Krutwig, Ananasstraat 60. Den Haag. (Vg. d. 

mej. N. V. d. Zwas en J. Lorang). 
1771. D. van Elsas, van Boetzelaerlaan 46, Den Haag. (Vg. d. 

A. J. BoUee). 
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1772. C. C. VoUinge, Banaanstraat 52, Den Haag. (Vg. d. H. van 
Buuren en D. O. Kirchner). 

1773. E. H. Schram, Abcoudelaan 24, Driebergen. (Vg. d. 
J. v. d. Brink). 

1774. B. van der Hoek, Ypersche straat 8, Scheveningen. (Vg. d. 
N. Mulder). 

1775. A. A. Langeweg, Bilderdijkstiaat 80, Den Haag. (Oudlid). 
1776. A. van Zeist, Hanenburglaan 272, Den Haag. (Vg. d. 

W. Souren). 
1777. C. Klootwijk, Gooüaan 4, Den Haag. (Vg. d. J. M. van Grol). 
1778. J. G. L. Intres, Loosduinschekade 481, Den Haag. (Vg. d. 

J. M. van Grol). 
1779. J. G. Snljdoodt, Kepplerstraat 93, Den Haag. (Vg. d. P. Vos 

en A. Forster). 
1780. J. van Coevorden, p. a. v. d. Berg, Waalstraat 54, Amster

dam. (Vg. d. J. W. H. Kemper). 
1781. G. Meij, Middenstraat 11, Sluiskil. (Afd. Tern.). 
1782. A. J. van Genk, Moreelsepark 5, Utrecht. (Vg. d. 

J. C. J. Dessing). 
1783. dr. H. van Buuren, Opwijkstraat 35, Voorburg. (Vg. d. 

E. V. Gemund). 
1784. D. Klaassen, Prins Hendrikstraat 28, Den Haag. (Eig aang.). 
1785. C. J. Nefkens, Utrechtscheweg 175, Amersfoort. (Vg. d. 

J. J. W. Jansen). 
1786. R. Lanjouw, Julianastraat 5, Assen. (Vg. d. W. Binneweg). 
1787. A. van Stralen, Koningstraat C 66, Dokkum (Vg. d. 

D. Banda). 
Adreswijzigingen. 

1010. M. de Bloeme, Huis te Hoornkade 47, Rijswijk. 
794. mej. G. Henseier, Franchimontlaan 27, Leiden. 

. . . . E. J. Bouwmeester, Diezerstraat 87, Zwolle. 
87. ir. R. G. Gerritzen, Heemstcedsche Dreef 116, Heemstede. 

791. J. B. Boesman, Van Blankenburgstraat 58, Den Haag. 
1613. J. H. Hoogland, Kroostweg 49, Zeist. 

81. S. D. Kramers, L. v. Meerdervoort 1076, Den Haag. 
1360. W. A. Melverda, Stadhoudersplein 32, Den Haag. 
1178. H. A. van Son, Van Beverningkstraat 19, Den Haag. 

1. W. M. F. Sutherland, Postbus 186, Den Haag. 
. . . . D. S. Staal, Noordpolderkade 228, Den Haag. 
432. J. Vaandrager, Galileïstraat 2a, Den Haag. 

1253. H. J. Bruins, Vijverhof 1, Voorburg (Z.H.). 
259. P. Lamp, Palmstreet 3058, San Diego, Californië U.S A. 

1724. J. de Vries, Korevaarstraat 14, Leiden. 
358. mevr. A. D. F. B;se. Sloet van Marxveldd'Ablaing te Vol

hove (O.). 
650. M. V. Mioch, Vondelstraat 176, Den Haag. 
326. R. Miedema, no 333, Marsum (Fr.). 
810. E. J. L. Lankenau, Meidoornsingel 43, Schiebroek. 
601. G. Groen, Parkhotel, Westersingel 70, Rotterdam. 

1527. | . de Tongh, Gust. Callierlaan 58, Gent (België). 
. . . . J. J. W. Jansen, Utrechtscheweg 89, Amersfoort. 

Afdeeling Dordrecht. 
In één der eerstvo'gende vergaderingen zal door de vereeniging 

een wedstrijd worden uitgeschreven, waarbij de leden een wille
keurig land kunnen inzenden met minstens 100 gebruikte zegels. 
Verdere gegevens zullen later bekend gemaakt worden. De heer V. 
Adama hield een causerie over „Luchtpoststukken met speciale 
stempels". Aan de hand van zijn uitgebreide collectie, waarvan hij 
een gedeelte ter bezichtiging neerlegde, wist hij op geestige v/ijze de 
vergadering dit verzamelen uiteen te zetten. Hierna volgde een 
veiling en de gebruikelijke verloting. 

Afdeeling Terneuzen. 
Verslag der vergadering van 25 !,lei 1941. De vergadering werd 

om 2 u. 30 door den voorzitter geopend, die de 20 leden en 4 
candidaatleden hartelijk welkom heette, vooral de leden van Bres
kens, welke de moeite hadden ge.nomen de reis naar Sas van Gent 
te ondernemen. De secretaris las de notulen der vorige vergadering, 
welke zonder verandering werden goedgekeurd. 

Verschillende zegels en onderwerpen werden behandeld. Alle 4 
candidaatleden werden met algemeene stemmen gekozen. Hierna 
volgde met veel animo de maandelijksche verloting. 

Voorgesteld werd de volgende vergadering te houden te Breskens, 
' t welk met a'gemeen? stemmen werd goedgekeurd. Hierna kwam 
een geruime tijd tot rui'cn aan de beurt, hetgeen ook druk gedaan 
werd. 

A.fdeeling Utrecht. 
Vergadering op Donderdag 15 Mei 1941 in het gebouw d 

N.U.C. Aanwezig zijn 22 leden. Na de notulen zijn de ingekom 
stukken aan de beurt, waaronder een huwelijksaankondiging v 
onze pas afgetreden secretaresse. Naar aanleiding hiervan deelt 
hr. Molenaar nog het een en ander mede in verband met de doe 
hem rondgezonden circulaire. Na afhandeling der agenda volgt 
pauze. Voor de volgende vergadering is besloten Griekenland a 
de beurt te stellen voor een wedstrijd. Hierna heeft de veili: 
plaats van de ingekomen kavels, welke nogal een vlot verlo' 
heeft. Na afloop dankt de voorzitter de veilingmeester voor z 
moeite in deze. Hierna wordt verslag uitgebracht over de gehoudi 
jaarvergadering te Den Haag. Hei bestuur heeft mej. KlaasS' 
gepolst, waarmee wij haar een genoegen kunnen doen. Het bestui 
heeft besloten haar een album naar wensch te geven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering Woensdag 25 Juni 1941 om 19.30 uur, in 

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

5. Lezing van den heer Friedrich: „De eerste emissie op geheeli 
brief. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeiirij: Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisma 
Mathijs Baienstraat 17, Dordrecht) den laatsten Woensdag verg 
dering; extra ruil en veilin;;avond op den 2en Woensdag v 
elke maand in het gebouw Patrimonium, L. Breestraat, Dordrecl 

Vergadering afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuv 
^rink5:rtierweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand 
hotel ^Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergjdering atdeeling Goes en omstreken (secretaris: . 
eiken 3cn Woensdag der maan ). 

Vergadering afdetüni N'heuen (secretaris: B. C. Th. Spiere 
Hi'i;li N ermeerstraai •■ Niimcs^enj, eiken 4en Dinsdag der maat 
in hjtel „De Bcnte Os", Mohiistraat. Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Terneuzen (secretaris: L. J. Kotvis, K 
naalzicht 58, Sluiskil). Op Zondag 22 Juni om 1 uur in Hotel ,.K 
Wapen van Breskens", te Breskens 

Vergaderins; afdeeling Ticl ^<irretaris: J. Scnneveldt, TIel), 
plaatse al« ttewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: H. van der Meydt 
Jan van Beverwyckstraat 39, Tilburg), eiken len Donderdag c 
maand, S uur n.m , in rest.nur.int ,,Remmers", Ti'^urg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaris: R. Pisa, Mgr. v. 
Weteringstraat 93, Utrechte, eiken 3den Donderdag te 7.30 uur 
Gebouw N.U.C., Drift 13, Utrecht (van 7.30—8.30 uur ruilen). 

Vergadering afdeeling Venio (secretaris: E. Hei'ting, Herun; 
weg 9. Vcnio), eiken 2en Dinsdag der maand: 714 uur bestuti 
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van caférestaura 
, City", Vleeschstraat 64, Venlo. 

Vergadering afdeeling ZwoUc (secretaris: W. J. van der 7w 
Van Galenstraat 94, Zwolle), eiken 3en Vrijdag der maand, 's avon 
om 8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. ledere eerste Zat( 
dag der maand 's middags om 3 uur Beurs in Hotel Peters 
Zwolle. 

Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging, te Rotterdai 
Secr.: V. H. W. BORSTLAP, Heemraadsingel 26a, Rotterdam 

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 
Aanwezig zijn 71 leden. Na opening door den voorzitter werd 

de notulen der vergaderingen d.d. 5 en 26 April goedgekeurd 
de candidaatleden met algemeene stemmen aangenomen. Vervolg 
het de voorzitter twee valsche zegels van België, emissie 19: 
met ernaast de echte exemplaren dier zegels, circuleeren, waar 
bleek, dat zelfs dergelijke goedkoope zegels nog voor namaak 
aanmerking blijken te komen. Voorts deelde de voorzitter me 
dat het bestuur gaarne tegemoet wilde komen aan de klachten i 
meer philatelistische besprekingen te houden, en daarom het vo< 
nemen had een Zaterdagmiddag hiertoe speciaal te reserveeren. C 
echter de bespreking zoo vruchtdragend mogelijk te doen zijn, v̂  
zocht hij de leden opgave te doen van datgene, wat zij het lie 
behandeld zouden zien. Ieder ondeiwerp door de leden opgegev 
is welkem. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIËTEN 
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Van de rondvraag maakt het lid C. G. v. Langeveld gebruik, het 
ilvraagstuk te bespreken, waarop de voorzitter de moeilijkheden 
eraan verbonden naar voren bracht. Ten slotte werd weder een 
oote veiling gehouden, waarvan de veilingmeester de kavels veelal 
gen goede prijzen, vlot van eigenaar deed veranderen. 

Nieuwe leden. 
Zie de 7 candidaatleden vermeld in het Meinummer; hun ver
nigingsnummers worden resp. 217, 223, 215, J237, 216, 224 en 228. 

Adreswijzigingen. 
2. H. Wermeester, thans Van Houtenstraat 29 B, RotterdamC. 
9. A. Ph. Krijff, thans Jaagpad 74, Rijswijk, Z.H. 
0. E. F. H. Bruêns, thans Dordtschestraatweg 655, RotterdamZ. 

Overleden, 
5. Louis Juliard, Le Coq s. Mer. 

Candidaatleden. 
van den Berg, Kerkweg 344, Zuidland (Z.H.). (Eig. aang.). 
J. F. Biesta Jr., Mathenesserlaan 430 A, RotterdamW. (Vg. d. 

H. V. Mastrigt). 
;vr. M. Breton v. GrollAgerbeek, Hofstedestraat 77 B, Rotter
damW. (Vg. d. J. B. Agerbeek). 
Dclmée, Honingerdijk I I B , RotterdamO. (Vg. d. H. Zwijnen
burg). 
van de Graaff, De Quackstraat 59 B, RotterdamZ. (Eig. aang.). 

Heidt, Heemraadssingel 30 B, RotterdamC. (Vg. d. 
V. H. W. Borstlap). 
. Kanij, Essenburgstraat 3 A, RotterdamW. (Vg . d. J. H. Coe
lingh). 

W. van der Kleijn, Statensingel 191c, RotterdamC. (Vg. d. 
Adr. J. Hoek). 
Rodenberg, Willebrordusstraat 92 A, RotterdamN. (Vg. d. 

V. H. W. Borstlap). » 
F. Verhaegen, Graaf Florisstraai 103 B, RotterdamC. (Vg. d. 
V. H. W. Borstlap). 

Vermeer, Willebrordusstraat 92 A, Rotterdam N. (Vg. d. 
?. Vermeer). 
A. Dammers, Berkenlaan 13, Schiebroek. (Oudlid). 
3e eerstvolgende vergadering zal o.o.v. worden gehouden in de 
venzaal van Café Rest. Belvédère, Noordsingel 39, Rotterdam, 
Zaterdag 21 Juni 1941. Aanvang 2,30 uur, zaal geopend 2 uur. 

hierop zullen plaatsvinden: 2,30 uur: vergadering. Agenda: 
lening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage candidaatleden. 
rioting. Bestuursmededeelingen. Rondvraag. Daarna te ca. 3.30 
r: Veiling. Bezichtiging der kavels voor den aanvang der ver
lering. >• 

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

Verslag der vergadering van 3 Juni 1941. 
(Telegramstijl in verband met opgelegde papierbezuiniging). 

!2 leden aanwezig; aangenomen 8 nieuwe leden; aangemeld 6 
ididaatleden; 300ste lid; behandeling ingekomen stukken; 
ilatelistendag 30 Aug. 1941, t.z.t. nadere mededeelingen; wisseling 
tiehoofd; Stegenga afgetreden, v. Mechelen benoemd; Jeugd
eeling opgericht; 1ste secretaris afgetreden; notulen in den ver
ge bijhouden door 2en secretaris; literatuurbespreking; motie 
idzendingsverkeer (beperking voorkeur door commissarissen) 
■worpen; diverse huishoudelijke besprekingen; sluiting. 

Bestuursverkiezing. 
3e 1 e secretaris, de heer G. Mik, heeft zijn functie nedergelegd. 

verkiezing van een nieuw bestuurslid zal plaats vinden in de 
■gadering van Dinsdag 1 Juli 1941. 
3pgave van candidaten wordt gaarne tegemoet gezien aan het 
es van den 2en secretaris den heer A. Tybout, Nassaukade 101 
7., AmsterdamW. 

Nieuwe leden. 
'ie de 8 candidaatleden vermeld in het Meinummer, resp. ge
•nmerd 256, 226, 296 t.m. 301. 

Candidaatleden. 
G. Menke, Veerstraat 14 III, AmsterdamZ. (Eig. aang.). 
H. J. Wallagh Jr., Tolstraat 60II, AmsterdamZ. (Vg. d. 

B. van Mechelen Jr.). 
O. Fuhrmann, Willem de Zwijgerlaan 13 II, AmsterdamW. (Vg. d. 

fa. ten Kate & Borchers). 
J. Toeset, Westergracht 52, Haarlem. (Vg. d. mej. J. E. Cats). 
W. Heertje, Niersstraat 5 hs., AmsterdamZ. (Vg. d. A. M. Hordijk). 
G. van Tienhoven, Kinderdijkstraat 17III, AmsterdamZ. (Eig. 

aang.). 
Adreswijzigingen. 

70. P. Hiddes, thans Hoofdweg 479 I, AmsterdamW. 
161. W. C. Mons, thans Kostverlorenstraat 12 II, AmsterdamW. 

30. H. J. A. v. d. Weyden, thans Copernicusstraat 63, Amster
damW. 

271. M. G. F. Maletzky, thans Hasebioekstr. 104 hs., AmsterdamZ. 
272. M. Visser, thans Orionweg 23, Haarlem. 

Rondzendings verkeer. 
De Commissaris van het Rondzendingsverkeer verzoekt inzen

ders van rondzendingsboekjes de door hen in te zenden boekjes 
in den vervolge niet te willen nummeren of op de boekjes aan
duidingen te plaatsen door middel van letters. Het is nl. gebleken, 
dat meerdere inzenders dezelfde nummers of letters gebruiken, 
hetwelk aanleiding tot verwarring geeft. In den vervolge zullen 
de ingezonden rondzendingsboekjes door den Commissaris v. h. 
rondzendingsverkeer worden genummerd en zal opgave van de 
betreffende nummers aan inzenders geschieden, zulks door dit te 
vermelden op het aan hen af te geven ontvangstbewijs. 

Wisseling SectieHoofd. 
De heer Th. L. Stegenga kan de functie van sectiehoofd v. h. 

rondzendingsverkeer met langer blijven uitoefenen. In zijn plaats 
is thans benoemd: den heer B. van Mechelen Jr., Kijkduinstraat 
82 hs., AmsterdamW. 

Attentie. 
Er wordt de aandacht op gevestigd, dat op het Leidscheplein 18, 

dus in de onmiddellijke nabijheid van het „Cornelius Broerehuis" 
een rijwielstalling is gevestigd, welke is geopend tot des n.m. 11 uur. 

Jeugdafdeeling. 
De jeugdafdeeling is in de vergadering van 3 Juni 1941 opgericht. 

Het bestuur is samengesteld uit de hr. H. J. G. v. Oyen, Th. Potter 
en B. van Mechelen Jr. Propaganda zal worden aangevangen. Nadere 
mededeelingen volgen t.z.t. 

Vergadering Dinsdag 1 Juli 1941 in „Cornelius Broerehuis", 
K. Leidschedwarsstraat 18, AmsterdamC. Aanvang n.m. 7.30 uur. 

Ruilavond Woensdag 16 Juli 1941 in „Cornelius Broerehuis", 
K. Leidschedwarsstraat 18, AmsterdamC. Aanvang n.m. 7.30 uur. 

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

Beknopt verslag van de vergadering van 28 Mei 1941. 
Aanwezig 30 leden. Voor het eerst aanwezig de hr. Rosenberg, 

van ' t Sant en Stoffels. De voorzitter herdenkt het overleden Bonds
bestuurslid, de hr. Jorissen. Ingekomen o.m.: 3 brieven van den 
Ned. Bond, resp. betreffende de zgn. „Lonke"viirvalschingen, goed
keuring van de wijziging op de Bondsstatuten en den Dag van den 
Postzegel, op welke brieven de Voorzitter een interessante toe
lichting geeft. 

De vergadering besluit o m . : a. den ruilmiddag om 4 uur te doen 
aanvangen; b. dit jaar gedurende de zomermaanden ook te ver
gaderen; c. 5 candidaatleden als lid toe te laten; d. organisatie van 
een eventueele herdenking van den Dag van den Postzegel aan het 
bestuur over te laten. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
Zie de 5 cand. leden vermeld in het Meinummer. 

Adreswijzigingen 
37. mr. A. v. d. Flier, thans Crayenesterlaan 32, Haarlem. 
55. dr. ir. W. Wessel, thans Gabriëlstraat 11, Arnhem. 

Ruilmiddag op Zaterdag 12 Juli 1941 in „National" Arnhem, 
om 4 uur. 
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Vergadering op Woensdag 25 Juni 1941, des nam. 7.30 uur 
precies, in „National" A.rnhem. 

Aan de orde is aanwijzing van: 1. candidaten voor het Bonds-
bestuur; b. 3 afgevaardigden en 3 reserve-afgevaardigden ter alge-
meene vergadering; 3. een vertegenwoordiger en een reserve-ver
tegenwoordiger in den Bondsraad. Groote opkomst in verband hier
mede zéér gewenscht. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 
Direct na opening der vergadering door den voorzitter leest de 

secretaris voor: de notulen der buitengewone algemeene leden
vergadering en der gewone algemeene ledenvergadering d.d. 26-4-
1941, alsmede een toevoeging daaraan inzake bezoek van eenige 
tientallen leden aan een bezienswaardige tentoonstelling, welke in 
het museum der N. V. J. Enschedé & Zonen werd gehouden, op 3 
Mei 1941; het gelezene wordt vastgesteld. Van de ingekomen 
' t i k k e n komt dat van den bondssecretaris voor b-ekendmaking in 
aanmerking, hetwelk wordt terz'jde gelegd, totdat het bestuur 
daaraan aandacht zal hebben besteed. 

Teneinde hem zijn reeks causerieën met bezichtigingstelling van 
zijn betreffende collectie-gedeelte te laten vervolgen, geeft de 
voorzitter het woord aan den hr. Traanberg, die dezen middag het 
deel ,,Franco-brieven" behandelt; wederom oogst ZEd. hartelijken 
dank en warm applaus. 

Van rondvraag wordt ruim gebiuik gemaakt; met de veiling 
worden 38 van de 60 kavels voo- ruim ƒ 5 0 . —toegewezen; met 
verloting onder de aanwezigen — wier aantal 57 bedroeg — wordt 
de samenkomst beëindigd. E. W. 

Ingeschreven als lid. 
Zie de 8 candidaat-leden vermeld in het Mei-nummer. 

A dreswijzigingen. 
149. J. G. Bisenberger, thans Groote Krocht 35, Zandvoort. 
242. P. Vreeken, thans Bosch en Lommerweg 239 III, Amsterdam-"W. 

Candidaat-leden. 
J. P. Schouw, Jan van Galenstraat 16, Haarlem. (Vg. d. A. Boeree). 
J. Rasch, lordensstraat 38, Haarlem. 
G. V. d. Hoek, Kruisweg 40, Haarlem. (Vg. d. mevr. Stolp). 
H. C. Willemse, Kadijk 15, Heemstede. (Vg. d. mevr. Stolp). 
M. Frankenthal, Prins Mauritslaan 90, Overveen. (Vg. d. J. Overste). 

Algemeene ledenvergadering op Zaterdagnamiddag 21 Juni 1941 
in Sociëteit De Nijverheid, Jansstraat 85, Haarlem (na gedachten-
wisseling omtrent datum en uur stelde de Mei-vergadering de 
eerstvolgende samenkomst vast op den vóórlaatsten Zaterdag
namiddag van Juni '41); aanvang 15 uur, doch van 14—15 uur 
bestaat gelegenheid tot onderling ruilen. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburg'aan 92, tel. 20468, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 10 Mei 1941. 
Aanwezig 12 leden en een introducé. A ' , de voorzitter, d_' hr. 

Samson allen heeft welkom geheten, doet hij mededeling van ie 
droeve tijding, die ons met groot leedwezen vervult. Onze vriend 
P. Jorissen P.C.zn. is op Vrijdag 9 Mei plotseling van ons heen
gegaan. In gevoelvolle woorden spreekt de hr. Samson uit, hoe wij 
in hem zo veel verliezen; het is niet anders, wij zulle.» slechts de 
gedachte, de mooie herinnering aan een voor de club veel, zeer veel 
beteekcnende persoonlijkheid behouden en onze gevoelens van 
medeleven gaan uit naar haar, die in hem haar man verliest. De 
eere-voorzitter, de hr. van Harderwijk krijgt dan het woord en 
releveert ons aller vriend Jorissen als één van de oude garde, die 
zich met hart en ziel aan de club gaf, lange jaren de volijverige 
secretaris was, die nooit iets te veel was en voor alles voorbeeldig 
zorgde. Hij noemt nog eens op, wat de ontslapene deed bij ons 
35-jarig bestaan. Vriendelijk als hij was, had hij een hart van goud, 
was eerlijk en oprecht onder alle omstandigheden. Hij was het, die 
altijd klaar stond voor onze kring, zelf was hij een groot philatelist. 

In Memoriam 
P. JORISSEN P. C z n . 

De Philatelisten-Club 
„Rotterdam" vernam 
met grote onsteltenis 
dat haar erelid, de hr. 
P. Jorissen P. C.zn. te 
's-Gravenhage, waar hij 
de laatste jaren woon
de, in den nacht van 8 
op 9 Mei, plotseling 
door de dood uit dit 
leven was weggenomen. 
Zijn afsterven was een 
zware en zeer droeve 
slag voor zijn echtge
note, met wie hij sedert 
vele jaren gelukkig ge
huwd was. Onze innige 
deelneming gaat uit tot 
haar, die nu eenzaam 
achterblijft en met hart 
en ziel zo innig aan het 
gehele leven van haar 
man, niet het minst in 
zijn liefde voor de 
philatelic en voor onze 
club, verbonden was. 

Kracht en sterkte moge zij vinden in de herinnering en 
troost van een gelukkig verleden. 

Jorissen was een philatelist „pur sang". Hij was een kundig 
en wetenschappelijk verzamelaar, die zijn eigen weg ging en 
nooit aan enige mode-richting meedeed. Hij was een alge
meen kenner van zegels en een erkend specialist van be
paalde landen. Zijn collecties Abessinië en Bulgarije waren de 
uitgebreidste uit zijn verzameling, buiten onze grenzen be
kend en bekroond. Met niet minder zorg waren zijn prach
tige collecties van Engelse Koloniën, van de Scandinavische 
landen, Siam enz. samengesteld. Hij onderhield een uitge
breide correspondentie om zijn verzamelingen steeds aan te 
vullen. Het waren altijd prima exemplaren, zodat het steeds 
een genot was naar zijn verzameling te zien, zijn indeling 
met wetenschappelijke gegevens te bekijken. 

Onze club lag hem na aan 't hart. Van de oprichting af 
in 1905 is hij lid en van 1909 tot 1932 haar secretaris ge
weest. Even nauwgezet als hij was voor zijn postzegel
verzameling, was hij het in zijn secretariaat. Daar was a'les 
op tijd en altijd alles in orde. Niet uit sleur, maar uit toe 
wijding, waarvoor hij zich zelfs grote offers getroostte. Dat 
weten allen, die met hem mochten medewerken aan een der 
bekende postzegeltentoonstellingen, die onze club in de loop 
der jaren gehouden heeft. HeC was onzerzijds een bescheiden 
erkenning voor zijn grote verdiensten, toen hem op 
Februari 1930 het erelidmaatschap werd aangeboden, dat 
door hem met erkentelijkheid werd aanvaard. Zijn ver
diensten voor den Bond en voor de Philatelie in het algemeen 
zijn reeds elders naar hun grote waarde goed beoordeeld. 

Jorissen was een bescheiden mens, die zich nooit op de 
voorgrond stelde. Hij was op en top een ,.heer" in al zijn 
doen en laten, oprecht en eerlijk, met een hart van goud. 
Hoffelijk bleef hij en het kon lang duren, eer hij inderdaad 
toeschietelijk en vertrouwelijk werd. Maar dan had men ook 
zijn vriendschap gewonnen, dan wist men ook dat men in 
alles op hem kon rekenen en nooit een vergeefs beroep zou 
doen OD zijn medewerking en steun in welke vorm ook. 

Een bescheiden mens is hij gebleven rot in de dood. Het 
was zijn uitdrukkelijk verlangen, dat alleen bloemen zijner 
echtgenote zouden liggen op zijn doodsbaar en dat bij het 
graf niet zou gesproken worden. Hoe zwaar het ons ook viel, 
wij hebben die wensen a's club en vrienden volkomen geëer
biedigd. Velen onzer hebben zijn echtgenote op deze laatste 
gans vergezeld, om met haar afscheid te nemen van het 
stoffelijk overschot van een kundig philateh^t, een trouw 
vriend, een goed mens. P. J. v. H. en L. W. I. 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT VAN DIETEN 
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In zijn collecties, die hij met veel zorg en liefde, naast veel kennis 
opzette, was te zien, wat volharding vermocht. Onze gedachten 
gaan uit naar zijn echtgenote, wij denken met weemoed aan het 
afscheid, dat zo plotseling is gekomen. De wens, dat zijn ziel moge 
rusten in vrede, besloot deze woorden. Dan sprak nog de hr. van 
Smaalen als vriend van den overledene. Hij gaf te kennen, dat hij 
die 35 jaren geen trouwer vriend gekend had. 

Dan krijgen we volgens de agenda een collectie portzegels van 
Nederland te zien, die als een keurcollectie beschouwd kan worden. 
Als afgevaardigde ter alg. verg. werd aangewezen de hr. Samson en 
als plaatsvervanger de hr. Immink. Als vertegenwoordiger voor 
de bondsraad werd de hr. Eygenraam bereid gevonden. Hierna 
hadden de verlotingen plaats en gaf de introducé te kennen, dat 
hij gaarne zich als candidaat-lid zou opgeven. Ook de hr. van 
Willigen gaf zich op. Hierna sluiting. L. W. I. 

Adreswijziging. 
H. Dolders, Laan van Leeuwensteijn 46, Voorburg (Z.-H.). 

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

Verslag der vergadering van 12 Mei 1941. 
Aanwezig 31 personen. De voorzitter, de hr. K. F. Kielman, 

opent te 8.30 uur deze vergadering. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Enige inge
komen stukken worden behandeld. Een drietal candidaat-leden, t.w. 
de heren Huisman, Mekel en Visser worden als lid toegelaten. 
Enige mooie zegels worden uitgereikt. De hr. Kielman houdt ver
volgens zijn aangekondigde causerie over het systematisch ver
zamelen van zegels. Er wordt met veel belangstelling geluisterd, het 
applaus bewijst, dat het gehoorde ook wordt geapprecieerd. De 2e 
voorzitter, de heer Cley, zegt den heer Kielman dank. Na rond
vraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
Zie de 3 candidaat-leden vermeld in het April-nummer. 

Candidaat-lid. 
Th. Stuivenberg, Paterswoldsche weg 63a, Groningen. (Vg. d. 

A. C. Sietinga). 
Vergadering Maandag 23 Juni as . nam. 8.15 u. in „Suisse", 

Groningen. 

Postzegelver'icniging „HeldiT" -.r Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Java-ir^at 139, Den Helder 

Verslag der vergadering van 10 Mei 1941. 
Voorzitter opent de vergadering en herdenkt in zijn openings

woord het overliiden van ons jongste lid mej. A. Kossen. Ingekomen 
stukken waren er niet en geen der aanwezigen had iets voor de 
rondvraag. Na de benoeming van een kascommissie (J. W. London 
en L. Gieles) werd terstond overgegaan tot de halfjaarlijkse 
verloting. 

Adreswijziging. 
T. Schaper, thans Verlengde Heereweg 123 B, Groningen. 

Bedankt per 1 Juli 1941. 
L. Bood. 

Dringend verzoek aan de leden om de niet afgehaalde prijzen 
alsnog af te halen aan Javastraat 139, Den Helder. 

Degenen, die nog met hun contributie achter zijn worden ver
zocht dit te willen voldoen op gironummer 335511 of persoonlijk 
Javastraat 139. 

Schaubek-Album 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

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

t 
CH. THEUNISSEN 

Cannerweg 120 A 
Maastricht. 

Verslag der vergadering van 19 Mei 1941. 
Aanwezig 37 leden. De voorzitter, die de vergadering opent, her

denkt het overlijden van ons lid, den hr. Hub. Klijnen. De notulen 
worden goedgekeurd. Als candidaat-lid wordt door den voorzitter 
voorgedragen de hr. H. Neve, directeur der Twentsche Bank, alhier. 
Een aan een onzer leden toegezonden kettingbrief is voor de papier
mand bestemd. Van het Nederlandsch Postmuseum werd een boekje 
ontvangen over het doel van de instelling, hetwelk aan 15 cent 
franco aan genoemd Museum verkrijgbaar is. Voor de rondvraag 
meldt zich niemand aan, zoodat tot de gratis-verloting en het 
kienspel wordt overgegaan. J. H . 

Candidaat-lid. 
E. B. M. H. Neve, Breedestraat 10, Maastricht. (Vg. d. A. Otten). 
Volgende bijeenkomsten: Maandag 23 Juni 1941, vergadering. 

Maandag 7 Juli 1941, beurs, telkens des avonds om half acht in de 
bovenzaal van hotel de l'Univers, Kleine Staat 12, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1941. 
Na opening en goedkeuring van de notulen circuleeren de inge

komen stukken. Onderstaand candidaat-lid wordt met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. De hr. Römgens deelt mee, dat hij 
brieven uit Duitschland ontvangen heeft, waarvan de zegels be
schadigd en gedeeltelijk afgescheurd zijn. De hr. Wolfs heeft even
eens meerdere brieven met beschadigde zegels ontvangen. Na over
legging van de bewijsstukken zullen wij ons tot de Posterijen wen
den. Verder wordt geïnformeerd naar de verzamelwaardigheid van 
geperforeerde roltandingzegels. Een voorstel om om te zien naar 
een grooter vergaderlokaal wordt aangehouden tot het nieuwe 
seizoen. Na uitreiking nieuwe uitgiften, verloting, volgt sluiting. 

Mtdedte^ing 
Gedurende de zomermaanden blijven de rondzendingen circulee

ren. Men wordt verzocht den secretaris omtrent afwezigheid te 
willen inlichten, en voor geregelde doorzending zorg te dragen. Zij, 
die geen rondzendingen wenschen, gelieven dit op te geven. 

Nieuw lid. 
Zie Candidaat-lid vermeld in het Mei nummer. 
Vergadering Zondag 29 Juni 1941, des morgens 11 uur, in Hotel 

du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 8 Mei 1941. 
Om 7.30 uur opent de voorzitter deze goedbezochte vergadering. 

Mej. Feenstra is met kennisgeving afwezig. Het doet ons genoegen 
onzen oud-voorzitter, den hr. de Vogel, ook weder in ons midden te 
zien. Na voorlezing der notulen, wordt een ingezonden stuk be 
s;.<»okcij, waarin een voorstel wordt gedaan voor het aanbrengen 
van nieuwe leden een premie te geven. Vrijwel alle leden zijn hier
tegen en na stemming wordt dit voorstel verworpen. Vele zege's 
komen hierna ter tafel. Na een mooie verloting, zoomede de kwar
taalverloting van buitenleden, wordt deze zeer geanimeerde ver
gadering gesloten. J. H. F. 

De volgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 7 
Augustus 1941, des avonds 7.30 uur, in café-Restaurant „de Faun ' . 
Heerestraat, Groningen. 

NIEUWTJESLEVERING — VAN DIETEN 
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Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 31 Mei 1941. 
Aanwezig 14 leden. Te 3 uur opent de voorzitter, de hr. Jos. 

Engelen, de vergadering met een woord van welkom tot de aan
wezige leden. De notulen van de vorige vergadering worden voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter houdt daarna 
een lezing over het onderwerp: „De aantrekkelijkheden van het 
postzegelverzamelen". Het doel van de postzegelverzamelaar moet 
zijn, zich te ontwikkelen van verzamelaar tot philatelist. Een van 
de aantrekkelijkheden, die van het postzegelverzamelen uitgaan is 
de bevordering van de huiselijkheid. Onder het vertrouwde licht 
van huiskamer of studielamp verdiept men zich in de uitgebreide 
mogelijkheden van de philatelie. Bij tal van groote verzamelingen 
laat netheid en overzichtelijkheid wel iets te wenschen over, daaren
tegen zijn vaak bescheiden verzamelingen 'n lust voor het oog. De 
vergadering dankte den voorzitter voor zijn interessante lezing met 
een hartelijk applaus. Bij de rondvraag worden diverse philate
listische onderwerpen besproken. Te 6 uur sluit de voorzitter deze 

| | . gezellige vergadering. H. A. L. 
fo' De volgende vergadering zal plaats hebben op Zaterdag 28 Juni 
■*1941, des namiddags 3 uur in Hotel de Arend, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 18 Mei 1941. 
Aanwezig 37 leden. De voorzittei opent de vergadering met een 

woord van welkom, in het bijzonder gericht tot de hr. P. van 
, Schijndel en F. Plankeel, voor het eerst aanwezig. Spreker deelt 
f',' mede, dat 2 leden der Juniorenafdeeling door het bestuur zijn toe
"* gelaten als lid der groote vereeniging. De notulen der vorige ver

gadering worden goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden 
ter kennis van de aanwezigen gebracht. 

^A De voorzitter deelt mede, dat aan het postkantoor voor het ver
|,ijzamelaarsloket keurige enve'oppen zijn verstrekt met den naam 
^|der vereeniging. 

Bij de bespreking van het voorstel tot het aangaan van een 
ovei eenkomst met de Openbare Leeszaal op R. K. grondslag te 
's Hertogenbosch, vraagt het lid Ottcvanger of de buitenleden zich 
omtrent de uitleening van boeken moeten wenden tot het bestuur 
of tot de leeszaal. De hr. mr. H. M. F. Kersemaekers antwoordt, 
dat hij bibliothecaris blijft en gaarne bereid is zijn bemiddeling te 
verleenen voor de uitleening van boeken ook aan de buitenleden. 
In spoedgevallen kan men zich rechtstreeks wenden tot de Leeszaal. 
Het lid Ottevanger vraagt of de leden niet een opgave kunnen 
ontvangen van de boekwerken, die bij de Openbare Leeszaal aan
wezig zijn. De voorzitter antwoordt, dat de directeur der Leeszaal 
hiervan geleidelijk mededeeling zal doen onder de bekende rubriek 
m de plaatselijke bladen. De leden krijgen ook een opgaaf van de 
boeken, die in de Leeszaal op philatelistisch gebied aanwezig zijn. 
De voorwaarden, op «te nemen in de overeenkomst, aan te gaan 
met de Openbare Leeszaal op R. K. grondslag te 's Hertogenbosch, 
worden hierna vastgesteld, terwijl de overeenkomst voor 3 jaar zal 
worden aangegaan. 

Hierna wordt overgegaan tot de beoordeeling van de inzendin
gen betreffende België, volgens het aan de leden toegezonden 
wedstrijdreglement. De jury, bestaande uit hr. Domensino, Engel
kamp en Kaanders, kent den len prijs toe aan den hr. Ottevanger 
en merkt op, dat als 2e en 3e naar haar meening in aanmerking 
komen de inzendingen van resp. de hr. Rosenbaum en v. d. Mee
rendonk. 

De voorzitter dankt de jury voor hare werkzaamheden en merkt 
op, dat deze Ie wedstrijd goed geslaagd is. Hierna sluiting. 

Nieuwe leden. 
T. Michels, Simon Pelgromstraat 17, 's Hertogenbosch. 
T. Plankeel, Kardinaal van Rossumstraat 9, 's Hertogenbosch. 

Candidaatledci! 
P. van Schijndel, Stationstraat B 240, Schijndel. (Vg. d. H. Harzer). 

Adreswijziging. 
M. F. J. van Rijswijk, thans Lange Tuinstraat 16, 's Hertogenbosch. 

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1941. 
Bij het openingswoord heet de voorzitter een 22tal leden 

welkom, in het bijzonder den hr. J. van Ruiten, lid der Leidsche 
Postzegelvereeniging. Daar de secretaris wegens familieomstandig
heden niet aanwezig is, fungeert de hr. Oudens als zoodanig. De 
notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Geklaagd 
wordt over de gebrekkige en late aankondiging door de Belgische 
Posterijen bij de inschrijving van nieuwe zegels. Dank zij den hr. 
Adema hebben echter de meeste leden nog tijdig kunnen bestellen. 
Om bij een volgende inschrijving gereed te zijn, wordt op voorstel 
van het lid Duyx een fonds gesticht, een z.g. inschrijvingsfonds. 
Hiervan kunnen alle belangstellenden lid worden. Ieder lid stort 
bijv. ƒ 5.—. De hr. Adema, die het beheer van het fonds op zich 
neemt, zorgt er voor, dat bij een eventueele inschrijving ieder lid een 
serie zegels ontvangt. Een 20-tal leden geven zich op, andere leden 
kunnen zich alsnog bij den secretaris melden. 

Hierna houdt de heer Oudens een causerie over de portret
galerij, beschreven in ons Maandblad; hij behandelt de portretzegels 
der Orval-serie België 1933. Tal van interessante bijzonderheden 
over de Abdij van Orval en de betreffende personen worden naar 
voren gebracht. De zeer kostbare serie wordt door den hr. Poeth 
tentoongesteld. Vervolgens wordt de jaarlijksche verloting ge
houden. Tijdens de rondvraag wordt gewaarschuwd voor het 
koopen van valsche opdrukken Armenwetzegels. 

De hr. Bakker deelt mede, dat geen gezuiverde benzine meer te 
krijgen is, voor het gebruik der watermerkzoeker; hij wordt door 
een lid geholpen. Hierna sluit de vcorziter deze vergadering. 

Daarna bestaat nog gelegenheid tot contributie betalen, nieuwtjes 
bestellen, enz. 

Nieuw lid. 
H. Eussen, Rijksweg N 57, Geleen. (Vg. d. J. H. De Loo). 

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

Mededeeling. 
Het adres van onzen nieuwen penningmeester is: J. F. Muller, 

Wijk aan Zeërweg 174, IJmuiden; gironumrrer 417.163. Verzoeke 
beleefd van deze wijziging goede nota te n^ii en en het bed arj vai: 
Uw contributie aan het begin van elk kwart,)-'! op zijn girorck' . i i ig 
te storten. 

Nieuv/ lid. 
C. Hin, Edisonstraat 30, IJmuiden 
Onze eerstvolgende clubavonden vinden pli'ats op 13 en 2/ Juni 

en 11 Juli. Verdere bekendmaking heeft plaats in het nuninu r 
van 16 Juli a.s. 

Vereen, van Postzegelverzamelaars ,jGouda'''. te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF JR., Vossenburchkade 117, Gouda 

Verslag der vergadering van 26 Mei 1941. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering. De notulen 

worden na voorlezing goedgekeurd, de ingekomen stukken af
gewerkt, terwijl door den voorzitter eenige mededeelingen worden 
gedaan. Het overlijden van den hr. Jorissen wordt in onze ver
eeniging erg betreurd. Meerdere malen was hij onze gast en steeds 
bereid wat van zijn unieke collecties te laten zien. Over het af
treden van het Bondsbestuur zal in de Juni vergadering verder 
worden gesproken. De fiscus heeft de strijdbijl begraven. In den 
vervolge is geen belasting van entree-prijzen op de beursmiddagen 
meer verschuldigd. Niets meer te behandelen zijnde sluit de voor
zitter de vergadering. Hierna volgt de veiling en de verloting 
voor de aanwezigen. D. P. J. 

Adreswijziging. 
J. A. V. d. Kind, thans Staringstraat 20, Gouda. 
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i Vergadering: Maandag 23 Juni 1941, om 8 uur, in „Het Schaak
bord" a. d. Kleiweg, Gouda. 

Beursmiddag: Zaterdag 5 Juli 1941, van 3—6 uur in Hotel „Cen
traal", Mark 22, Gouda, ingang Zeugestraat. 

Phllatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoor:. 

Verslag der vergadering van 21 Mei 1941. 
In zijn openingswoord heette de voorzitter mevr. Dik als candi-

daat-lid welkom evenals den heer Boonen, die in de pauze de leden 
gelegenheid zou geven hun verzamelingen uit zijn collecties aan te 
vullen. De voorgelezen notulen gaven evenmin als de ingekomen 
stukken aanleiding tot opmerkingen. 

Bij de verkiezing ter voorziening in de vacature-Arts werden 17 
stemmen uitgebracht, waarvan 11 op dr. A. C. Polak, die hierna op 
uitnoodiging van den voorzitter aan de bestuurstafel plaats nam. 

Na sluiting der vergadering bleven de meeste leden nog bijeen 
voor een spelletje kien met aardige prijzen. C. S. 

Candidaat-Ieden. 
mevr. M. Dik, Van Marnixlaan 52, Amersfoort. 
C. Pries, Groen van Prinstererlaan 9, Amersfoort. 

Adreswijziging. 
L. E. D. Langeveld, thans Joh. v. Oldenbarneveltl. 42, Amersfoort. 

Vergadering op Woensdag 18 Juni 1941, nam. 8 uur in Hotel 
„Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secretaris: W. MERTEN, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Verslag der vergadering van 27 Mei 1941. 
Aanwezig 33 leden. Na opening door den voorzitter worden de 

notulen ter kennis van de aanwezigen gebracht. En juist deze 
notulen brengen o.a. de verheugende mededeeling, dat op de 
korige vergadering het 50e lid is geboekt. Op dit behaalde resultaat 
'ijn wij allen trotsch. Een woord van dank aan de leden, welke '' 
of meer nieuwe leden hebben aangebracht, is hier zeker op zijn 
plaats. En weer op bovengenoemd verslag terugkomend is het de 
voorzitter, die met ee« kort speechje het 50e lid, de hr. Kroese, 
een zegel van Curajao aanbiedt. Spr. hoopt, dat spoedig het 75e lid 
ingeïchrevcn kan worden. De hr. Snitjer vraagt hierna voor enkele 
punten de aandacht der aanwezigen. Op voorstel van dezen spr. 
wordt, na onderlinge discussie, in het uitleenen onder de leden der 
Yvert een wijziging gebracht. Naar aanleiding van het ontvangen 
van een boekwerkje van het Postmuseum voelt de heer S. veel 
voor een I fzoek aan dit museum, eventueel in groepsverband. Vele 
leden voelen, mèt den spr._ veel voor een uitstapje naar Den Haag, 
doch de tijdsomstandigheden nopen tot uitstel. Er volgt nu veiling 
van een 20-tal kavels, hetwelk een vlot verloop heeft. Het zijn 
uitgezochte zegels van Nederland en Koloniën en de veilingmeester, 
de hr. Snitjer, heeft niet veel moeite om ze bijna alle aan den 
man te brengen. Tevotis worden er zeer goede prijzen gemaakt. Tot 
.lot wordt de aangekondigde gratis verloting gehouden, waarvoor 
fraaie prijzen waren aangekocht. Buiten het officieele gedeelte om 
geeft de heer Snitjer nog een kleine demonstratie met de plak-
kertjes postfrisch no. 1. Een tiental doosjes zal voor eventueelc 
gegadigden worden besteld. 

Na levendige onderlinge ruil en handel volgt een spel kien, 
waarna sluiting om pl.m. 10.30 uur, W. M. 

Nieuwe kdcn. 
L. A. V. Wamel, Weth. v. Roodenburghstraat 41, Haarlem. 
F. Clemens Cramer, Julianalaan 86, Overveen. 
mej. A. Kenther, Terrasweg 58, Santpoort D. 
G. B. H. Prins, Rollandslaan 68, Haarlem W. 
J. B. Kroese, Middenduinerwcg 71, Santpoort D. 
F. J. A. V. d. Eijnde, Hoofdstraat 58 a. Santpoort D. 

Bedankt. 
J. C. V. d. Poel. B. J. Schol. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secr.: W. M. LANKHORST, Santhorstl. 64, tel. 3278, "Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 11 Mei 1941. 
De voorzitter opent met een kort woord van welkom tot de 18 

aanwezige leden. Voor de onderlinge veiling zijn 53 kavels in
gezonden, waarvan het meerendeel naar inzenders terug gaat. Het 
groote aanbod Nederlandsche zegels blijkt geen interesse bij de 
leden meer te hebben. Vermoedelijk is de hooge noteering hieraan 
niet vreemd. Bij sectie B is een conti óle-systeem op de doorzending 
ingevoerd, dat succes heeft. Overwogen wordt, een proef te nemen 
met het vergaderen op Zaterdagmiddag, daar avond-vergadering 
met het oog op de verbinding met 's-Gravenhage bezwaren oplevert. 

De secretaris deelt mede, dat boekjes voor de rondzending weer 
welkom zijn, aangezien de voorraad uitgeput raakt. De verkoop 
uit de rondzendingen is gedcrende de winter groot geweest en 
overtreft verre den verkoop van het geheele boekjaar 1939—-1940. 
Er verwisselden in den onderlingen verkoop weer heel wat zegels 
van eigenaar. J. L. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. DOLHAIN, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Te 8 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande uit 4 
bestuursleden en 42 gewone leden. De notulen der vorige ver
gadering werden voorgelezen en goedgekeurd. De leden werden 
verzocht aan den secretaris schriftelijk op te geven wat zij ver
zamelen, teneinde dit op de ledenlijst, welke opnieuw wordt op
gemaakt voor de leden, te kunnen vermelden. Daarna volgde een 
lezing, welke gehouden werd door het lid J. Buiten over het 
onderwerp „Hoe worden postzegels gedrukt". Spreker besprak de 
verschillende drukmethodes en gaf de leden zoodoende een zeer 
interessant overzicht over het drukken der zegels. De voorzitter 
dankte spr. namens de vergadering en verzocht hem de lezing be
schikbaar te willen stellen ter vermenigvuldiging en toezending aan 
de leden, waaraan spreker zeer gaarne gevolg zal geven. Vervolgens 
werd een veiling gehouden van een beperkt aantal kavels. In totaal 
werd voor ƒ 39.70 verkocht, terwijl 5 pet. van de opbrengst ten 
voordeele der kas kwam. Van de rondvraag werd geen gebruik 
gemaakt. Ten slotte volgde de gewone maandelijksche verloting, 
waarbij voor ƒ 14.25 aan prijzen werd verloot, waarna sluiting. 

. Nieuw lid. 
Zie candidaat-lid Mei-nummer. 

Candidaat-leden. 
y. N. Janus, Valkenswaard. 
A. V. d. Ziel, Julianastraat 65, Eindhoven. 

Adreswijziging. 
H. Bosch, thans Staringstrait 13, Eindhoven. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P F. VAN D O O R N , Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 8 Mei 1941. 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, 

in het bijzonder tot mevr. Folmer en de hr. van de Water en 
Houba, die als lid onzer vereeniging de vergadering voor het eerst 
bijwonen. Verder gaande brengt hij ons de ontstellende tijding van 
het overlijden van den hr. Schootemeyer Sr.; met eenige gevoelvolle 
woorden van oprechte deelneming richt hij zich namens de ver
gadering tot de beide zoons der overledene. In hem verliest de 
vereeniging één van haar oudste leden en voor ons blijft de her
innering, dat een prettige, joviale man onzen kring is ontvallen. 
Zijn gedachtenis zal dan ook in hooge eere worden gehouden. 
De voorzitter dankt den hr. Boonen voor zijn schenking van 3 
mooie serie's postzegels ten bate der verloting. Daarna heeft voor
lezing en goedkeuring plaats der notulen der vorige vergadering. 
Op voorstel van het bestuur wordt de hr. Brebaart benoemd als 
sub-commissaris te Amsterdam. Ter sprake komt, doordat bij een 
onzer leden brand is uitgebroken en met moeite de rondzending in 
vei'igheid gebracht werd, deze in de toekomst te verzekeren. De 
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heer Bakker, expert op dit gebied, geeft zijn volle medewerking aan 
dit onderwerp, en zal op de e.v. vergadering daarover gegevens 
verstrekken. Het volgend punt der bespreking, n.1. vervalschingen 
en gerepareerde zegels in de rondzending komt aan de orde. Nadat 
verscheidene sprekers hierover het woord hebben gevoerd, wordt 
besloten de boekjes voor zij ter circulatie gaan, door een keurder 
deze grondig te laten onderzoeken. Wij mogen ons gelukkig noemen 
in het bezit te zijn van een lid, dat capabel is voor deze taak, en 
het op zich neemt zijn kennis op philatelistisch gebied daaraan te 
geven. Den hr. van Vliet wordt dan ook door den voorzitter 
dank gebracht. 

Als laatste punt komt nu ter sprake, aansluiting bij den Ned. 
Bond. De secretaris, die met den heer De Bas, (bondssecretaris) 
daarover correspondeerde, geeft eenige inlichtingen en toont aan 
het nut van aansluiting tot dien Bond. Dit gaat echter samen met 
de aanvraag van de „vereischte wettelijke goedkeuring". Het 
voorstel tot het aangaan van deze vereischte wettelijke goedkeuring 
wordt met algemeene stemmen aangenomen, waarna aansluiting bij 
den Bond kan plaats vinden. 

Na de verloting komt de veiling, en onze veilingmeester weet op 
een geanimeerde manier de kavels voor een behoorlijken prijs van 
de hand te doen. De voorzitter sluit daarna het officieele gedeelte 
der vergadering; de leden blijven nog geruimen tijd na voor ruil en 
koop van zegels. 

Nieuwe leden. 
163. H. Hoefsmit, Ger. Doulaan 1, Naarden. (Vg. d. P. Derksen). 
164. B. J. M. Kleene, Kievitdwarsstraat 44, Utrecht. (Vg. d. B. de 

Jong-
Adreswijziging. 

K. J. Karseboom, thans Bollelaan 16, Naarden. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr.: A. C. H. v. d. HEUVEL, O. Loosdrechtscheweg 43, Hilversum 

Verslag der vergadering van 15 Mei 1941. 
Aanwezig 51 leden; eenige leden met kennisgeving afwezig. De 

vergadering, bij verhindering van den voorzitter gepresideerd door 
den vice-voorzitter den hr. J. M. H. ten Kate, wordt door dezen 
na een woord van welkom en onder mededeeling, dat het ledental 
zich steeds uitbreidt, te plus minus 8.15 uur geopend. De notulen 
der vorige ledenvergadering worden goedgekeurd en wordt ver-
vo'gens voorlezing gedaan van een ingekomen stuk en waarvan de 
behandeling wordt afgedaan. De vice-voorzitter verzoekt den leden 
contributie op tijd te voldoen, waardoor veel onnoodig werk voor 
den penningmeester kan worden voorkomen en geen incassokosten 
behoeven te worden gemaakt. Eenige leden zijn ten achter met 
hun contributie en worden verzocht den achterstand aan te 

.j-zuiveren. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en kan 
^' met de maandelijksche veiling reeds 'om half negen een aanvang 

worden gemaakt. Ter veiling zijn gebracht 53 kavels, waaronder 
eenige albums, ieder met een behoorlijk aantal zegels. Flink wordi 
geboden en de meeste kavels veranderen van eigenaar. Na de 
pauze worden de namen genoteerd van de leden, die aan den rcst-
wedstrijd willen deelnemen. Een negental leden geven zich daar
voor op. De wedstrijd wordt gehouden onder leiding van den vice-
voorzitter voornoemd en den hr. J M. van den Bogaard. A,ri 
ieder wordt door den betrokken ..evaminatoi" een vijftal vragen 
i^fsield. De vice-voorzitter belast zich met het stellen van vragen 
over Nederland en Ko'oniën en de hr. J. M. van den Bogaard met 
die over Europa en de andere werelddeelen. De hr. C. P. Tieleman, 
die bijna alle aan hem gestelde vragen over Europa enz. wist te 
beantwoorden, veiwierf de.meeste punten en ontving uit handen 
van den vice-voorzitter een door dezen vervaardigd schilderstukje 
met lijst, die daarvoor dank brengt. De vergadering brengt bij 
monde van den hr. A. Klarenbeek beide „examinatoren" dank. In 
verband met het late uur wordt de verloting uitgesteld tot de 
volgende ledenvergadering. Te ongeveer kwart voor 11 wordt de 
vergadering op de gebruikelijke wijze door den vice-voorzitter ge
sloten. 

Nieuwe leden. 
194. J. M. van Vliet, Pelikaanstraat 17, Hilversum. 
195. W. D. Hoogewoud, Vaartweg 25, Hilversum. 
196. L. Kolijn, Vleuten bij Utrecht. 

Bedankt als lid. 
mej. C. de Jong, Hilversum. 

Vervallen als lid. 
C. H. de Leeuw, Hilversum. 

Adreswijziging. 
G. Dop, thans Eemnesserweg 41, Baarn. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: G. BA.LLINTIJN, J. P. Sweelinckstr. 46, Enschede. 

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 
Nadat reeds verscheidene jaren plannen waren gekoesterd voor 

het houden van een gecombineerde vergadering van de Ensche
desche Phil. Ver. en de Hengel. Phil. Club, zijn deze op 24 Mei 
werkelijkheid geworden. De eerste vergadering der twee vereeni-
gingen werd gehouden en had een buitengewoon succes. Nadat 
enkele ingekomen stukken waren afgedaan of aangehouden tot de 
volgende bijeenkomst, was het woord aan den Hengeloschen 
philatelist, den hr. J. J. C. van Houten, die een gespecialiseerde 
collectie Suriname en een verzameling voorafstempelingen van 
België en de Vereenigde Staten had geëxposeerd. Spr. vestigde de 
jandacht op het verzamelen van voorafstempelingen als op een 
belangwekkend en ook in dezen tijd niet duur terrein der 
philatelic. Van de E. P. V. 'had de hr. Har t de Ruyter een vrijwel 
complete verzameling Duitsche koloniën ten toon gesteld, een 
expositie, die eveneens zeer de aandacht trok en algemeen be
wonderd werd. Vervolgens werd een zestiental kavels geveild, die 
vlot van de hand gingen en over het geheel genomen goede prijzen 
opbrachten. Nadat een tiental premies, beschikbaar gesteld door de 
E. P. V. en vermeerderd met een zestal extra premies beschikbaar 
gesteld door de leden der E. P. V. was toegekend — merkwaardig 
was, dat twee Hengelosche dames de beide hoofdpremies in de 
wacht sleepten — was het woord aan den hr. G. Ballintijn, die 
'sprak over de in den Michelcatalogus vermelde Duitsche grens
postkantoren in Nederland. Zijn mededeelingen waren beperkt, 
want noch in Enschede, noch op het Pers- en Propagandabureau 
der P.T.T. had men bizonderheden over deze kantoren kunnen 
verstrekken, noch beschikte men bij de P.T.T. over brieven met 
Duitsche zegels met de afstempelingen Oldenzaal en Enschede. Spr. 
zegde een nader onderzoek toe, omdat bleek, dat het voor velen 
nieuwe onderwerp groote belangstelling had getrokken. 

Hierna circuleerden ter vergadering de jongste opbrengstlijsten 
der firma's van Dieten en Rietdijk: de opbrengsten op deze veilin
gen hadden aller belangstelling. Vervolgens was er gelegenheid voor 
handel en ruil. 

Bij de rondvraag dankte de voorzitter der H. P. C. voor de 
gastvrije ontvangst en den zeer geslaagden philatelistischen middag, 
waarna de Hengeloërs en Enschedeërs nog geruimen tijd gezellig 
bijeenbleven. , 

Candidaat-lid. 
J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo (O.). 

De volgende vergadering werd vastgesteld op Woensdag 18 Juni 
1941 in Hotel Avion, nam. 7.30 uur. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secretaris: J. A. VAN DER LIST, Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Verslag der vergadering van 8 Mei 1941. 
Aanwezig 44 leden. Te 7.30 u. opent de voorzitter de bijeen

komst, waarna de notulen werden goedgekeurd. Ingekomen is een 
bericht van verhindering van den hr. Van Rijswijk met enige 
prijsjes voor de jaarvcrloting. De voorzitter vraagt de belangstelling 
der leden voor de tentoongesrelde portretzegels met beschrijving 
en voor een aantal zegels, die niet in Yvert voorkomen. Deze in
zending van den hr. Wemmers trok wederom zeer de aandacht. 
Hierna komt het voorlopige voorstel tot aansluiting bij de Bond 
ter sprake. Na voorlezing van de ter zake gevoerde correspondentie 
met den bondssecretaris ontspint zich een debat, echter zonder 
resultaat, zodat besloten wordt op de volgende vergadering een 
definitief voorstel in te dienen. Bij de ballotage worden 3 candida-
ten als lid aangenomen. Voor de prijsvraag laat de hr. Wemmers 

MA — VAN DIETEN HOLLAND'S EERSTE FIR] 
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een raampje circuleren met ten zegel, waarvan alleen het hoofd 
te zien is 9 leden, die de juiste naam wisten op te geven, ont
vingen van den inzender een aardig zegel Een lid heeft ƒ 5 50 ge
schonken voor de feestkas, zijnde de opbrengst van een boekje, dat 
gecirculeerd heeft in de rondzending Het boekje zelf brengt bij de 
veiling nog ƒ 5 — op voor hetzelfdt doel 

BIJ de rondvraagt stelt dr Jongebrcur voor aan nieuwe leden 
mede te delen, dat voor d ' rondzending alleen boekjes van de 
vereniging mogen worden gebruikt 

Nieuwe leden. 
Zie 2 candidaat leden in het Mei-nummer 

164 W MoUema, Hoofdstraat 66, De Lier 
165 H E W Gronheid Oude Langendijk 15, Delft 
166 J G Verouden, Mackaystraat 26, Delft 

17 G Beernink, Pieter Bothstraat 37, Den Haag 
167 dr J H Waszink, Noordeinde 17, Delft 

Candidaat-lid. 
A Alserageest, Oude Delft 49, Delft (Vg d J C Kuijpers) 

Adreswijzigingen. 
R ' t Mannetje, thans Van Bossestraat 2, Delft 
D F Lems, thans Kon Wilhelminalaan 38, Leidschendam 
J G de Groot, thans Papelaan 122, Voorschoten 

Ruilavond. De eerstvolgende rmlavond wordt gehouden op 
Vrijdag 20 Juni a.s., des avonds 7 30 u. in de zaal Koot, ingang 
Beestenmarkt, Delft. 

Vereeniging \an Postzegelverzamelaars Z. Z. Z. 
Secretaris A RUITER, Stationsstraat 33a, Zaandam 

Verslag der vergadering van 24 Mei 1941. 
Aanwezig 30 leden De voorzitter opende om 3 uur de ver

gadering, begonnen werd met voorlezing der notulen van de vorige 
vergadering, deze konden onveianderd worden goedgekeurd 
Hierna stemming over de 3 candidaai-leden, die allen met algemeene 
stemmen werden aangenomen Bij ingekomen stukken was een 
dankbetuiging van den len prijswinnaar in puzzlewedstnjd, die 
buitengewoon met gezonden fraai zegel in zijn schik was ' Ons lid, 
de hr Hofland schreef, bereid te zijr t z t bij verschijning van een 
100-tal series Zomerzegels 1941 tegen handelaars-kostprijs voor de 
vereeniging beschikbaar te stellen, dit aanbod werd in dank aan 
vaard Aan verzoek van interessenten, om inlichting over de ver
eeniging, zal onmiddellijk door den secretaris worden voldaan 

BIJ rondvraag werd het voorstel gedaan, om in afwijking van 
de traditie, ook in Juni a s te vergaderen, de vacantie dus te be
perken tot Juli-Augustus Dit voorstel vond algemeene instemming 

Met algemeene stemmen werd vervolgens het bestuurs voorstel 
aangenomen, om bij event toetreding van het 100ste lid, zoowel 
voor dat lid zelf, als voor den voorsteller een verrassing in petto 
te houden En in de toekomst hetzelfde te doen, telkens bij toe
treding van het 25ste lid Daar de vereeniging thans 90 leden telt, 
hopen WIJ spoedig tot het uitreiken van die verrassing over te 
kunnen gaan U Parool is dus „"Wtrf t leden voor de Z Z Z " 

Nu werd overgegaan tot de „kcurmgs-wedstrijd' Op een vel 
waren 9 zegels geplakt, hiervan waren er 4 valsch, opgave luidde 
nummers der falsificaten aan te geven Verscheiden leden bleken er 
een heel goeden kijk op te hebben, alleen ons lid, de heer W Har-
togh, leverde echter een oplossing, die volkomen juist was, de 
hem uitgereikte prijs was dus wel verdiend ' 

Na de gewone verloting, waar\oor een 12 tal prijzen ter be
schikking waren, werd een geanimeerde, vlot verloopende veiling 
gehouden, ca 6 uur werd de vergadering gesloten 

Nieuwe leden 
Zie 3 cand -leden vermeld in het Mei nr. Ver nr 49, 47 en 59 

Candidaat-lid. 
A D de Rooy, Breestraat 3, Koog a d Zaan 

Mededeeling bestuur. 
In a s Juni vergadering zal verkiezing plaats hebben van een 

vertegenwoordiger en een res -vertegenwoordiger in den Bondsraad 
Alsmede van 2 afgevaardigden en 2 res afgevaardigden ter Alge
meene vergadering op Zaterdag 30 Aug a s m Amsterdam 

ZIJ, die zich na 1 Juni voor het lidmaatschap opgeven, betalen 
ovtr 1941 de halve jaarcontributie 

Mededeehng verkoophandel. 
Leden, die in de vacantie maanden Juli-Augustus zendingen 

wenschen te ontvangen, gelieve dit op te geven aan den directeur, 
den hr G C Dorpema, Westzijde 376, Zaandam Bij voldoende 
deelname, zal indien eenigszins mogelijk, hieraan gevolg gegeven 
worden 

Eerstvolgende vergadering heeft plaats op Zaterdag 21 Juni a.s., 
's middags 3 uur in „de Harmonie", Stationsstraat, Zaandam. Zaal 
geopend vanaf 2 uur. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris G M MINNEMA, Boerhavelaan 41, Leiden 

Verslag der vergadering van 20 Mei 1941. 
De voorzitter opent ca 7 30 u deze vergadering en heet allen 

welkom Aanwezig zijn 26 leden en 3 introducees Door omstandig
heden zijn WIJ gedwongen om ons met de kleine zaal te behelpen 
en hopen voortaan weer over de groote zaal te kunnen beschikken 
De notulen der vorige v»rgadering worden voorgelezen en be 
houdens een kleine wijziging goedgekeurd De voorzitter vraagt de 
sectiehoofden of de nieuwe regeling met de afgeteekende kaarten 
voor de rondzendingen een goed resultaat heeft, de sectiehoofden 
zijn hierover tevreden Het candidaatlid wordt met algemeene 
stemmen aangenomen Een introduce geeft zich op als lid, zoodat 
met de vorige aanmeldingen thans 5 candidaat-leden op de ballotage 
lijst staan Een der candidaat-leden is postzegelhandelaar, aangezien 
het reglement hieiin niet voorziet, wordt den leden gevraagd of 
iemand hier iets op tegen heeft, daar niemand hier bezwaar tegen 
heeft, blijft deze persoon op de ballotagelijst gehandhaafd De voor
zitter deelt mede, dat er gebrek is aan boekjes voor de rond
zendingen, en wordt de leden aangeiaden spoedig boekjes te willen 
inzenden, ledige boekjes zijn verkrijgbaar bij den penningmeester 
en bij den secretaris Vervolgens wordt overgegaan tot de veiling 
De leden wordt nogmaals aangeraden de kavels te bezichtigen bij 
den hr Prins, boekhandel, Breestraat hoek Gangetje, daar dit op de 
vergadering te veel tijd m beslag neemt Vervolgens komt de ver
loting aan de beurt, waarvoor eenige prijzen beschikbaar zijn 
gesteld Na de rondvraag, welke mets oplevert, sluit de voorzitter 
de vergadering 

G M M 
Nieuw lid. 

Zie candidaat-Iid Mei nummer 
Candidaat-leden 

H Blechstein, Vondellaan 24, Leiden ^ 
'W Jongenus, Emmalaan 22, Oegstgeest 
C van Beelen, Commandeurslaan 21, Katwijk a d Rijn 
H Landsdaal Vrouwensteeg 3, Leiden 
A van der Kloes, Schelpenkade 34, Leiden 

Vergadering op Dinsdag 24 Juni 1941 nam acht uur in het ge
bouw voor Toonkunst (Muziekschool), Rapenburg 22, Leiden. 

Mededeeling. 
Kavels voor de veiling op deze vergadering zijn 8 dagen te 

bezichtigen bij den boekhandel Prins, Breestraat, hoek Gangetje, 
alwaar men ze ook kaT bezorgen 

JADVERTENTIËN. 
Aangeboden Bolgie ongebruikt 

1939 Koekelberg 471 77 7 stuks f 3 25 
, Pr V Luik 488 95 8 , f s 75 

Orval 111 513 s 18 6 i 7 2$ 
Torens $19 26 8 i 6 2$ 

1941 Blok Winterhulp getand i , f i 60 
ongetand i f i 70 

De blokken verschijnen in Juni 
De nieuwe „Orval serie zal in Juli uitkomen 
Inschrijvers kunnen deze onmiddellijk na 

verschijnen tegemoet zien 
Toezending na storting op giro 411J70 

Porto tot f 10 extra (234) 
G BROERS — Dorplem — BUDEL 

Meer plezier en groot gemak met Uw post 
zegels ais U in het be^it is van onze handige 
insteekkaanjes on^ 4 redenen Voor alphab 
doubl voorr Voor verzend van zegels voor 
komt vouwer en beschad Als U eens wat 
zegels wilt medenemen in Uw poitefeuille 
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 r 4 ,, „ 100 f 3 50 
19 ■̂  14 7 , , 100 f j — 

19 X 14 2 zijdig 14 , ICO f 8 — 
Toezending franco na ontvangst van bedrag op 
giro 118330 „THE GLOBE", Zoandam 

MOOIE VERZAMELINGEN KOOPT .VAN DIETEN 
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J. C. BOLKENBAAS & ZOON 
PROF. KAM. ONNESLAAN 95 b, SCHIEDAM (Telefoon 68310). 

WIJ K O O P E N : 
Elk kwantum Zomer 1 9 4 1 voor f 0 .18 per serie, 

alle Kind- en Zomerseries van div. jaren, 
tegen topprijzen. 

LUXEMBURG Weldadigheldsseries, (deze moeten 
echter postfrisch zijn, dus met volle gom). 

WIJ B E T A L E N : 
LUXEMBURG 
Prinses Gabrielle Michel no. 213-17 f 6.50 
Prins Charles „ „ 227-31 f 24. 
Prinses Alex „ 
Ermizinde „ 
Prins Henry „ 
J an de Blinde „ 
Prins Charles I „ 
Mondorf „ 

240-44 f 2 4 . ^ 
245-49 f 3 1 . -
252-56 f 2 9 . -
260-64 f 3 3 . -
269-74 f 2 5 . -
327 f 1.75 

NEDERLAND beide 10 gld. f 7 0 . - per stuk. 

Verkoopt aan ons Uw zegels en U zult tevreden zjjnü 
WIJ BIEDEN NOG A A N : 

Ethiopië Roode Kruis (uitg. door den Negus) p. 10 f 12.-, p. 100 f 110.-. 

Tevens worden door ons te koop gezocht: 
COLLECTIES en ENGROS PARTIJEN, tegen buitengewoon hoogen prijs. 

H.H. Handelaren en Wederverkoopersü! 
Vraagt gratis prijslijst voor den aankoop van Uw series en nieuwigheden! 
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LEIDSGHE P0STZE6ELHANDEL 
VROUWENSTEEG 3, LEIDEN. 
Telef. 23233. Giro 418573. 

Wij leveren U zoo lang de voorraad 
strekt, Series Koningin 1940 a 6 gl. eng. 

Vraagt zichtzending mooie 
collectie vliegbrieven van Ned. 
en „Zeppelin" vliegbrieven. 

H. LANSDAAL. 

Te koop gevraagd: 
Series en losse waarden Kon. 1940, 
Cour Perm., alsmede weldadigheidsenes. 
WIJ leveren U „Nieuwtjes" tegen concur

reerende prijzen. 

Posfzegelhandel E. DE W E E R D , 
Guldenstraaf 1 b, GRONINGEN. 

Z O O U A N G D e V O O R R A A D S X R B K T 
\ l le Kinderzegels 1923/1940. i8 series, 72 waarden i 16,25 
\lle Kinderzegels in roltanding. 8 series, j i waarden f 20,20 
Mie Zomerzegels 19351940 6 series, 28 waarden f 3 35 
Zomerzegels 1941  1 serie 2$ et 10 series f 2,35 

vering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 2 2 4 4 5 1 . Porto s t e e d s extra. 

X E K O O R G E V R A A G D : 
\l\e soorten Weid en Gelegenheidsz van Ned en Kol, in 
:ompl s Alleen prima kwaliteit, liefst frank bij abon Aanb 

p met omschrijving kwantum en pnjs Na ontvangst der 
zendingen en accoord bevind ing volgt directe betaling. 

4ederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316. Amsterdam, C. 

Ik ben er nog lang niet doorheen; 
door mijn 15 duizend verschillend« 

Doubletten van Europa. 
Voor mancotijsten houd ik mi] aanbevolen, 
liefst Yvert Nos. en tegen /, Froede lever ik 

Gebruik bij voorkeur mijn orgineele 
Mancokaarten, 

per 10 stuks 25 cent, per 100 f 2 0 0 
franco na ontvangst van het bedrag 

Ze blijven geldig tot een land compleet is 
Het invullen en bijhouden een aangenaam 

werkje, datgroote voldoening geeft. 
i 

W. BRANS, 
Philatelist sinds 1878. 

Westvest 76 F, Schiedam. 

Te koop aangeboden 
complete verzameling Duitschland, 
incl. bezettingsuitgiften 1939/40, 
excl. koloniën. O.a. Michel Nrs. 
66 type I, 438, 439, 456/58 postfr. 
Michelwaarde ca. RM. 4.600.—. 
Brieven onder no. 219 bureau v. d. blad 

Ti VEILING
COAIBINATIE 
Onze belangrijke l O e V e i l i n g wordt gehouden op Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag 2 6 , 2,7 en 2 8 « J u t l i van deze maand en 
vindt plaats in de groote veilingzaal van „Riche", Buitenhof, Den Haag, 

aanvang om 14 uur. 
O I V D E R D E N H A i V L E R K O M E N 

Afdeelingen Nederland en Kolomen, Europa (zeer bijzonder België, Oostenrijk, Luxem
burg e.a.), Overzee, engros, fraaie restantcollecties, albums, e.d. 

Verder meer dan 500 bijzondere vliegbrieven per Zeppelin, 
Eerste vluchten, Firstdayco vers, oude emissies op brieven, enz. 

De catalogus ligt ter verzending gereed en wordt 
op aanvrage aan belanghebbenden franco toegezonden. 

VEII^INGCOiVlBIIVAXIE: 
D I R . i ü . J. H . T O O R B N S . 

P o s t b u s 111  D E N H A A G  S t a t l o n s i / v e g 3 6 . 
Voor volgende veilingen kan doofloopend beier materiaal ingezinden worden. Tel.IIJ.l337J9.947. 

■ ̂ * 
H__Vooi 
■ ■ I H 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGELVEILIIII!. 
WÊ^Ê^P^ D ^ Inspecteur der Domei

W^^r nen te 's Grav^nhagi zal op 

27 Juni 1941, 
des namiddags te 2 uur, m het gebouw 
van het Hoofdbestuui der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verkoopen 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (216) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

•^«.e

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zithtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

http://Tel.IIJ.l33-7J9.947
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'DE COMBINATIE 

VEILINGEN 
INKOOP 
VERKOOP 
TAXA.TIE 
EXPERTISE 

» JXe vLmóte%dain6.e J^aói^eg^eiaeiiing. 
REGULIERSGRACHT 45 
TELEFOON 49437 

AMSTERDAM C. 
GEM. GIRO K 7011 TEN NAME VAN H. J. KOPMAN 

15 Juni 1941. 

L.S., 

In onze 3e veiling, welke op 26, 27 en 28 Jimi a.s. te Amsterdam 
zal worden gehouden, komen o.a. ter tafel: een complete verzameling 
Nederland en Koloniën, een verzameling uiterst zeldzame poststukken uit oud 
archief, alsmede een uitgebreide collectie blokken en moderne Europa zegels. 

Naast ruime kijkgelegenheid zal - evenals bij onze vorige veilingen - worden 
getracht zooveel mogelijk overeenkomst te brengen tusschen de omschrijving 
en de kwaliteit der zegels, opdat het ook voor den buiten Amsterdam 
wonenden philatelist mogelijk zij - desnoods ongezien - orders te geven, die 
zonder verdere kosten worden uitgevoerd. 

Reeds staan verscheidene tevredenheids betuigingen van inzenders en 
koopers te Uwen dienste, waaruit duidelijk blijkt hoezeer beide categorieën 
met onze wijze van veilen zijn ingenomen. 

Waar tevens vele bijzonderheden worden geveild, zooals de "Stockholm" 
serie van Ned. Indië e t c , raden wij U aan deze gelegenheid niet te verzuimen 
en nog heden met ons in contact te treden en onverwijld de kostelooze 
catalogus aan te vragen. 

Inzendingen voor onze 4 e veiling kunnen tot ultimo Juni plaatsvinden. 

Hoogachtend, 

"De Amsterdamse 
Postzegel veiling " 

P.S. Op belangrijke inzendingen kunnen voorschotten worden verstrekt. 
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De opdruk in twee regels van onderen naar boven (alleen 
bij de 2)4 KroonParlement horizontaal!) luidde: Burgenlands / 
Befreiung". Men gebruikte een donkerpaarse handstempel en voor
zag daarmee de volgende Oostenrijksche zegels van den bewusten 
opdruk: (zie afb. 21). 

Nr. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

w 
— 5 
— 10 
— 15 
— 20 
— 25 
— 30 
— 40 
— 50 
— 60 
— 80 
— 1 
 \% 
— 2 
 2K 
— 3 
— 4 
— 5 

aarden 
heller 

heller 
heller 
heller 
heller 
heller 
heller 
heller 
heller 

heller 

kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 
kroon 

Kleuren 
grijs 
karmijn 
oker 
lichtgroen 
violet 
bruin 
rood 
blauw 
olijf 
rood 
bruin 
groen 
blauw 
parlement 
groen 
groen 
violet 

Michel 
257 
277 
262x 
264x 
266 
267a 
269 
271x 
272 
312 
313 
314 
315 
285 
316 
317 
318 

Yvert 
190 
208 
194 
195 
197 
198 
200 
202 
203 
223 
224 
225 
226 
215 
247 
248 
249 

Opm.: 10 heller karmijn is ongetand, alle overige waarden zijn 
getand. 

Afgestempeld werden de zegels met den beruchten valschen 
stempel: „ZEMENDORF  17.X.2r' in een tijd, toen er nog geen 
3 en 4 kroonzegels op wit papier waren, terwijl de opdrukken er 
wel op geplaatst zijn. We hebben dan ook met zuiver maakwerk 
e doen, afkomstig uit Graz, den haard van vele speculatie
producten. 

In dit verband noem ik een tweede fantjiie
product van nog vroeger datum en vermoede

lijk uit denzelfdtn bron afkomstig. Het is even
eens een handstempelopdruk in vuilzwarte 
kleur. Dat wij met zuiver maakwerk te doen 
hebben, moge blijken uit het volgende: 

Ie, de al te piimitieve Oostenrijksche adelaar 
en de nieuwe waardeaanduiding, 

2e, de valsche afstempeling van JENNERS
DORF (4.9.21), die te herkennen is aan den 
dwarsbalk, die slechts 434 mm. in plaats van 

Afb. 22. 9 mm. is, 
3e, de historischgeografische onmogelijkheid: een Oostenrijksche 

»pdruk op Hongaarsche zegels vóór de stad door de Oostenrijkers 
)ezet was, 

4e, de zegels zelf, waarvan de meeste in Hongarije uit koers 
varen en dus ook te Jennersdorf niet meer aanwezig konden zijn, 

5e, het postkantoor Jennersdorf was in den tijd. dat de zegels 
iet levenslicht aanschouwden, door de Oostenrijkers nog niet 
.eopend, resp. niet in gebruik genomen. 

Bekend zijn mij de volgende Hongaarsche zegels met den be
rusten opdruk (zie afb. 22); voor aanvulling houd ik mij aan
levolen. 

Waardeaanduiding Omschrijving 
— 50 heller op 10 filler  huzaar 
— 1 kroon op 2 filler  krantcnzegel 
— 2 kroon op 2 filler  maaierstype 
— 3 kroon op 6 filler  do. 
— 4 kroon op 40 filler  turulvogel 
— 5 kroon op 20 filler  maaierstype (X) 
— 10 kroon op 5 filler  do. 

. — 20 kroon op 3 filler  do. 
(X) met opdruk Köztarsasag, alle andere zegels zonder. 

Kort daarop probeerden dezelfde beeren het nog eens met een 
tel andere Hongaarsche zegels. Blijkbaar was het batig saldo van 
en eersten zwendel niet bijster groot. Men voorzag de zegels van 
enzelfden opdruk (adelaar f nieuwe waardeaanduiding), maar 
tempelde nu voor de variatie af met den ons reeds bekenden, 
eruchten stempel van ZEMENDORF. Mij zijn de volgende Hon
aarsche zegels — deels uit de literatuur — met dien opdruk 
ekend (voor aanvulling houd ik mij wederom aanbevolen). 

Michel 
183 

Z.M. 8 
190 
193 
185 
229 
192 
191 

Yvert 
159 

T.J.8 
164 
168 
161 
204 
167 
165 

Nr. Waardeaanduiding omschrijving Michel Yvert 
1. — 50 heller op 2 filler  expresszegel (X) Z.M. 11 T.J. 11 
2. — 1 kroon op 40 filler  maaierstype (Y) 230 205 
3 .  3 kroon op 10 filler  do. (Y) 228 203 
4 .  4 kroon op 5 filler  do. 192 167 
5 .  5 kroon op 5 filler  do. (Y) 244 219 
6. — 10 kroon op 10 filler  do. (X) 246 221 
7. — 20 kroon op 20 filler  do. (X) 248 223 

(X) = Magyar Posta; (Y) = met opdruk „Köztarsasag". 
Op een aanvrage van Dr. V. Weinert, hoofdredacteur der 

„Donaupost"Bratislava, bij de Oostenrijksche posterijen, kreeg 
genoemde heer het volgende antwoord: 
Oostenrijksch Bondsministerie 

voor Verkeerswezen. 
Weenen, den Hen October 1921. 

Z. 27802/P.  1921. 
Op Uw aanvrage van 5 October j.1. deelen wi; U mede, dat het 

hoofdbestuur der Oostenrijksche P.T.T. nóch eenigerlei speciale 
postzegels voor „Burgenland" heeft uitgegeven, nóch Hongaarsche 
zegels van den één of anderen opdruk, officieel heeft voorzien. 
Dergelijke — blijkbaar slechts voor privé speculatiedoeleinden — 
gefabriceerde zegels zouden voor postaal gebruik of frankeering 
zelfs niet oogluikend toegestaan zijn. 

De op de geretourneerde bijlage afgedrukte poststempel „Jen
nersdorf" is een vervalsching. Bii den echten stempel is de middelste 
dwarsbalk 9 mm. (bij den valschen slechts 4J4 mm.) breed en 
reikt tot den buitensten cirkel; verder draagt de echte stempel 
in het onderste cirkelsegment de onderscheidings l e t t e r „a", de 
valsche daarentegen het onderscheidings c ij f e r „1" . Wij merken 
tenslotte nog op, dat het postkantoor Jennersdorf door den 
Oostenrijkschen postdienst heelemaal niet in gebruik genomen is; 
de echte Oostenrijksche poststempel van dit kantoor kwam der
halve niet officieel in gebruik. 

De ,.R"stempel is eveneens niet van officiëele Oostenrijksche 
herkomst. 

Uiteindelijk wijzen wij erop, dat slechts zulke Oostenrijksche 
postwaarden als officieel uitgegeven beschouwd kunnen worden, 
wier uitgifte en beschrijving in het verordeningenblad der posterijen 
aangekondigd zijn. 

De DirecteurGeneraal: 
(w.g,) HOHEISEL. 

| M M . , , , , . ß , ■ i S 3 

, INEDERÜAND 

^ 

bccx^ c/|b/z, ) . üv. ^OAx ê^e^uyi^,«yrn. 1 

M. 1 

Alle rechten voorbehouden. Tous droits réserves. 
38. Fernäo Teles da Silva, 4° Marquez de AlEGRETE. 

Geboren op 8 October 1703, werd de 
Markies van Alegrete aangezocht voor ver
schillende belangrijke functies. Hij was een 
van de vele voorstaande figuren in het 
openbare leven van de Portugeesche hoofd
stad Lissabon, welke op 1 November 1755 
door een hevige aardbeving grootendeels 
werd verwoest; als voorzitter van den ge
meenteraad van Lissabon ontwierp hij 
samen met en onder leiding van den groo
ten Pombal een plan tot wederopbouw 
van de zwaar getroffen stad. Een beroemd 
schilderij brengt een van de besprekingen in 

VOOR POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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beeld; den markies van Alegrete zien wij geheel rechts. 
Portret komt voor op: Portugal en Koloniën, 1925, 15 ets. 
39. ALEKSANDAR I OBRENOVIC. 

Geboren op 14 Augustus 1876 te Beograd als 
eenige zoon van Milan Obrenovic en de ir. 
Mei 1941 overleden Natalia Kesko. Zijn vader 
deed op 6 Maart 1889 afstand van den troon 
van Servië; de jonge koning kwam onder 
regentschap, doch op 13 April 1893 verklaarde 
hij zich meerderjarig en aanvaardde de regee
ring. Aanvankelijk regeerde hij zeer vooruit
strevend, maar een jaar later veranderde hij 
van koers en werd uiterst reactionair. Hij 
riep zijn vader te hulp, benoemde hem tot 

opperbevelhebber en stelde op 21 Mei 1894 de grondwet buiten 
werking. Zijn onbesuisde optreden verminderde zijn aanzien; nog 
meer werd zijn populariteit geschaad door zijn huwelijk met Draga 
Lunjevica, weduwe van ingenieur Masin, Het verzet tegen den 
koning werd steeds grooter; om nog te redden, wat te redden 
was, voerde Aleksandar in 1903 een liberale grondwet i n . . . . om 
die, zij het slechts voor eenige uren korten tijd later weer buiten 
werking te stellen. Zijn huwelijk bleef kinderloos; het volk vreesde, 
dat de broer van Draga tot troonopvolger zou worden benoemd. 
In den nacht van 10 op 11 Juni 1903 drongen eenige officieren 
het koninklijk paleis te Beograd binnen en vermoordden den 
koning en de koningin. De dynastie Obrenovic was uitgestorven. 

Als merkwaardigheid vermelden wij, dat de postzegels met 
beeltenis van Aleksandar, welker uitgave weldra had moeten 
plaatsvinden, werden overdrukt met het wapen van Servië. 

Portret komt voor op: Servië, 1890 tot 1903. (1904). 

IpliiIateM^^cl^^erlei 1 

FILMPOST. 

Niet enkel voor „precancels", doch voor alle afstempelingen 
beslaat in de Vereenigde Staten van Amerika groote belangstelling. 
Linn's Weekly Stamp News maakt thans melding van het stempel 
e e n e r . . . . fantasiestad. 

Een gezelschap filmspelers heeft tijdelijk zijn tenten opgeslagen 
in den staat Arizona voor de verfilming van een roman van 
Clarence Budington Kelland. De Columbia Pictures Corporation 
heeft daarvoor in de nabijheid van Tucson de nauwkeurige na

% bootsing van deze stad laten bouwen zooals zij er in 1870 uitzag. 
■ De regisseur is door het bestuur der posterijen aangewezen als 

postmaster van de filmstad. Hij heeft.een origineel stempel laten 
vervaardigden. (N.R C. van Zaterdag, 31 Mei 1941, Avondblad C. 
blz. 2). 

ADVERTENTIEN. 

B e z o e k t d e 

Qjmóte^cdamóxAe 

W o e n s d a g  e n Z a t e r d a g m i d d a g v a n 1 3 to t 17 u u r , 
i n de „ B R A K K E G R O N D " , N e s 5 3 — 5 5 . 

I N K O O P  V E R K O O P  R U I L 

D e é^ l^é^ ' ^^^ i^ v o o r r u s t i g z a k e n d o e n . 1 

Prijs dezer advertenties ; 
ƒ 1.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Te koop gevraagd: 
Uitsluitertd onberispeiijke ongebruikte exem
plaren. Nummers Yvert 1941. 
bolivia, aér. 49 " 5 4 ; Brazilië 3 5 6 - 3 5 8 en 
,.Jub.-Portugal"; Chile 178, i79,Colomb. 1940, 
„Santander"-serie; Cuba, 1940 „Ee^iwf post
zegel" en „Gutierrez" ; Dominikaansehe Repu
bliek 1940Moederdag; Honduras 1940. blok i ; 
Mexico, Universiteitsserie 1940; Nicaragua 
aér. 212 - 216; Panama aér. 4 8 - 5 5 en 56; 
Paraguay 375 -381 en aér. 108- 110; 1940, 
Francia-herdenkmg; Venezuela 213, 215 - 218, 
222-224, 227, 228, 229, 1940 diverse nieuwe 
zegels met Bolivarvoorstelhngen, aér. 126 en 
127; Vereenigde Staten van Amerika: 418, 
419, zegels met portret Jane Addams, French 
en Stuart, Liberia 1940, Buchanan-serie ; Zuid 
K.hodesia, Rhodes-serie 1940 , Afghanistan 309 
en 310; Travancore, Jubileum 1940 ; Alexan-
drette souvenirs 3-4; Philippijnen 315 - 317; 
Pitcairn-serie 1940. Aanbiedingen aan: 

Mr J . H . v a n P e u r s e m , 
Zeestraat 40 - *s-Gravenhage. 

Aangeboden 500 KRAAIEN! 
(bijzondere vluchten 12 34 ets.) 
ä f 15 per 100. Brieven onder 
nummer 238 bur. van dit blad. 

W E D E R V E R K O O P E R S ! 
i5 versch. gelegenheidzegels Skandinavië f -,30 
i J " gelegenhz. Hongarije (zeer fr,) f -,25 
10 Duitschl. 80 pf. Hindenb. Yv. nr. 446 f -,30 
10 , 80 , , „ 497a f -,2S 
10 „ IOC „ „ y, 498 f -,IO 
10 „ 75 „ z e p p L Z 129 , 56 f-,25 
5 » 5 0 , » herd. „ 58 f-,25 
I Denemarken Roode kruis 3 waarden f-,20 

10 „ opdruk 20 op 15 ore f- ,30 
10 » Yv. nr. 253 f - , io 
2? „ Thorw. 10 o. „ 259 f-,25 

5 Cyprus 3/j pi „ 118 f-,17 
Porto extra. Tezamen besteld f 2,25, franco 
toezending. Grootere aantallen reduc t ie ! 
Postrekening no. 368980. 

Ik vraag te koop TRALIEZEGELS, 
los, gebundeld of per gewicht. Schriftel. offerte 
aan: E . F . H . B R U E N S , (229) 
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 . 

Bod gevraagd: Saargebiet nos. i, 2*, 4 I I Br, 
5'=̂ Br, 6 Br, 7. 8 Br, 9 Br, 9 Br. Heil, 10* Heil, 
II*, 12*, 13* licht, 14*, 14a Br, 15 Br, 17, 18* 
Heil, 20zinn, 21% 22*dhl, 23, 25 d h l 28*, 31 
Br, 33*, 44*. 4 5 ^ 55% 56*, 57, 61*, 62*, 63*, 
64*, 66*, 67, 68, 70*, 71, 72, 73, 74, 75*, 78, 
84t ' 'm 9 7 + 8 5 en 95 B- No. $j gerepareerd, 
I Fr, gebr., 103'̂  t. iets beschadigd, 6*B, 13*6 
gebr. blik, 53*6, j j * ioV>, 56-^B, 57'-B, 70*6 
10V2, 70*B dhl, 70*T6te -Bêche , 78 ■''d. 
No. 2*, 10* Heil, n * , 14a Br. keur Dr. Dub. 
Dienst I t 'm 15 compl. 24 en 2y m. gebr. 
Nummers Michel. (224) 

L Midavaine  Slootdorp . 

T e k o o p : Europaverz. in 3 Schaubekbanden 
42a, uitgave 1934. De collectie bestaat uit ruim 
11.500 zegels, alle versch. Piachtige kwaliteit. 
Yvert 1941 ongeveer f 90 000,. Uiterste prijs 
f 162;,. Dagelijks te bez. vanaf 6''o n m., mits 
na voorafg. kennisg. J. VERSLUIS, (245) 

H o u t t u i n e n 11  Dord rech t . 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

W e r e l d v e r z a m e l i n g 
(zonder Nederland en koloniën) voor meest
biedende te koop. Waarde 49000 francs. 
Prachtig object voor verder verzamelen of 

aanvulling. Dagelijks te bezichtigen. 
J. Wemmers 

van Hallstraat 17, Delft. (235) 

B O D G B V R A A . G D O P : 
Nederland, Brandkast in postfr. blokken 
Ned. Indië « » » » 

Nederland f 10, (1913) ongebr., postfrisch 
„ f 2,50; j ,  (1923) ong., postfrisch 

10 postfr. Roode kruisseries 
H. 'Wagner, Prins Mauritst. 150, Den Haag (227) 

Bod gevraagd op Duitschlanc 
3pf. Ho. é7 afgestempeld met: 
London W 7.15 P.M. Oc. 27 02 

J. Cramer, 
Bankastr. 19, Amersfoort. (222) 

Aangeboden door par t icul ier : 
Danzig Innendienst Yvert 333637, alle dri 
met keur Richter en certificaat f 1650,, Danzij 
geheel compl. zonder anummers en met in^ 
begrip van bovengenoemde z. f2850,, Lux 
Intell f 125,, Sarre Beieren f 325,, Saargebiec 
125 ä 131 ï 300,. Br. onder no. 247 bur.v.d.bl 

X E KOOI* G E V R A A G D : 
(Prijzen voor geheel postfrisch!) 

België 1918 Roode kruis 175,— 
1919 Helm 100,— 
1925 Jubileum 8,— 
1928 Orval 10,— 
1928 Kathedralen (ook gebr.) 5,— 
1929 Weldadigheid „ „ 7,— 
1930 Kasteelen 6,— 
1931 Elisabeth 12,— 
1932 Mercier lo^,— 
1932 Infanterie 20,— 
1938 Prins van Luik 5,50 
1939 Roode kruis (ook gebr.) 3,— 

,, Rubens 6,— 
„ Orval 6 — 

Duitschland 1938 Br. Band 2.— 
1934 Stände (ook gebr.),^ 7,50 
Oostenrijk 1923 Steden 7,25 
1924 Künstler (ook gebr.) 12,50 
1928 Hainisch 7.— 
1930 Miklas 12,50 

Voorts alle betere series en losse zegel; 
Vraagt prijsopgave!! 

X E K O O P A A Ï V G E B O D E N 
(alles luxe kwaliteit) Yvert nrs, 

Engeland 
Gibral tar 

Malta 

4 sh. 
nr. 46 

44 ' 
45 ' 
61 : 

, 62. 
«S 

2SO,— 
4 0 , — 
!0 — 
60,— 

■75.— 
200,— 

„ 10 „ „ 81 X IJO,— 
„ 10 ,, „ 82 X 60,— 

o ^ gebruikt x = : postfrisch 

Postzegelhandel 
M. D. POSTMA, 

Spsorstraat 130, Leeuwarden 
Postrekening 29 547 7. (24 

TE KODP 6E7R&A0D VOOS BRIEVENCOLLEGTIE 
U.S.A.: Firstday covers, luchtpost en verder alle soorten brieven 
hoofdzakelijk van voor 1900. Ook U.S.A. uitgiften op brief van: 
CUBA, GUAM, PORTO RICO, SHANGHAI en CONFED. STATES. 

Verzoeke alleen goede kwaliteit te sturen. 
Afrekening binnen 2 dagen. Gironummer opgeven s. v. p. Zendingen 
onder nummer 239 aan het bureau van dit blad. 
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^ Ruil, koop en verkoop van postzegels 
met roltanding en firmapertoratie (^46) 

A A N G E B O D E N : 
Jenes Zomerzorg '39 en '40 in ruil voor series 
Knd '39 en '40. Bueven (phil.gefr!) met cond. 
lan P. C. W. jO>4GEBREUR, arts, Pijnacker. 

RUILCLUB „FIDUCIA" 
Geen kosten. Vraagt inlichtingen. 

Te koop gevraagd verzamel, in prima staat 
Rusland en Liechtenstein. 

\ angeboden R u y t e r p o r t e n , compl. postfr. 
W. PEUTERS, (240) 

D, Weurtscheweg 5, Nijmegen. Giro 372941 

BOD GEVRAAGD 
lp: ie „De Philatelist", 4e jrg. no. 10 t ' m 
2, en voorts jde t/m 9ie jaargang compleet, 
nclu iet „De Vraagbaak" ' (^2.6) 
e Ned. Ind ' 40: 40 e 1 50 c. met wmk ongeb. 
e Oostenrijk: 1926 (Nibelungen) Br. aan: 

B. G. Kok, Wilhelmmalaan. De Bilt. 

iandelaar vraagt offerte van: 
euwrjes, be te r» series en p a k k e t t e n , 

Ismede van philatel ist ische benodlgdh. 
"evens te koop gevr. 2 of 3 hoogste waarden 

van in te l lec tue len van Luxemburg . 
rieven onder no. 230 bureau van dit blad. 

'end ons uw adres . . . 
en U ontvangt regelmatig onze 

)Ffertenliist van nieuwtjes en occasions. 
terk concurreerend. Groot e omzet  kleine 
i'inst „Elck wat wils" (231) 

Nassaukade 4ï  Woerden. 

Ungeboden 5 0 0 0 series tegen 
loogste bod. Licht gestempeld in 
ellen. Br. no. 241 bur. v. d. blad. 

' e r s e h e n e n {in formaat boekje) 
Tweede vermeerderde druk van 

e r o e m d e Z e e v a a r d e r s e n O n t d e k 

k i n g s r e i z i g e r s o p P o s t z e g e l s , 
door M.J . VAN H E E R D T  K O L F F . 

lan de eerste uitgave zijn toegevoegd: 
evensbeschrijvingen van Fransche Ontdek

in<;srcizigers, van Amiyid'en en Byrd, bene

ens de Zfppehn en de Russ. Noordpool

uchten (212) 
ranto toezending volg: na ontvangst van 

0,5j aan postzegels door de schrijfster, 
Eemnesserweg 91  Baarn, 

I 

!e koop van varzimalaar 
ieuwe TVERTCATALOGÜS 1941 
net supplementen. Prijs f 5,75 
ranco. Brieven onder motto Yvert 
an het bureau van dit blad. (ai3) 

r e k o o p g e v r a a é d : 
LONINGIN 1940 en O P D R U K 
nafgeweekt f 1,50 per pond. 
benden aan: L. F. v. d. VELDE, 
. Imhoffstraat 25, Den Haag. ('73) 

de keus Nederland en Koloniën 
steeds te koop gevraagd. 

J . C . P E E N , 
lerkepad 4  Nieuwendam. 

r M E D E R U A N D ISSS 
koop gevraagd nos. i. 2 en 3 op brieven 

riefstukjes of losse exemplaren met duidelijk 
esbare stempels. Alleen primi exemplaren. 

Aanbiedmgen aan W. M O O Y , 
St. Annastraat 357 — Nijmegen ( t i l ) 

A . H O U U E I V K A M P 
»vering van nieuwigheden tegen billi j ltste 
rijzen, voor zoover de voorraad streltt. 

Verzorging van manco's. 
AMSTERDAM — LEIMUIDENSTRAAT 8 
Telefoon 833S7 — Gem. Giro H 5638 

INKOOPLIJST NEDERLAND 
Toorop 
Kind 1924 

» 192! 
„ 1926 
„ 1927 f 
„ 1928 
>. 1929 
.. '93° 
.. ■93" 
>. 1932 

2,40 
 . 4 0 
 , 4 0 
—.9= 
 , 4 8 
 , 4 8 
 , 4 ^ 
:SS 

f . ,és 
—,90 

Kind 1933 f —,70 
» 1934 f —.6j 
.. 1935 f —A° 

Zomer 19JJ f —,52 
Rembrandt f —,65 
Luchtv. f. i —,1S 
W. V, Oranje f —,15 
Crisis 2 w. f —,25 
A N W f 2,40 
Roode kruis f 2,25 

Zeeman 
G. Glazen 
Olympiade 
Cour P. I 
Cour P. ÏI 
Kon. 1940 
id. gebr. 
Opdrukken 
70 c. tegen 
postwaarde. 

I . 

i>3i 
3,25 
6,2S 
5 — 
Ï.M 
3.2Ï 

boven 
V. der 

Zomer 1941 
tegen hoogsten prijs. 

Iedere hoeveelheid onberispelijke kwahteit, licht gestem

peld of postfrisch. Betaling prompt na ontvangst en 
accoordbevinding der zegels. 

Verder zoek ik Luxemburg en Oostenrijk tegen topprijs. 

D.. l A . IL(üli>iillClll^. 
Van Ostadestraat 209, AmsterdamZuid. 
Importeur der gomstrookjes „Postfrisch Ifr. 1". 

Prospecti mat manster gratis rp aanvraag. 
Origineele verpakking f—.75 

Met spoed gezocht een 5000 zomerserics 1941 
frankeering bij abonnement ä f 20,— per 100. 

(Offertes omgaand verzocht). 

AANBIEDING 
Luchtpost ongebruikt compleet ä f 4.95 plus porto 
per serie (7 waarden). Laatste catalogus Nederland 

en Koloniën f 9,50. 

steeds te koop gezocht, Koninginnekop 1940 
5 ets. 10 et. per 100, 734 ets. 25 et. per 100, 
10 ets. f 1,— per 100. Opdrukken, 5 ets. f 0,15, 
714 6 ct., 10 cts. f 0,50 (alles per 100 afgeweekt). 
WilUbrordus en Spoorherd. 5 et. a f 0,50 p. 100. 

Postzegelhandel H.FIORANi, 
AALSMEERWEG 58, AMSTERDAMW. GIRO 240é55. 

Zoolang de voorraad strekt leveren wij nog : 
Goed gemengde samenstellingen, uitsl groot 
form , gedenk gelegenheid en luchtpostzegels. 
Per pakket van looo stuks f ro,— 

jooo stuks f 4S,— 
Per lo.ooo in bundeltjes of zakjes, soort bij 
soort, niet meer dan loo van i soort f 8o,— 
loo X loo gehele wereld, alle versch. ! f lo,— 
loo X 200 verschillende f 25,— 
Bij los uitprijzen dezer zegels groote winst. 
Bijzonder geschikt voor reclame doeleinden 
Toezending na ontvangst van het bedrag op 
giro 118330. 
Postzegelhandel „THE GLOBE", Zaondom. 

I 

T E K O O P G E V R A A G D 
Z O i V i B R Z B G B U S 1 9 4 1 
frankeenng bij abonn. in elke hoeveelheid, 
Koningin 40, opdruk '40 hoogere waarden 
ook andere zegels Nederland en koloniën. 

Postzegelhandel „EXCELSIOR" (243) 
Mr. W. de Sittcrstraat 5 a  Groningen. 

Te k o o p aangeboden 19 jaargangen van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

in losse afleveringen vanaf 1922, 
tegen den prijs van 75 cent per jaargang. 

J. van Toorenenbergen, {2.iy) 
Bat janstraat 35  Den Haag

WIJ BETALEN den hoogsten prijs 
voor Uw betere zegels en series. 

Speciaal te koop gevraagd: 
ZOMER 1941 elk kwantum. 

Postzegelhandel M. D. Postma, 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. 
Prijsopgave gevraagd over: 
100.000 g l a s  e n v e l o p p e n 

formaat 10x6 cM. Ie kwaliteit. (242) 
T e k o o p voor meeJtbiedende, ze ldzaam
heid, pl.m. 10 stuks verzonden , un icum, 
Origineele brief van Tr i s tan da C u n h a n. 
Koudekerke W. voorz ien van s tempel , 
vervoerd m. H.M. K XVIII n. Kaapstad, 
verder st. Tr i s tan da C u n h a en Cape T o w n . 
Br. Leliestraat 1 p. , Goes, C. Schouwenaar . 

Te koop oude brieven Nederland vanaf 1785 
en spoorstempels op geh. brieven, groore 
collectie poststukken 5^0 stuks Nederland en 
Kol. f 30,—, pracht collectie Europa i joo,— 

F. H. BRINKMAN, 
Hooghuizen, Huizen N.H (^23) 

Z O M E R Z E G E L S 3 4 1 
Bestelt nog heden, wij kunnen veel leveren

Ook hebben wij nog o. a : 
P o r t o Neder land , 8, 12, 28 27, 27II enz. 
Indië, Dienst en Buiten Bez t f 2,jc, DOX, 

Sluiertype, Brandkast enz. 
Vraagt pi ijs en stuurt ons Uw mancoHjst. 

Alles in prima kwaliteit onder garantie 
H . VIT. H O F L A N D , (220) 

Wormerveer  Telefoon 82317, 

T E K O O R G E V R A A G D . 
Volgende zegels van Nederland per loo van 
een soort. Nummers volgens Yvert. 
21 t m 24. 34, 57, 38. 49, 57 t /m 61, 75a, 
7^'7779 80, 81, Sia, 98, I I I tm I M, 118 t m 
I23 ,2 i2a2 i3 ,2 i4 , 222, 249t j m 2 s r, 253. (21 o 
Aanb. aan I r .W.L . Brocx, Kiiksweg4j Delfzijl 

TE KOOP voor meestbiedende 
Serie SLOWAKIJE Michel 2  22 

met certificaat. Ongebruikt. 
Adres: L. van Prooyen, (228) 
Middenweg 93  Haarlem. 
P h i l a t e l i e e n G e s c h i e d e n i s 
Zeestraat 40.'sGravenhage, Posireken 188282. 
Biographieën door M r . J . H . v a n . ' e u r s e m . 
\ asco da Gama, James Cook , Columbus , 
Washing ton , San Mart in , Bolivar en Kon. 
Astrid in de Ned., Fng. en S'rai^che taal. 
Zie advert op biz 137 van het Aprilnummer. 

file:///angeboden


196 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

I ■ ~1 
Zomerzegels1941 

' (frankeering bij abonnement) ■ 
I tegen de hoogste prijzen i 

' te koop gevraagd ' 
I in iedere hoeveelheid. 

G. A. G. THOOLEN 
Postbus 395 Telefoon 398631 

I DEN HAAG. 
Wederverkoopers vraagt mijn 

I speciale aanbiedingen van | 
I Europeesche Nieuwigheden, i 

m mill 

um 
lliraii ""lllllllllllllllll lil" mm 

POSrZEGELHANDEL »HERCURIUS« 
POSTBUS 186 — 'SGRAVENHAGE. 

(Laan van Heldenburg j6, Voorburg.) 

■ I 

Wilt U Uw collectie 
verkoopen ? 

m^ kaapeti! 

Wilt U Uw collectie 
completeeren ? 

uf^ ue>cäaap.en' 
Zend Uw col lect ie aan ons ten verkoop m onze 
eerstvo lgende V e r k o o p i n g bij i n s c h r i j v i n g . 

Vraagt reeds heden onze vo lgen

de (2e ] K a v e l b e s c h r i j v i n g aan 

i 

Het adres voor Uw F^hilalehstische belangen is 

„ M E R C U R I U S " 
Wi] koopen a contant. V\/i] verkoopen voor U. 

Wij verkoopen aan U. 

^ l l l n i lllllllllllllllllll Illlllllllll <illlllllllllllll illllllllllllllllll Illllllllllllll iiMMiir 

Actueele EnerosPosten 
van alle Europeesche landen 
KOOPT VOORTDUREND 
tegen contante betal ing. 

J. P. VAN DER STAD, 
Heerengracht 408, AMSTERDAMSe. Telefoon 32227. 

Schriftelijke aanbiedingen of persoonlijk bezoek na afspraak. 

I 
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Th. B. M. ENGELKAMP, A A N K O O P 
V E I L I N G E I V 
V E R K O O P » DEN HAAG. 

6e Zeer belangrijke Postzegelveiling 
in een der bovenzalen van CAFÉ RICHE 
aan het BUITENHOF, DEN HAAG, 

op 4, 5, 7, 10 Juli 1941 telkens des middags 2 uur. 

Onder den hamer komen ruim 2 0 0 0 kavels! ! 
De veiling bevat een Europa-verzameling ongebruikt 
tot heden met alle goede moderne series! Engelsche 
Koloniën, Nederland en Koloniën, Vereenigde 
Staten, enz. enz., wo. vele groote rariteiten: o.a. 
New Foundland No. 2, 3 en 13 Yvert met certificaat 
Br. Ph. Ass. Het £ Tobaco No. 6 Yvert, Curagao 

de 6 op 7Y2 et. kopstaand, gebruikt. 

Voor nadere bijzonderheden vraagt U onze 
rijk geïllustreerde Veiling-Catalogus aan. 

Kijkdagen: 23-28, 30 Juni ' 41 , 1-3 Juli '41 dagelijks 
10-5 uur. Tijdens veilingdagen in Café Riche 10-1 uur. 

Voor het komende seizoen zijn wij gaarne bereid Uw 
verzameling te liquideeren. 

O U w bezit wordt door ons vakkundig behandeld. 

Wi£t gt^ acY^aopdt met ÓUCCCÓ) 
&ig£l&amp Uiu acUeó.! ! 

Schrijft ons nog heden. 

Th. B. M. ENGELKAMP - POSTZEGELHANDEL 
Tel. 113853 - Lranée Poten 7a - Den Haaé - Postéiro 216240. 
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4 ïïi |}C®©IP ©IE¥I^ÄA@P: k 
^ 

LuKemburg Inéelleciueelen 
Duitschl. 10 Jahr Nothilfe Blok 
Ipos£a blok 
Polar Fahr t 
Süd=Amerika Fahr t 
Ostropa blok 
Dantzig 15 November serie 
W. H. W. 1934 
Liechtenstein Vaduz blolc 1 
Saargebied Madonna 1928 
Weid. 1931 
Kasteelen 1932 
Memel, Michel 206-233 

Michel 334«337 
O u d Dui tsche Sta ten en Dui tsche 

voor goede prijzen. 

: i25 . . 
6 5 -
25.» 

135.-
55 . . 
7.50 

92 50 
35.» 

150 = 
230.= 
52.50 
100.= 

65.= 
150.= 

Koloniën 

Voor bovenstaande prijzen koopen wij elk aantal. 

Voor cliënt groote verzameling te koo p gevraagd. 

Wij k o o p e n a l l e s A contant e n 
k o m e n U g a a r n e b e z o e k e n . 

k 
k 
k 

k 

k 
k 1 

1 
TS Brieven en zendingen worden door ons direct behandeld. 2* 

I JlÄC. INI. ilî îlLBCAIMlIP, t 
^ POSTBUS 663 — AMSTERDAM. k 
^ k 

ZOHERZEGELS 1941 
gebruikt. 

Postzegelhandel H. S. POLAK 
Karel du Jardinstraat 12 ' - Telef. 21336 

Gem. giro P 753 - Amsterdam. 

WIJ VRAGEN TE KOOP: 
Alle soorten gelegenheids- en weldadigheidszegels 

van Europa. Bij voorkeur modern goed. 
Aanbiedingen met prijs aan: 

AUF DER HËIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM Filiaal AMSTERDAM 
Suriname aan 31 Gravenstr. 17 a/d. N. Kerk. 
Tel. 4 3 2 3 . Giro 1700. Tel. 47103. 

Xe koop ^evroo^d: 
Nederland: 10 Gld. 1913 58.—; 10 Gld. 1905 58.—; beide opdrukken 2.50 op 10 Gld. 
15.— p. paar; ZVz en 5 Gld. 1923 25.—; Toorop 2.20; Tentoonstelling 11.—; Roode 
Kruis 2.—; Olymp. 2.90; Rembrandt 0.70; G. Glazen 1.25; A.N.V.V. 2.10; Zeeman 1.—; 
Kon. 1940 compl. serie ongebr. 4.60; ideni gebr. 3.20; Kind 1924-36; 1925-35; 1926-80; 
1927-42; 1928-42; 1929-37; 1930-52; 1931-1,50; 1932-80; 1933-60; 1934-60; 1935-38; 
1936-31; 1937-30; 1938-28; 1939-28; Zomer 1935-47; 1936-34; 1937-28; 1938-28; 

^ 1939-29; 1940-36 6 w.; Luchtpost 6-8 2.50; 4-5 28; Willibrord 11; Spoorwegen 12. 
É Duitschland: Iposta 22.50. Alle moderne en betere weldadigheidszegels tegen hooge prijzen. 

^ Polen: Warschaublok 35.—; Na Skarb 35.—; Rusland: Alles gevraagd. 
J BETAAL GOEDE PRIJZEN! 
^ Deze prijzen gelden uitsluitend voor zegels van prima kwaliteit. 

I K. BABAJEFF 
J> Y- Hogenhoucklaan 128, Den Haag. - Postrekening 241 883. - Telefoon 776800. 

f? 

r 
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Wij betaalden 
in de afgeloopen weken voor 

Frankrijk: Orphelins 1917 90.—, Blok Strassbourg 25.—, 
Vliegp. 50 frs. groen 22.50, 50 frs. outremer 20.—. 

België: Roode Kruis 1918 200.—, Helm 95.—, Orval II 
9 0 .  , Mercier 90.—, Orval Kroon 90.— 

Luxemburg: zie annonce Meinummer voor Caritas series. 
Blok 10 frs. groen 250.—. 

Duitschland : 5 Mark Reichspost 55.—, Polarfahrt 125.—. 
Saargebied : Madonnaserie 225.—, SaarBayern gekeurd 235.—. 
Danzig : 1 en 2 Old. oude kleur 60.—. 
Nederland : Toorop 2.25, Goudsche Glazen 1.35, A.N.V.V. 2.25, 

2 50/10.— 7.50, 10 Guldens f65.—. 
Alle prijzen voor ongebruikt postfrisch. 

Gebruikt meestal iets lager. 
Verzoeke toezending van zegels, die niet onberispelijk zijn, 

achterwege te laten. 
U kunt ons alle goede zegels en series van de geheele wereld 

aanbieden, doch alleen MET PRIJSOPGAVE. 
Offerten zonder prijsopgave worden onherroepelijk niet beant

woord. Betaling steeds omgaand. 

MDILAïïiyi IMI©@E l̂li, 
Zwolschestraat 435, SCHEVENINGEN. 
N.B. Wij bieden principieel niet! 

I 
I 
I 
I 
I 

NIEUWTJESDIENST. 
Door de groote vraag naar 

nieuwe uitgiften, 
hebben wij hierv ooreen 
speciale afdeeling opgericht. 
Hierdoor zijn wij in staat, 
nieuwigheden engros en detail 
te leveren aan wederverkoo

pers, vereenigingen en ver

zamelaars. 

Voor inlichtingen gelieve 
men zich te wenden to t : 

BASTIAANSE & BOEKEMA's Postzegelhandel N.V. 
R'dam/Hillegersberg, Emmalaan 25, Tel. 43985. 

▼ 

Wij blijven steeds koopers voor goede series 
van Europa, mits in prima kwaliteit. 

# 

f Suehe 
Lieferanten • 

O Europa Neuheiten, alles von 
Gross  Deutschland, sowie 
klassische Europamarken zu 
kaufen gesucht. 

En gros  und Einzelangebote an 

ERNST SCHniTT, 
DÄRMSTÄDTEBERSTÄDT, 

Darmstädterstrasse 2 
Einfuhrgenehmigung vorhanden! 

NederlandschIndië 1938/39 
de 35 cents met watermerk 

Per 100 stuks f 18,— 
(uitsluitend voor den handel) 

Op elke 100 stuks gratis het nieuw verschenen 

Roode Kruiszegel van Nederl.  Indië 
(10 c. plus 5 ets.opdruk, zie vorig Maandblad 
pagina 161). — Ook enkele couverten Inter
neeringskamp Ned.Indië voorhanden ä 50 ct. 

Aankoop van Collecties. 
EngrosPosten en alle 

Engros Nederland. 
donder eenige verplichting bezoeken wij U 

door het geheele land. 

Postzegelhandel „Filco", 
Damstraat 4 rd., HAARLEM. 
Postrekening 298603  Tel. 17909. 
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Onze 5e Postzegelveiling 
vindt plaats 19, 20 en 21 Juni a.s. 

in „De Brakke Grond" te Amsterdam, Nes 53. 
Catalogus gratis verkrijgbaar. Kijkdag 18 Juni a.s. 

Onze 6e Postzegelveiling 
vindt plaats in Augustus. 

Hiervoor kunnen nu nog verzamelingen, betere losse series en zegels 
worden ingezonden. — De opbrengst zal U volkomen bevredigen. 
Dit zal U volkomen duidelijk zijn, wanneer U onze opbrengstlijsten 

regelmatig ontvangt. 
^ Eenige voorbeelden uit onze laatste veiling: 

Nederland: kl. 10 gld. f 68,—, 
1913 Jubileum 10 gld. f 75,—, 
België: Roode kruis f 195,—, 
Mercier f 120,—, Orval f 115,—, 
Duitschland: 5 Mk. Reichspost f 85,—, 
Wagner f 35,—, Polarfahrt f 160,—, 
Luxemburg: Intellect. f 150,—, 
Blok 10 Fr. groen f 305,—. 

Ook zijn wij vlotte koopers tegen contante betaling van 
allerlei verzamelingen, losse series en betere losse zegels, 

HAGA EN HARPENAU, 
Gravenstraat 30 - AMSTERDAM C. - Telefoon 34104. 
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. S O P A R iJb SOPARI 
ENGROS-AANBIEDING 

BELGIË. 
' interhulp ongebruikt ƒ 15.50 
"^interhulp op luxe bladen ƒ 17.—• 
okken winterhulp worden deze maand toegewezen en 
edt ze nog aan, getand en ongetand a ƒ 18.— per 5 stel. 
3ode Kruis speculatie blok per stuk ƒ 37.50 
>oor serie opdruk B ƒ 21 .— 
loor serie nu koerseerend ƒ 14.50 

FRANKRIJK. 
ictime per 10 ƒ 1.80 
cours 4 w. per 10 ƒ 8.30 
isonniers per 10 ƒ 7.— 
istral en Kankerzegel per 10 ƒ 4.—' 
Itain 4 waarden compleet per 10 ƒ 7.— 
pdruk Fr. 20.— Ader per 10 ƒ 27.50 
pdruk Fr. 10.— St. Malo per 10 ƒ 8.50 
pdruk 50/75, 50/80, 1/2,50 per 10 ƒ 1.20 
pdruk 50/90, 1/1.50 per 10 ƒ 0.90 
pdruk 1/1.25, 1/1.40 per 10 ƒ 1.20 
pdruk 50/75 Mercuur , per 10 ƒ 0.30 
ercuur 50 cent. en Fr. 1.50 Iris ƒ 1.20 
erder nog leverbaar a 6 cent per franc 80, Fr 1.—, 

1.30 en Fr. 2.50 per 10 
20.— Aigues Mortes per 10 ƒ 12.— 

3go nieuw per serie ƒ 4.— per 10 ƒ 35.50 
agdagascar Vliegpost per serie ƒ 3.75 per 10 ƒ 33.50 
imersen Vliegpost per serie ƒ 7.40 per 10 ƒ 68.— 
■s. 5.— nieuw per 10 ƒ 3.— 
■s. 10.— nieuw per 10 ƒ 6.— 
pdruk Pakketboot Pasteur per 10 ƒ 1.40 
erwacht nog diverse andere uitgaven. 

DUITSCHLAND. 
;ipziger Messe per 10 ƒ 4.30 
^iener Messe per 10 ƒ 4.30 
szegel per 10 ƒ 4,80 
en. Gouvernement op Kartonpapier 3 waarden per 10 ƒ 32.50 
en. Gouvernement winterhulp 4 waarden per 10 ƒ 12.50 

ROEMENIE. 
achtvaartfonds 
raja 
Juni 1940 
), 30, 50 en 100 Lei nieuw 

en Legionair zegel Yvert no. 422 
) Jaar Cultuur 

ood Kruis '41 

Zloty nieuw 
orto steeds extra. 

BÖHMEN EN MäHREN. 

GEN. GOUVERNEMENT. 

per 10 ƒ 14.— 
per 10 ƒ 16.— 
per 10 ƒ 17.— 
per 10 ƒ 32.50 
per 10 ƒ 3.— 
per 5 ƒ 23.75 

per 10 ƒ 2.80 

per 10 ƒ 9.— 
Alle aanbiedingen vrijblijvend. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
reemdelingenverkeer 
oudsche Glazen 
omerzegels '41 

a. 
eerengracht 227 
ostgiro 405968. 

ä ƒ 2.25 
ä ƒ 1.35 

ƒ 19.— per 100 

AMSTERDAM-C. - Telefoon 46381. 
Gem, Giro S. 6818. 

1.1 SO PAR J. SO PAR 

|"IIIIIIII^IIIIIIII2""""H""""S""""""""S""""S""""SS""""S""""B1 

II LIBERIA E3 
I I Voor speciaal verzameling gezocht | | 
I alle betere zegels en afwijkingen, | 

J- zoowel gebruikt als ongebruikt. J . 

II 
Brieven onder no. 225 
bureau van dit blad. 

:iii i i i i i: :iiiiiiiiiiiiiiiic iir^iiiiiiiiSJ 

BINNEN ENKELE DAGEN VERSCHIJNT ONZE 

i PRIJSLIJST 1941 No. 2 
NEDERLAND 
EN KOLONIËN 

I MET ALLE PRIJSVERANDERINGEN 
AFGEHAALD 35 CT. 
FRANCO PER POST 

40 CT. 

ROELF BOEKEMA 
P R I N S E S T R A A T 6 0 
HOEK JUFFROUW IDA STRAAT 
' S - G R A V E N H A G E 

GIRO 247130 TELEFOON 1103I9 

ZOO JUIST ONTVANGEN 

Monaco Weid. 1941 (nom. 50,- fr.) > 
Pri js per serie f 18,75. 

^tä^M 

C C ENGELKAMP 
Prinsenstraat 88, 
Telefoon 111570. 

Den Hoag. 
Giro 395980. 

Hagenaars, van heden 
Bij mij alle prijzen naar heneden. 
Doet U eigen voordeel 
Want 't scheelt aanmerkelijk veel. 
U hoeft met ver te lopen; 
Op dit adres kunt U goedkoop kopen. 

GEVRAAGD: 
Zomer 1941 or f 17.50 per 100 series, ieder 
kwantum, alleen frankeering bij abonnement. 
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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}^-9, 
15-7, 2234-55, 25-25, 30-35, 40-1,25. 

OPDRUKKEN. 
1234-4, 1734-4, 20-3, 2234-10, 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.V. 2.—, Roede 
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. 2 ^ en 5 Gld. 1923 23.50 p.p. Cour 
Permanente 7 w. 7.25, 6 w. 2.10, 4 w. 
1940 4.50. 

CURACAO. 
Jub. 1923 65.—, Herdenk. 65.—. 

SURINAME. 
Jub. 1923 65.—, DO X 65.—. 

KINDERZEGELS, alleen compl. series. 
Toorop 2.25, 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, 1938-28, 
1939-26, 1940-40. 

ZOMER 1935-47, 1936-32, 1937.29 
1938-28, 1939-29, 1940 6 w. 36. 

Rembrandt 60, Luchtvaartf. 16, W. v. O. 
12}^, 12, Curajao 123^, 12, Ciisis met 
Emma 25, Jamb. 123^, 5, Reg. Jub. 1234, 
5, Willib. 123^, 9, Spoor 123^, 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 1.25, 1928 2 50, 

1929 6.50, 1930 21.—, 1931 22.50, 1932 
28.—, 1933 27.50, 1934 29.—, 1935 
20.50, 1936 9.50, 1937 6.25, 1938 6./5, 
1939 11.—, Felix 4.75, FIP 1.75, WiUib. 
11.50, Ged. bl. 11.75, Onafh. 7 50, In-
tellec. 120.—. 

DUITSCHLAND. 
5 Mk. Reichspost 52.50, 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.—, SUDAMERIKA 
56.—, CHICAGOF. 27.50, Zepp. z. opdr. 
7.50, Vliegpost 1924 28.50. 
IPOSTA 26.—, NOTHILFEBL. 70.— 
OSTROPA 8.50. 

OOSTENRIJK. 
1908 10 Kronen 20.—, Hochw. 1.—, 

Jub. 1910 240.—, Comp. 5.25, Vliegp. '18 
3.75, VI. Kress 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 50.—, W H '33 7.—, 
Architect 17.50, Luchtp. '35 16.—, Veld-
heeren 20.—, FIS II 20.—, 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 90.—, 10 
Schilling Dolfuss 130.—. 

SAARGEBIED. 
1921 Landsch. 9.—, '21 opdr. 8.—, 1925 

Madonna 3.50, V H '26 7.50, 1928 Ma
donna 240.—, VH '27 7.50. V H '29 
24.50, VH '30 28.—, V H '31 55.— V H 
'34 20.— KASTELLEN 95.—, V H '35 
21.—, 1933 Neunk. 30.—, Volksstem
ming 10 c.-lO fr. cpl. 16.—, SARRE op 
Bayern 245.—, moet gekeurd zijn. 

BULGARIJE. 
Olympiade '31 36.—, id. '33 175.—, 
Voetb. 6.—, Gymnast. '35 41.—. 

DANZIG. 
Guldenopdrukken 1923 29.50, 1924 1 en 
2 Gld. oude kl. 60.—, 15 November 
97.50, Neptuun 4,25, Luposta 18.—, 
Schopenh. 2.25, WH 1934 32.50, W H 
1937 6.50, W H 1938 2.25, '39 Al l 
Voorst. 2.—, Schuine Dienst compl. 
37.50. 

TSJECHO. 
Muziekblokken 200.—, 1923 Masari,k 
7.—, Olymp. '25 30.—, SOKOL 30.—, 
80e verj. 4.50 ongebr., VLIEGPOST 
ongetand 40.—, id. getand 60.—. 

BELGIË. 
75 j . Post 7.25, 1928 Orval 8.—, Orval 
m. kroon 96.—, 1929 WD 5.25, Ant
werp, blok 7.50, 1930 WD 5.25, MER-
CIER 96.—, 1931 WD 11.—, Infanterie 
22.—, 1934 W D 20.—, Sanatorium 19.—, 
Lorraine 30.—, GROOTE ORVAL 
95.—, Rubens 5.50, Stahlhelm 92.50, Pr. 
v. Luik 4.50, R. Kruis 1939 2.75, Orval 
'39 5.25, ROODE KRUIS 1918 165.—, 
Kerken 4.75. 

POLEN. 
Warschaublok 37.50, 20 
15.—, Naskarb 40.—. 

Onafh. on-

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 accoordbevinding volgt steeds omgaande betaling per giro of bank. 

P. MASTENBROEK - Postzegelhandel - ENKHUIZEN. 
Oudegracht 23 a. - Tel. 290. - Postbus 10. Girorek. 231613. - Bankier: Incassobank Enkhuizen. 

(236) 
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Hiermede kondigen wij aan, dat onze Veiling zal plaats hebben: 

Zaterdag 12 Juli, Maandag 14 Juli, 
Dinsdag 15 Juli en Donderdag 16 Juli a.s. 

aanvangende 2 uur precies in Café Rest. „Riche", Buiienhof, Den Haag. 

Een buitengewoon uitgebreide verzameling Nederland 
en Koloniën, waarvan vele betere exemplaren in duplo 
voorkomen, komt onder den hamer. Voorts België 
zeer uitgebreid; vele goede nummers komen tot 3 ä 4 
maal voor. Diverse zegels in blokken van vier; Duitsch

land, waarvan de goede soorten ruim aanwezig zijn, 
Luxemburg w.o. een mooie verzameling zegels in 
blokken van vier in gesloten serie's; Oostenrijk, ook van 
dit land zijn vele soorten meerdere malen aanwezig. 

Bovendien een zoo goed als complete collectie herden

kingsblokken, w.o. Duitschland 10 jaar Nothilf e, 
Luxemburg 10 fr. groen, Nederland Tentoonstelling, 
Oostenrijk Wipa, TchechoSIowakije Muziekblokken, 
enz. Alle andere blokken meerdere malen aanwezig. 
Verder mooie restanten, albums, restantpartijen, w.o. 
meer dan 80.000 stuks voor pakkettenmakers, stock

boeken met goede Nederlandsche zegels enz. enz. 
Catalogus gratis op aanvraag. 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel N.Y. 
HEERENGRACHT 8 a, DEN HAAG. Voorheen Nieuwstr. 26 en N. Blaak 93, Rotterdam. 

Telefoon 112944.  Giro 24392.  Bankrekening R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 

Rosts^e^ellioticlel J. Î . Soudijn 3r, 
Van der Duynstraat 146, Den Haaè (éeen i/t/̂ inkel) 

(Voorheen: Schiekade 180, Rotterdam)  Postrekening No. 393153. 
:den bieden wij aan, 

NEDERLAND. 
L . 1913 20 et 
■ m per 10 st. 
■ 9 40 op 30, 

Gest. 

60 op 30 gest. 
l m per 5 series 
l o r o p 1923 per serie 
l o d e Kruis pe 
l m met spec. 

r serie 
stempel 

l i d '31 per serie gest. 
1 V. Oranje '33 p. serie gest. 

r. Herd, per 
merzegels '35 
pierzegels '36 
tnerzegels '37 
pnerzegels '38 
tnerzegels '38 
knerzegels '39 
tnerzegels '40 
tnerzegels '40 
Inerzegels '41 
Inerzegels '41 

serie gest. 
per serie gest. 
per serie gest. 
per serie gest. 
per serie gest. 
1234 ct. gest. 
per serie gest. 
per serie gest. 
734 op 5 p. St. gest. 
per serie gest. 
per 5 series gest. 

l 9 223^ et. Oranje ong. p. st. 
l m per 5 st. 
lm per 5 stuks 
Kd '36 per serie gest. 
nd '37 per serie gest. 
Ld '37 12 K et. per stuk 
ld '38 per serie gest. 
ld '39 per serie gest. 

0.45 
4.— 
0.18 
0.80 
2.50 
2.25 
2.50 
1.80 
0.30 
0.20 
0.65 
0.60 
0.35 
0.40 
0.15 
0.35 
0.45 
0.10 
0.25 
1.10 
0.65 
3.— 
2.75 
0.45 
0.35 
0.15 
0.35 
0.40 

Kind '40 per serie gest. 
Kind '40 per serie ongest. 
Luchtvaartf. '35 gest. p. st. 
Luehtpostz. 101560 per serie 
'34 Hof V. Justitie zond. Vrede 

NED.INDIE. 
Jamboree '37 per s rie gest. 
K.N.I.L.M. '38 ong. per serie 
Kon. '34 3234 ct. gest. p. st. 
idem ƒ 1.75 per stuk 
idem 35 et. met w.merk op brief van 

het Ned. Ind. Roode Kruis 
idem per 5 st. 
Jub. '38 per serie gest. 

CURAjAO. 
Gewijzigd Jub. '28 12)^ et. gest. 
Jub. '38 gest. per ser. 
idem per 5 series 

SURINAME. 
Zending '35 ong. p. serie 
idem op brief 
idem per 5 brieven 
Jub. '38 gest. per serie 
idem per 5 series 
Uitg. 1914—'31 4 et. blauw ong. 
idem per stuks 
Uitg. 1931 7<A ct. geel gebr. p. 
beide laatste zegels zeer schaars 

BELGIË. (Nummering volgens 
Koningkinderen '35 No. 399-401 

p. st. 

p. st. 

st. 

Michel 
ong. p. s 

0.45 
0.70 
0.25 
0.35 
4.— 

0.30 
0.80 
0.70 
1.60 

0.40 
1.75 
0.50 

0.75 
0.90 
4.25 

2.75 
3.25 

15.50 
0.90 
4.25 
0.55 
2.50 
1.20 

•41). 
. 1.50 

1.35 
1.35 
0.35 
1.40 
1.— 
3.50 
3.15 

Huifkar No. 402-404 gest. of ong. p . s. 
Boudewijn '36 No. 434-441 gest. p. serie 
Isaye '37 No. 453-454 gest. of ong p. s. 
Charlotte '37 No. 456-464 gest. p. s. 
Luchtvaart '38 No. 466-470 gest. p. s. 
Koekelberg '38 No. 471-476 ong. p. s. 
Roode Kr. 3 9 No. 497-504 ong. p. s. 
'37 Boudewijn 442, 2.45 fr. grijs, ong. p. s. 0.75 
Luchtvaart '38 Fr. 2.45 ong. p. st. 0.55 

VLIEGBRIEVEN. 
„Pelikaan" of „Postjagervl." retourvl. met 

driehoekz Ned. Indië 0.75 
Kerstvlucht Ned.-Ned. Indië met driehoekz. 

Ned. 0.75 
Java-Austr. '31 met 1 gld., „Abel Tasman" 7.50 
Idem met retourvl. op één brief 9.— 

LEVERINGSVOORWAARDEN. 
Levering geschiedt vrijblijvend zoolang voor
raad strekt. Zendingen boven ƒ 5.— franco 
aangeteekend. Vooruitbetaling niet vereischt. 
Betaling kan geschieden na goedkeuring der 
zegels. 
Door aankoop van eenige collecties, zijn wij in 
het bezit van een groot aantal moderne Europa 
series en betere zegels. Vraagt nog heden uit
gebreide prijslijst, welke gratis wordt toe
gezonden. 
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Op de veilingen betaalt men ongekende prijzen! Bij ons nog nie 
Dit zult U constateeren, indien U de geringe moeite wilt nemen e 
g r a t i s exemplaar aan te vragen van onze zooeven verschenen 

M E D E D E E L I N G No. 4 (JUNI), 
waarin honderden series en betere losse zegels worden aangebod 
van diverse EUROPA-landen, tegen 

Z E E R C I V I E L E P R I J Z E N . 
U MOET DAARBIJ ECHTER REKENING houden, dat U op veilingen als kooper 10—15 «/o meer betaalt en 
verkooper 10—ISVo minder ontvangt, hetgeen een verschil geeft tusschen in- en verkoop van 20—30 "/o. 

Indien U een sorteering 
doubletten (Europa) bezit 

zal het DE MOEITE LOONEN deze op te plakken of op e 
andere overzichtelijke manier te verpakken en ONS TOE 
ZENDEN. — 

Voornamelijk zoeken wij te koop MODERNE — na 1929 v 
schenen — UITGIFTEN VAN 

ALLE ZEGELS VAN EUROPA, 
waarvan in het bijzonder: Albanië, België, Bulgarije, Duitschlaj 
Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Joegoslavië, Letlai 
Litauen, Monaco, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Zwits 
land, alsmede alle soorten van 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Bedoeld worden n i e t die soorten, die elkeen tekoop vraagt, c 
g e e n België Orval en Mercier, g e e n Duitschland Wagner, Pol 
fahrt, e.d., g e e n Luxemburg Caritas, g e e n Oostenrijk Wi 
Dolfuss, Katholiekendag, Rotary, e.d., g e e n Muziekblokken A 
Tsj.-Slowakije. 

Wij verkoopen en koopen dan ook a l l e e n p r i m a e x e m p l a r e n . Bij toezending van de door U aan te biec 
zegels gelieve U porto voor terugzending bij te sluiten, dat gerestitueerd wordt, indien wij onverhoopt — tengevc 
van slechte kwaliteit of te hooge prijzen — niets zouden afnemen. INDIEN UW PRIJZEN EEN REDELIJ 
WINSTMOGELIJKHEID LATEN, KOOPEN WIJ ALLES. Afwikkeling per omgaande; betaling per giro (geli 
steeds het nummer van Uw Postrekening op te geven, tenzij U een Postcheque wenscht). 

Aanbiedingen zonder prijzen worden onherroepelijk ter zijde gelegd. 

Verzoeke correspondentie tot een minimum te beperken. Wij komen niet tot verkooper, doch eventueel kunt U 
bij v o o r a f g a a n d e a f s p r a a k treffen aan ons kantoor te Rotterdam, N o o r d s i n g e l 155, telefoon 49C 
Kantooruren van 9—12.30, en van 2—5.30 uur; Zaterdags 9—11 uur. Zondags gesloten. 

Postzegelhandel K. A. HEYMANS Jr 
POSTBUS 897 R O T T E R D AiVi-C TELEFOOIV 4i8e 
SCHIBWEC 77 LID NED. VER. VAN POSTZEGELHANDELAREN. POSTGI RO llO-̂  
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)ostzegelhandel p . HoOBerdiJk, 

HOLEIISTBAAT 22, DEN HUfl. 
POSTREKENING «993 ELEFOON 112874. 

1000 Verschillende postzegels, geheele 
wereld, mooie samenstelling f 2.75. 

Nederland Zomerzegels 1937 gebr. 0.35 
Kinderzegels 1937 „ 0.35 
Zomerzegels 1941 „ 0.20 

Ned.Indië 2 y2 gulden 1902 ^„ 0.20 
„ Soc. Bureau '39 gebr. compl. 1.20 

Blanco album, ^ f̂ y.̂ *̂ -,-̂  
klemband met 100 bl. Houtvrij f lpièr 1^75 
Insteekboeken zakformaat 25, 40, 50 et. 

„ groot formaat 14 bladen 
met aan beide zijden 11 strooken 4.50 

— PORTO EXTRA. — 

iir 

AANGEBODEN: 
100 verschill. Saargebied, pracht sort, f 9.50 
150 „ Beieren, „ „ f 3.50 

GEVRAAGD: 
Bundelwaar of landensamenstelHngen der 
geheele wereld, alsmede verzamelingen of 

partijen. 

Voor den verkoop van Uw 
postzegels isrjie^juiste adres: 

Th. J. MONTIJN, 
Verbenalaan 3, Aerdenhout. 
Telefoon 27959. Giro 224846. 

Vrijblijvend bezoek door geheelNederland. 

V 

M 

Ê) 

^ 

J. K. Rietdijk 
Aankoop - Veilingen - Verkoop 
Lange Poten 15a - Den Haag. 

Telefoon 117020 - Postrekening 117396 
Onze belangrijke 

I5G- POSTZEeELVEIlllll! 
zal begin Juli a.s. plaatsvinden. 

ZiL;b®^ iriooie'verzamelmgen 

Nederland en Koloniën, 
Europa - Overzeer 

alsmede 

Vliegpost der geheele wereld 
305 kavels! 

Catalogus gratis op aanvraag. 

Voor onze 

NAJAARSVEILINGEN 
kan thaja&.reeds^ worden ingezonden. 

Vraagt de gunstige 
ve i l ingcondi t i es . 

^ r^ <fV^«^%#^"">^^^ , 
^ Uesgewenscht renteloos voorschot. 

J. K. Rietdijk 
LangePotenl5a-Den Haag. 
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INKOOPLUST. 
EENIGE VOORBEELDEN UIT MIJN INKOOPSLIJST: 

Toorop 
R Kruis 
Olympiade 
G. Glazen 
A. N. V. V. 
Zeeman 
Rembrandt 
Kind 1924 
Kind 1925 
Kind 1932 
Cour Permanente 1940 f^^SO per serie. 
1 April 1940 Wilhelmina compleet ƒ4 ,80 per cerie ongebr.; 
gestempeld ƒ 3.—. - -

Vraagt heden lijst aan uitsluitend Nederland en Indië. 
Franco toezending voor serieuze aanvragers. 

Verkoopt thans Uw doubletten alvorens het te laat is. 

A. a . D E WIX, 
Koninginneweg 175 — Amsterdam Zuid. 

Telefoon 93489. 
Nieuwe Zomer 1941 frank, bij abonnement elk kwantum 
ƒ 19.— per 100. 

2,30 
2,05 
3,15 
1,30 
2,30 
1.05 
0,68 
0,41 
0,41, 
Q;90i-

Kind 1936 
Kind 1938 
Kmd 1939 
Kind 1940 
Zomer 1935 
Zomer 1936 
Zomer 1937 
Zomer 1939 

--^Z^ier-^1940 
^■^ '■'■•̂  r̂  

0,28 
0,25 
0,27 
0,40 
0,51 
0,34 
0,28 
0,28 
0,34 

Froede Catalogi 1941 
Wereld . . . f 2,30 
Europa . . . f 1,50 
Duitschiand . . f 0,55 
Supplementen . f 1,25 
— Porto altijd extra. — 
Verschijnen begin September. 

Deze catalogi zijn nu bijzonder 
belangwekkend, daar ze de 
gangbare Duitsche nettover

koopsprijzen voorstellen. 
Handelaren ontvangen rabat

tarief op aanvrage. 
Overal verkrijg baar, anders 

""ijij den vertegenwoordiger: 

Ä. Jl. PE WDÏÏ, 
Koninginneweg 175, AmsterdamZuid 
Giro 224553. Telefoon 93489, 

TE K&@^ ©EV^AÄ@IS 
(Gebruikt of ongebruikt). 

.#^2'""'' 

DUITSCHLAND. 
1900. 5 Mk. Reichspost 
1901. 2 Mk. gotisch 
1926. Weid 1926 
1928 Weid 1928 
1931. Weid 1931 
19^3. Wagner 1933 

BLOKKEN. 
1930. Iposta 
1933. 10 Jahre Nothilfe 

VLIEGPOST. 
1924. Vhegpostj ' ^JfJ , ' 

1930. Zuidamerika'^rw. 
1931. Polarfahrt 
1934. Chicagofahrt 

SAARGEBIED. 
1920. Beieren/Sarre 
1928. Madonna Weid. 

(moet gekeurd zijn) 
1931. Weldadigheid 
1932. Kasteelen 

«jfMai.nliirchen 3 w. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
1923. Masarykjubiieum 
1923 Olympiade 
1926. Sokolcongress 
MuzLekblokken 
1920. Vliegpost ongetand 
1920. yiiegpjast getand 

LUXEMBURG. 
Caritas 1930. Yvert 226—230 
Caritas '931. Yvert 234—238 
Caritas 1932. Yvert : .9—243 
Caritas 1933. Yvert 244—248 
Caritas 1934. Y"ert 252—257 
1935. Inrellectueelen 
Caritas 1935. Yvert 276—281 
Caritas 1939' 
BlQk.1923 Yy«ti 1940 

BFXGIÊ.' 
Mcrcier 
Orval 
Lorrairtc t̂  
R. KruiSjWl'S 

OOSTENRIJK. 
1908 Jubileum 
1910 Jubileum 
Rotary 
Wipablok 
Katholikentag 
10 Shilling Dülfuss 

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 vee! 
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

prijïen. 

Voor bemiddeling wordt ruime provisie toegekend. 

A. J. DE WIT 
Koninginneweg 175 — AmsterdamZul 

Telefoon 93499. 
Verzamelaars verkoopt thans. Prijzen zijn nog nooit zoo hc 
geweest. Geheele verzamelingen gevraaj,d, voordeel: onmiddelli 
contante betaling, geen kostenaftrek. YHJblijvend door ! 
geheele land te ontbieden. < 2 ? J J * 

^ 


