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NEDERLAND hoogst belangrijk, met blokken 
van 1852, 5, lO en 15 cent, van 1872, 
1894, óók van den foutdruk 5 cent oranje 
(uniek). 

Voorts een uitgebreide afdeeling P o r t z e g e l s 
van 1874 en 1881 met alle 'typen en vrijwel alle 
tandingen, ook de zoo z e l d z a m e 1 '/> c e n t 
t y p e n I, II, III e n IV in d e t a n d i n g II ̂ : 1 2 . 

Zeldzame plaatnrs. op Jubileum en andere 
zegels van Nederland en Koloniën. 

En tenslotte een fraaie afdeeling betere zegels 
en series van diverse landen. 

DE CATALOGUS IS VOOR SERIEUZE 
GEGADIGDEN GRATIS VERKRIJGBAAR. 

Voor volgende veilingen kan steeds goed materiaal 
worden ingezonden. 

1 Gunstige condities. — Vlugge afwikkeling. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.Y. 

Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 

Rokin 40, Amsterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 

AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

138e Postzegelveiling 
25—28 APRIL 1938, 

te 'sGravenhage, Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
Europa, Amerika, 

Restanten, enz, 

139e Postzegelveiling 
3 0 , 31 MEI , 1, 2 JUNI 1938. 

Deze veiling heoat o.a. 
een belangrijke 

Europa-verzameling. \ 
Vraagt gratis toezending der 

VEILINGCATALOGI! 

J. K. RIETDIJK 
inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. ■ L A N G E P O T E N 1 5 a , DEN HAAG. | 
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N.V. DRUKKERIl BORGHOUTS  ROTTERDAM 



M A X P O O L ?A5l!.VĴ \̂ S.e**: DEN HAAG. 
^ -'-^ *  ^ ^  ^ ^ —  ^ ^ 9 Gevestiéd sinds 1918. ( P 0 S T  8 0 H K V E N I 1 V G E N). 
WEET U WAT 
SPECIALE AANBIEDINGEN zijn? ? ? ? 
D i t zijn belangrijke collecties van N e d . en Kol., Europa en 
Overzee , bevat tende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
en series, ui ts lu i tend in p r i m a kwalitei t , uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o e k tegen Z E E R BILLIJKE 
N E T T O  P R I J Z E N . 
g ^ * Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 
z o n d e r eenige verplicht ing, gratis en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
' ooeven versebenen i 

SPECIALE AANBIEDING No. 15 (APRIL), 
bevat tende een pracbtige, in ru im 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen zeer billijke nettoprijzen. Vraag t omgaand den 
geïUustreerden catalogus aan ! Toezending gratis en franco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

\irijze ter completeering U w e r verzamel ing! (441) 

Kom naar Londen 
naar de 

grootste Beurs ter i/vereldl 
( U i t s l u i t e n d v o o r H a n d e l a r e n ) . 

Alle 100 stands zijn reeds gereserveerd. 
Entreeprijs 7/6 d. geldig voor 3 dagen. 

Noteer nauwkeurig de datums ZZ^Z 
16, 17 en 18 Mei a.s. In „Holborn Restaurant". 

Voor alle inlichtingen schrijve men 
naar den Honorary Organiser: (516) 

Albert H. Harris, 112 Strand, Londen. 

Fa.TENKATE&WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, AMSTERDAM, C. 

Telefoon 32521. Postrelcening 245932. 

Op 25, 26 en 27 April 1938 houden wij onze 

21e Postzegelveiling 
in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam, C. 

■ Deze veiling bevat o.a. 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
EUROPA EN OVERZEE, 

VERZAMELINGEN, 
ZEER BELAN6RIJKE AFDEELING RESTANTEN. 

De catalogi zijn voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor onze volgende veiling kan 
nu reeds worden ingezonden. 

Vlugge en contante afwikkeling. 
Diverse tevredenheidsbetuigingen ter inzage. 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

EDERZEEL, 
N.Z. Voorburgwal 172, Telefoon 41472, 

A M S T E R D A M , C. <̂ °̂  

postzegelhandel p . Hnngftfdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN B U G . 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpakketten. 
Een volledige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCHINDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . . 
JOEGOSLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . . 
POLEN . . . . 
PORTUGAL 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE 
 PORTO EXRA. 

verkrijgbaar. 
ƒ0,75 
-4,25 
-1,50 
-2,70 
-4,50 
- 3,50 
-3,50 
-3,70 
- 3,75 
-5,25 
- 2 , -
-4,75 
- 3 , -
-3,75 
-1,50 
- 3 , — 
-3,50 
-3,40 
-4,25 
-4,50 
-2,50 
- 2 , -
-1,50 
-4 ,— 
- 4 , -

(454) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 April 1938. Nr . 4 (196). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
1/4 
1 6 

, 
., 
, 
. 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 

7,50 

1/9 
1 12 
1/16 
1/18 

, 
, 
, 
» 

- 5,50 
- -*^0 
- 4,— 
- 3,— 

Bi) 3-, 6-, l2-niaai plaatsing, in 
evenzooveel a;_htereen volgende 
nummers, 10, 20, 30 " u icJucne. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor advertenticn,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Brink Uuil^estelnscheweg 12, 
Arnhem, a' wat Nederland en Kolomen betreft, aan A M Benders Maunk (Geld) , 
mr G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven i j é , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Oran)e Nassaulaan }7, Amsterdam, Z , buitenlandsche poststukken 
aan dr E A M Speijer, Pijnboomstraat 98,'s-Gravenhage, afsrempehngcn aan | P Traan-
berg, Brouwersplem 2jr Haarlem frankeermachines aan A ^an ^ illittn 1̂  rklaan 454 
's-Gravenhage, luchtpost aan H L. S Adama Stijnbuijsstraat 35, \ i |met . in 

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

Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere \ erecnigingsbenchten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
L C A Smeulders, Wjhelminapark 128 te Breda Telefoon 4956 Postrekening 37183 

PHILATELISTISCHE FRANKEERING. 
Wie geregeld aan het philatelistisch leven deelneemt,' hetzij door

dat hij veelvuldig in schriftelijk contact staat met verzamelaars in 
binnen- of buitenland, hetzij hij lid is van een rondzendingsverkeer 
zal het nut van een frankeering der correspondentie als hierboven 
vermeld, ongetwijfeld wel eens inzien niet alleen, doch daaraan 
ook zijn vreugde en voordeel beleven. 

Helaas wordt de zoo vaak uitgedrukte wensch — vooral bij het 
rondzendingsverkeer, waar het gaat om betrekkelijk zware 
brieven — om philatelistisch te frankeeren, niet steeds vervuld. 
Men denkt er eenvoudig niet bij na, ofwel men ziet er het nut 
en voordeel niet van in, wat om meer dan een reden te betreuren 
IS Hoe vaak toch komt het niet voor, dat men in een rondzending 
weinig of niets van zijn gading vindt en dat men dan het brief-
pakje aangeteekend per post verder zendt, waarmede als regel 
minstens 30 cent gemoeid is aan frankeenng Is het nu met veel 
meer animeerend, wanneer men bij ontvangst van een dergelijk 
pakje het port ziet verantwoord m weldadigheidszegels en der
gelijke, of in zegels met roltanding enz ' En wanneer men een 
op deze wijze gefrankeerd pakje ontvangt, zal men dan ook zelf 
niet eerder geneigd zijn een dergelijke frankeering bij de door
zending te benutten, waarmede men dan den volgenden ontvanger 
verblijdt ' 

Kleinigheden, ongetwijfeld, maar zijn vaak met beuzelachtig-
hedcn of dingen /an kleine beteekenis van grooten invloed op 
onze opgewektheid of neerslachtigheid ' 

Zeker, als regel levert de benutte philatelistische frankeering geen 
geldelijk gewin op van eenige beteekenis, daar gaat het per slot 
van rekening ook niet om; het betreft hier meer de geste 

Toch, hoe gering ook, het geldelijk voordeel is niet geheel weg 
te cijferen Bij nagenoeg lederen verzamelaar hoopt zich in den 
loop der jaren een zekere voorraad aan doubletten op, geschikt 
voor ruilmaternaal, of om anderen eens een genoegen te doen 
Wie het zelf heeft meegemaakt en dus uit ervaring kan spreken, 
weet, hoe prettig het is, wanneer men in zijn doubletten-voorraad 
ze.;els heeft, verkregen van de hierboven bedoelde correspondentie 

Door aldus te handelen, maakt men zich tot een beter lid van 
het groote philatelistische gezin, zendt men zonder teleurstelling 
een rondzending verder „waar niets bij was", in het gelukkig beset 
ten kiemen d enst te hebben ontvangen van den afzender en een 
vriendelijkheid te bewijzen aan den nieuwen geadresseerde 

Daarnaast dient men de publieke liefdadigheid, want onge
twijfeld zal, wanneer een ieder vasthoudt aan een philatelistische 
frankeering, het gebruik van weldadigheidszegels en dergelijke 
daarvan een stimulans ondervinden. 

Hetzelfde geldt, zij het als regel in mindere mate, voor de 
„gewone" brieven, waarvan het port gewoonlijk veel lager is dan 
dat \ an bovenbedoelde pakjes Ook dan is het aangenaam een 

let-alledaagsch zegel op de enveloppe te zien prijken, want, niet
waar, een goed philatelist bekijkt eerst de benutte frankeering, 
vóór hij zich in dei inhoud van het epistel verdiept 

Dit IS een eigenschap, die niet alleen de postzegelverzamelaars 
bezitten Ook voor hen, die met tot ons gilde behooren, heeft 
een niet-alledaagsch zegel zijn eigenaardige bekoring, wekt het 

grootere belangstelling op voor den inhoud van de enveloppe. 
. Met een merkwaardig voorbeeld zij dit toegelicht 

Zooals bekend bestaan er in de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika zeer groote verzendhuizen, die uitsluitend leveren op 
schriftelijke bestelling en waar men terecht kan voor een volledige 
villa-inventaris tot een doosje tandpasta Deze huizen verzenden 
regelmatig een onnoemelijk aantal prijslijsten, die over het geheele 
uitgestrekte domein van Oom Sam worden verspreid Nauwkeurig 
wordt door de afzenders aanteekenmg gehouden van het resultaat 
hunner reclamecampagne, tot een van hen een proef nam om 
voor de frankeering van deze circulaires met de alledaagsche post
zegels te benutten, doch een van de speciale zegeluitgiften, waaraan 
de „groote republiek" zoo rijk is Het resultaat was verrassend: op 
de aldus gefrankeerde reclamedrukwerken kwam een veel grooter 
percentage bestellingen binnen dan op die, voorzien van de gewone 
frankeerzegels 

Het spreekt van zelf, dat men naar een verklaring zocht, welke 
gevonden werd in de volgende veronderstelling: als regel ont
vangen de menschen zooveel aanbiedingen en reclame-drukwerken, 
dat het grootste deel ervan ongelezen naar de papiermand verhuist 
en dus zijn doel mist Bij die, gefrankeerd met speciale zegels, 
wordt de belangstelling gewekt, die zich aanvankelijk bepaalt tot 
het gebruikte frankeerzegel De gewone beweging, die het druk
werk terzijde schuift of het in de papiermand deponeert, blijft 
achterwege Men bekijkt met eenige aandacht het zegel; de vol
gende stap IS na te gaan, wat degene, die een dergelijk zegel be
nutte, te vertellen heeft 

Wanneer men nu weet, hoe uitvoerig en aanlokkelijk deze 
reclame-circulaires der Amerikaansche verzendhuizen zijn samen
gesteld, begrijpt men, dat het spel reeds half gewonnen is, wanneer 
de ontvanger zijn blik laat gaan over den inhoud 

Men moet er een Amerikaansch zakenman voor zijn, om op 
deze wijze gebruik te maken van het psychologisch effect, dat 
het benutten van een uitzonderlijk zegel op den ontvanger maakt. 

Voor ons, verzamelaars, houdt zulks in, dat ook wij, door het 
benutten van een philatelistische frankeering, het goed humeur 
van den geadresseerde van onzen brief bevorderen Dit kan mede 
zijn nut hebben, wanneer we hem wat minder prettigs hebben 
te schrijven ' 

Laten wij er daarom, op de hierboven uiteengezette gronden, 
naar streven anderen — en dus ook ons zelven — een kleinen 
dienst te bewijzen door philatelistische frankeering zooveel mogelijk 
toe te passen 

Nu WIJ toch over dit onderwerp schrijven, komt mede een 
ander punt aan de orde, waarover men ons wel eens advies heeft 
gevraagd de waarde van een brief, waarop een geheele serie 
frankeerzegels werd benut tot een bedrag, veel hooger dan het 
verschuldigde port Dergelijke brieven kent men betrekkelijk veel 
van c'e vroegere Duitsche kolomen, waarbij dan elk zegel op 
eenigen afstand van het andere is geplaatst en de met zorg aan
gebrachte afstempeling elk exemplaar maar gedeeltelijk raakt 

Naar onze meening is aan een dergeli|k stuk geen meerdere 
waarde van eenige beteekenis toe te kennen dan aan de normaal-
gebruikte losse zegels Van bijzondere historische beteekenis zijn 
dergelijke omslagen, overladen met postzegels, evenmin, tenzii 
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het gaat om duidelijk het stempel te laten zien, wat zijn nut 
kan hebben. Zit deze laatste overweging niet voor, dan kan een 
dergelijke enveloppe, die men als regel intact wil laten, zelfs 
storend werken op de verzameling, waarin zij werd ondergebracht, 
als vallende dikwerf geheel buiten den opzet. "Wij kennen dan ook 
aan dergelijke omslagen geen bijzondere beteekenis toe, tenzij, 
zooals reeds gezegd, het gaat om de afstempeling. 

Als regel kan men de philatelistische frankeering met een oog
opslag onderkennen, d. w. z. men ziet vrijwel terstond, of zij 
diende om aan de verlangens en attenties der verzamelaars te
gemoet te komen. Toch zijn er gevallen, dat de overvloedige en 
afwisselende frankeering met deze overweging niets uitstaande had 
of heeft. Wij herinneren b.v. aan den grooten inflatie-tijd in 
Duitschland, toen het publiek meer dan eens gedwongen werd 
groote veldeelen aan zegels te gebruiken om een brief te 
frankeeren. 

Wie meenen mocht, dat de philatelistische frankeering een echt 
kind is van den tegenwoordigen tijd, vergist zich. Er zijn oude 
brieven van Pruisen uit het jaar 1858 en kort daarna bekend, ook 
van Brunswijk uit 1857, d4e duidelijk de kenmerken dragen van 
een gewilde of gezochte frankeering, om daarmede afzender of 
geadresseerde een dienst te bewijzen. 

Het spreekt van zelf, dat de liefhebbers voor dergelijke stukken 
het noodige over hebben. Dergelijke exemplaren hebben onge
twijfeld een hoogere waarde dan de hiervoren geschetste „over-
frankeering" van den hedendaagschen tijd. 

v. B. 

VERZOEK. 
De redactie zal het op hoogen prijs stellen, wanneer zij, die op 

bijeenkomsten lezingen over philatelistische onderwerpen hebben 
gehouden, deze ter publicatie in het Maandblad willen afstaan. 

Daarnaast worden zeer gaarne studies of artikelen ter opneming 
tegemoet gezien, in het bijzonder over zuiver-philatelistische onder
werpen, dus over de z e g e l s z e l f , meer in het bijzonder over 
de uitgiften van Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Zij, die op deze wijze aan het Maandblad wenschen mede te 
werken, gelieven zich te wenden tot den hoofdredacteur of den 
aangewezen rubriekredacteur. 

Voor de ter publicatie aangenomen artikelen wordt, desverlangd, 
een aantrekkelijke tegemoetkoming in zegels of een philatelistisch 
werk, in uitzicht gesteld. Alle porto-kosten worden vergoed, ter
wijl de kosten voor cliché's voor rekening van het Maandblad 
komen. 

NieuWe . 
tafiflen 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 
tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, S = staand 
formaat. 

ALGIERS (Mairt 1938). 
Pakketpostzegels in de teekenins der uitgifte 1927, Valeur 

déclarée: 
1 franc 80, zwart. 
2 francs 40, zwart. 
3 francs, zwart 

ARGENTINIË. 
De heer Quirijncn te Ginneken meldt ons, dat onderstaande 

dienstzegels in zijn bezit zijn, welke tot op heden niet in het 
Maandblad werden opgenomen. 

Op gezag van genoemden heer melden wij dus: 
M.H. op 1 centavo (Yvert nr .364). 

20 centavos (Yvert nr. 373). 
1 peso (Yvert nr. 386). 

M.J.I. op 20 centavos (Yvert nr. 373). 
1 peso (Yvert nr. 386). 

M.M. op 20 centavos (Yvert nr. 373). 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, groot formaat, weer

gevende koningin Elisabeth, resp. koning George VI in kronings-
ornaat: 

5 shilling. 
10 shilling. 

Deze zegels treden in de plaats van de overeenkomstige waarden 
in het kangoeroe-type. 

BAHAMAS. 

, MAtTpEHriy 
M l I I I I l U * 

BELGIË. 

Frankeerzegels in het nieuwe koningstype: 
'A penny, groen. 
1 penny, rood. 
2X> pence, blauw. 

Toeslagzegels, aangekondigd in 
het vorige nummer en waarvan 
de extra-opbrengst ten goede 
komt aan het nationaal lucht-
vaartfond: 

10 4 
35 4 
70 4 

1 fr. 75 

5 c , bruinlila. 
5 c , groen. 
5 c , grijszwart. 

25 c , ultra
marijn. 

2 fr. 45 + 2 fr. 55, 
violet. 

Het zegelbeeld geeft koning Leopold III weer als bestuurder 
van een vliegtuig. 

De zegels zijn van 15 Maart tot 15 Mei a.s. aan de postkantoren 
verkrijgbaar. 

BRITSCH-GUYANA. 
Frankeerzegel in het waterval-type, doch met koning George VI 

in medaljon, papier met het koerseerend watermerk in sierschrift: 
36 cents, violet. 

BRITSCH-HONDURAS. 

IÉÉÉAÉAMAÉM 

BULGARIJE 

M M M ü É 

Frankeerzegels met het portret 
van koning George VI in medal
jon, voorts landschappen e. d : 

1 c , groen en lila. (L). 
2 c , rood er zwart. (S). 

10 (. , bruin en geelgroen. (L). 
15 c , l.blauw en bruinrood iL. 
25 c , gr^^en en ultramarijn. 'Lv 
50 c , violet en zwart. (L). 

1 d., olijf en karmijn. (S). 
2 d., br.rood en blauwgrijs. (S). I 
5 d., bruin en karmijn. (S). 

Als eerstelingen eener serie 1 
frankeerzegels, die propaganda 1 
moeten maken voor nationale 1 
producten, verschenen de 1 
waarden: 

2 lewa, rose. 
2 lewa, bruinrood. 

De teekening geeft een roos 1 
en een odeurflacon weer enl 
is dus bedoeld om de aandacht 1 
te vestigen op het nationale! 
product, rozenolie. 

DENEMARKEN. 
Opdruk Postfaerge op onderstaand frankeerzegel der uitgiftel 

1933, cijfertype: 
10 öre, bruin. 

T K. RTETDI.TK. — POSTZEGET.VETTJNr.EN 
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DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Ter gelegenheid van de herden
king van het 150jang bestaan 
der NoordAmenkaansche grond
wet, verschenen de frankeer
zegels: 

1 centavo, groen. 
3 centavos, violet. 

10 centavos, oranje. 
Alle volgens afbeelding. 

ECUADOR. 

\15J!5 

M 

1 
R >r, s v.* ' ' " * *"**» i ' f ■ "■#;/'y^ 

a|Bf^^^^H^^^B|| 

' 

: 

Herinnenngszegels ter gelegenheid van het 150jarig bestaan der 
NoordAmenkaansche grondwet: 

2 centavos, blauw, geel, groen, rose en violet. 
5 centavos, violet, geel, blauw en rose. 

10 centavos, zwart, groen, geel, blauw, rose en violet. 
20 centavos, bruin, groen, geel, blauw, rose en violet. 
50 centavos, zwart, groen, geel, blauw, rose en violet. 

1 Sucre, bruin, blauw, geel, rose en violet. 
2 Sucres, brum, groen, blauw, geel rose en violet. 

Als voren de luchtpostzegels: 
2 centavos, bruin, zwart, groen, geel, rood, blauw en rose. 
5 centavos, zwart, groen, geel, blauw en rose. 

10 centavos, bruin, groen, geel, blauw en rose. 
20 centavos, blauw, groen, geel en rose. 
50 centavos, bruin, violet, groen, blauw, geel en rose. 

1 Sucre, zwart, groen, geel, blauw en rose. 
2 Sucres, violet, groen, geel, blauw en rose. 

Een speciaal zegel, waarop de landkaart is afgebeeld, verscheen 
er ondersteuning van den landbouw: 

5 centavos, karmijn. 

EGYPTE. 
Frankeerzegel in de afgebeelde teekening, uitgegeven op 11 Fe

ruari j.1., ter gelegenheid van den verjaardag van koning Farouk: 
1 pond, groen en bruin 

De oplaag bedraagt 50.000 exemplaren, die in korten tijd door 
5eculanten waren opgekocht. 

Wederom werd te Cairo een internationaal congres gehouden, 
lans tegen de melaatschheid. Voor deze gelegenheid verscheen een 
;rie frankeerzegels, alle volgens afbeelding en in de waarden: 
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5 millièmes, bruin. 
15 millièmes, violet. 
20 millièmes, blauw. 

Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 

FRANKRIJK. 
Toeslagzegel, volgens afbeelding, portret van wijlen J. Charcot, 

commandant van het poolschip „Pourquoi pas": 
65 c. + 35 c , grijsgroen. 

De toeslag komt ten goede aan een fonds voor hospitaalschepen 
e. d. ten behoeve van de zeelieden. 

mmmmvmm 
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Frankrijk herdenkt thans den dag, dat een eeuw geleden Leon 
Gambetta geboren werd, een man, die een groote rol heeft ge
speeld in het openbare leven, vooral in de jaren 1870 e. v. 

Ter herinnering aan het eeuwfeest dier geboorte verscheen het 
frankeerzegel: 

55 centimes, violet. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende waardeopdrukken op 

onderstaande pakketpostzegels in de koerseerende teekeningen: 
Apport ä la gare. 

3 f. 45 op 2 f. 15, bruin op lichtgeel. 
3 f. 85 op 2 f. 35, bruin op lichtgeel. 

Livraison par expres. 
3 f. 45 op 2 f. 15, groen. 
3 f. 85 op 2 f. 35, groen. 

Colis encombrant. 
3 f. 25 op 2 fr., blauw. 

GIBRALTAR. 
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Frankeerzegels in diverse teekeningen, voor de waarden 1 penny 
en hooger in het afgebeelde groot formaat; 

% penny, groen. 
1 penny, bruinrood. 
1>2 pence, karmijn. 
2 pence, grijs. 
3 pence, blauw. 
6 pence, lila en wijnrood. 
1 shilling, olijf en zwart. 
2 shilling, bruin en zwart. 
5 shilling, karmijn en zwart. 

10 shilling, blauw en zwart. 
1 pond, geeloranje. 

Papier met het koerseerend watermerk in sierschrift. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
penny, groen, 
penny, brum en zwart. 

rood en zwart. 
oranje en zwart. 
blauw. 
olijf en zwart. 
violet en zwart, 

shilling, bruin en zwart, 
sh. 6 pence, lichtblauw en zwart, 
shilling, violet en zwart, 
shilling, blauw en rood. 

1 
1 ^ 
2 
2% 
3 
6 
1 
2 
5 

10 

pence, 
pence, 
pence, 
pence, 
pence, 

GROOTLIBANON. 
Luchtpostzegel in nieuwe landschapteekening: 

0 p. 50, ultramarijn. 

GUATEMALA. 
In het vorig nummer bleef een drukfout bij de correctie onop

gemerkt. 
Het opdrukzegel, uitgegeven ter gelegenheid van het 150jarig 

bestaan der NoordAmenkaansche grondwet, werd ten onrechte 
onder „Hait i" vermeld. 

H O N G K O N G . 
Portzegels in de koerseerende teekening, watermerk in sier

schrift: 
2 cents, grijs. 6 cents, rood. 
4 cents, oranje. 10 cents, violet. 

IRAN. 
De speciale zegels, uitgegeven ter gelegen 

heid van den 60en verjaardag van sjah 
Pahlavi, zijn thans verschenen in de weer
gegeven teekening en in de waarden: 

5 dinars, blauwgrijs. 
10 dinars, bruin. 
30 dinars, groen. 
60 dinars, sepia. 
90 dinars, rood. 

1 rial, violet. 
1,50 rial, blauw. 
2 rial, oranje. 
5 rial, roodviolet. 

10 rial, karmijn. 
Deze zegels werden uitsluitend uitgegeven in blokken van 

4 stuks, getand en ongetand. Elk velletje is voorzien van den tekst 
„Ter gelegenheid van den 60en verjaardag van Zijne Keizerlijke 
Majesteit. 24e Esfend 1936." 

JAPAN. 

Frankeerzegel in de teekening pagode: 
14 sen, violet. 

■iii i i i i i i i i i ia 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 

Weldadigheidszegels ten bate van j 
de kinderen van P.T.T.personeel: 

5 c , groen. (S). 
10 c , violet. (L). 
25 c , rose. (S). 
50 c , blauw. (L). 

1 peseta, bruin. (L). 
De zegels geven verschillende kiek

jes op steden e. d. weer. 

MAURITIUS. 
Frankeerzegels in het nieuwe koningstype, papier met het meer| 

voudig watermerk in sierschrift: 
2 cents, grijs. 
4 cents, groen. 
5 cents, violet. 

10 cents, rood. 
12 cents, oranjerood. 
20 cents, blauw. 
25 cents, bruinrood. 

1 rupee, donkerbruin. 
2 rup. 50, lichtviolet. 
5 ruees, olijf. 

10 rupees, lila. 
NABHA. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel van BritschIndi| 

der uitgifte 19271932, overdrukt met den landsnaam: 
8 annas, lila. 

NIEUWCALEDONIE. 

Luchtpostzegels volgens a^ 
beelding: 

65 c , violet. 
4 fr. 50 c , steenrood. 
9 fr., ultramarijn. 

NOORDRHODESIA. 
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Frankeerzegels in het nieuwe koningstype, papier met het koer
seerend watermerk in sierschrift: 

'A 
1 
\% 
2 
3 
4 
6 

penny. 
penny, 
pence, 
pence, 
pence, 
pence. 
pence. 

geelgroen. 
5rum. 
karmijn. 
bruingeel. 
ultramarijn. 
violet. 
grijs. 

1 sh.. 
2 sh. 
3 sh., 
5 sh., 

10 sh., 
20 sh.. 

zwart en geelbruin. 
6 p., groen en zwart, 
blauw en violet, 
violet en grijs, 
zwart en groen, 
lila en rood. 

!| N O H G E !* 

De waarden 1 shilling en hooger zijn gedrukt in het afgebeelde 
grooter formaat. 

NOORWEGEN (Februari 1938). 
Verdere frankeerwaarden in nevenstaande teekening, portret van 

koning Haakon VII: 
1 kroon 50, blauw. 
2 kronen, rood. 
5 kronen, violet. 

Papier met het watermerk posthoren. 
Dienstzegels in de geretoucheerde koer

seerende teekening en in het formaat 27 bij 
21 mm., watermerk posthoren: 

5 öre, roselila. 
20 öre, rood. 
25 öre, bruin. 
35 öre, lila. 
40 öre, groen. 
60 öre, blauwgroen. 

100 öre, blauw. 

N O R G E 

11̂  
1.00 POST 1,00 \ 
MAAI 

PANAMA. 

■•vi««*if«v««n 

CENTROAM 
Y D£t 

/ 
1 

1̂  
■:t j 'Jil: 

) 

tf 

mi 
VJUECOS 
ORTIVOS 
ftSCANOS 

CAPiBÊ 
1958 

'•J 

'isSm 
i^iiininTii 
tMMUMMlAÉÉÉM 

Ter gelegenheid van de Olympische spelen 
van CentraalAmerika verschenen de lucht
postzegels: 

1 c, 
2 c, 
7 c, 
8 c , 

15 c , 

rose. (S). 
groen. (L). 
grijs. (L). 
bruinrood, 
blauw. (S). 

(L). 

Dit vijftal is bovendien, in dezelfde kleuren, 
verschenen op een zegelvelletje; in het mid
den is het wapen der republiek afgebeeld, ter
wijl in vergulde letters de namen der Midden
Amerikaansche republieken zijn vermcla. 
A^n den voet is, eveneens in veri^^jlde letiers. 
het doel der uitgifte aangegeven. 

POLEN. 
Het aangekondigde zegel 

ter gelegenheid van het 150
jarig bestaan van de Noord
Amerikaansche grondwet is 
thans verschenen: 

1 zloty, violet. 
Het zegelbeeld geeft een ge

zicht weer op de haven van 
NewYork, met het Vrijheids
standbeeld en die van Kos
ciusko, Washington en Paine. 

SALVADOR. 
Waardeopdrukken op onderstaande frankeerzegels der uitgifte 

1935: 
1 op 5 centavos, rose. 
3 op 10 centavos, geeloranje. 
8 op 15 centavos, grijsolijf. 

SPANJE. 
Frankeerzegel met het portret van Ferdinand den Katholieke: 

15 centimos, groen. 
ST. VINCENT. 
Frankeerzegels in het nieuwe koningstype en landschappen, 

papier met het koerseerend watermerk in sierschrift: 
^ penny, groen en blauw. 

1 penny, bruinrood en blauw. 
I K pence, rood en groen. 

2 pence, grijs en groen. 
lYi pence, blauwgroen en donkerviolet. 
3 pence, lila en oranjerood. 
6 pence, donkerrood en zwart. 
1 shilling, groen en violet. 
2 shilling, lila en blauw. 
5 shilling, groen en karmijn. 
1 pond, grijs en violet. 

De 34, 2, 3, 6 pence, 2, 5 en 20 shilling toonen het wapen der 
kolonie; deze zijn gedrukt in staand, alle overige waarden in 
liggend formaat. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

^^^rmß^^mm^rm 
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Weldadigheidszegels, waarvan de toeslag ten goede komt aan 
de hulpbehoevende jeugd: 

50 heller l 50 heller, groen. 
1 kroon + 50 heller, wijnrood. 
2 kronen f 3 kronen, zwart. 

Laatstgenoemde is gedrukt op een speciaal velletje, voorzien van 
de initialen T G M en de handteekening van wijlen president 
Masaryk. 

Het zegelbeeld voor alle waarden geeft genoemden president 
weer, een kind in nationale kleederdracht in zijn armen houdend. 

De 20e verjaardag van den veldslag bij Bachmac werd herdacht 
door de uitgifte van het frankeerzegels volgens afbeelding: 

50 heller, groen. 

TUNIS. 
Waardeopdruk op frankeerzegel der uitgifte 1934: 

65 op 50 centimes, ultramarijn. 

TURKIJE. 
Weldadigheidszegels, opdruk halve maan in rood, op soort

gelijke zegels als die der weldadigheidsuitgifte van 19341935, doch 
met den tekst „Kizil Ay": 

Yi kurus, blauw. 
1 kurus, lila. 
5 kurus, groen. 

Kizil Ay beteekent roode kruis. 

URUGUAY. 
Frankeerzegel in het koerseerend Artigastype, breede witte 

randen en in boekdruk: 
12 c entesimos, blauw. 

Aan den voet is het drukkersmerk Imprenta Nacional vermeld. 

ZWEDEN. 
Herinneringszegels, 300jarige vestiging der Zweedsche kolonie 

„NieuwZweden", in 1638 aan de oevers der Delawarerivier: 
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5 ore, groen 
15 ore, brum. 

20 ore, rood. 
30 ore, blauw. 
60 ore. 

De teekeningen stellen achtereenvol
gens voor gouverneur Printz onder-
nandelt met een Indiaansch opperhoofd, 
het vertrek der beide schepen „Kalmar 
Nyckel" en „Fagel Grip", waarmede de 
landverhuizers in den herfst van 1637 af

reisden uit Gotenburg; de landing der Zweden in Amerika, de 
nog bestaande kerk der eerste Zweedsche landverhuizers in Wil
mington, portret van koningin Christina van Zweden. 

De vijf waarden zijn tweezijdig getand, de 5 en 10 ore eveneens 
vierzijdig Zij zijn alle gedrukt in liggend formaat. De teekeningen 
zijn van professor Olie Hjortzberg, de gravure van Sven Ewert. 

Op 8 dezer werden de zegels aan de postkantoren verkrijgbaar 
gesteld 

Het postkantoor Stockholm meldt ons over deze uitgifte nog 
het volgende 

De landverhuizers landden aan den oever der Delaware-rivier, 
op de plaats waar thans Wilmington gelegen is Grond werd ge
kocht van de Indianen en het gebied werd feestelijk in bezit 
genomen, waarbij een houten paal met het Zweedsche wapen werd 
opgericht Dit geschiedde op 8 April 1638 

Nieuwe expedities met andere kolonisten volgden, de eerste 
gouverneur was Johann Printz. Verschillende kerken werden op
gericht, die te Wilmington bestaat nog 

In 1655 veroverden de Hollanders de kolonie, doch het grootste 
deel der Zweden bleef er gevestigd v. B. 

XeVerw^acliteii 
jNieuii'e Uit^iften 

Opiaa^ci/fers.en^p 

ALBANIË. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het koninkrijk ver

schijnt een weldadigheidsserie ten gunste van het roode kruis. 
De waarden zullen zijn. 2, 5, 10, 15, 25 en 50 qmt , zij brengen 

de portretten van wijlen de koningin-moeder Sadije en van de zuster 
des konmgs, Semje, voorzitster van het Albaneesche roode kruis. 

BULGARIJE. 
Op 16 Juni as . den eersten verjaardag van kroonprins Simon, 

verschijnt een speciale serie met diens portretje en in de waarden 
1, 2, 4, 7 en 14 lewa. 

COLUMBIA. 
In Augustus a s wordt het vierde eeuwfeest van de stichting 

der hoofdstad Bogota gevierd door het uitgeven eener speciale 
serie frankeerzegels in de waarden 1, 2, 5, 10, 15, 50 centavos 
en 1 peso 

COSTA-RICA 
Van het in het Februari-nummer vermelde velletje werden 

300 000 stuks gedrukt. 
ESTLAND. 
Binnenkort verschijnt een serie frankeerzegels in de waarden 5 

10, 15 en 20 sentu ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der 
Vereeniging voor Wetenschappen Zij brengt de portretten van 
den president F R Tachlmann en van een der ijverigste mede
werkers, F. R Kreutzwald. 

FINLAND. 
Binnenkort zijn verschillende nieuwe uitgiften te verwachten, 

te weten. 
Een 2 mark, met toeslag van Yi mark, ter gelegenheid van de 

20e herdenking van den onafhankelijkheidsoorlog De toeslag komt 
ten goede aan de oorlogsinvaliden 

Frankeerzegels van 2 en 3>^ mark ter gelegenheid van het 
150-)arig bestaan der Noord-Amerikaansche grondwet 

Het 300-jarig bestaan der post wordt herdacht door een speciale 
serie in de waarden 50 penni, 1,25, 2 en i}4 mark 

FRANKRIJK. 
Binnenkort verschijnt een toeslagzegel in de waarde 1 fr. 75 + 

75 c , weergevende de kapel van het kasteel te Versailles. De toe
slag komt ten goede aan de „Saisons Nationales d'Art lyrique 
franjais", welke instelling meester-concerten geeft in den geest 
van de „Festspiele" te Bayreuth e. d. 

GUATEMALA. 
Van het in het vorige nummer vermelde blok bedraagt de op

laag 100 000 exemplaren. Het werd gedrukt in heliogravure door 
de firma Enschedé en Zonen te Haarlem 

HONGARIJE. 
Nadere gegevens zijn thans bekend geworden omtrent het spe

ciale zegelblok, dat in Mei a s. verschijnt ter gelegenheid van het 
34e Eucharistisch Congres, dat te Budapest wordt gehouden. 

Het zal bestaan uit de waarden 6, 10, 16, 20, 32, 40 en 50 filler, 
waarop verschillende kerkvaders en heiligen worden afgebeeld. De 
oplaag bedraagt 250.000 exemplaren 

Bovendien verschijnen de 16 en 20 filier in vellen van 100 stuks, 
oplaag 200 000 vellen van elke waarde. 

INDO-CHINA. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat in den loop van Mei a s 

een luchtpostzegel in de waarde 37 cent zal verschijnen, ter ver
vanging van de 36 cent, welke alsdan wordt ingetrokken. 

Voorts verschijnt op denzelfden tijd een serie frankeerzegels in 
de waarde 5, 6 en 18 cent ter eere van de openmg van den Trans-
Indochineeschen spoorweg, waarmede tevens de verdiensten zullen 
worden geëerd van wijlen president Paul Doumer, die jarenlang 
gouverneur van Indo-Chma is geweest. 

LETLAND 
Voor het binnenkort te verschijnen blok is thans de openbare 

inschrijving opengesteld 50 000 stuks worden op deze wijze aan
geboden, een zelfde aantal komt ter beschikking van de Let 
landsche philatelisten-vereenigingen. 

MADAGASCAR 
Sedert 1896 vormt dit eiland een van de belangrijkste Fransc^e 

kolomen Tot de Fransche kolonisten, die de kolonisatie van Mada
gascar hebben voortereid, behoort in de eerste plaats Jean Labordej 
die jarenlang op Madagascar heeft gewoond en in 1878 te Tata-
narivo overleed 

Ter gelegenheid van de 60e herdenking van diens sterfdag zal 
m Juni a s een speciale serie frankeerzegels verschijnen, weer
gevende het portret van Laborde en in de waarden 35, 55, 65, 
80 centimes, 1, 1,75 en 2,15 francs. 

NOORWEGEN 
Binnenkort verschijnt een propagandaserie voor het toerisme 

in de waarden 15, 20 en 30 ore en waarop diverse kiekjes zullen 
worden weergegeven. 

OOSTENRIJK. 
He t frankeerzegel in de waarde 10 schilling, portret van wijlen 

kanselier DoUfuss, is op 15 Maart j 1 buiten omloop gesteld. 
PAPUA 
Een serie luchtpostzegels in de waarden 3, 6 pence en 1 shilling 

IS te verwachten voor het iuchtpostverkeer Nieuw Guinea-Papua-
Australie 

POLEN. 
Op 3 Mei a s. wordt, ter gelegenheid van het nationale feest, een 

postzegeltentoonstelling gehouden, waarvoor een speciaal zegelblok 
verschijnt in de waarde 1,50 + 1,50 zloty. 

Oplaag 50 000 exemplaren 
PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Einde dezer maand verschijnen in Angola, Portugeesch-Guinea, 

Macao, Mozambique, St. Thomas en Timor nieuwe frankeer- en 
luchtpostzegels Zij zullen o a. de portretten brengen van Vasco 
de Gama, Don Henrique, Albuquerque e. a. 

Voorts verschijnt om denzelfden tijd voor elk der genoemde 
kolomen een serie luchtpostzegels 

RUSLAND. 
Het 20-jarig bestaan van het Roode Leger, dat binnenkort wordt 

gevierd, brengt een speciale serie frankeerzegels in de waarden 
10, 20, 30, 40, 50, 80 kopeken en 1 roebel Zij geven verschillende 
beelden uit genoemd leger. 
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SALVADOR. 
Naar het Bulletin Mensuel meldt, zal een speciale serie frankeer-

zegels verschijnen ter gelegenheid van de 100e herdenking van 
den overlijdensdag van Simon Canas, den bevrijder der slaven in 
Centraal-Amerika. 

Diens portret komt reeds voor op de 5 centavos van 1923, 
Yvert nr. 447, uitgegeven ter gelegenheid van de 100-jarige her
denking van de bevrijding der slaven. 

Het Bulletin meent te weten, dat de nieuwe zegels in deze 
teekening zullen verschijnen. 

SENEGAL. 
In n'euwe teekeningen zullen binnenkort verschijnen frankeer-

zegels in de waarden 35, 55, 80 centimes, 1 en 1,75 francs. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter herinnering aan de veldpost in Siberië van het Tsjechisch 

legioen, verschijnt een speciale serie frankeerzegels. 
VATICAANSCHE STAD. 
Binnenkort wordt een serie luchtpostzegels uitgegeven. 
VENEZUELA. 
Het Bulletin Mensuel kondigt de verschijning aan van een 

frankeerzegel in de waarde 25 centim.os, met het portret van 
T eresa Carreno. Het wordt uitgegeven om de gebeurtenis te 
vieren, dat het stoffelijk overschot dezer beroemde musicienne 
naar haar geboorteland teruggebracht werd. 

ZWITSERLAND. 
Van de Pro Juventute-zegels van 1937 werden de volgende aan

tallen verkocht: 
5 rappen 3.086546; 10 rappen 3.858.866; 20 rappen 3.137.815 en 

30 rappen 1290 7)6 stuks. 
Van het jubileum-blok werden 440.739 exemplaren verkocht. 

v B 

Nederland en 
Overzeesclie 

Oewe^l«^i 
NEDERLAND. 

Jubileumzegels. 
In verband met het feit, dat het in September a.s. veertig jaar 

geleden is, dat H.M. Koningin Wilhelmma de regeering heeft aan
vaard, zal in dien tijd een serie jubileumpostzegels verschijnen. 

Deze zegels zullen alle een gelijke beeltenis dragen van Hare 
Majesteit en in Nederland verschijnen in de waarden 1%, 5 en 
WA cent. 

Ook in de overige p.ebiedsdeelen van het Rijk zullen jubileum
zegels met deze zelfde beeltenis worden uitgegeven. 

Het ontwerpen van den jubileumzegel is opgedragen aan een 
Nederlandschen kunstenaar. De zegels zullen zonder toeslag ver
kocht worden. 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent S; 5 cent W; 7K cent E; 20 cent S. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent W: L 605, R 605, R 611. 
7% cent E: R 603. 

12K cent M: L 587. 
20 cent S: 604. 

Nieuwe offset-plaatnummers 
I K cent E: 353, 357. 
2 cent S: 340 (met e n k e l e randlijn langs de zijkanten). 

Buitengebruikstelling portzegel van 11 cent. 
Onder dit hoofd bericht Dienstorder H 211 van 30 Maart: 
1. Gebleken is, dat op sommige kantoren nog portzegels van 

11 cent in voorraad zijn. 
2. Deze zegels wö.den thans buiten gebruik gesteld. In verband 

iiermede moeten alle portzegels van 11 cent, welke bij ontvangst 

van deze dienstorder nog aanwezig zijn op de kantoren, door de 
directeuren zoo spoedig mogelijk worden opgezonden aan den 
Controleur te Haarlem. 

138e veiling Rietdijk. 
Op de komende veiling van den heer Rietdijk (25 April a.s.) 

komen enkele buitengewoon zeldzame blokken van Nederland 
emissie 1864 onder den hamer, van de 5 cent een blok van 21, 
van de 10 cent een blok van 32 en van de 15 cent een blok van 
15 stuks, alle drie prachtig van kleur en met volle gom. Van deze 
uitgifte komen blokken, ook kleinere, zelden voor. 

Eveneens wordt geveild een curiositeit van geheel andere orde, 
een Kamper noodportzegel van 1921. De geschiedenis van deze 
zegels kan men vinden in het Jubileumboek, blz. 309. Door gebrek 
aan portzegels van 2'/4 cent werden porren van 5 cent gedurende 
een of enkele dagen gehalveerd gebruikt. Ter veiling komt de 
linkerhelft van een zegel van 5 cent op origineele strafport-
enveloppe, afgestempeld Kampen 3.III.21, dezelfde datum als van 
het in het Jubileumboek afgebeelde exemplaar. 

Rectificatie. 
In het artikel over „De 35 cent waarde van de jubileumuitgifte 

van Nederland van het jaar 1923 in z.g. lijntanding 11 : 11" in 
het Maartnummer van het „Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie" zijn eenige storende zetfouten geslopen. 

In de derde alinea staat 1870, dit moet zijn 1872. In de zesde 
alinea staat: „terwijl lijntanding 11 : 11 schaarscher is"; dit moet 
z';n „terwijl lijntanding 11!^ : 11 schaarscher is". (L. Frenkel). 

NED.-INDIE. 
Jubileumzegels. 
Voor nieuws omtrent de komende jubileumzegels zie men bij 

Nederland. In Indië zullen verschijnen de waarden 2, 10, 15 en 
20 cent, eveneens zonder toeslag. 

De opbrengst der ASIB-zegels. 
De opbrengst van den toeslag op de Asib-zegels, die bij de 

Indische kantoren zijn verkocht, is volgens de voorloopige cijfers 
rond ƒ21.000. De opbrengst van den toeslag van de in Nederland 
verkochte Asib-zegels bedraagt ƒ3545,21. 

De 10 cent-opdrukken van 1937. 
Als aanvulling op het bericht in het December-nummer 1937 ont

vingen wij uit Indië de 10 op 30 cent behalve op vellen met oplaag
letter C ook met letter D. 

Wij vernamen voorts, dat door een strenge controle alle mis-
drukken van de 10 op 30 en 10 op 32/4 cent, van elk niet minder 
dan ongeveer 114 millioen stuks, zijn uitgezocht; ze worden nog 
bewaard in het Magazijn van Post- en Zegelwaarden. Hoofdzakelijk 
zün het roode en zwarte punten in het zegelbeeld, in de opdruk-
Heur, die dezelfde ontstaansoorzaken hebben als de roode punten, 
d'e zoo vaak voorkomen bij den opdruk 12!^ op 20 cent van 
eenige jaren geleden. Het zijn de ronde stukjes papier, die bij het 
perforeercn zijn uit<ïeDonst, maar voor een deel nog in de per
foratiegaatjes zijn blijven hangen. Door het in tweeën scheuren 
van de vellen vóór het overdrukken zijn ze losgeraakt, hebben 
tiidens het overdrukken kleur aangenomen en hebben die kleur 
hier en daar op de zegels afgedrukt. 

Maar voor een deel bestaat de misdruk van de 10 op 30 en 
32 K cent uit verscnoven en kopstaande opdrukken. Een ambte
naar is er in geslaagd, enkele van deze vellen te ontvreemden; bij 
een huiszoeking werd echter niets gevonden. De kans bestaat dus, 
dat vroeg of laat kopstaande opdrukken aangeboden worden ! 
Geen enkel zegel met kopstaanden opdruk is aan de postkantoren 
verstrekt; dergelijke zegels zijn dus steeds van misdruk afkomstig. 

De % op 2'A cent 1917. 
Op de 138e veiling Rietdijk zal verkocht worden een % op 2H 

cent met kopstaanden opdruk, tevens een exemplaar met den op
druk liggend (!) van links naar rechts, en een idem met opdruk 
van rechts naar links. Bij informatie in Indië bleek ons, dat deze 
opdrukken vermoedelijk wel „echt" zijn, maar afkomstig zijn van 
misdruk, die vernietigd had moeten worden. Het is duidelijk, dat 
de liggende opdrukken n'et van geheele vellen afkomstig kunnen 
zijn, er zou dan geen opdruk op zijn plaats gestaan hebben. 

Om de opbrengst niet te beïnvloeden zullen wij ons oordeel 
over dergelijke „zegels" voor ons houden ! 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelveiling. 
Voor de op 21 December 1937 aangevangen postzegelveiling van 

den Indischen P.T.T.-dienst werden 316 (vorig jaar 246) inschrij
vingen ontvangen, t. w. 219 uit Indië, 92 uit Nederland en 5 uit 
het buitenland. De opbrengst van de veiling bedroeg ƒ 2924,61. 

CURACAO. 
Jubileumzegels. 
Zie onder Nederland. 

SURINAME. 
Jubileumzegels. 
Ook hier: zie onder Nederland. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR POST 

ZEGELKUNDE VAN APRIL 1898). 
Nederland. 
Uit zeer betrouwbare bron vernemen wij, dat de voorraad van 

de hoogere waarden der Nederlandsche frankeerzegels zoo groot 
IS, dat bij de aanstaande nieuwe uitgifte g e e n e hoogwaardige 
zegels zullen voorkomen. 

Het zal wel gaan als met die van wijlen Z.M., waarvan de hoo
gere nog eenige jaren in dienst bleven, en die op Cura9ao en 
Suriname nog wel eenige jaren in dienst zullen blijven ! De voor
raad daar moet nog in lange na niet zijn uitgeput. 

Vervolgens willen wij verschillende belangstellenden en ons om 
inlichtingen vragenden berichten, dat op eenige speciale of bepaalde 
„kroningsuitgifte" niet moet gehoopt of gebouwd worden. De 
Nederlandsche Posterijen zullen zich daartoe niet leenen ! 

Wel zal, evenals de Munt nieuwe goudstukken met de beel
tenis der Vorstin in het leven riep, door het hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegraphic eene nieuwe zegelserie worden in ' t 
verkeer gebracht, maar elk verhaal omtrent de vastgestelde beel
tenis, den dag van uitgifte, 'enz. is minstens voorbarig. 

Suriname. 
Verbazingwekkend is een bericht, voorkomende in „W.S.", dat 

van de voorloopige frankeerzegels van 234 cent, lokaaldruk zwart 
op geel, waarvan zoovele honderden gezien en doorzocht zijn, een 
f o u t d r u k bestaat die, zoo niet valsch, zeker wel tot de 
groote zeldzaamheden zal behooren. 

Mekeel's blad ontving toch het bericht, dat, inplaats „2%" er 
een f o u t d r u k gevonden is luidende „ 1 / ^ " . 

Het is wat kras ! Zes jaar na de uitgifte ! En dan een zegel met 
zulk een zichtbaar cijfer ! En vervolgens . . . Laten we ' t maar 
hierbij laten, en al onze goede vrienden vragen of ze niet in staat 
zijn ons in te lichten of pogingen aan te wenden ter verkrijging 
van zekerheid. We zullen gaarne alles ter opheldering opnemen. 

B. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Na een betrekkelijk lange onderbreking verschenen hier weer 

postbladen. Het zijn voorloopig slechts 2 verschillende van 70 
centimes. Beide hebben als zegelbeeld den koning naar rechts, 
bruin op lichtgrijs. Het verschil is gelegen in den tekst, die bij 
het eene postblad Vlaamsch-Fransch is en bij het andere Fransch-
Vlaamsch. 

Ook schijnt er een nieuwe kaart van 1 franc te zijn uitgegeven; 
uit de omschrijving blijkt mij echter niet, waarin deze kaart van 
de vorige oplage verschilt. Mocht een van de lezers een nieuwe 
kaart ontvangen, dan ontving ik gaarne bericht. 

DUITSCHLAND. 
De serie 103 van de geïllustreerde kaarten (6 pfennig bruin) is 

nu uitgegeven. Als jaar van verschijning geldt 1937. Deze serie om
vat de volgende nummers: 1. Stolp; 2. Waldmohr; 3. Ruheberg; 
4. Bad Rothenfelde; 5. Moselkern; 6. Wadern; 7. Manderscheid; 
8. Belzig; 9. Henningen. 

Bovendien werd de wereld verrijkt met 18 nieuwe privé-post-
stukken, waarvan de „dag van den postzegel" er 13 op zijn 
geweten heeft. 

EGYPTE. 
Uit Egypte wordt nog een nieuwe „Streifband" gemeld met als 

zegelindruk de kop van den gestorven koning Fouad. Het is de 
4 millièmes groen op gekleurd papier. 

ENGELAND. 
De kaart met betaald antwoord voor het binnenlandsch verkeer, 

de 1 p. -1- 1 p. rood, verscheen nu met het opschrift „Great 
Britain" op de antwoordkaart 

LUXEMBURG. 
De afbeeldingen op de beide nieuwe series kaarten, die wij en

kele maanden geleden meldden, blijken dezelfde onderschriften te 
dragen (en dus waarschijnlijk dezelfde voorstellingen te vertoonen) 
als de beide vorige series, met uitzondering van een kaart van 
Dudtlange (Hotel de Ville et Fontaine Mayrischl en van de kaart 
met een voorstelling uit Clervaux. De laatste droeg vroeger het 
onderschrift: Chateau, Eglise, Abbaye; dit schijnt bij de nieuwe 
serie veranderd te zijn in: Cité ardennaise. 

NIEUW-ZEELAND. 
De kaart van K penny groen verscheen met verticale opdruk 

Official. 

SALVADOR. 
Salvador verrijkte ons met twee nieuwe enveloppen. Beide 

dragen dezelfde voorstelling als zegelbeeld. Dit vertoont een berg
meer, dat blijkens het onderschrift: Laguna de Coastepeque, La 
mejor agua thermal, wel eens een centrum voor kurende bad
gasten zou kunnen worden. Het zijn beiden opdrukenveloppen, 
de eene van 1 centavo op 5 centavos blauw (opdruk rood) en de 
andere tres centavos op 7 centavos rood (opdruk zwart). 

SPANJE. 
De post van generaal Franco gaf een briefkaart van 15 c. paars 

op wit papier uit. Volgens mededeeling van den heer Beckhaus te 
Berlijn vertoont het zegelbeeld 2 koningskoppen. Het is ons echter 
niet bekend, of dit afbeeldingen van ex-koning Alfons zijn. Kan \ 
een onzer lezers hierover inlichtingen verschaffen ? 

NEDERLAND. 
Tijdelijk postkantoor op bet congres voor verloskunde. 
Tijdens het internationaal congres voor verloskunde en gynae

cologie zal in het Koloniaal Instituut te Amsterdam van 4 tot eni 
met 7 Mei a.s. een tijdelijk post- en telegraafkantoor gevestigd zijn.l 
geopend van 9.30 tot 17 uur. I 

Aldaar ter post bezorgde correspondentie zal voorzien wordeiil 
van den afdruk van een bijzonderen stempel. 

H E T STEMPEL „PAQUUOOT". 
Een stempel, waarvan het ware niet bekend schijnt te zijn, ia 

het merkwaardige „PAQUUOOT", dat eenigen tijd gebruikt id 
inplaats van „PAQUEBOT". Dit laatste stempel wordt, zooalsl 
bekend, in havenplaatsen afgedrukt op brieven, die per schip losj 
dus niet in de postzakken, worden aangebracht. 

In het boekje „Ocean Mails" van Ph. Cockrill wordt veronder-l 
steld, dat „ P A Q U U O O T " in Hamburg is gebruikt; zekerheid be-I 
staat er echter niet. Uit de bekende stukken is eerder op te makenl 
dat het stempel op h t t expeditiebureel Centraal Station te Am-f 
sterdam gezocht moet worden. 
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In mijn bezit zijn twee brieven, de eene met het s.s. Simon 
Bolivar te Amsterdam aangebracht in Maart 1932, bestemd voor 
Amsterdam, de tweede per m.s. Colombia vervoerd met bestem
ming Amerongen, in Augustus 1932. Op de eerste enveloppe staat 
„PAQUUOOT" in zwart, op de tweede in violet.. De letters 
zijn hier en daar wat beschadigd, de tweede O is wat grooter dan 
de andere letters en wat minder duidelijk afgedrukt. 

Een eveneens merkwaardige schrijfwijze heeft het volgende 
afgebeelde stempel, „PAQU O O T Ü", met dezelfde .letters ah; 
het vorige, maar in andere volgorde. Dit bezit ik op fragment 
van een brief, van Venezuela naar Amsterdam verzonden in 19.'8 
of '29; het zegel van 25 centimes is eenige malen met 
,,PAQU OOT U" vernietigd, in grijsviolette kleur. Ook hier dt 
te groote O, echter op een andere plaats dan in het vorige stem
pel. De hoogte van de letters van beide foutieve schrijfwijzen is 
gelijk, 8 m.m., de lengte van „ P A Q U U O O T " is 52 m m., van 
„PAQU OOT U" (gemeten zonder 'de laatste U) 57 m.m. Vóór 
„PAQUUOOT" komen twee horizontale gekleurde lijnen voor, 
met een onderlingen afstand gelijk aan de letterhoogte. Het is dus 
wel zeker, dat het hier een gummistempel betreft met verwissel
bare letters. 

PAatUOOT 

PAQU OOT ü 
PAQUEBOT 

Een gummi-stempel „PAQUEBOT" met precies dezelfde af
metingen als „PAQUUOOT" en met hetzelfde lettertype is tot 
1928 of later in Amsterdam in gebruik geweest; ook hiervan ver-
toonen de afdrukken soms twee lijntjes voor het woord, de afdruk 
van het metalen houdertje, dat de letters bij elkaar hield. 

Op een brief uit Suriname naar Amersfoort met stempel K.N.S.M. 
/ s.S. Nickerie./ 3 MRT 1928 komt dit stempel „PAQUEBOT" ook 
voor, maar de P is een eindje van de andere letters verwijderd; de 
lengte van het woord is 55 mm. inplaats van 52 mm. bij het 
gewone stempel. 

Twee van de genoemde brieven zijn naar Amsterdam geadres
seerd, één met een schip van de K.N.S.M. aangebracht voor 
Amerongen, dus stellig ook in Amsterdam aan het kantoor C S . 
afgegeven. 'We kunnen dus wel als zeker aannemen, dat 
„PAQUUOOT" en het andere Amsterdamsche stempels zijn. 

Op een vraag aan het Postkantoor Amsterdam over deze stem
pels kreeg ik echter eind December 1937 ten antwoord, dat „voor 
zoover is na te gaan" het stempel „PAQUUOOT" niet te Am
sterdam werd afgedrukt Op het expeditiebureel Centraal Station 
wordt sedert de laatste 10 jaar (dus ook al in 1928-29 en 1932) 
een stalen stempel „PAQUEBOT" gebruikt, dat hier als derde is 
afgebeeld. 

Officieele bevestiging is er dus niet, maar dat doet niets af aan 
de bovengenoemde feiten. A. M. B. 

NEDERLAND. 
Na bijna drie j a a r . . . . kunnen wij thans wederom de ver

schijning van een nieuwe lijst van Nederlandsche en Indische 
frankeerstempels "aanKondigen, ditmaal samengesteld door den heer 

J. K. RIETDIJK. 

ir. E. J. Enschedé, Middendumderweg 28, Santpoort. Het behoeft 
wel nauwelijks gezegd te worden, dat de verzamelaars hiernaar 
reeds lang uitgezien hebben en de vergroote omvang (van 23 tot 
41 folio-vellen) is wel een bewijs voor de uitbreiding van dit 
verzamelgebied gedu.-ende de laatste jaren. Behalve natuurlijk de 
vele nieuwe machines en typen zijn ditmaal ook voor elk fabri
kaat algemeene beschrijvingen opgenomen, alsmede een verklaring 
der vele gebruikte afkortingen. Aan deze laatste zal men even 
moeten wennen, maar op den duur zullen zij ongetwijfeld veel 
gemak opleveren. Voorts is een afzonderlijk blad toegevoegd, 
waarop afbeeldingen van elke stempelsoort. In het Mei-nummer 
zullen wij de nomenclatuur ook in deze rubriek overnemen. 

De prijzen, genoemd in het Januari-nummer, moesten door den 
grooteren omvang iets verhoogd worden, maar zullen toch voor de 
verzamelaars nog wel geen bezwaar zijn ! Zij bedragen thans voor 
de lijst Nederland + Indië ƒ 0,60, alleen Nederland ƒ 0,50, alleen 
Indië ƒ 0 , 1 5 ; met wit papier doorschoten resp. ƒ0,80, ƒ0 ,70 en 
ƒ0 ,25 (postgiro 192398 van ir. Enschedé). 

Zij die op het bezit van een lijst prijsstellen, welke er netjes 
blijft uitzien, zouden wij willen aanraden de rug ervan te om-
plakken met een strook plakband. 

Francotyp. 
Machine 154 XL 
Op het kantoor te Eindhoven van Ruys' H.V. kwam een geheel 

nieuw cliché in gebruik: 3 Mercurius-silhouetten, waaronder: 
Ruys' / HANDELSVEREENIGING N.V. 

Machine 167 IX. 
Sedert korten tijd is deze machine, voorheen gebruikt door de 

Biscuitfabrieken De Lindeboom te Mijdrecht, overgegaan naar de 
firma Van Melle te Breskens. Tusschen, resp. links van de stempels 
komt dezelfde reclame voor als in de aldaar reeds in gebruik zijnde 
Francotyp 582. 

Machine 367 IV. 
Een nieuw cliché links vermeldt: NED. SIDAC MIJ. / ALLEEN / 

LEVERT / SIDAC / MERK / Cellophane. 
Machine 534 IIL 
Stukken, uitgaande van de „Royal Brewery" te Amsterdam 

worden door deze machine geheel zonder reclame-cliché's ge
frankeerd. 

Machine 761. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij de N.V. P. Noord-

hoff's Uitg.-Mij. te Groningen. Tusschen de stempels hetzelfde 
cliché als bij machine 291. 

Machine 771. 
Model C4B, sedert December in gebruik bij Broekman's Effecten

kantoor N.V. te Amsterdam. Tusschen de stempels BE / HEEREN
G R A C H T 444. 

Machine 772. 
Model C4B, sedert 16 December in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels: HOLLANDSCHE SOCIËTEIT / VAN 
LEVENSVERZEKERINGEN / Ao. 1807. Links de afbeelding van 
een oud-Hollandsch stadsbeeld. 

Machine 786. 
Model C3B, in gebruik sinds December te 's-Gravenhage. Tus

schen de stempels N,V. WED. E. KAN & Co.'s / MANUFAC-
TURENHANDEL. 

Machine 789. 
Model C3B, in gebruik sedert December. Tusschen de stempels: 

HIRSCH & CIE / Hofleveranciers / AMSTERDAM. 
Machine 790. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij het Friesch Rundvee-

Stamboek te Leeuwarden. Tusschen de stempels: STAMBOEK-
HUIS, links de afbeelding van een soort huppelende leeuw ! 

Machine 792. 
Model C3B, in gebruik sedert December. Tusschen de stempels: 

FRIESCH-GRONINGSCHE HYP. BK. N.V. / NEDERLAND
SCHE HYP. BK. N.V. / KANTOOR 's-GRAVENHAGE. 

Machine 793. 
Model C3B, sinds December in gebruik bij de Uit.-Mij. AE. E. 

Kluwer te Deventer. Cliché geheel als bij machine 188. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 794 M L 
Model C3B, sedert December in gebruik. Tusschen de stempels: 

N.V. Handelmaatschappij / v/h. OVERBEEK & Co. / ROTTER
DAM. Bij type II bovendien links een aantal buizen met bij
schrift: BUIZEN / VOOR GAS- WATER- EN STOOMLEIDIN-
GEN / CONCURREERENDE / PRIJZEN / VERZUIMT NIET / 
ONS AAN TE VRAGEN / N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ / 
V/H OVERBEEK & Co. / ROTTERDAM. 

Machine 796 II. 
In Maart stempelde deze machine met een cliché links: Uw 

eerste vraag / Holland-Haag. 
Machine 797. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij de N.V. Marathon 

Staalmij. te Rotterdam. Tusschen de stempels een E in zeshoek, 
waaronder: M A R A T H O N / EDELSTAAL. 

Machine 799. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij de N.V. Stoom 

Chocolade- en Cacaofabrieken Kwatta te Breda. Cliché als bij 
nr. 255 IL 

Machine 804. 
Model C3B, sedert December in gebruik bij Centraal Beheer te 

Amsterdam. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als in ma
chine 500. 

Machine 805. 
Model C4B, sedert December in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels N.V. REISS & Co. (in lijnversiering). 
Machine 811. 
Model C4B, in gebruik sinds December. Tusschen de stempels: 

DE TWENTSCHE BANK / N.V. / AMSTERDAM. 
Machine 815. 
Model C4B, sinds December in gebruik bij de N.V. Ned. Mij. 

van Kogellagers SKF te Amsterdam. Cliché als in machine 166. 
Machine 820. 
Model C4B, in gebruik sinds December bij de Ned.-Indische 

Handelsbank te Amsterdam. Cliché als bij machine 279. 
Machine 821 I-IL 
Model C4B, sedert December in gebruik te Amsterdam. Tusschen 

de stempels LEVENSVERZ-MAATSCHY / N O G / OPGERICHT 
IN 1863. Bij type II bovendien links: VERZEKERT U TEGEN / 
KOSTPRIJS / BIJ ONZE ONDERLINGE. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

Omstandigheden, die wel eens sterker zijn dan de mensch zelf 
maken, dat een gekoesterde wensch niet steeds in vervulling kan 
gaan, of dat de uitvoering van een opzet belemmerd, zoo niet 
onmogelijk wordt gemaakt. 

Dergelijke omstandigheden hebben zich voorgedaan bij de voort
zetting der serie artikelen onder het bovenstaande hoofd, waarvan 
de eerste verschenen in den jaargang 1934. 

Wij verkeeren evenwel thans in de mogelijkheid, dat deze serie 
verderen voortgang kan hebben en ons streven zal er op gericht 
zijn, haar thans zonder onderbreking te vervolgen. 

Voor hen, die van de reeds gepubliceerde artikelen geen kennis 
namen, diene nog, dat achtereenvolgens werden behandeld het 
ontstaan der postzegels en hun vorm. 

Wij vervolgen thans met: 
V. 

Het zegelbeeld. 
Het spreekt vanzelf, dat het in gebruik nemen der postzegels in 

de jaren 1840 e. v. werd omkleed met tal van waarborgen tegen 
namaak of herhaald gebruik. Het was inderdaad een belangrijke 
gebeurtenis, deze overschakeling van de baarfrankeering op de 
nieuwe wijze van voldoening van het verschuldigde port, en niet 
dan met groote aarzeling gingen diverse postbesturen daartoe over. 
Het besef, dat het benutten van postzegels het briefverkeer zou 
vergemakkelijken, gaf bij de twijfelaars den doorslag, hoewel de 
oppositie tegen deze „nieuwigheid" nog jaren voortduurde en dat 

van zijden, waarvan men zooiets allerminst zou hebben verwacht. 
In zijn studie over „De eerste postzegels van Nederland, uitgifte 
1852" haalt de heer P. W. Waller b.v. iets aan uit het rapport 
van den Muntmeester d.d. 30 December 1861, op een tijdstip der
halve, dat het Nederlandsche frankeerzegel reeds negen jaren zijn 
bestaansrecht had bewezen. Genoemd rapport heeft betrekking 
op een nieuwe uitgifte (die van 1864) en over de perforatie. 

„ . . . . Bij ons zijn de postzegels een artikel van Luxe, bestaat er 
dus geen bepaalde behoefte aan het meer gemakkelijk maken van 
hun gebruik, doch begrijp ik zeer goed dat bij sommige de wensch 
opkomt dit luxe artikel voor het gebruik, zoo goed en doelmatig 
mogelijk te maken en door hen met eenigen grond wordt aan
gevoerd dat, indien de natie zich de luxe onzer tegenwoordige 
postzegels veroorlooft er geen afdoende redenen bestaan om haar 
het gerief van den doorslag te weigeren. . . ." (Met den „doorslag" 
werd bedoeld de perforatie). 

Is een dergelijke uitspraak van een autoriteit als een munt
meester niet typeerend voor de toen nog bij velen geldende op
vatting over de frankeerzegels ? Uit het verder medegedeelde in 
genoemde studie blijkt evenwel, dat de minister van Financiën het 
niet met den muntmeester eens is en diens uitspraak niet vrij 
van eenzijdigheid noemt. 

Waar Groot-Britannië de rij der postzegels uitgevende landen 
opende en de aldaar opgedane ervaringen met het nieuwe instituut 
door andere postadministraties nauwlettend werden gevolgd, ver
dient het aanbeveling eens te zien voor welke vraasstukken de 
Engelsche post zich geplaatst zag en hoe zij de moeilijkheid op
loste om namaak of herhaald gebruik van de frankeerzegels on
mogelijk te maken of zooveel binnen haar vermogen lag te 
belemmeren. 

In haar biografie van haar vader, sir Rowland Hill, getiteld „Sir 
Rowland Hill; the story of a Great Reform", schriift mevrouw 
Eleanor C. Smvth o. m. het volgende, dat vrij vertaald luidt: 

„Voor een financieel succes was het noodig, dat de zegels goed
koop zouden worden vervaardigd, doch wat de technische ver
zorging betreft zóó uitmuntend, dat namaak gemakkelijk kon 
worden vastgesteld. Nu is er iets, dat wij onbewust doen van onze 
kindsheid tot op hooïen leeftijd: het in ons opnemen van verschil
len in de gezichten der menschen, die wii ontmoeten. Het is dit 
vermogen of instinct, dat het ons mogelijk maakt onze vrienden 
te onderscheiden van vreemdelingen en het was wellicht de er
kenning van dit feit, dat lang geleden leidde tot de weergave op 
de munten van het portret van den regeerenden vorst, daar dit 
bekend was aan en vertrouwd voor het publieke oog en daar
door minder gemakkelijk kon worden nagemaakt dan elk ander 
gelaat. 

Bij het graveeren van een of ander welbekend gezicht, heeft 
elke verdikking of misplaatsing der gelaatstrekken 'een dergeliike 
groote verandering in het wezen en de uitdrukking tengevolge, dat 
vervalschingen veel gemakkelijker kunnen worden vastgesteld dan 
b.v. bij een wapenschild of een fantasieteekening. Dit was de reden, 
dat men in 1839 besloot op de postzegels het jeugdportret der 
koningin weer te geven, naar de teekening van Wyon." 

Is hiermede dus het benutten van dit portret verklaard, aan te 
nemen is ongetwijfeld, dat hierbij ook nog andere overwegingen 
golden, nauw verband houdend met het karakter van staats-
papier, dat een werkelijk goed zegel moet dragen. Hoeveel te meer 
gold dit bij deze eerstelingen; het ligt dan ook geheel in de Kin, 
dat de postadministraties, die in de jaren na 1840 het Engelsche 
voorbeeld volgden, ook dit karakter van staatspapier zoo goed 
mogelijk trachtten tot uiting te brengen, doch hierover straks 
meer. 

Daarnaast bood het benutten van pap'er met watermerk ook 
eenige garantie tegen namaak, doch de Engelsche post ging nog 
een stap verder: het aanbrengen van hoek- of contróleletters. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
4. I. Prior, Soestdijkerstraatweg 73, Hilversum. (Oud-lid). • 

98. P. J. van Harderwijk, Corn. Houtmanstraat 13, Den Haag. 
(Oud-lid). 

180. A. Harm, Drieboomlaan 201, Hoorn. (V. en L.). 
194. mej. E. M. A. Schermer, Draafsingel 43, Hoorn. (V. en L.), 
331. X. F. Crince Le Roy, Van Hoornbeekstraat 28, Den Haag. 

333. G. C. Dorpema, W^estzijde 37Ó, Zaandam. (V.). 
343. E. Kaufmann, pension „Home Sweet Home", Händelstraat 22, 

Amsterdam, Z (V.). 
386. G. B. C. Vasbinder, Lyceumstraat 18, Alkmaar. 
463. O. Veentjer, Kapelstraat 3, Emmen. (V. en L.). 
479. mr. J. J. W. Eekhout, Waalsdorperweg 291, Den Haag. (V.). 

Aanmeldingen, 
mevr. P. J. van Houten, ond. Nobo, Ambarawa (Java). 
D. Keetelaar, c/o B. P. M. Pangkalan Brandan (Sumatra). 
C. F. Th. van Lingen, c/o B P. M. Pangkalan Brandan (Sumatra). 
W. Nout, ond. Tg. Djatti, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
J. van Gruting, comm. van politie, Medan (Sumatra). 
A. B. Morren, 449 Freeport Street, New Kensington. P. A. 

(Amerika). 
J. J. Hoogerwerf, Nie. Beetskade 74, Alkmaar. (V). 
mevr. J. Blokker, Rijksstraatweg 330, Heiloo. (V.). 
A. F. Öhlenschlager, p. a. Javasche Bank, Cheribon (Java). 
J. de Nooy, p. a. Lindetevies, Cheribon (Java). 
G. van Ouwerkerk, s.f. Sindanglaoet, Cheribon (Java). 
J. Blok, Tjankol, Cheribon (Java). 
J. G. Oost Lievense, p. a. Ned. Handel Mij., Shanghai 
L. Brugman, Spiritusfabriek Paboearan, Tjiledoek (Java). 
R. A. A. Mohamad Achmad, Regent te Koeningan (Java). 
J. J. M. Merle, s.f. Sindanglaoet, Cheribon (Java). 
H. Peijnenborg, p. a. B A. T., Cheribon (Java). 

Afgevoerd. 
91. D. Allebe. 641. A. W. J. Krüger. 

262. R. M. Oschatz. 915. C. J. Sauveur. 
510. G. W. Kuijl. 919. G. H. F. Davids. 
399, P. G. H. van der Harst. 792. W. H. Eickhorn 
666. Abdoel Djailani, Palembang. (Wanbetaling). 

Adresveranderingen. 
220. E. K. H. Janssen van Raay, c/o Ned. Handel Mij., Semarang 

(Java). 
149. E. Stork, c/o P. Stork, Moselsfasse 1, Bremen (Duitschland). 

71. H. van der Meijden, c/o. R. C. M. A., Galang (S.O.K,), 
55. J. P. van Bentem, Julianalaan 57, Overveen, bij Haarlem. 

133. W. P. Costerus Pzn., Lingerzijde 174, Edam. 
24. W. Verboom, Oranjelaan 36 a, "Waddinxveen. 

931. B. Lindberg, Beeklaan 456 a. Den Haag. 
304. R. H. van Otterloo, hotel Canterbury, 129 Boulevard Emile 

Jacqmain, Brussel. 
880. J. A. M. Albrecht, p. a. J. H. A. Albrecht, Scheveningsche-

weg 54, Den Haag. 
472. E. Oostindien, c/o. Soember Wadoeng, Kalisat (Java). 
208. A. van der Plaats, Mathenesserweg 203 a, Rotterdam, W. 
409. F. G. Hassels, Tweeboomlaan 135, Hoorn. 
381. ir. A. C. de Frenne, Godelindeweg 8, Hilversum. 
718. J. Drijver, 2e Boomlaan, Hoorn. 
733. L. Jonker, p. a. Tiedeman en Van Kerchem, Soerabaja (Java). 

7. J. W. Repelius, Witsenstraat 54, Bussum. 
152. P. Mees, Westersche Drift 57a, Haren (Groningen). 
419. dr. A. F. H. Labry de Bruijn van Troostenburg, De Lairesse-

straat 172, Amsterdam, Z. 
374. H . J. Rodenhuis, J. Pzn. Coenstraat 2, Hoorn. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
In den voorraad boekjes met meer gewone zegels is thans voor-

oopig ruimschoots voorzien. Gewenscht blijven boekjes met betere 
ï;egels, ook van Nederland en Koloniën, mede voor circulatie in 
'ndië. Verder boekjes met zegels van een catalogus-waarde van 
ninstens fr. 40 Yvert of ƒ 1,— speciaal Catalogus voor de nieuw 
jpgerichte keursectie. 

J. K. RIETDIJK. — 

Afdeelingsmededeelingen. 
Alkmaar. De afdeeling organiseerde op 22 en 23 Maart j.L een 

groote tentoonstelling in de dancing van de „Harmonie", welke 
door burgemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot geopend werd, die 
in een uitvoerig relaas een overzicht gaf van de oorsprong der 
postzegels tot aan heden. Aanwezig waren o.a. de voorzitter en 
de secretaris der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars, benevens de directeur en en de referendaris van het 
postkantoor te Alkmaar. Hier viel voor allen veel te genieten. 
Om een enkelen greep te doen: hoe leerzaam is de kaart „groei, 
bloei en rouw van de K. L. M.", waarop de postzegels verhalen 
van de Pelikaan- Uiver- Snip-vluchten, van de Melbourne-race, 
enz. Nederland en Koloniën waren zoo goed als compleet vertegen
woordigd; verder de z.g. Moesman-zegels, — de eerste in Neder
land uitgegeven postzegels — de weldadigheidszegels; de verschil
lende reclamestempels van „Tante Pos", enz. Verder waren er 
zegels uit vrijwel alle landen der wereld. Als bijzonderheden ver
melden wij nog de ?egels van de congressen van de Universe Pos
tales, de drie zegels van het Kanaal van Suez, de Engelsche kro
ningszegels van alle koloniën en de laatste zegels van het vrije 
Oostenrijk, met een stempel van Schuschnigg's volksstemming 
naast de eerste van het bij Duitschland ingelijfde land. Een zijde 
vun de zaal was ingenomen door de expositie der prijzen voor de 
verloting: prachtige albums en andere benoodigdheden voor den 
verzamelaar, blokken en zeer bijzondere zegels. 

De fraaie stand van ons lid, den heer J. Tesselaar, met „elck 
wat wils" trok de aandacht. De jeugd had zich evenmin onbetuigd 
gelaten en had zegels en briefstukken ingezonden. Alkmaar heeft 
een goede propaganda gemaakt voor de postzegelverzameling. 

J. M. B. 
Leiden. De samenstelling van het afdeelingsbestuur is als volgt: 

voorzitter: J. A. A. van der Horst ; secretaris: dr. J. A. W. Groe-
newegen; penningmeester: W. J. O. E. Schmeltz; commissaris; 
mevr. prof. dr. C. E. van Ronkel-Onnen. J. G. 

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1938. 
Aanwezig zijn 58 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering opent. Door hem worden speciaal verwelkomd de 
dames Flohil en Hooijdonk, twee jeugdleden, die voor het eerst 
aanwezig zijn; het candidaat-lid. de heer Van Gulick en de pers
vertegenwoordiger, de heer De .Stoppelaar. De notulen van de 
Februari-vergadering worden goedgekeurd en de 2 candidaat-leden 
met algemene stemmen als lid aangenomen. Van den heer ir. Ferf 
zijn ontvangen een groot aantal zegels voor de jeugdafdeling, 
waarvoor hem dank zal worden gebracht. Aan de Bond zal een 
tweetal candidaten worden opgegeven voor de dit jaar toe te 
kennen "Waller-medaille, terwijl medegedeeld zal worden, dat op 
het houden van een voorjaarsvergadering geen prijs zal worden 
gesteld. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur besloten heeft 
de functies van twee sectiehoofden om te wisselen. Hoofd van sectie 
Europa A wordt de heer J. H. van Wermeskerken, Boslaan 10, 
Ginneken; van sectie Europa Breda de heer F. t' Sas, Lange Brug
straat 10, Breda. De voorzitter deelt mede, dat het programma der 
feestelijkheden ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan in 
Augustus a.s. voorlopig als volgt is samengesteld en dat voor de 
tentoonstelling reeds verschillende aanmeldingen en toezeggingen 
tot deelname zijn ingekomen. 

26 Augustus: 16 uur bestuursvergadering van de Bond; 19.30 uur 
reunie der deelnemers; 20 uur ontvangst ten stadhuize; 21 uur 
feestvergadering. 

27 Augustus: 9.30 uur kapittelvergadering; 10 uur opening van 
de Negen en twintigste Philatelistendag en de tentoonstelling; 
10.30 uur Bondsvergadering; 13 uur lunch; 18 uur reunie; 20 uur 
teestmaaltijd. 

28 Augustus: 10 uur excursie naar Oisterwijk per autobussen; 
13.30 uur Brabantse koffietafel aldaar 

De heer Westland geeft in overweging een Tilburgs lid in de 
tentoonstellingscommissie te benoemen. Waar de heren Westland 
en Janssens elkaar hiervoor in aanmerking willen doen komen, doch 
zelf daartoe niet bereid zijn, stelt de voorzitter voor — waar hij 

i hieromtrent geen overleg- heeft kunnen plegen met de andere 

ZICHTZENDINGEN, 
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bestuursleden —• hierover in de eerstvolgende bestuursvergadering 
te beraadslagen, waarmede de vergadering zich kan verenigen. 

Besloten wordt in de wijze van notulering der vergaderingsver-
slagen en van verloting geen wijziging te brengen. De voorzitter 
deelt mede, dat hij gisteren met de heren Hekking en Soutendam 
als jury is opgetreden bij de jaarlijkse tentoonstelling van de Jeugd
vereniging Roosendaal, en de heer Verkouteren, een der leiders 
aldaar, die lid onzer vereniging is, medegedeeld heeft, dat hij op 
de volgende vergadering een lezing zal houden over „Postzegels 
en muziek". 

Voor de verloting, die thans volgt, zijn in dank zegels ontvangen 
van de heren Mutsaers (5 blokken en 5 opdrukseries Monaco), Van 
Rijswijk en Van West, waarna de vergadering door den voorzitter 
wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
162. (S.E.Z.NK.). A. J. M. van Gulick, Dr. Van Mierlostraat 23, 

Breda, giro 67365. 
190. (S.E.Z.NK.). J. A Haarmans, Raamstraat 78, Delft, giro 

260549. 
Jeugdleden. 

1. mej. Corrie Flohil, Zandberglaan 46, Breda. 
2. mej. Nell Hooijdonk, Leuvenaarstraat 12a, Breda. 

Overleden. 
134. S. J. J. van Eeusom, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
A. van den Hoek, wachtmeester Kon. Marechaussee, Vughterweg 

49, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen door L. Stams, te Dongen). 
Nico Maas, manufacturier. Markt A 287, Groenlo. (Voorgedragen 

door P. Maas, te Groenlo). 
jhr. A. J. F. X. Verheijen, B 81, Leur. (Voorgedragen door M. J. 

Smit, Zevenbergen). 
H. M. Whyte, masseur-pedicure. Baronielaan 292, Breda. (Voor

gedragen door dr. E. M. Gommers, Ginneken). 
F. W. A. van der Vlerken, Dr. Van Mierlostraat 19, Breda. (Voor

gedragen door J. C. Selders, Oosterhout). 
J van Asten, fabrikant, Kanaaldijk 87, Helmond. (Voorgedragen 

door C. A. Versteege, Helmond). 
W. Windrath, Briefmarken, Lugano (Schweiz). (Eigen aangifte). 
B. J. Hansen, Ie stuurman Groote Vaart, Hotel Central, Curajao. 

(Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

472. J. W. G. Cornet, thans Van Schelbergenstraat 21, Venlo. 
282. mevr. M. E. de Roos-Lejeune, thans Rijksweg Oost 23, Laren. 
324 Th. Welp, thans Merellaan 10, Eindhoven. 
108. H. S. Ran, thans Ie Atjehstraat 49 h., Amsterdam, O. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 25 April 1938, des avonds te 

8 uur, in café „Moderne", te Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 21 April 1938, des avonds te 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 12 Mei 

1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 Mei 1938, des morgens te 11 uur, 

in café „De Beurs van Breda", te Breda. 

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

Verslag der vergadering van 26 Maart 1938. 
Opening te 8.30 uur. Aanwezig 72 leden en 1 introducé. De 

nieuwe leden worden welkom geheeten. Devoorzitter memoreert 
de gebeurtenissen op politiek gebied, waardoor Oostenrijk een af
gesloten gebied is geworden. De notulen worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van een schrijven van den Bond, zal worden be
richt dat „Hollandia" geen candidaat heeft voor de Waller-
medaille, doch er wel voor is een voorjaarsvergadering te houden 
m verband met de volgende punten: 1. Reorganisatie van den 
Bond; 2. Voorstel geen postzegelhandelaren voortaan in tentoon
stellingsjury's te kiezen. Mr. De Beer zet uiteen, dat punt 1 abso
luut geen critiek op het Bondsbeleid bedoelt, maar uitsluitend een 
pogen alle vereenigingen tot den Bond te doen toetreden. Dr. Wijn-
housen betuigt hiermede zijn volle instemming. De heer Zwolle is 

sceptisch gestemd, mede in verband met de bepaling der koninklijke 
goedkeuring. Vervolgens roert mr. De Beer nog eens het idéé van 
een eigen home voor de philatelic aan, waaraan momenteel wordt 
gewerkt. „Legenden 'en mythen op postzegels", een gechenk van de 
samenstelster, wordt ter bezichtiging gesteld, evenals het jaarver
slag van het Postmuseum. Na ballotage blijkt, dat de 6 candidaat-
leden met 70 stemmen voor en 1 blanco zijn aangenomen. Ver
volgens reikt de voorzitter met welgekozen woorden de diploma's 
uit aan den eere-voorzitter, den heer Vredenduin, en de eere-leden, 
de beeren Van Kooten en Kästeln. De heer Zwolle geeft eenige 
inlichtingen omtrent de vergadering van den Raad van Beheer van 
het Maandblad. Vooral is daar de nadruk gelegd op de weinige 
medewerking van de philatelisten inzake artikelen in het Maand
blad. De voorzitter spoort de leden aan mede te werken het 
Maandblad niet alleen op peil te houden, maar nog steeds te ver
beteren. Ten slotte geeft de heer De Beer een korte handleiding, 
hoe men z. i. de verzamelingen der landenwedstrijden moet be-
oordeelen. Volgende landenwedstrijd: Baden. Na veiling van 36 
kavels en verloting sluiting te ruim 10.30 uur. R. S. 

Aangenomen als lid. 
mr. J. Ph. van Kesteren, Tintorettostraat 19II, Amsterdam, Z. 
D. A. Lensing, Koninginneweg 201, Amsterdam, Z. 
mej. H. G. D. Sanders, Wagenweg 224, Haarlem. 
H. J. Schoenmaker, Biesboschstraat 69II, Amsterdam, Z. 
A. Roseboom, 's-Gravezandeplein 171, Amsterdam, O. 

Voorloopig afgevoerd. 
H. Berendsen, (adres onbekend). 

Adresvêranderingen. 
E. J. Enschedé, Middenduinerweg 28, Santpoort. 
P. J. de Groot, Ie Brandenburgerweg 133, De Bilt (post Bilthoven). 
J. F. Groot Sparenberg, Bilderdijkkade 12 huis, Amsterdam, W. 
A. P. M. Hollenkamp, Leimuidenstraat 8 hs, Amsterdam, W. 

Candidaat-lid. 
F. Muns, Rijnstraat 172 I, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door J. C 

Honnefeller). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 25 April 1938, des avonds te 1 
9 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 April 1938, des avonds te 81 
uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de vergadering van 30 April a.s. zal een landenwedstrijd van I 

Baden gehouden worden. Het bestuur stelt daarvoor twee prijzen | 
beschikbaar. 

Utrechtsclie Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

In memoriam: 
Simon Jacobus Johannes van Eeusom, 

overleden te Utrecht 1 April 1938, 
in den ouderdom van bijna 82 jaren. 

Verslag der vergadering van 29 Maart 1938. 
Aanwezig 37 leden; afwezig met kennisgeving de heer VanI 

Tinteren. In zijn openingwoord wenscht de voorzitter ons lidl 
dr. Winsser geluk met zijn zeer geslaagde promotie tot dr. vet. ;I 
vervolgens richt hij hartelijke woorden tot den heer W. G. Zwolle,f 
die zich volkomen belangeloos beschikbaar heeft gesteld heden 
avond een lezing voor de U. Ph. V. te houden. De voorzitter ver-l 
zoekt de leden toch vooral goede gompapiertjes te gebruiken bij] 
het plakken van zegels in de rondzendboekjes, daar er door hetf 
gebruik van slechte kwaliteit zegels losgelaten hebben en zelfsj 
verloren geraakt zijn. In de rondzending komen boekjes voor metj 
uitsluitend afstempel ingen; aangezien de meeste leden hiervoor geen 
belangstelling hebben, verzoekt het bestuur den leden, die dezq 
boekjes wel wenschen, dit verlangen kenbaar te maken, dan zuller 
ze voor die leden tot een aparte rondzending vereenigd wordenl 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De notulen van de Februari-vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd De beeren Van der Poel en H J Uijterwaal, die te 
laat bedankt hadden en hierop gewezen, mets meer van zich hebben 
laten hooren, zullen thans afgevoeid worden als lid 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken besluit de verga
dering geen voorvergadering van den Bond te wenschen en geen 
candidaten te stellen voor de Waller-medaille De ballotage heeft 
tot reultaat, dat de heer Van der Vecht met algemeene stemmen 
tot lid wordt aangenomen 

De heer Zwolle oegint zijn voordracht met den voorzitter dank 
te zeggen voor diens welkomstwoord, vervolgens deelt hij onder 
de leden tot het verkrijgen van een goed overzicht een gedrukt 
papier uit, bevattende een volledig overzicht der tot nu toe ver
schenen officieele geïllustreerde briefkaarten Als voorloopers dezer 
kaarten zijn te beschouwen de in 1898 uitgegeven kroningskaarten 
(op verzoek der vereeniging Moed, Beleid en Trouw), de eerste 
eigenlijke kaarten kwamen uit in 1924 op de postzegeltentoon
stelling te 's Gravenhage In een vlot gehouden betoog vertelt 
spreker eenige aardige bijzonderheden, voor de meeste leden vol
komen onbekend We stippen hieruit aan de vergissing Hat tem -
Overijsel, gevolgd door de goede kaart Hattem - Gelderland, de 
heer Zwolle vertelt, dat bij de portoverlaging van 12K tot 10 en 
later van 10 tot 7 ^ cent, bezitters van kaarten deze in omslag 
bij de post konden inleveren en deze zelfde kaarten op den dag 
van ingang van het verlaagde port weder in ontvangst konden 
nemen met 23^ cent baar geld voor iedere kaart Een andere, bij 
postzegels niet vertoonde bijzonderheid was, dat de z g crisis-
kaarten aan verschillende instellingen als specimen toegezonden 
werden met een perforatie (gedeeltelijk door den waarde-opdruk) 
„nietig" 

In de pauze hebben de leden gelegenheid de op 1 exemplaar na 
\ oUedige collectie gestempelde en ongestempelde kaarten van den 
heer Zwolle te bezichtigen, waarbij nog als bijzonderheid vermeld 
dient te worden, dat elke kaart afgestempeld is in de plaats, waar
van een afbeelding op de kaart voorkomt De voorzitter dankt 
den heer Zwolle voor de belangwekkende lezing, welke door allen 
met groote aandacht »evolgd is Tijdens de veiling worden vele 
kavels verkocht ten behoeve van de jeugdclub J H N 

Nieuw hd. 
H L van der Vecht, Ie Korte Baanstraat 6, Utrecht (i). 

Adreswijziging. 
Ph P Glasz wordt gemeente secretaris, Harmeien 

Overleden. 
S J J van Eeusom, te Utrecht 

Afgevoerd. 
H J Uijterwaal, te Utrecht 
mr J van der Poel, te Gorinchem 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 22 April 1938, in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, te Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 April 1938, des avonds te Si4 

uur, m Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, te Utrecht. (Van 
7'/—8y, uur ruilen). 

Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Ingekomen stukken 4 C q 
ballotage 5 Landenwedstrijd Oostenrijk na 1918 6 Veiling 
7 Verloting 8 Rondvraag 9 Sluiting 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 23 April en 14 Mei 1938, telkens van m—4 uur, in 

het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris A STARINK j r , Olijfstraat 40, 's-Gravenhage 

Verslag der vergadering van 24 Maart 1938. 
Er is een zeer groot aantal aanwezigen, als de voorzitter met een 

woord van welkom de vergadering opent en den secretaris verzoekt 
ie notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke zonder 
3p- of aanmerkingen worden goedgekeurd en gearresteerd Bi) 
ie ingekomen stukken s een schrijven van een lid van een andere 
irereenigmg, die onzen steun verzoekt bij zijn pogen verandering 
:e brengen in de opvatting van sommige postambtenaren, die er 
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bezwaar tegen hebben prentbriefkaarten, welke op de prentzijde 
zijn gefrankeerd, daar ook af te stempelen De voorzitter meent, 
dat vrager ook wel zal hebben getiacht, er zijn eigen vereeniging 
voor te spannen en dal wij dus het beste doen eens af te wachten 
wat van die zijde zal worden gedaan, om er ons dan eventueel bij 
aan te sluiten Zoo wordt besloten 

De voorzitter brengt dan, als lid van den Raad van Beheer van 
het Maandblad, verslag uit over de door dien Raad gehouden ver
gadering, waaruit wel blijkt, dat het Maandblad zich in gestadigen 
groei en bloei mag verheugen, hetgeen met klaarblijkelijke in
stemming door de leden wordt vernomen De voorgehangen can
didaten worden dan met algemeene stemmen tot lid gepromoveerd, 
waarna een goed geslaagde veiling den avond besluit A S Jr 

Nieuwe leden. 
ir Th A Heskes, Vivienstraat 14, Den Haag 
P J A M Hoogeveen, Van Nijenrodestraat 85, Den Haag 
Schimmer, Goudsbloemstraat 86, Den Haag 
H H W Schrameier Verbrugge, Mauritskade 41a, Den Haag 
L Hakker, Spaarnestraat 138, Amersfoort 
M C Heijmans, Beukenhorstlaan 2, Wassenaar 

Candidaat-lid. 
W H M Rose, Den Haag 

Adreswijzigingen. 
E K H Janssen van Raay wordt adres Nederl Handel Mij , 

Semarang 
L van Os wordt Adriaan Pauwstraat 45, Den Haag 

Bedankt als lid. (per ultimo December 1937). 
E K van der Ven, Bandjermasin 

Vergadering. 
Algemeene Voorjaarsvergadering op Donderdag 28 April 1938, 

des avonds te 8J^ uur, in Hotel „De Gouden Kroon", te Den Haag. 
Opening Notulen Binnengekomen stukken Mededeelingen 

Verslagen volgens art 19 van het huishoudelijk reglement Ballo 
tage nieuw lid Eventueele veiling Verloting met eenige extra 
prijzen Rondvraag Sluiting 

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

Verslag der jaarvergadering van 23 Maart 1938. 
Aanwezig 164 leden De voorzitter begroet in het bijzonder het 

voltallige bestuur der afdeeling Dordrecht Hij wijst dan op den 
groei der vereeniging in de laatste jaren en brengt zijn dank aan 
allen, hier zoowel als in de afdeelingen, die tot stand hielpen 
brengen, dat wij hec'en ontegenzeggelijk de grootste philatelisten 
vereeniging zijn in Nederland 

Binengekomen is het jaarverslag 1937 van het Nederlandsch 
Postmuseum Verder een beschrijvmgsbrief met angifte voor de 
tentoonstelling te Breda, welke een aanbeveling krijgt Op een 
verzoek om steun voor den heer Zilver te Amsterdam inzake af-
stempeling en frankeering van prentbriefkaarten wordt gunstig 
beslist De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De 
secretaris brengt zijn verslag uit over 1937 1937 was een belang 
rijk jaar Leed en voldoening wisselden elkaar af Het overlijden 
van ons eerelid en administrateur penningmeester C van der Wil
ligen wordt nogmaals herdacht De vergaderingen in Den Haag 
gaven 1038 handteekeningen op de presentielijst, d i gemiddeld 
87 per avond, dit buiten den extra avond voor den heer Zilver 
Onze postzegelboekjes werden vrij algemeen ingevoerd Een lees-
portefeuille werd met gunstig gevolg geformeerd Onze houding 
inzake „postzegeldag" en „blokken" is bekend De vriendschappe
lijke verhouding met de H P V kwam meermalen naar voren 
We begonnen 1937 met 794 leden en 16 jeugdleden, het eind gaf 
919 leden en 11 jeugdleden, een vooruitgang dus van 125 leden 
Moge 1938 voor ons 1937 evenaren of overtreffen ' 

De commissie voor het nazien der rekening en verantwoording 
brengt schrifteliik verklag uit over de winst- en verliesrekening 
over 1937 Zij verzoekt daarvoor decharge te verleenen, hetgeen 
onder applaus geschiedt De getallen vinde men elders De be
grooting voor 1938 wordt met algemeene stemmen aangenomen 

De bibliothecaris geeft in zijn jaarverslag bewijs, dat de biblio-
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Rekening van de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage over 1937. 

Ontvangsten. 

1. Contributies . . . . 
2. Entrée's 
3. Veilingen . . . . 
4. Commissie rondzendingen 
5. Intrest 
6. Onvoorziene uitgaven 

Begroot 
bedrag. 

ƒ 1600,— 
- 45,— 
- 2 3 , -
- 380,— 
- 1 1 0 , -

^ . — j 

ƒ 2 1 5 8 , -

Werkehjk 
bedrag. 

ƒ 2058,64 
- 1 4 7 , -
- 59,10 
- 556,74 
- 231,85 
- 59,58 

ƒ3112,91 

Uitgaven. Begroot 
bedrag 

1. Kosten Maandblad na aftrek opbrengst 
abonnementen, enz. . . . ƒ 1365,— 

2. Zaalhuur - 72,— 
3. Verlotingen . . . . - 395,— 
4. Onkosten - 230,— 
5. Assurantie - 44,50 
6. Onvoorziene uitgaven . . . - 32,— 

Batig saldo - 19,50 

ƒ2158,— 

Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 1407,35 
- 79,50 
- 426,79 
- 333,94 
- 43,28 
- 8 ,21^ 
- 813,83 H 

ƒ3112,91 

theek vrijwel dezelfde belangstelling had als het vorige jaar. Den 
schenkers wordt nojmaals dank gebracht. Door ruil werd ook 
aanwinst verkregen. De leesportefeuiUe, opgericht in 1937, zal er 
wel ingaan. 

De heer W. G. Verhoeff wordt daarna onder veel applaus bij 
acclamatie als bestuurslid herkozen. 

Na de ledenverkiezing begint de groote j'aarlijksche verloting. 
996 loten in de bus, vuor ieder een prijs(je). Als mooiste nummers 
worden hier getrokken de nrs 3, 13, 15 en 17. 

Hierna nog een kleine doch uitgelezen veiling, welke dan ook 
algemeenen aftrek vindt met een mooie opbrengst. Bij de rond
vraag dankt de heer Millaard den heer Reijerse voor zijn leiding 
en wenscht hem nog vele jaren. De heer Lorang hoort op zijn 
vraag inzake zegels van Touva, dat er in Touva geen postkantoor 
is om zegels van Touva te gebruiken. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
De Ie prijs der j.l. verloting trok mevrouw B. C. Hames-Wagner 

te Hees bij Nijmegen 
Voor Den Haag zijn de prijzen af te halen bij den heer C. J. 

Reijerse, Prinses Manestraat 34, en op de eerstvolgende vergadering 
bij het bestuur. 

* * * 
In het December-nummer meldde ik, dat de contributie voor 

het buitenland ook ƒ 2 , — bedraagt, hetgeen foutief is; het bedrag 
IS ƒ 2,50 per jaar. 

Nieuwe leden. 
787. mej. A. Schuit», Fikstraat 15, Den Haag. 
800. mej. B. H. F. M. Ruberg, Begoniastraat 3, Zwolle. 
828. A. Nol, Merbaboeweg 1, Djokjakarta (Java). 
832. mej. J. J. Oosterveen, Groene Zoom 109, Rotterdam, Z. 
839. J. Steen, Draais'eeg 39, Den Haag. 
860. C. J. G. Lokkers, Schenkkade 124, Den Haag. 
879. J. H. Sijbrandij, Valkenboschkade 393, Den Haag. 
884. J. C. Ie Cointre, Galileistraat 113, Den Haag. 
907. J. G. F. Schalen, Soestdijkschekade 715, Den Haag. 
917. W. Slappendel, Oranjelust 66, Voorburg. 
726. P. Fraaij, Soendastraat 9, Heemstede. 
754. J A. van der Spek, Markt 71, Delft. 
234. M. A H. Oostingh, Noord ZZ 55, Franeker. 
529 Karl Schlossarek, Jagerstraat 8, Den Haag. 
208. mevr. M van Beijma thoe Kingma-Bottchner, De Genestet-

laan 8, Baarn. 
802. mr. E. M. O. Haf f mans, Spoorstraat 18, Venlo. (Afd. Venlo). 
688. P. C. Kool, Wilhelminastraat 34, Emmen (Dr.). 
709. dr. J. Bijl, De Ranitzstraat 12a, Groningen. 
976 G. Balkenstem, Kaldekerkerweg 16, Venlo. (Afd. Venlo). 
977. H. van den Nieuwenhuizen, Heliotroopstraat 58, Den Haag. 
978. W. Zonneveld, Kornoeljestraat 12, Den Haag. 
979. F. J. C. Vreeken, Aalsmeer. 
980 ir. C. Reedijk, A. Joachimkade 20, Goes. (Afd. Goes). 
981. M. Maijerfeld, Stevinstraat 74, Scheveningen. 
982. P. A. van Marie, Spotvogellaan 4, Den Haag. 
983. D. Wessels, Emmastraat 179, Den Haag. 
984. A Jaarsma, Frisiastraat 2, Franeker. 
985. mr. P. E. Barbas, Hengelo (Gld.). 

Verbeteringen. 
350 mr. C. H. Tuk moet zijn mr. C. P. Tuk. 
686. dr. A. Drmkhuijsen moet zijn dr. A. L. M. Drinkkuijzen. 

973. mej'. Van Ooijen moet zijn mej. F. C. van Ooijen. 
411. J. C. Jense jr. moet zijn G. C. Jense jr. 
715. H. F. Hensen moet zijn J. H. F. Hensen. 
649 T. C. de Vos moet zijn F. C de Vos. 
943. H. Vos Hzn. is nog in Delft. 
959. L. W. Tjaden, Ie Braamstraat 26, Den Haag. 
H. W. J. Vos, Haarlemmermeer, heeft nr 894. 

Candidaat-leden. 
J. van Arcken, Prins Bernhardstriat 5, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
H . van der Veen, Van Peltlaan 30, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 

^S. Ph. C. de Jongh Haarlemmerstraat 201, Leiden. (Voorgesteld] 
door W. van der Heijden), 

mej. W L G Groneri, Corn van der Lijnstraat 20, Den Haag. 
(Voorgesteld door A M. Sans). 

A. G. J. M ten Berg, Obrechtstraat 26 Leeuwarden. (Voorgesteld] 
door S A Lindeman). 

N. A. Zilver, Zach. Jansestraat 53, Amsterdam. (Eigen aangifte), 
dr. A. Coster van Voorhout, Tuutlaan 2, Den Haag. (Eigen aan-l 

g'fte)-
C. F. van der Vecht, Reinkenstraat 20, Den Haag. (Voorgesteld] 

door P. de Kreek en G. Michon) 
M. W. L. Penterman, Harkstede (Gr.) (Voorgesteld door ds. J . | 

van Harmeien). 
N. H. Kuijs, Zweerslaan 12, Bilthoven (Voorgesteld door H . vanj 

Waarde). 
J. Rouwendal, De la Reijweg 353, Den Haag. (Voorgesteld doori 

Van der Bliek) 
Joh. Kleffer, coiffeur. Noord Franeker. (Voorgesteld door M. A. H.l 

Oostingh). 
H. Rigter, Sassenstraat 31, Zwolle (Afd. Zwolle). 
Th. Lam, Voorstraat 53, Dordrecht (Afd Dordrecht). 
A. van Leeuwen, Ve,t 199, Dordrecht (Afd Dordrecht). 

Overleden. 
320. B. Hofman, Rotterdam. 
885. St. Priet, Zwolle. 

Afvoeren. 
514. Max Horbach, Tilburg 
521. J. A. A. K. Spruijt, Goes. (Afd Goes). 

Adresveranderingen. 
588 P. G. Melsert, Indramajoeweg 25, Batavia. 
121. A L Beker, Pottenmarkt 5, Middelburg. 
768 mr. W. K. N Hen geveld, Statensingel 15, Rotterdam, C. 
676 P. J. W. Rauman, Hotel Dumoord, Den Haag. 

71 K Kossen, Vliegveld „Andir", Bandoeng. 
795. M. Thierry de Bije Dolleman, Van Stienhovenstraat 13, De i | 

Haag. 
J. Keijzer, Thorbeckelaan 109, Den Haag. 
P. Verhoef, Zeekant 41 I, Scheveningen. 
P. J. Moll, Julianalaan 61, Zeist. 

914. J. Pantus, Wolderweg 45, Maastricht. 
664 A. J. de Mare jr., Anna van Buerenstraat 91, Den Haag. 
550. W. Walrecht, Nassaulaan 9, Groningen. 
671. W. de Boer, tijdelijk St. Anna Parochie. 
708. ir. R. Vogel, Geraniumstraat 200, Den Haag. 

97. J. H. Uhl, luit-kol. gen. staf, J P. Coenplein 2, Malang. 
738. J. Meiboom, Bondowoso (Javaj. 
723. B. van der Kuijp, Heerenweg 83, Heemstede. 
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377. H. E. Meulman-Balendong, Amsterdam ? 
303. J. C. B. Eijkman, Eindhoven ? 
893. G. J. Förch, coatroleur B.B., Lammeulo (Atjeh). 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 30 Maart 1938. Aanwezig waren 45 leden en 

2 introducé's. De prijzen van de jaarverloting werden uitgereikt. 
De voorzitter wees op de zeer groote opkomst en sprak de hoop 
uit, dat deze groote belangstelling steeds mocht aanhouden en 
zich uitbreiden. Er werd nog eens op gewezen, dat ieder lid ver
plicht is, bij ontvangst eener rondzending na te gaan of alle vakjes 
zijn afgeteekend. Hiermede voorkomt men onaangenaamheden, 
daar men dan niet de kans loopt verantwoordelijk te worden 
gesteld voor ledige vakjes. De leden worden dringend verzocht 
hieraan hun volle aandacht te willen schenken. Een uitgebreide 
veiling en de gewone verloting besloten dezen geanimeerden avond. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering van 8 Maart 1938. Te circa half negen 

opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen wel
kom, in het bijzonder den heer Balkestein. Bericht van verhinde
ring is binnengekomen van den heer Den Hartog. De notulen der 
vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Na behan
deling der ingekomen stukken en Maandblad wordt de te houden 
tentoonstelling besproken. Hierna heeft er een verloting plaats 
van zegels door diverse leden geschonken; vervolgens eene, welke 
ten bate van het tentoonstellingfonds ƒ 1,25 opbrengt. Waarna 
de vergadering te 11 uur wordt gesloten. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 22 Maart 1938. Naar aanleiding van de voor

gelezen notulen ontspint zich een debat over een tweede bijeen
komst per maand. Besloten wordt voorloopig op den 2en Zater
dag der maand een z.g. „postzegelbeurs" te houden, 's namiddags 
te 3 uur in „De Bonte Os". De beeren Van Arcken en Van der 
Veen geven zich als candidaat-lid op. Bij de hierna volgende veiling, 
welke weliswaar veel kavels bevatte, ging niet veel om tengevolge 
van hooge limites en den minder gezochten aard der aangeboden 
zegels. C. V. S. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, vergadering op Woensdag 27 

April 1938, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Leden verkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand in Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht. 

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

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H . Derex, 
Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan, 
Van Galenstraat 94, Zwolle), 15 April, 8 uur, in Hotel Peters, 
Melkmarkt, Zwolle. Bijeenkomst speciaal voor de jeugd in 
gebouw Speeltuinvereeniging „Assendorp", eiken 3en Zaterdag, 
3.15 uur n.m. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
lotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. Postzegelbeurs in 
lotel „De Bonte Os", eiken 2en Zaterdag der maand, 3 uur. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes, 
Serard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers". 

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

Verslag der vergadering van 30 Maart 1938. 
Aanwezig 22 leden en 2 genoodigden.Te 8.15 uur opent de voor-

;itter de vergadering, heet de leden welkom, in het bijzonder den 
leer Hamelberg, voorziter van de afdeeling Arnhem der Neder-
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landsche Vereeniging, als gast. Hij hoopt, dat zijn bezoek tot 
nadere kennismaking met „de Globe" zal leiden. Afwezig met 
voorkennis 4 leden. De notulen worden gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den heer Segers, 
waarin hij bedankt voor de belangstelling bij het overlijden van 
zijn vader. De voorzitter meent in den geest van de vergadering 
te spreken, indien hij voorstelt den heer Segers jr. zonder stemming 
tot lid aan te nemen. Hiertoe wordt besloten. Vervolgens van het 
Postmuseum het jaarverslag 1937; van mevrouw Van Heerdt-
Kolff een exemplaar „Legenden en mythen op postzegels" en van 
den Bond een exemplaar van de statuten, benevens verzoek om 
opgave van candidaten voor de „Waller-medaille" en de vraag, 
of de vereeniging een voorjaarsvergadering wenscht. Uit de ver
gadering worden geen candidaten voor de ,,Waller-medaille" voor
gesteld en wordt ook geen voorjaarsvergadering gewenscht. Van 
de vereeniging „Breda" is een circulaire ontvangen over de te 
houden postzegeltentoonstelling op 27 en 28 Augustus a.s. De 
voorzitter hoopt, dat vele leden hun collectie op de tentoonstel
ling zullen exposeeren; hij zal zelf een voorbeeld geven. 

De voorzitter deelt de leden, die in aanmerking komen voor 
den prijs voor het aanbrengen van de meeste leden gedurende 
1936-1937 mede, dat zij deze in ontvangst kunnen nemen bij den 
heer Raadsveld. Hij zal bestaan uit een bon, waarop tot een zeker 
bedrag uit de boekjes kan worden gekocht. Op een vraag van dr. 
Borel wie de gelukkigen zijn, deelt devoorzitter mede, dat dit de 
beeren Bruil en Katz zijn. 

Alvorens over te gaan tot verkiezing van een nieuw bestuurslid, 
meent de voorzitter de vergadering te moeten mededeelen, dat 
het bestuur in de allereerste plaats hiervoor in aanmerking acht 
te moeten komen den heer Te Winkel, die bij de gehouden ten
toonstelling zulk prachtig werk heeft geleverd. Hij vraagt, of de 
heer Te Winkel genegen is deze functie te aanvaarden. De heer 
Te Winkel zegt, dat hij door zijn werkzaamheden niet in aan
merking wenscht te komen en bedankt het bestuur voor de hem 
toegedachte onderscheiding. Daar uit de vergadering geen can
didaten worden opgegeven, heeft het bestuur het oog laten vallen 
op een der jongere leden, den heer Baank, die genegen blijkt de 
functie van secretaris te vervullen. Uit de gehouden daarop vol
gende stemming blijkt, dat de heer Baank met meerderheid van 
stemmen is gekozen. De voorzitter richt thans tot den scheidenden 
secretaris eenige waardeerende woorden voor het door hem 
verrichte werk. 

Daar de voorzitter verhinderd is op 27 April aanwezig te zijn, 
verzoekt hij de vergadering op 20 April te vergaderen, waarmede 
de vergadering zich kan vereenigen. 

Bij de rondvraag dankt de heer Hamelberg den voorzitter voor 
de vriendelijke woorden tot hem bij den aanvang der vergadering 
gericht en vraagt hem voor te stellen als lid der vereeniging. De 
heer Borel alsnog het woord krijgende, laat eenige catalogi van 
veilingen in Duitschland zien, waaruit blijkt, welke abnormale 
prijzen daar besteed worden. Vervolgens houdt hij ^en interessante 
causerie over de 123^ et. opdruk van het Ned.-Indische zegel. 
Deze causerie werd door de leden zeer op prijs gesteld en onder 
de grootste aandacht gevolgd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter het officieele gedeelte. C. R. F. 

Nieuw. lid. 
115. J. H . H. Segers, Raapopscheweg 8, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
J. J. de Bruijn, Tooropstraat 2, Arnhem. (Voorgesteld door J. 

van der Heide, Oosterbeek). 
A. N. Hamelberg, Bovenbrugstraat 18, Arnhem. (Eigen aangifte). ■
Jb. Rebel, Boulevard 171, Arnhem. (Voorgesteld door G. J. 

Loogen, Arnhem). 
Adresveranderingen. 

17. F. H. Tenhaeff, thans Jacob Marislaan 16, Arnhem. 
153. A. Korff, thans Geldropscheweg 150, Arnhem. 

Veiling. 
Na afloop der vergadering zal een veiling gehouden worden. 

Materiaal in te zenden 3 dagen voor de vergadering, dus vóór 18 
April, aan het adres van den heer Raadsveld, Burg. Weertsstraat 
12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 20 April 1938, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 11 Januari 1938. 
Te ruim half acht opent de voorzitter de vergadering en heet 

de 20 aanwezigen welkom, waarna de secretaris de notulen leest, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Bij het behandelen der 
ingekomen stukken was een aanbieding van bloks Praag ,doch door 
de vergadering werden er geen verlangd. Omtrent het verzekeren 
van verzamelingen werd mededeling gedaan van een schrijven 
dat voor kennisgeving werd aangenomen. Verder deden sommige 
leden mededeling, dat hun zegels door het machinale stempelen 
zwaar hadden geleden, waarom den secretaris werd verzocht, eens 
te verzoeken, of dit niet cp een andere wijze kon geschieden. Een 
voorlopige bespreking werd gehouden omtrent een al dan niet te 
houden herdenking van het 35-jarig bestaan in 1940. Een com
missie werd benoemd, die met het bestuur hiervan de mogelijkheid 
zal nagaan. 

Dan wordt de collectie van dr. Hoek rondgegeven, die zijn 
verzameling Griekenland he°ft meegebracht en de aanwezigen een 
kijk geeft op de verschillende uitgiften met allerlei stempels, oude 
brieven, drukken, typen, enz. dezer uitgebreide speciaalverzameling. 
Aan het eind der vele bladen dankt de heer Samson den heer Hoek 
voor zijn mooie demonstratie en maakt een vergelijking tussen de 
oude eigenschappen van Griekenland, volharding en kunst, in deze 
collectie tot uiting gebracht, die den heer Hoek zeer zeker moet 
hebben bezield bij het opzetten van deze prachtige collectie, die 
indertijd dan ook met goud werd bekroond. Na een hartelijk 
applaus van de aanwezigen werd overgegaan tot de verloting en 
de rondvraag. Hierna sloot de voorzitter deze goed bezochte 
vergadering. L. W. I. 

Mededeling. 
Door een verzuim van den drukker ging de vorige bijeenkomst 

op 8 Februari 1.1. niet door. 
Verslag der vergadering van 8 Maart 1938. 

Te ongeveer 8 uur opende de heer Samson deze bijeenkomst 
heette onzen ere-voorzitter en een tweetal introducé's welkom naast 
de leden, die in getale van 21 waren gekomen, om deze avond bij 
te wonen. Allereerst werd mededeling gedaan van het feit, dat de 
vorige bijeenkomst op een Maandag was uitgeschreven, hetgeen aan 
een fout in het drukken der convocatie had gelegen, waarvoor de 
secretaris zijn excuses aanbood. Een schrijven omtrent verzekering 
van zegels en rondzendingen werd voor kennisgeving aangenomen, 
terwijl de voorzitter mededeling deed van zijn bezoek aan de ten
toonstelling van de vereniging Nederland Balticum in Den Haag. 
Door de vele foto's en beschrijvingen had deze tentoonstelling wel 
een bijzonder cachet. Dan leest de secretaris de notulen der Januari-
bijeenkomst, welke worden goedgekeurd nadat een jaartal was 
veranderd. Vervolgens laat de heer Samson zijn collectie Japan 
rondgaan en daar dit voor velen een onbekend land is ,heeft men 
zeer veel interesse eens een verzameling te zien, die voor allen 
verschillende bijzonderheden ,welke minder bekend zijn ,aan het 
licht brengt. De heer Samson had op overzichtelijke wijze de bladen 
van beschrijvingen voorzien, zodat b.v. het idee van een gehele 
plaat van 40 zegels van 1871 duidelijker sprak. Ook de officiële 
vervalsingen, de waarde-aanduiding, de contrólemerken enz. pas
seerden de revue en geruime tijd werd een en ander bekeken.. Halt 
werd gehouden bij de bladen van 1876-1877 met de belofte, dat 
de rest op de volgende bijeenkomst zal worden vertoond. De heer 
Van Harderwijk bedankte daarna den heer Samson voor de aardige 
avond, waarna de verloting en de extra verloting aan de orde 
komen. Bij de rondvraag is het de heer Morks, die de verslagen 
eerder in het Maandblad wenst. De secretaris doet dit pas na goed
keuring der vorige notulen. Besloten wordt, voortaan het verslag 
reeds eerder te zenden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, 
nadat het verzetten van de avond nog was besproken. Een even
tuele andere avond levert én voor de zaal én voor geregelde be
zoekers te veel bezwaren op. L. W. I. 

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

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

Verslag der jaarvergadering van 25 Maart 1938. 
De notulen der vorige bijeenkomst worden ongewijzigd gearres

teerd; verschillende ingekomen stukken maakt de secretaris bekend. 
Het 27ste jaarverslag van den secretaris wordt vastgesteld na toe
voeging, respectievelijk doorhaling van een paar woorden. In aan
sluiting hierop zegt de voorzitter, de heer J. Robbers, allen die 
ten bate van de vereeniging werkzaamheden verrichtten, dank. 
Na eenige discussie naar aanleiding van de door den penningmees
ter bekendgemaakte rekening en verantwoording, wordt deze na 
splitsing van een der bedragen goedgekeurd en wordt de heer 
P. H. S. Mos als penningmeester gedechargeerd. De begrooting en 
de balans worden eveneens vastgesteld na geringe wijziging ten 
gevolge van uitvoerige discussie naar aanleiding van een voorstel 
van den heer De Graaf tot verhooging van een der uitgaven
posten. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren P. Engelenberg, 
C. F. Trupp en H. Weyenbergh, worden bij acclamatie herkozen, 
als commissaris van toezicht bibliothecaris en secretaris. 

Een van den heer De Jong daarvoor ontvangen Pexip-blok 
wordt ten bate van dt reserve der vereeniging op Amerikaansche 
wijze geveild en brengt ruim ƒ 5,— op. Aan den heer Rumpff 
wordt de prijs voor het aanbrengen van de meeste nieuwe leden 
in het afgeloopen vereenigingsjaar uitgereikt, waarna met de ver
loting onder alle aanwezigen de 27ste jaarvergadering wordt be
sloten. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
188. A. van Eijk, Anslijnstraat 23, Haarlem. 
187. H. Rutgers, Klevcrparkweg 28, Haarlem. 
194. L. Molijn, Rembrandtlaan 18, Heemstede. 
46. A. M. T. P. Wittenaar, Duinoordstraat 20, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
G. J. de Roos, O. Zeeweg 42, Noordwijk aan Zee. 
ir. G. A. Graaf Bentinck, Bioemendaalscheweg 196, Overveen. 

Voorgesteld door jhr. C. J. Speelman). 
G, de Boer, Brederodelaan 12, Aerdenhout. (Voorgesteld door 

D. Kossen). 
W. H. Hartman, Stuyvesantstraat 26, Haarlem. (Voorgesteld door 

D. W. van Waard). 
J. G. Allebé, Adriaan Pauwlaan 18, Heemstede (Post Haarlem). 

(Voorgesteld door P. Engelenberg). 
Bedankt als lid. 

127. C. P. Mulder. 120. H. Th. Fibbe. 242. M. N, Pollé. 
Geroyeerd. 

57. mevr. A. Schmitz-Van Schouwenburg. 
Adresveranderingen. 

180. mr. J. van Gulik, thans Amersfoortschestraat 21 , Barneveld. 
99. H. R. J. A. van Thienen, thans Jan van Galenstraat 36, 

Haarlem. 
66. W.' J. van Bortel, thans Korte Verspronckweg 2, Haarlem. 
74. L. Braakensiek, thans Loudonstraat 26, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 April 1938, des 

avonds te 834 uur precies, in de Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, 
te Haarlem. 

De agenda vermeldt o.m.: bezichtiging van eenige andere landen 
uit de Europa-collectie van den heer Schouten, alsmede veiling 
(van korten tijdsduur, d. i. pl.m. }i uur). Inzendingen voor dezt 
veiling te zenden aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, te 
Haarlem, vóór Dinsdag 26 April a.s. 

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1938. 
Aanwezig 40 personen. De voorzitter, de heer Kielman, open 

deze vergadering om half negen. De notulen van de vorige verga-
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der ng worden onveranderd goedgekeurd Bij de ingekomen stukken 
bevindt zich een exemplaar van „Legenden en Mythen op de 
Postzegels" De aandacht van de leden wordt op dit interessante 
werkje gevestigd Een verloting van eenige mooie zegels wordt 
gehouden Medegedeeld wordt, dat de beursavond weer meei 
belangstelling trekt en dat voorloopig op denzelfden voet zal 
worden doorgegaan Er zullen voor de beursavonden geen con
vocaties meer worden gezonden De voorzitter leest voor de met 
een firma te Assen gevoerde correspondentie omtrent de door 
haar uitgegeven mancokaarten, welke een getrouwe nabootsing zijn 
van reeds bestaande systemen Het bestuur had vooral bezwaar 
tegen het copyright op de kaarten Uit het verslag van den voor
zitter blijkt, dat een bevredigende regeling werd bereikt Bij de 
rondvraag vestigt een der leden de aandacht op de vaak ergerlijke 
wijze van afstempeling en andere verm nkmg van philatelistisch 
gefrankeerde stukken Hierop volgt sluiting A C S 

Candidaat-hd. 
Walles, Nieuwe Boteringestraat, Groningen 

Afgevoerd per 1 Januari 1938. 
107 M A Steenhuis, Wmsum (Gr) 

Vergaderingen. 
Vergadering op Maandag 25 April 1938, des avonds te 8.15 uur, 

in „Suisse", Groningen. 
Beursavond op Donderdag 12 Mei 1938, des avonds te 8.15 uur, 

in „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 21 Maart 1938. 
Aanwezig 34 leden Nadat de voorzitter de vergadering heeft 

geopend, worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd Op 
vooistel van den voorzitter en met instemming van de vergade
ring worden onzen eere voorzitter, kolonel Van Nijnatten, m ver
band met zijn aanstaande promotie tot generaal, commandant der 
Ille divisie, telegrafisch gelukwenschen aangeboden Op een ver
zoek van den Bond om opgave van eventueele candidaten voor de 
dit jaar toe te kennen Waller-medaille, wordt door de vergadering 
n emand genoemd Verder wordt geen z g voorjaarsvergadering 
gewenscht Kennis wordt gegeven van de te houden Nationale 
Propaganda Tentoonstelling van „Breda" op 27 en 28 Augustus a s 
Enkele ingekomen boekwerken zijn ter tafel en circuleeren 

De heer Van de Ven bespreekt onze te houden tentoonstelling 
en doet nogmaals een beroep op de leden, om hun doubletten na 
te gaan en daarvan af te staan als prijzen voor de verloting De 
voorzitter dankt het tentoonstellingscomité voor zijn ijverig wer
ken en hoopt, dat deze tentoonstelling tot groei en bloei van onze 
vereeniging moge strekken Hierna de gratis-verloting en het 
s^ezelschapspel J H 

Adreswijziging. 
131 H Loontjens wordt Pastoor Habetsstraat 55, Maastricht 

Kennisgeving. 
Propaganda-postzegeltentoonstelling in de Redoute Zalen te 

Maastricht door de Philatelisten-Vereenigmg „Zuid^Limburg" op 
22, 23 en 24 April a s 

Eere-comite A A van Nijnatten, kolonel te Amersfoort, 
J H J Haenecour, reserve-kolonel te Maastricht, G Prick, direc
teur ,'an het postkantoor te Maastricht 

Comité J van de Ven, voorzitter, Wilhelminasingel 64, Maas
tricht, J H J du Saar, secretaris, Hooge Kanaaldijk 8, Maastricht, 
mej L Maussen, pennmgmeesteresse. Nieuwstraat 22, Maastricht 

Opening der tentoonstelling op Vrijdag 22 April, te 9 uur 
's avonds, door den edelachtbaren heer burgemeester der stad 
Verder geopend op Zaterdag 23 April van 2 tot 10 uur en op 
Zondag 24 April van 11 tot 1 uur en van 3 tot 9 uur Aan deze 
tentoonstelling, waarvan de entreeprijs 10 cent per persoon be
draagt, IS tevens een loterij verbonden, prijs per lot 10 cent 

De voornaamste inzendingen zijn Nederland en Kolomen, België 
en de Congo, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Portugal, 
Beieren, Luxemburg, Bosnie-Herzegowina, Duitsch Oostenrijk, 
Liechtenstein, Portugeesche Kolomen, nationale kleederdrachten en 

landschappen, kroningszegels 1937, oorlogsbrieven, vliegbrieven 
Nederland en Kolomen, luchtpoststrooken van landen der geheele 
wereld 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 25 April 1938, vergadenng, waarop trekking der loterij; 
Maandag 2 Mei 1938, beurs; 
Maandag 16 Mei 1938, vergadering; 

telkens te 8 uur 's avonds, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof 50, Maastricht. 

N B De prijzen der verloting worden bekend gemaakt in den 
„Limburger Koerier" Ze kunnen worden afgehaald bij mejuffrouw 
L Maussen, Nieuwstraat 22, Maastricht Niet afgehaalde prijzen 
\ er/allen 14 dagen na de trekking aan de vereeniging 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris M H HOOGERWERF, fazantenstraat 5, Den Helder 

Verslag der vergadering van 22 Maart 1938. 
De vergadering, waarop ruim 40 leden aanwezig zijn, wordt 

door den voorzitter met een welkom tot de aanwezigen geopend, 
waarbij hi) den wcnsch uitspreekt dat de opkomst op de volgende 
vergaderingen ook zoo groot zal zijn De 5 candidaat-leden worden 
geballoteerd en als lid aangenomen, waarna de notulen worden 
gelt/en en goedgekeurd Bij de ingekomen stukken is o a een 
l oekwerkje over Legenden en mythen op postzegels, ontvangen uit 
Baarn voor de bibliotheek, waarvoor hartelijk dank, benevens een 
jaarverslag 1937 van de Stichting „Het Nederlandsch Postmuseum", 
en van den Bond de verlenging der statuten Betreffende de te 
bestellen vereenigingsboekjes zal een proefboekje aangevraagd 
worden bij een in het Maandblad voorkomend adres De heer Witte 
houdt hierna zijn interessante causerie over voorafstempehngen op 
Belgische zegels, waarvoor de voorzitter hem dank brengt Door 
den heer Brouwer wordt een kleine veiling gehouden van eenige 
zegels, welke alle verkocht worden Van de rondvraag maakt de 
heer Ruder gebruik met een vraag over de door de P T T te 
houden veilingen Het officieele gedeelte is hiermede afgeloopen en 
wordt overgegaan tot het houden van de Maart-verloting M H 

Mededeeling. 
Eventueel te betalen gelden, b v contributie van buitenleden, 

kunnen overgemaakt worden op girorekening 236961 van den heer 
S Pluim, Javastraat 151, Den Helder 

Nieuwe leden. 
C van Huijstee, Hugo de Grootstraat 27, Den Helder 
H Klop, Strooweg 20, Den Helder 
K Troost, Keizersgracht 41, Den Helder 
mevr Staal Buurman, Florastraat 3, Den Helder 
P Wezenbeek, Joubertstraat 88, Den Helder 

Bedankt met 1 April 1938. 
V Nedorost, p a Departement van Defensie, Batavia 
A Goedhart, Havenplein 1, Den Helder 
mej Van Meerten, Janzenstraat 1, Den Helder 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 26 April 

1938, in de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1938. 
De voorzitter opent de vergadering,waarna de secretaris de no

tulen voorleest, welke worden goedgekeurd Eenige ingekomen 
stukken worden behandeld Vervolgens worden drie candidaat-
leden met algemeene stemmen als lid aangenomen, de twee aan
wezige worden geïnstalleerd De voorzitter deelt mede, dat met 
den heer Berben het 50e lid onzer vereenigmg werd aangenomen, 
en hoopt dat wij een bijzonder trouw lid in hem zullen hebben 
Na de rondvraag volgt de maandelijksche verloting en sluiting 

P Sch 
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Nieuwe leden, 
dr. J. H. Starmans, Stationsstraat 30, Nuth. 
M. Berben, Schelsberg 33, Heerlen, 
dr. M. J. H. R. Dahmen, Willemstraat 56, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden nogmaals verzocht de formulieren betreffende 

gegevens over hun verzameling, terug te zenden. 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 25 April 1938, des avonds 
te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging. te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Paterswoldscheweg 178, Groningen. 

Adresverandering. 
H. Stiensma, thans Paterswoldscheweg 178, Groningen. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 16 Maart 1938. 
Na de leden welkom te hebben geheeten, deelt de voorzitter 

mede, dat inmiddels inschrijving van het 75e* lid heeft plaatsge
vonden. De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. 
De ingekomen stukken worden ter kennis van de vergadering ge
bracht, waarna de voorzitter mededeelt, dat op de eerstvolgende 
bijeenkomst een proef zal worden genomen met het veilen van 
eenige zegels. Tevens stelt de voorzitter de vraag of er leden zijn 
die de afdeeling aankoop respectievelijk met de landen Luxem
burg, Licehtenstein en Zwitserland zouden willen zien uitgebreid. 
Eenige leden toonen hiervoor wel belangstelling. De mogelijkheid 
zal besproken en nader onderzocht worden. Naar aanleiding van 
het verzoek van den heer Van Dijk een bepaald ruilsysteem toe te 
passen, wordt dezen persoon verzocht een omlijnd voorstel in te 
dienen. Nadat de voorzitter nog heeft medegedeeld, dat het be
stuur, naar aanleiding van de besprekingen op de vorige bijeen
komst, besloten heeft het bewijs van appreciatie in den vorm van 
een vergoeding van ƒ 25,— niet te zullen aanvaarden, vindt de 
gebruikelijke gratis verloting plaats Na het stellen van de rond
vraag, sluit de voorzitter het officieele gedeelte van de verga
dering, waarna de penningmeester de juist verschenen nieuwe 
Belgische zegels ten bate van het propagandafonds voor de lucht
vaart aan de deelnemers aan de afdeeling aankoop uitreikt, terwijl 
belangstellenden de medegebrachte verzameling van den heer A. J. 
de Vaan bezichtigen. P. H. 

Nieuwe leden, 
mej. J. M. Kempees, Bosscheweg 32, Vught. 
W. A. de Bodt, Willem van Nassaulaan 13, 's-Hertogenbosch. 
mevr. E. Princée, Van Eeghenstraat 1, Amsterdam, 2 . 

Adreswijziging. 
J. Meijsen, thans Prins Bernhardstraat 5, 's-Hertogenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Zuid-Parallelweg 26, 

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 7 Maart 1938. 
Aanwezig zijn 16 leden, als de voorzitter de vergadering opent 

en de aanwezigen, in het bijzonder het candidaat-lid, den heer 
Stein, verwelkomt. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn 
goedgekeurd en enkele ingekomen stukken van minder belang zijn 
behandeld, wordt voorlezing gedaan van het verslag van de 
controle-commissie over 1937 en den penningmeester over dat jaar 
decharge verleend. Tevens worden de leden dezer commissie be
dankt voor hun werkzaamheden. Als leden der controlecommissie 
voor 1938 worden aangewezen de beeren Domensino en Aben en 
als plaatsvervangers de beeren Kop en Rondel. Hierna wordt de 
heer Stein met algemeene stemmen als lid aangenomen. Naar aan
leiding van een interpellatie van den heer Prinssen wordt besloten 

omstreeks October eventueele adspirant-leden aan te schrijven. Na 
het eerste deel van de rondvraag wordt overgegaan tot den wed
strijd buiten Europa, waarvoor 4 deelnemers zijn, terwijl als Jury 
optreden de beeren Prinssen en Van Schijndel. Resultaat: de heer 
Mulder met Ecuador 22 K pt., de heer Van Lieshout met Port-Said 
20K pt., de heer Frowein met Zuid-Afrika 19K pt. en de heer 
Aben met Amerika 19 pt. De hierna gehouden veiling levert 
weer enkele guldens aan de kas op. Nadat het tweede gedeelte 
van de rondvraag behandeld is, volgt dan sluiting van het officieele 
gedeelte. A. H. J. S. 

Verslag der vergadering van 28 Maart 1938. 
Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent de vergadering te half 

negen en heet allen welkom. Bericht van verhindering is binnen
gekomen van de beeren Schouten en Domensino. Onder de in
gekomen stukken is een jaarverslag van de stichting „Het Neder-
landsche Postmuseum". Verder doet de voorzitter namens het 
bestuur een voorstel, om op de eerstvolgende vergadering een wed
strijd te houden over eenige jubileumzegels 1913 en 1923 van 
Nederland en Koloniën. Na eenige discussie wordt besloten de 
eerste 7 zegels te kiezen en wel van Nederland de Yvert-nrs. 82-88 
en 118-124; Ned.-Indië de nrs. 143-149; Curajao de nrs. 71-77 
en Suriname de nrs. 190-196, gebruikt of ongebruikt. De zeldzaam
heid blijft dus buiten beschouwing, terwijl kwaliteit als maatstat 
d'ent. Met algemeene stemmen worden de beeren Mulder en Van 
Schijndel als juryleden benoemd. De prijzen zijn zegels ter waarde 
van ƒ 1,—, 80, 60, 40 en 20 cts., te nemen uit den rondzenddienst. 
De deelnemers kunnen de zegels op de vergadering Mj den heer 
Faber inleveren. Bij de rondvraag deelt de heer Van Someren mede, 
dat er nog 16 stuks driehoekzegels van Ned.-Indië ten po^tkantore 
verkrijgbaar zijn en vraagt of er liefhebbers voor Ziin. Meerdere 
leden geven zich als zoodanig op en zullen de zege's op de vol-
eende bijeenkomst worden meegenomen. Verder zal de heer Van 
Schiindel zorgen voor de distributie van de aan hem opaege'/en 
zegels van het Permanente Hof. Hierna sluiting van het officieele 
gedeelte. G. A. F. 

Belangrijk. 
Voor zaken den rondzenddienst betreffende gelieve men zich uit

sluitend te wenden tot het hoofd van dezen dienst, den heer 
H. van Lieshout, Hurkschestraat 26, Helmond. 

Contributies te voldoen aan den heer P. van Schijndel, Zuid 
Koninginnewal 22, Helmond, bij voorkeur door overschrijving op 
postrekening 213702. 

Nieuw lid. 
Stein, Smalstraat, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 25 April 1938, des 

avonds te 8 uur, in café Drouen, Steenweg, Helmond. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen 
Secr.: H. C. DOEVENDANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, O. 

Nieuw lid. 
V. Ph. van der Kolk, Alkmaarschestraatweg 48, Beverwijk. 

Adreswijzigingen. 
G. van der weide, thans Rijksstraatweg 340, Santpoort. 
J. Smit, thans Lorentzstraat 28, IJmuiden. 
J. M. A. Raman, thans Zeeweg 357, Driebuis. 

Vergaderingen. 
Volgende vergaderingen op 22 April en 6 Mei 1938, telkens des 

avonds te 8 uur, in het Patronaatsgebouw, Ilmuiden. 
Jeugdvergaderingen op Woensdag 13 en 27 April, des avonds 

te 7 uur. Officieele sluiting te 8.30 uur. 

Postzegelvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Verslag der vergadering van 28 Maart 1938. 
Circa half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 

alle aanwezigen welkom en memoreert nog even kort den dag 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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van de tentoonstelhng. Niet minder dan 400 personen bezochten 
de tentoonstelling, waar dan ook schitterend materiaal aanwezig 
was. De strips, w. o. 25 stuks van de 15 cent oranje Ie en 2e 
emissie, idem van de 5 gulden koningin hangend haar en ook van 
koning Willem III, alles postfrisch, dwong aller bewondering af. 
Deze zeldzame strippen werden nimmer tevoren op een tentoon
stelling geëxposeerd Ook de verzamelingen van de leden mochten 
er zijn. Gezien de 5 nieuwe leden, die wij erbij kregen, kan deze 
tentoonstelling in alle opzichten geslaagd heeten. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het voorlezen der notulen en 
de behandeling van eenige ingekomen stukken. Voor het in
gezonden exemplaar „Legenden en mythen op postzegels" bestaat 
veel belangstelling. Ook is ingekomen een schrijven van de ver-
eeniging „Breda", welke op 27 en 28 Augustus 1938 ter gelegen
heid van haar 45-jarig bestaan een tentoonstelling organiseert. 
De voorzitter licht een en ander nader toe. 

Het volgende punt van de agenda vermeldt contributieverlaging-
Het bestuur heeft dit vraagstuk terdege aan alle kanten bekeken. 
Maar daar de kas van den penningmeester na de laatste tentoon
stelling eenige versterking hard noodig heeft en wij toch ook de 
jaarlijksche verloting op een behoorlijk niveau dienen te houden, 
is het bestuur van meening, dat van een contributie-verlaging, 
gezien vorenstaande feiten, voorshands moet worden afgezien, wes
halve het de vergadering met klem een dergelijk besluit afraadt. 
Na eenige discussie wordt besloten de oude contributie te hand
haven totdat ons ledenaantal nog wat is aangegroeid. 

Vervolgens doet de voorzitter de vergadering een voorstel om 
een jubileumfonds te vormen, ten einde het mogelijk te maken 
ons eerste lustrum in October 1940 passend te herdenken. Giften 
van de leden, geschonken zegels, welke op de vergaderingen geveild 
zullen worden en een bepaald gedeelte van de opbrengst der rond-
zendingen zullen de middelen van het fonds vormen. Dit voorstel 
wordt aangenomen. 

Ons lid O. van der Want heeft als sectiehoofd bedankt; in diens 
plaats wordt benoemd ons lid W. Langenberg. Een voorstel van 
dezen heer, om een jeugdclub op te richten, zal door het bestuur 
in studie worden genomen. Niets meer te behandelen zijnde, sluit 
de voorzitter daarop de vergadering en houdt vervolgens een 
lezing over „Geschiedenis van het postwezen in het algemeen". Hij 
schetst het postverkeer vanaf de vroegste tijden tot de invoering 
van de postzegels toe. Met groote aandacht wordt zijn lezmg 
gevolgd. Na afloop is een hartelijk applaus zijn deel. D. P. 

Nieuwe leden. 
1. mevr. W. de Groot-Bezemer, Markt 22, Gouda. 
2. Jb. van Die, Krugerlaan 1, Gouda. 
3. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. 
4. C. den Boer, Regentesseplantsoen 32, Gouda. 
5. E. E. Ch. Eisma, Gouwe 166, Gouda. 

Candidaat-Iid.' 
H. Vervoort, Graaf van Bloisstraat 5, Gouda. 

Nieuw sectiehoofd. 
W. Langenberg, Jan Luijkenstraat 26, Gouda. 

Adresverandering. 
ƒ. N. Spruit *), thans H. van Alphenstraat 2, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 April 1938, in „Het Schaakbord", 

Gouda. 

*) Komt niet voor in de cartotheek; wèl H . N. Spruijt aan het
zelfde adres. Adm. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
ïecretaris: G. C. VAN HOFTEN. B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 1 April 1938. 
Aanwezig 23 leden. De voorzitter heet de candidaat-leden wel-

iom, Met grooten bijval wordt besloten aan ons lid, kolonel Van 
Vijnatten, een felicitatie te zenden ter gelegenheid van zijn bevor-
lering tot generaal-majoor. Ingekomen zijn twee boekwerkjes voor 
Ie bibliotheek, welke voortaan gehuisvest zal zijn bij den heer 
1. Smit, Van Lenneplaan 6, telefoon 2189, Amersfoort. Na ballo-
age worden met algemeene stemmen aangenomen de beeren J. C. 

J. K. RIETDIJK. — 

Cramer, W. Loos en H. de Jager. De heer Bauling schonk enkele 
mooie series Letland voor de verloting. De secretaris deelt mede, 
dat een onzer leden een zichtzending heeft ontvangen van een 
handelaar, terwijl uit het begeleidend schrijven mag opgemaakt 
worden, dat het in de bedoeling ligt. ook andere leden een der
gelijke zending toe te sturen. Het bestuur meent, dat dit niet in 
het belang van de leden en de vereeniging is en meent hiertegen 
te moeten optreden. Indien een lid een dergelijke zending mocht 
ontvangen, wordt hem verzocht dit ter kennis van het bestuur 
te brengen, dat voor retourneering zal zorg dragen. Indien een 
handelaar boekjes ter circulatie wil inzenden, behoort hij zich tot 
het bestuur te wenden, dat over toelating zal beslissen. Bovendien 
moet de inzender lid zijn. Zendingen buiten de vereeniging om 
kunnen niet worden toegestaan. De vergadering gaat hier geheel 
mede accoord. 

Voor de verloting zijn enkele zegels geschonken, terwijl de 
veiling 38 kavels omvat, waaronder een tiental zeer mooie en 
kostbare exemplaren. Tegen billijken prijs vinden zij spoedig een 
kooper. Hierna sluiting. G. C. v. H . 

Nieuwe leden. 
J. C. Cramer, Bankastraat 19, Amersfoort. 
W. Loos, Van Marnixlaan 12, Amersfoort. 
H. de Jager, Weversingel 15, Amersfoort. 

Adreswijziging. 
A. van Beek, thans H . van Viandestraat 35, Amersfoort. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 6 Mei 1938, des avonds te 

8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secr.: B. J. SCHOL, Schröder van der Kolkweg 10, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 23 Maart 1938. 
Aanwezig 11 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter opent 

de secretaris de vergadering en heet de aanwezigen, onder wie een 
mtroducé, van harte welkom. Hierna volgt voorlezing der notu
len. Enkele leden meenen, tot meer bekendmaking van onze ver
eeniging, eens in enkele buurtbladen te adverteeren, waartoe het 
bestuur zal overgaan. Hierna volgt de gratis verloting voor alle 
leden. De eerste, tweede en derde prijs werden gewonnen door de 
beeren Schol, Van Mohr en Van Kessel. Hierna volgt nog een 
gezellig onderling ruilen, waarna te ongeveer 10 uur de vergadering 
werd gesloten. B. J. S. 

Nieuwe leden. 
J. H. Glas,Bloemendaalschestraatweg 141, Santpoort. 
H. S. Boogaardt, Lage Duin en Daalscheweg 6, Bloemendaal. 

Ruilavond. 
Ruilavond op Woensdag 27 April 1938, des avonds te 8 uur, in 

het gebouw Spaarnberg, Wüstelaan 75, Santpoort. 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 9 Maart 1938. 
Te ruim acht uur wordt de vergadering door den voorzitter 

met een welkomstwoord geopend. Er zijn 17 leden en één candi-
daat-lid aanwezig. Na goedkeuring der notulen geschiedt voor
lezing van de kennisgeving van de Postzegelvereeniging „Breda" 
betreffende een te houden Nationale Postzegeltentoonstelling op 
27 en 28 Augustus 1938 te Breda. Deze kennisgeving met de 
daarbij behoorende bepalingen zal in circulatie worden gezonden, 
opdat ook de afwezigen kennis daarvan kunnen nemen. Na een 
geanimeerde postzegelbeurs, niets meer aan de orde zijnde, wordt 
om 10% uur de vergadering gesloten. K. W. B. 

Bedankt. 
W. J. Dieben, Lange Kerkdam 6, Wassenaar. 
K. J. H. Prud'homme van Reine, Klingelaan 9, Wassenaar. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Nieuw lid. 
mej. A. E. Winkel, Gravestraat 11, "Wassenaar. 

Candidaat-Iid. 
A. J. Hoffman, Van Zuijlen van Nijevelcstraat 25, Wassenaar. 

(Voorgedragen door J. W. van der Zaal). 
Adresverandering. 

mevr. C. Schroot, Van Zuijlen van Nijeveltstraat 18 F, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 5 April 1938. 
Aanwezig waren 67 leden, benevens eenige introducé's. Na ope

ning der vergadering krijgt het eerst de secretaris gelegenheid tot 
voorlezing van de notulen der vergadering van 1 Maart 1938, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Drie candidaat-leden wor
den vervolgens als lid aangenomen, waarna door den voorzitter 
mededeeling wordt gedaan van de aanmelding van negen nieuwe 
candidaat-leden. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat een 
present-exemplaar van „Legenden en mythen" door mevrouw M. J. 
van Heerdt-Kolff, alsmede het Jaarverslag 1937 van het Neder-
landsch Postmuseum is ontvangen, welke werkjes beide in de 
bibliotheek der vereeniging zullen worden geplaatst. Hierna krijgt 
de heer N . A. Zilver het woord, om een toelichting te geven op 
het door hem aan het bestuur gedane verzoek om steun voor zijn 
actie in zake verkrijging van wijziging van art. 18 van den P.T.T.-
gids (afstempeling van postzegels op de prentzijde van ansicht
kaarten). Na de toelichting deelt de voorzitter den heer Zilver 
mede, dat het bestuur zich betreffende deze kwestie zal beraden. 
Bij de rondvraag komt nog ter sprake, of al dan niet zal worden 
overgegaan tot het laten aanmaken van een speciaal vereenigings-
insigne, terwijl tevens wordt besproken de mogelijkheid van een 
gezamenlijk bezoek aan het Nederlandsch Postmuseum te Den 

t Haag. Na verloting en veiling wordt de vergadering te 11 uur 
gesloten. G. M. 

Nieuwe leden. 
-. 159. E. J. Schutte (oud-lid), p.a. Belasting-Accountantskantoor, 
p Malang (Java). 
^ ' 249. A. ten Haaft, Paramaribostraat 126, Amterdam, W. 
? 250. A. van der Hulst, Marnixkade 102 III, Amsterdam, C. 

251. W. Bockhop, Chasséstraat 371, Amsterdam, W. 
Afgevoerd. 

158. N . Kossen, Witte de Withstraat 22, Amsterdam, W. 
Candidaat-leden. 

K. Leijns, Bankbediende, Zoutmanstraat 2 I, Amsterdam, W. 
(Voorgesteld door J. Nieuwenhuis). 

H. A. Monné jr., kantoorbediende, Bos- en Lommerweg 36, 
Amsterdam, W. (Voorgesteld door B. J. Dissel). 

L. Bouwman, arts. Stadhouderskade 105, Amsterdam, C. (Voor
gesteld door K. A. Weeda). 

H. A. Schermacher, Transvaalkade 241, Amsterdam, O. (Voorge
steld door K. A. Weeda). 

M. W. van der Koog, kantoorbediende, Hoofddorpplein 26 III, 
Amsterdam, W. (Voorgesteld door J. A. Mik"). 

Ch. H. Stapper, directeur N.V., Julianaweg 1, Zandvoort. (Voor
gesteld door G. Mik). 

J. Kelz, koopman, Ceintuurbaan 183, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 
door K. E. König). 

K. Stichnoth, directeur eener N.V., Minervalaan 77 III, Amster
dam, Z. (Voorgesteld door K. E. König). 

J. van der Molen, boekhouder-correspondent, Ceintuurbaan 296, 
Amsterdam, Z. (Voorgesteld door L. van Buuren). 

Adresveranderingen. 
64. P. J. Barnouw, thans Ned. Hervormde Pastorie, Woltersum 

(Gron.). 
193. F. C. Harms, thans Uiterwaardenstraat 406, Amsterdam, Z. 
240. J. G. Kerssemeijer, Ie Jan van der Heijdenstraat 144 huis, 

Amsterdam, Z. 
Feestkas 12K-iarig bestaan. 

In vriendelijken dank ontvangen van den heer Th. Princée een 
partij boeken en van den heer K. A. Weeda het boek „Postzegel-
kunde en Postwezen". Beide schenkingen werden ten bate van de 
feestkas geveild. 

Ruilavond. 
Woenssdag 21 April 1938, in „De Roede Leeuw", Damrak, 

Amsterdam. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 
3 Mei 1938, eveneens in „De Roode Leeuw", Amsterdam. 

Beurs. 
Eiken Zaterdagmiddag van 2—5 uur in „De Roode Leeuw", 

Amsterdam. 

Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (Sum. O. K.). 
Secretaris: W. J. HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Verslag propagandamiddag jeugdafdeeling van 1 April 1938. 
Nadat de jeugd de tentoongestelde zegels had bezichtigd, waarbij 

door het bestuur de noodige toelichtingen werden gegeven, spreekt 
de voorzitter de openingsrede uit. Hij wijst speciaal op het opvoed
kundige in de philatelic en deelt mede, dat het de bedoeling is 
geregeld jeugdbijeenkomsten te houden, ten einde de jeugdige ver
zamelaars voor te lichten en behulpzaam te zijn bij het opstellen 
van hun verzamelingen. Vervolgens houdt de heer Callenfels een 
causerie met lichtbeelden. Bij elk der geprojecteerde zegels worden 
eenige wetenswaardigheden verteld. Deze eerste jeugdbijeenkomst 
mocht zich in een groote belangstelling verheugen, o. m. waren 
de hoogste twee klassen van het „Internaat Siantar" onder ge
leide van den directeur aanwezig. Om circa half 7 sluit de voor
zitter onder dankzegging voor de opkomst en voor de van vele 
kanten ondervonden medewerking dezen propagandamiddag. W. H. 

Nieuw lid. 
W. Oltmans, Onderneming Langsar, Langsa (Atjeh). 

Adresveranderin gen. 
J. L. M. van Tekelenburg, thans Onderneming Bah Djambi, Pe

matang Siantar (Sum. O. K.). 
J. Verschoof, thans Onderneming Balimbingan, Pematang Siantar 

(Sum. O. K.). 
C. J. Eggler, thans Ottenbach a/Albis, Zürich (Schweiz). 

— ^ - ^ ADVERTENTIËN.| «i | 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN No. 13,19c8 
is verschenen. 

Geïllustreerd en geheel compleet met typen en tandingen. 
PRIJS ƒ0 ,30 . — PORTO 5 CT. (513) 

Postzegel- en Albumhandel IUI. A. ManuskowskI, 
Wagenstraat 105, 'S-GRAVENHAGE. (Postrekening 20413). ■ 

TE KOOP OF IN RUIL voor goede verzame Ing postzegels 
Een houten statief camera 13 X 18 met dubbele Anastigmatlcns 
F. 6:8, Iris diafragma en gordijnsluiter voor tijd- en momenti 
opnamen; 4 dubbele chassis, met inlegraampjes, houten statief er 
insteldoek, benevens een projectielantaarn met condensor, op be 
weegbare slede, voor het maken van vergrootingen tot op levens 
grootte. Verder diverse schalen, in verschillende maten, drukramenj 
matglas, enz., enz., zeer geschikt voor beroepsfotograaf. 

Mits vooraf bericht, op alle werkdagen te bezichtigen: I 
NIEUWENWEG 7, WERKENDAM. (515 
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NEßERILÄNIB'EMGIIOS 
Jaar. 

1906. 
1934. 
1934. 
1935. 
1935. 
1935. 
1935. 
1935. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1937. 
1937. 

Nummers. 

70—72, 
267, 

268 271, 
272 275, 

275, 
277, 

278—281, 
281, 

282—285, 
285, 

286 287, 
288 291, 
295 298, 

298, 

T.B.C. 
6 e. Em 
Weldadi 
Zomer 

• • • 

ma . 
gheid 
* • • 

12^ c. Zomer . 
6 c. Luchtvaart . 
Weldadigheid 
12^ c. Weldadigheid 
Zomer . 
12y2 c. Zomer . 
Driehoeken *** 
Weldadigheid 
Zomer . 
12^ c. Zomer . 

Per 10. 

ƒ0,65 
-0,35 
- 5 , -
-2,50 
-1,20 
-1,25 
-2,70 
-1,35 
-2,10 
- 1 -
-2,20 
-1,85 
-1,70 
-0,70 

Per 100. 

ƒ 5,50 
- 3 , -
- 43,50 
- 2 2 , -
- 1 0 , -
- 1 1 -
- 23,50 
-11,50 
- 1 8 , -
- 8,50 
-19,50 
-16,50 
- 1 5 , -
- 6 , -

H. P. H. 
N®OfêPIEDN&E HfS, ê EN HA^G. 

ZENDINGEN VANAF f 1 0 - FRANCO. (450) wm 
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ENTOONSTELLING 
V E R Z A M E L A A R S I 

Zendt in op de Nationale Propaganda-Postzegeltentoonstelling, te houden op 

27 en 28 Aug. 1938, in ,yConcorclia<' te Breda, 
ter gelegenheid van het 45-iarig bestaan der Postzegelvereeniging „Breda" 
en den Negen en Twint igsten Neder landschen Phi late l is tendag. 

PLAATSRUIMTE EN VERZEKERING KOSTELOOS. 

ZIE MEDEDEELINGEN IN DIT MAANDBLAD, ONDER HET HOOFD „TENTOONSTELLINGEN". 
(481) 

TOGO. 1914. 
1 M . Prachtiy yebruikt op briefstuk. 

Yver t & Tel l ier No. 4 1 . Type I. 

115 Fl. 

2 M . Prachtiy yebruikt op briefstuk. 
Yver t & Tel l ier No. 4 2 . Type I I . 

450 Fl. 
Mqn specialiteit: 

Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
tijdvakken. Aan mancol\jsten wqd ik nauw
keurige en myn persoonlijke aandacht. Zicht-
zendingen worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 

De schappelijkste handelaar van de wereld voor 
Britsche Koloniale zeldzaamheden is : 

T. mLm 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND). (437) 

Australië 1920 „Ross Smith", luchtpostzegel, postfrisch, met 
origineele gom en hreede randen, zooals aß>eeldmg. Yvert 
(Poste Aérienne) No. l,fr. 17.500. Sanabna No. 1, $ 1250. 

Door te late ontvangst van het cliché van het Australië 
„ROSS SMITH" LUCHTPOSTZEGEL, 

kon dit niet meer geplaatst worden bij de advertentie van 
DAVID FIELD LTD. 

te Londen in het vorige nummer. Wij reproduceeren het 
daarom alsnog hierboven. 

V B R S C H B N E N : 
O V B R D R U K K B N VAN H B T ARTIKEL 

„I^ECENDEIV EIV M Y T H E N 
O P P O S T Z E G E L S " , 

d o o r M. J. V A N H B B R D T - K O L . F F . 
Gepubliceerd in het Nederiandsch Maandbiad voor Plii latelie. 
Verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van f 0,35 in postzegels 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, BAARN. (497) 
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K SOLOMON, 
AMSTERDAM, C. 

MuntplEin 6^ TelEfaGn 37398. 

Het speciaal huis v/oar 
LIECHTEhSTEIN. 
WijkaopBn ä contant 
VerzamElingen, enz. (440) 

ƒ0,35 
-4,50 
-2,75 
-0,60 

0,90 

— België. — 
1936. 5 en 10 fr., "ïv. 433-34 t 
1918. Roode kruis, 1-50 c , Yv. 150-59 f 
1928. Weid. serie, cpl., Yv. 267-72 '■■ 
1938. Luchtvaartpropaganda, nieuw * 

— Belg.Congo. — 
Nat. Parken, 6 waarden, nieuw '•' 

— Bosnië. — 
i910. Gedenkserie, Yv. 4560 =■■ 

— Duitschland. — 
(^elegenheidskoopje, 25 verschillende 

gelegeuheidsseries, Yv. tr. 140,—, si. 
J 9 J 4 . Luchtpost, 580 pf., Yv. 4350 t 

— Italië. — 
1929. 10, 20, 25, 50 1., z.z., Yv. 24043 t 

— Polen. — 
1935. 5 gr.  3 zloty, cpl., Yv. 37989 f 

— Roemenië. — 
193031. 30 en 50 lei, Yv. 399400 f 

— Rusland. — 
Zeppelinbouw, Yv. 3337 t 

T TsjechoSlowakije. — 
10 kr., blauw, Yv. 319 f 
Kleine Entente, Yv. 32728 t 

— Nederland. — 
5 c., ongetand, prachtstukken f 

1923. Tooropserie '■' of "f 
192437. Alle weldadigheidsseries voor 

het kind, cpl., f, gelegenheid ! 
J927. Roode kruisserie '•' of f 
^928. Olympiadeserie * of f 
192829. Vierzijdige roltanding, cpl. f 
1931. Goudsche glazen '•'' of f 
1929. Luchtpost 1%, 434, 714 gid. f 
193537. Drie zomerseries, cpl. f 

— Ned.Indië. — 
1874. Porto, 15 c , oranjebruin * 
1911. Dienst, D, 2% gld. '■■ 

— Suriname. — 
1926. nVs c. op 22K c , oranje * 
1926. 12K c. op 40 c. port, violet * 
g ^ ~ Levering na ontvangst van postwissel of 
storting op giro 277730 of rembours. Zen
dingen boven ƒ 10,— franco. 

1934. 

1936. 
1937. 

J852. 

- 5 . . 

-2,75 
-0,60 

-4,50 

-0,80 

-0,50 

-1,50 

-0,30 
-0,20 

-1,40 
-1,15 

-5,25 
-0,90 
-1,40 
-3,75 
-0,65 
-2,25 
-0,75 

-2,75 
-3,60 

-1,80 
-1,80 

VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE 
REGELMATIGE GELEGENHEIDS-

AANBIEDINGEN. 
Voordeelige manier om Uw verzameling 

met vele mooie zegels te verrijken. 
Toezending gratis en franco. 

X. DAUDX, 
Z e u é e s t r a a t 6 2 , G o u d a . (397) 

Groote Voorjaarsveiling 
No. 279 , 

waarin o.a. verkocht zal worden de verzameling 
van wijlen den WelEdelGestrengen Heer Mr. 
H. A. E. MODDERMAN, Amsterdam. 

Macutdag^ 9 Mei: 
Belangrijke partij Engros, Restanten, Verzame
lingen. 

Üïutódag. IC Mei en 
Waeitódag^ 11 Mei: 

Geheele Wereld-Verzameling, bevattende belang
rijke landen van Europa, voorts Duitsche en 
Engelsche Koloniën. 

^xmde^cdag. 12 Mei: 
Enkele speciaal-verzameHngen van Nederland en 
Koloniën. 

% DE G E Ï L L U S T R E E R D E CATALOGUS % 
WORDT OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 

J. L. VAN DIETEN 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
44-45, DELFTSCHEVAART. 
TELEF. 55259. GIRO 17369. 

ROTTERDAM, C. (373) 

X Stelt U zich, indien U wenscht te verkoopen, in ver
binding met HOLLAND'S OUDSTE VEILINGHOUDERS. 
Wij treffen thans reeds voorbereidingen voor de aan
staande herfstveilingen. Vraagt onze gunstige condities. 
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Wij vragen te koop alle zeldzame blokken, 
zooals 10 fr. groen Luxemburg, Oostenrijk Wipa, 
Liechtenstein Vaduz, Tsjecho-Slowakije muziek-
blok, enz. 

Wij zijn steeds l(oopers van Nederland 1924 
Tentoonstillingseries en betalen voor elk stel f 3 ,—. 

Voor complete series in velletjes in 
goeden staat betalen wij f 120,—. 

Verzoeke geen correspondentie over hoeveelheid; 
wij koopen elk aantal, zoowel van losse series als 
van velletjes; wij regelen de betaling omgaand 
na ontvangst. 

Van Cura9ao en Suriname hebben wij een prachtige samenstelling in pakketten, welke wij aanbieden als volgt: 
85 versch. Curajao en Suriname f7 ,—. 110 versch. Cura9ao en Suriname f 12,50. Franco levering. 
(Deze pakketten bestaan niet uit de meest goedkoope soorten, echter ook uit vele betere zegels, waarvan wij veel bezitten). 

Extra aanbieding Suriname 1926, Noodhulpuitgifte 12y2 et. op 22% et. oranje, 12y2 et. op 40 et. 
portzegel lila, en 12% et. op 40 et. portzegel lila en zwart, postfrisch, nrs. 113-115 catalogus der 
Nedcrlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren (Yvert nrs. 111-113); de complete serie van 3 stuks 

slechts f 3,50 franco (aanteekenen 15 et. extra). 

(OUDSTE POSTZEGELMAGAZUIV VAIV ROXXERDAiW). 
NIEUWSTRAAT 2e (INGANG PORTIEK), ROTTERDAJH. TELEFOON 54840. OPGERICHT 1S98. 

Post^iro 2S4392. BanKrekenln^ R. Alees & Zoonen, Rotterdam. (304) 

Indien U Uw album wilt laten vellen 
door ons of door onze bemiddeling bij anderen, 
verrichten wij de taxatie, enz. kosteloos. Ook 
staan wij U gaarne bij met nuttige wenken en 
raadgevingen. Voor belangrijke verzamelingen 
komen wij U op Uw verlangen bezoeken, alles 
zonder eenige kosten in rekening te brengen. 
^ i F " U wordt dus op de meest uitvoerige wijze 
ingelicht over de waarde en de kwaliteit van Uw 
verzameling, en deze adviezen zijn niet eenzijdig. 
Stelt U dus bij eventueelen verkoop met ons in 
verbinding, 't is ook voor U van ' t grootste belang. 

heeft de eer zijn geachte clienteele mede te deelen, dat 
zijn PHILATELISTISCH BUREAU sedert 1 April 
verplaatst is van Brussel naar Rijswijk (bij Den Haag), 
Lindelaan 30. Correspondentie-adres: Postbus 23, 

RIJSWIJK (Z.H.) 
België, Belgische Congo, Luxemburg, 

volgens mancolijst, voor verzamelaars en handelaren 
tegen billijkste prijzen. 

Profiteert van onderstaande voordeelige aanbieding. 
Nummers volgens Yvert. 

BELGIË. 
*150-163 ƒ 55,— 
*165-174 ƒ 1,25 
*249-253 ƒ 0,50 
t289-291 ƒ 2 , -
'^293-298 ƒ 2,50 
*305-307 ƒ 1,10 
»326-331 ƒ 1,75 
t353-355 ƒ 1 , _ 
»356-362 ƒ 6 , -
»377-383 ƒ 1 1 , — 
»390-393 ƒ 2,50 
t434-435 ƒ 0,55 
»Albert-blok ƒ0 ,80 

LUXEMBURG. 
»137-139 ƒ0,15 
»160-163 ƒ0,15 
»182-186 ƒ0,35 
»192-196 ƒ0,30 
»209-213 ƒ0,45 
»214-218 ƒ1,25 
»226-230 ƒ 1,75 

Alle koerseerende 
zegels gebruikt 

per 100 in voorraad. 

DUITSCHLAND. 
»398-400 ƒ 2 , — 
t470-478 ƒ6,50 
1513-521 ƒ2,30 
»547-556 ƒ 1,50 
t559-5b; ƒ0,25 
t565-572 ƒ0,70 
»573-576 ƒ0,25 
t582-590 ƒ0,60 
Olympia-
blokpaar ƒ 1,50 

Enz., enz. — Porto extra. 
Levering na ontvangst van postwissel of storting op giro 252538. 
T a Irnnn nouraanr l ■ België gevorderde en Speciaalverzame
I B KUUp y e v i d d y u . üngen, partijen Weldadigheidsseries en 

Tentoonstellingsbloicken. 
Ooslenpi jk . Alle Weldadigheidsseries van dit land interesseeren mij. 
J ^ Ik betaal M A X I M U M prijzen tegen CONTANTE betaling ! 

Voor belangrijke objecten kom ik ter plaatse. (533) 

Een andere, zeer belangrijke verzameling van de 
g e h e e l e were ld tot 1 9 2 5 werd ons toevertrouwd, om bij veiling 
te verkoopen. Zij bevat Spanje, Zwitsersche Kantonnaalzegels en Italiaan-

sche Staten compleet, waarbij een 3 C. Romagna op enveloppe, Tos

cane, 3 lire gebruikt, het breedst bekende exemplaar van deze Europa

zeldzaamheid, Oostenrijk, de roode Mercurius, Frankrijk en Koloniën 
met vele rariteiten, Oorlogszegels van Europa bijna compleet en 
meerendeels ^ÓLeurd,, Britsche Rijk zeer compleet, de meeste van de gewone 
series van Koningin Victoria, Koning Edward VII en Koning George V, 
inderdaad een van de meest belangrijke verzamelingen, 
welke gedurende het tegenwoordige seizoen onder den hamer komen. 

Eerstvolgende Veilingen. 
25—26 April: Een zeer waardevolle gemengde verzameling van de 

geheele wereld. 
Een zeer belangrijke verzameling Luchtpost met een 
cataloguswaarde van meer dan $ 40000,—. 
De schitterende verzameling van GrootBrittannië, 
bijeengebracht door wijlen Baron Anthony de Worms; 
een mooie verzameling van de klassieke driehoeken van 
Kaap de Goede Hoop en andere Britsche Koloniaal

zegels. 
18 Mei: Het niet-Britsche gedeelte van de bovengenoemde 

„geheele wereld"verzameling tot 1925. 
23 —24 Mei: Het Britsche gedeelte van deze verzameling. 

De Catalogus wordt op aanvrage gaarne toegezonden. 
Correspondentie: Engelsch, Fransch of Duitsch. 

H . R . H A R i U E R , 
De leidende postzegel-auctionaris der wereld. 

131/137 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegramadres: Phistamsel-Wesdo, London. (43^) 

2 — 3 Mei: 

9 — 10 Mei 

16 
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1924, 
1925, 
1926, 
x927. 
1928, 
i929. 
1930, 
1932, 

Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 

ƒ0,35 
-0,35 
-0,60 
-0,35 
-0,28 
-0,28 
-0,40 
-0,50 

1932, 
1932, 
1934, 
1935, 
1936, 
1936, 
1937, 
1937, 

Kind 
A N W 
Kind 
Kmd 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 

Aanbieding Nederland 
in complete gebruikte series. 

ƒ0,45 
-0,80 
-0,50 
-0,28 
-0,22 
-0,22 
-0,18 
-0,20 

Telegraaf zegel 25 cent, lila, ongebruikt ƒ 18,— 
Toezending direct na ontvangst van bedrag oi 
«torting op postrekening 306603. Porto extra; 
boven ƒ 10,— franco. 
S j ^ " Vraagt onze pakkettenlijst, welke gratis 
en franco wordt toegezonden 

B . I^AiVi j r . . 
V o o r s t r a a t S 3 , D o r d r e c h t . 
P o s t r e k e n i n g 3 0 6 6 0 3 . (400) 

NIET W A C H T E N ! Spanje revolutie! 
50 V uitsl Franco-uitgiften, slechts ƒ 2,— 

150 V Engelsche Kolomen, slechts - 1,— 
100 V uitsl mooie gr form z , slechts - 2,— 
'00 V uits] gedenkzegels, slechts - 1,— 
100 V Rusland, ca 100 fr Y v , slechts - 1,— 
100 v Nederland, zeer goed, slechts - 1,— 
300 V Zuid-Amenka, meest gebr , si - 4,— 

50 V Nederi weid, m cpl sei , si - 2,50 
20 V ser cpl Duitsche gedenkz , si - 2,— 

1000 V geh wereld, best pakket, slechts - 1,50 
Op elk pakket een waardevolle premie cadeau 
Alle deze collecties te zamen slechts ƒ 16,—■, 
daarbij aan lederen kooper de zeldzame serie 
kroning , COOK ISLES", compl en postfrisch 
DOE H E T N U ' Giro 118330 of postwissel 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", 
Czarinastraat 6, Zaandam, tel 3854 (386) 

Adüerteer een ^eer 
en U doet het meer. 

ALLES PRIIVIA GEBRUIKT. 
ALLE KINDERZEGELS 19231937. 
15 series, 57 waarden . . . ƒ6 ,95 

ALLE KINDERZEGELS IN ROLTANDING. 
8 series, 31 waarden . . . ƒ7 ,60 

17 COMPLETE SERIES GELEGENHEIDS-
'i'FGELS 
1 uberculose De Ruijter, Reddingswezen, Roode 
kruis . Olympiade, Rembrandt, Goudsche Gla
zen, Salve Hospes, Zeeman, W de Zwijger, 
Curafao-herdenking, Crisis en Emma, Zomer-
/egels 1935, 1936, 1937, Universiteit, Jam
boree . . . . . . f 7,55 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

Prvjs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

T e koop aangeboden in albums, volgens 
Yvert 1938 Portugeesche Kol fr 25163, 
Afrika, Azie en U S A fr S5666, en vijf 
stuks Uiverbrieven, voor meestbiedende 
Nadere inlicfitingen bij J t e r B r u g g e n , 
E m m a s t r a a t 3 3 , D e n H e l d e r (499) 

1000 verschil! postzegels (wereld) 
f 1,15, dito (Europa) f 1,35, franco 
uit mijn doubletten. 
D. van Ommen, Populierenlaan, 

Epe. (Giro 132330). (519) 

ZOMERZEGELS 1938. 
Aanbieding gevraagd in gebruikte 
Zomerzegels 1938 

B. «I. A B R A H A M S , 
;tationsweg 101, Den Haag. (532) 

Te koop aangeboden. 
500 ongebruikte plaatnummers, ruim 300 
erschillende, waaronder zonder watermerk 
oltanding en herdenkmgszegels, tegen prijs 
peciaal Catalogus 1938 
i^ESTENBURGER, — DOMBURG (520) 

Nederlandsche Posizegelbeurs, 
f{. J H. loorens, Huygenspark 57 , 

Den Haag, Tel. 117133. 
,id N e i Ver v Postz.h, Philatehca, e a 

Ĉ eet U, dat wij onze bemiddeling verleenen 
IJ den verkoop van alle groote en kleinere 
erzamelingen, doubletten en losse zegels' 

7i] kunnen thans plaatsen groote kwantiteiten 
Ted en Ind gelegenheidszegels 
'evens gezocht een goed onderhouden ver-
imehng Nederland en Kolomen 
elt U met ons in verbinding' (SiS) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

I Te koop gevraagd alle soorten engrospartijen en kilo's van 
binnen- en bmtenland Postzegsihandel J. Prent & Co., 
Sneeuwklokjesstraat 18, Den Haag, W., Holland. (528) I 

5 cf. Kind 1937 (lachende jongen) 
per 100 stuks slechts f i ,2j 
per 1000 stuks slechts » i i , — 

Zomer 1937, 6 ct., Vondel, 
per loo stuks slechts f 1,25 

36 70 en 80 et f o,2j 
Rembrandt-sene . f 0,35 
Jubileum 1923, 2 e t — i gld f o 40 
Goudsche Glazen . f 0,60 
Toeristen-sene . f 0,85 
Zeelieden serie . f 0,50 
Weldadigheid 1930 . . f 0,35 

1931 • f o>7S 
» 1932 f 0,50 

1933 • • f °>40 
Ï934 f o>4ï 

» i93ï~'36-'37, 3 series f 0,70 
„ 1927 '28 '29, 3 series f 075 

100 versch Ned-Indie f 1,25 
50 „ „ . f 0,28 

100 „ Nederland f 0,5 j 
2oo „ » . f 3,25 

GIRO 402IS P O R T O EXTRA 
(522) JOHN GOEDE, 

Brederodestr. 46 , Amsterdam, W. 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
160 zegels, per 100 stuks f 3 50, per 500 en 
1000 belangrijke kortmg Monster tegen 
dubbele brie kaart Porto extra 
X. D A U D T , Z e u g e s t r a a t 6 2 , G o u d a 

Giro 2 7 7 7 3 0 . (523) 

9 N i e u w ! H o n g a r i j e E 0 
Stephaan serie compleet f 0,80 

„ 7 waarden f 0,10 
10 X 7 ^ fo,8o 100 X 7 ^ f ^ ' 5 ^ 
(Postwissel vooruit) Maart of ferte is ook geldig 

L LUDEKER, 
Van Ostadestraat 209, Amsterdam (521) 

NEDERLAND Nrs volgens Spec Cat 1938 
Nr, 152 per 10 st f 0 5 0 , 1J4 p 10 f 0 4 0 , 
157 p 50 f 0,10, i j 8 p 50 f o 10, IS9 p 
l o f o j o 160 p 5 o f o 2 5 i 6 i p j o f o 3 0 
Gebruikt, prima kwaliteit Lid U Ph V 
Levering onder rembours - W . P i e t e r s , 
G e r a r d D o u s t r a a t 1 6 , U t r e c h t . (531) 

Steeds te koop gevraagd; 
Toeslag en Weldaiigheidssenes van Europa» 
alsook partijen Ned Kinderzegels e a 
Betaal H O O G E prijzen voor O o s t e n r i j k , 
b v DoUfuss 10 Sch f 9,—, 437/40 f i —, 
4603/65 f 2,jo 467/70 f o ,9 i . Souvenirs 1/6 
f 3,so, enz 

Brieven met prijsopgaaf worden 
gaarne ingewacht 

Aangeboden Neder land . 
1923 10/3, I gld /17V2 f o 30 
Zomer '36, 12^/2 et p lo f ï,— 
Zomer '37 (series) p 10 f i,8s 
Kind '37, 121 /2" p 100 f 6,so 
Frankrijk 303, p 100 f 3,50 

« %o6, p 100 f 3,50 

M. J. A. van der Haagen, 
Van Lennepweg 67, Den Haag. 

Giro 2 6 1 6 5 6 . ^527) 

Zichtzendingen 

W.M.F. Sutherland, 
Philatelist, 

Albr. Thaerlaan 49 , 

Utrecht. 

Te koop gevraagd; 
Goed verzorgde verzamelingen 

Brieven met prijsopgaaf en bijzon
derheden worden gaarne mgewacht 

(524) 

Griekenland - Kreta Special i tei t : 
uitvoeren van mancohjsten voor verzamelaars 
Postzegels in volmaakten staat en beshst 
authentiek Prijscourant gratis 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland) (Expert van de .Societé 
Philatelique Hellenique" Saloniki (3i6) 

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL, 
KEIZERSTRAAT (HOEK VISSCHERSDIJK), 

ROTTERDAM 
Levert t e g e n z e e r billijke pn jzen: Europa, 
N e d e r l a n d e n Kolomen, Overzee in al leen 

prima kwaliteit 
Zichtzendingen vo lgens mancohjst (393) 

Z O M E R Z E G E L S 1 9 3 8 . 
Per 100 1V2 c f i ,7S, 3 et f 2 ,so, 
4 et f 2 6 0 , 12V2 et f s>2S Porto extra 
Postwissel vooruit Voorraad beperkt 

D. RIJKÉE, 
Sumatrastraat 35 , Dordrecht. ($1$) 

B o d g e v r a a g d op Ned Yvert N o 167 
1I/2 gent m plaats van Cent, 

postfrisch (purper) 

J P O E T H , Spoorstraat S7» Tegelen (J29) 

Gevraagd : 

MASSAWAAR. 
S. W O L D R I N G , (S30) 

Petrus Driessenstr. 36 , Groningen. 

5 ets. Kindzegels '37/38 
f 1,4c per 100 f 12,7S per icoo 

6 ets. Zomer '37 (Vondel) 
Zelfde prijs 

ie Kwaliteit Beperkte voorraad 
Postwissel vooruit Porto extra 

Zomerzegels '38 
12I/2 ets, f j,7S per 100 

1I/2 ets f 2,— per 100 
Verzoeke nu reeds verlangd 

aantal op te geven 
H . F I O R A N I , 

Woubruggestraat 29 , 
Amsterdam, W. (s34) 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c f o i j per loo, voorde 1V2C f0,30 

per 100, 12V2 f 0,05 per stuk, ik koop verder 6 c Curajao 
herd f 0,35 per 100, 1V2 W de Zwijger f 0,40 5 c W de 
Zw f 090 6 c W de Zw f 0,35 6 c driehoek f 0,01 per 
stuk, 12V2 driehoek f 0,10, enz Ook kilo's tot f i,— per kilo 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten- Voor ge
mengde portzegels betaal ik f 0,4 J per 100 stuks voor ge
mengde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en s 
ets. zegels) f 0,02 per stuk 
Aanbiedingen met prijs aan A . %J« D E 2 I V I T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

i 
TE KOOP GEVRAAGD: 

ZE6ELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's fr 

BETERE ZEGELS EN WELDADIfiHEIDS- [f 
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen aan E . D E W E E R D 
ERNST CASIMIRIAAN 19, GRONINGEN (428) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein 
Steeds de mooiste en bilhjkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l i | 8 t e n worden verzocht — Referentien' 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. (429) 

ZEER 
BELANGRIJK 

VOOR 

VERZAMELAARS! 

POSTZEGEL
VERZAMELING 

POLIS. 

VERZEKERT Uw verzameling als om
schreven door Dr. VALKEMA BLOUW 
in het Maandblad van 16 Dec. 1937 

Alle gewenschte inhchtmgen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. G. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

Z i v i t s e r l a n d . 
100 verschillende f 0,55 
150 „ f 1,45 
25 V. Juventute gebr. f 0,90 
50 V. „ „ f 1 90 
30 V. « ongebr f 2,20 
L l e c l i t e n s t e l n 

50 verschillende f 0,95 
Betaling gehjk met de bestelling 

Porto f 0,3 S Aangeteekende brief met philatelistische frankeering 
E R N S T J V I Ü L , L . E : R A . O . , 

F ' r e l e s t r . 9 1 , B a s e l C Z w l t s e r l a n d ) . 
De koopers van de groote Zwitsersche verzamelingen van den heer 

A F. Lichtenstein en Baron de Reuterskiold. 
Speciale Nieuwtjes-Dienst. (467) Mancolijsten. 
Vraagt onze Speciaal-CataJogus Zwitserland-Liechtenstein '38. Prijs f 0,25. 

Het bekende werkje van 
V. Gisquière en S. Strowski, 

CHRISTELIJKE INSPIRATIE IN DE PHILATELIE, 
uit het Fransch vertaald door A J Wijkhuijzen, 43 pag kunst
druk, met vele afbeeldingen, uitgeverspnjs ƒ 0,90, bieden wij thans 
aan voor den spotprijs van slechts ƒ 0,40, franco overal heen. 
ledere verzamelaar, die zich interesseert voor de beteekenis van 
de voorstellingen op zijn postzegels, behoort dit werk te bezitten. 
Van dit werk is onlangs m Frankrijk een 2e uitgave verschenen, 
welke thans m vervolgen in L'Echo verschijnt. Bestelt nog heden 
voordat de kleine oplage uitverkocht is Wij accepteeren ook per 
exemplaar 20 frs volgens Yvert aan goede Europa-zegels 

AUF DER HEIDE'S P0STZE6ELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17 
(453) a. d. N . Kerk. 

Te koop aangeboden een complete pracht-collectie 

f^iectitenstein 
ongebruikt, zonder variëteiten 

inclusief het zeldzame velletje Vaduz 1934 
(dit is met tentoonstelling stempel) 

Yvert 5400,— francs vrijblijvend voor f 250,— 

Bastiaanse 6c Boekema's 
Postzegelhandei N.Y., 

Weste Wagenstraat 34, Rotterdam, C. 
Telefoon 55344 Giro 10C080. (334) 

Be firma met een ERVABEN directie' 

VRAAG EN A A N B O D ! 

Toezending van het verschuldigde bedrï| 
dezer advertenties vóór den jen der maai 
per postwissel, postcheque of op postrekenu 
37183 van L C A, Smeulders, Breda 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs 
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Rowland Hill, de man der posthervorming, heeft zich over 
dezen laatsten controlemaatregel met groote voldoening uitge
laten. In een van zijn beschouwingen over de resultaten zijner 
maarregelen heet het dan ook, dat door het aanbrengen van 
deze boekletters de falsari'>sen werden afgeschrikt niet alleen, 
doch dat het mogelijk bleek de zeer enkele vervalschingen ter
stond te ontdekken en daardoor verdere schade voor de post te 
vermijden. 

Bij de eerstelingen van 18(0 zien wij deze controleletters aan
gebracht in de beide benedenhoeken; de bovenhoeken toonen 
een ster. 

Toch bleek alras, dat het optimisme van Hill in dezen niet 
geheel te handhaven was. Het publiek, ook dat uit de jaren 1840 
en volgende, is nu eenmaal buitengewoon vindingrijk en menschen 
met een ruim geweten hadden al spoedig het kunstje geleerd om 
van twee gebruikte postzegels één „ongebruikt" exemplaar te 
maken. Zorgvuldig werden de ongestempelde deelen van twee 
zegels afgeknipt en daarna aan elkander geplakt. Als afweermaat
regel tegen dit misbruik werd de uitgifte van 1858 voorzien van 
een contróleletter in elk der vier hoeken, waarbij de bovenste 
in omgekeerde volgorde stonden tot die in de onderste hoeken. 

(Op deze afweermaatregelen en andere soortgelijke middelen, 
waarmede de post zich wapende om misbruik of vervalschingen 
teeen re gaan, komen wij in een afzonderliik hoofdstuk nog terug). 

Dat het oordeel van Hill's dochter, hierboven vermeld, waarom 
men besloot rot het benutten van het portret van koningin Vic
toria als zegelbeeld, niet door andere landen werd gevolgd, bewijst 
Brazilië, dat in Tuli 1843 overging tot het uitgeven van ziin eerste 
7e<re\f. Een voorsrei om keizer Pedro II op deze zegels af te 
beelden, werd verworpen, wiil men het onvereenigbaar met de 
waardieheld van een staatshoofd vond, dat diens conterfeitsel door 
stempeb'nkt zou worden besmeurd ! 

I Met S'cilië, dat in 1858 voor het eerst zeeels uiteaf, was het 
Iwepr anders gesteld. De ijdele Ferdinand II stelde er juist hoogen 
Iprijs op wél op de zegels van zijn land te worden weergegeven. 
p^et Dostpersoneel kreeg evenwel de uitdrukkelijke opdracht deze 
■regels zeer zorgvuldig af te stempelen, waarbij gebruik moest 
Ivorden gemaakt van een stempel in den vorm van een versierd 

ijstie, dat precies om den kon van Ferdinand moest worden 
jeplaatst ! Wie weet hoezeer deze vorst door zijn onderdanen 
verd gehaat en geminacht, begrijpt, dat dit voorschrift herhaal
lelijk werd overtreden. 

Zooals gezegd werd het voornemen den keizer op de Brazi
lansche zegels af te beelden, afgewezen. De oplossing werd ge
mden in een cijferteekening, met groote zorg vervaardigd door 
: Londensche drukkers Perkins, Bacon & Cy. 
Deze teekening vertoont een groote overeenkomst met bank
Ipier; de graveering is uiterst fijn en ingewikkeld en toont een 
ogenaamde „guilloche". Zij is een samenstel van symmetrische 
t r fijne lijntjes voor vlakvulling of versiering; zij komt voor bij 
IrschiUende der oudere zegels, vervaardigd naar het staaldruk
jocédé. 
JDe guillocheermethode berust op het principe van een meet
Instig draaiwerk; het apparaat bestaat uit verstelbare, bewegelijke 
Iden en een graveerstift, gewoonlijk een diamant. Deze stift 
l ikt licht op de asfaltlaag, waarmede de koperen (druk)plaat is 
Eekt, welke plaat op de beweegbare slede ligt. De stift neemt 
B de asfaltlaag gedeeltelijk weg; daarna wordt de plaat geëtst. 
fcruit blijkt dus, dat het guillocheersysteem uitsluitend voor 
B diepdruk geschikt is. Toch kan men door middel van over
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druk het geproduceerde op steen overbrengen en dan verder op 
de steendrukpers afwerken. 

Met de guillocheermachine kan men slingers, ovalen, gril!i;e 
randen, enz. maken. Fijnheid, scherpte en gecompliceerdheid zijn 
de hoofdvereischten voor dit procédé. 

Bovenstaande afbeelding toont een prachtig staaltje van guil
locheerkunst, ontleend aan „De Moderne Boekdrukker", naar welk 
werk wij den belangstellenden lezer verwijzen, die wat meer w^l 
weten over de guilloche en haar toepassingen. 

Hoe schitterend druktechnisch ook uitgevoerd, toch bleven 
deze Braziliaansche zegels, later „ossenoogen" genaamd, slechts één 
jaar in koers. Zij hadden een groot gebrek: het benutte papier 
was te stevig, waardoor bedriegers met sterke middelen den stem
pelinkt konden afwasschen, zonder het zegel zelf te vernietigen. 
Het werd dan, als ongebruikt, wederom benut. 

Het gevolg was dan ook, dat reeds einde 1843 de verdere aan
maak werd gestaakt en dat op 1 Juli van het volgend jaar een 
nieuw cijfertype in gebruik werd genomen, gedrukt op, als regel, 
zeer dun papier. 

In 1843 volgde het kantoor Zurich het Engelsche voorbeeld 
Ook hier voor de waarden 4 en 6 rappen een eenvoudig cijfer
type, langs lithografischen weg vermenigvuldigd en voorzien van 
een zeer fijn netwerk, waarbij dezelfde overwegingen voorzaten 
als bij de eerste uitgifte van Brazilië. 

Na het kanton Zürich gaf eenige maanden later het kanton 
Geneve frankeerzegels uit, het oudste wapentype van Europa. De 
teekening geeft het wapen der stad Geneve weer. De zegels werden 
langs lithografischen weg vervaardigd door de drukkerij Schmid 
te Geneve. De fijnheid der teekening, bijzonder van het wapen
schild, bood de noodige zekerheid tegen den zoozeer gevreesden 
namaak. 

Hoewel wij hiermede de drie elementaire types der oudste 
frankeerzegels de revue deden passeeren, te weten: staatshoofd, 
waardecijfer en wapen, verdient het ongetwijfeld aanbeveling in 
deze beschouwing nog op te nemen het eerste Nederlandsche 
zegel, in het bijzonder om te memoreeren, welke overwegingen 
golden om de beeltenis van Z. M. Koning Willem III hierop weer 
te geven. 

In de correspondentie, die over de eerste Nederlandsche zegels 
gevoerd werd tusschen den minister van Financiën en den voor
zitter van het Muntcollege, dateerend uit het begin van 1851, 
schrijft eerstgenoemde, dat het volgende verzoek aan den koning 
zal worden gedaan: 

„Vermits de postzegels in sommige opzigten de plaats eener 
munt vervangen, heeft men op het voetspoor van Engeland in bijna 
alle landen het borstbeeld van den souverein of in republieken, 
zooals in Amerika en in Frankrijk, eene andere beeltenis tot type 
gekozen. Het zij mij geoorloofd mitsdien Uwer Majesteits ver
gunning te vragen om ook hier te lande Hoogstderzelver beeltenis 
op de bedoelde zegels te mogen doen plaatsen." 

Als afweermaatregel tegen namaak werd papier benut met het 
watermerk posthoren. 

Uit het voorafgaande moge het den lezer duidelijk zijn geworden 
met welke waarborgen tegen vervalsching of namaak de eerste 
zegeluitgiften werden omkleed en hoe daarbij het principe van 
Staatspapier werd hooggehouden. Wnneer men dan ook leest van 
opzienbarende vondsten van eerste postzegels, zooals o. a. enkele 

ZICHTZENDINGEN. 
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jaren geleden geschiedde met Grieksche zegels (?), waarover wij 
destijds in het Maandblad berichtten, dan staat men daar arg
wanend tegenover, indien blijkt, dat deze eerstelingen dermate 
primitief van uitvoering zijn, dat een kind ze zou kunnen na
maken. To t dusverre is dan ook van zulke belangwekkende 
vondsten na korten tijd niets meer over. 

In de volgende artikelen zullen wij den. ontwikkelingsgang van 
het zegelbeeld eens volgen en daarbij zien, wat uit de eerste, als 
regel goed geslaagde zegelbeelden in den loop der jaren is ge
worden, en hoe ook hier de verwording zich deed en doet gelden. 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk of benutting voor radio alleen met goedvinden van 

den schrijver). 

OVER EEN BLOK OF MINIATUUR-VEL 
door L. VAN ESSEN. 

Laat ik beginnen met de lezers gerust te stellen, dat het niet 
in mijn bedoeling ligt dit veel omstreden onderwerp opnieuw op 
te halen; ik zou daartoe in herhaling moeten vallen en dat ligt 
niet in mijn bedoeling. Deze liefhebberij zal wellicht, zooals de 
heer Van Brink reeds schreef, t. z. t. haar eigen dood wel sterven. 

Alleen wil ik nog even opmerken, dat ik een dezer dagen in 
het maandblad „Godden's Gazette" las, dat de firma Stanley 
Gibbons Ltd. te Londen deze zegels niet meer in haar catalogus 
zal opnemen. Verder meldt dit blad, dat België in totaal al 14 
verschillende blokken heeft uitgegeven, de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika reeds 8, echter alleen in lage waarden en gemak
kelijk verkrijgbaar zonder fancfy-toeslagen. Uruguay heeft er 17, 
maar de kroon spant Nicaragua, dat er 79 (negen en zeventig) op 
de arme verzamelaars heeft losgelaten, en dat wel in een tijds
verloop van 5 jaar. Ik laat het aan beeren verzamelaars over, hoe 
hun oordeel is over dit m. i. misbruik maken en speculeeren op 
de beurs der philatelisten. Natuurlijk behoeft u daaraan niet mede 
te doen, maar om een volledige collectie blokken aan te leggen, 
zal het toch wel noodzakelijk zijn ook deze aan te schaffen. Of 
ze philatelistische waarde hebben, laat ik maar aan anderen ter 
beoordeeling over. Meestal zijn ze van een dusdanig formaat, dat 
men wel een zeer groote enveloppe noodig heeft om ze erop te 
plakken en dan nog plakt men het zegel niet op den brief, 
maar den brief op het zegel. 

Waar ik het thans echter over wil hebben, is een blok of 
miniatuur-velletje, dat reeds dateert van 1864. U ziet dus, dat er 
volstrekt niets nieuws onder de zon is. Al zijn er wellicht veel 
tegenstanders van de tegenwoordige blokken, toch geloof ik dat 
zeer velen onder u gaarne dit blok of miniatuur-velletje in hun 
bezit zouden willen hebben. Het betreft hier het zegel van de 
Russische Levant van 1864, dat gedrukt werd in een blok van 4, 
of, indien dat beter klinkt, in een vel van dat getal. De bijzonder
heden ervan vond ik in het maandblad „The Stamp Lover" en 
ze werden daaruit door mij overgenomen, na mij vooraf te hebben 
verzekerd van de toestemming van den heer Fred. J. Melville, 
den bekenden expert op postzegelgebied, een en ander aangevuld 
met mijn eigen gedachten. 

Het beeld, waarvan u hier de afbeelding ziet, toont aan, dat 
reeds lang voordat de dwaze manie van blokken (woorden ver
taald uit bovengenoemd blad) er was, er reeds iets dergelijks 
bestond. 

Allereerst vertel ik u nog, dat de eerste Britsche zegels eveneens 
voor proefdoeleinden in een velletje werden gedrukt; deze werden 
echter nooit aan het publiek uitgegeven. De beroemde „Postj 
Office" zegels van Mauritius, uitgifte 1847, werden ook zoo ver
vaardigd, d. w. z. de 1 en 2 pence tezamen op een vel. Dit kleine] 
koperen gegraveerde plaatje was meerdere malen op tentoonstel
lingen te zien en is naar ik vermeen later in Engeland verkocht! 
voor een exhorbitanten prijs. Eveneens werden zoo de „Scinsel 
Dawks" (1850) van Britsch-Indië gedrukt en ook de z.g. missio-l 
naris-zegels van Hawai, dus in een velletje van twee. Ik herhaal:! 
er is niets nieuws onder de zon. 

Thans terugkomende op mijn onderwerp: het komt mij voor,! 
dat de Russische Levant-zegels de moderne velletjes wel evenaren^ 
wellicht overtreffen, daar deze zegels van zeer groote afmetingen 
zijn: 9K bij 9% cm. voor de eerste emissie met smalle randen | 
Voor de tweede waren de afmetingen 12 bij 15 cm.; deze nu 
met breedere marges en op dik papier gedrukt. Er zijn drie duide-j 
lijk te onderscheiden wijzen, waarop de velletjes gedrukt zijn. 

De eerste druk werd vervaardigd te St. Petersburg en wel iij 
18863, maar in een verticale strip van 4; kleur lichtblauw. H e l 
vel was groot 58 bij 25 cm. en het papier zeer dun. Deze zegell 
werden verzonden door bemiddeling van een scheepvaartkantooi 
te Odessa en in genoemd jaar, m a a r . . . . de zending raakte ver! 
loren, evenals dat destijds het geval was met een zending zegel | 
van Kaap de Goede Hoop, gedrukt bij De la Rue & Co. ter ver 
vanging van de uitgifte van Perkins & Bacon. Deze zending bied 
geruimen tijd in een entrepot in Kaapstad opgeslagen wegens or 
volledigheid der cognossementen of het teloor gaan daarvan; mei 
werd toen begiftigd met de z.g. houtsneden. 

Daar de verbindingen in Rusland in die jaren zeer slecht warea 
hebben deze zegels hun bestemming toen niet bereikt. De maai 
schappij gaf er bericht van aan St. Petersburg en de Keizerlijl 
Staatsdrukkerij liet een tweeden druk vervaardigen, nu echter 
blokken van 4 in twee kleurvariatles en op papier van diverl 
dikten. Intusschen werd de eerste zending in Odessa teruggevondJ 
(dus die, vervaardigd in verticale strippen van 4). Hiervan wen 
bericht gezonden aan de Staatsdrukkerij en de zegels werden 
6 Januari 1864 in koers gebracht. Dit is de uitlegging van dJ 
heer Pierre Mavrogordate, den bekenden verzamelaar van zega 
van de Russische Levant, wiens collectie meerdere malen bekrooj 
is en die zulks als verklaring aanvoert waarom die zegels, gedrul 
in 1863, altijd het jaartal 1864 als poststempel dragen. 

Men ziet hier, dat aan een noodlottige omstandigheid het on 
staan der eerste blokken te danken is, die in de plaats zijn 
komen van de strippen van 4. 

De donkerblauwe blokken van 4 bleven lang in het archief v l 
de Staatsdrukkerij, omdat er geen navraag naar was. Eenige jaiT 
later zijn zij „en bloc" aan een postzegelhandelaar verkocht. Vq 
het geval zij een poststempel dragen, kan men gerust aannen 
dat dit valsch is. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De lichtblauwe, dat is dus de eerste emissie in blokken, zijn 
slechts zeer kort in koers geweest en vertoonen ook eenig onder
scheid in type met de donkerblauwe. 

Al spoedig werden zij vervangen door de lagere uitgifte Russische 
Levantzegels van datzelfde jaar (volgens mij zijn deze slechts in 
gebruik geweest van 6 Januari 1864 tot Juli van dat zelfde jaar); 
toen kwamen de zegels 1 kopeke zwart en geel, 2 kopeken zwart 
en groen en 6 kopeken zwart en lila in koers. De lichtblauwe 
zegels zijn op zwak krijtpapier gedrukt. Zij worden niet gemak
kelijk door water beschadigd; wel die in donkerblauwe kleur, die 
op zuiver krijtpapier zijn gedrukt, evenals de latere uitgifte van 
Rusland van 1854 ,zoodat het absoluut is af te raden, deze met 
water in aanraking te brengen. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. V A N CASPEL. 

XVI. 

Rusland, Republiek van het Verre Oosten. 
In 1919 ondernam admiraal Koltschak vanuit Siberië een veld

tocht tegen de bolsjewisten, die in den beginne slaagde. Zijn gebied 
strekte zich uit over geheel Siberië van den Oeral tot Wladiwostok. 
Hij gaf in deze landen postzegels uit, bestaande uit de gebruikelijke 
keizerlijke zegels met gewijzigde waardeaanduiding (Senf, Siberië 
nr. 110). Deze zegels zijn zelfs in de Russiche postkantoren in 
NoordChina gebruikt. 

Na admiraal Koltschak's dood zette generaal Semenoff den strijd 
tegen de bolsjewisten in Siberië voort en gaf in zijn hoofdplaats 
Tschita in 1920 vier vroegere Russische zegels met een nieuwen 
opdruk uit (Senf, Semenoffregiering nr. 14). 

Kort daarop heroverden de bolsjewisten deze gebieden en ves
tigden in 1920 de „Republiek van het Verre Oosten", waarvoor 
weer postzegels uitgegeven werden, te weten vroegere Russische 
post en spaarbankzegels, overdrukt met de (Russische) letters 
D.B.P. (zie Senf, Rep. d. Fern. Ost. nr. 119) en later ook nog 
met bovendien een waardeverandering (Senf nr. 2028). Ten slotte 
nog eigen zegels, die veel op de vroegere Russische zegels gelijken 
wat teekening betreft (Senf nr. 2932). 

Ook in Tschita gaven de soldatenraden in 1921 nieuwe eigen 
zegels uit voor dit gebied (Senf, Rep. d. Fern. Ost. nr. 6978). 

Eveneens gaf in 1921 generaal Diederichs voor het Amoergebied 
de zegels uit: Senf nr. 15 (Rusland, Ausg. d. Amurgeb.), die in 
Blagoweschtschensk gebruikt zijn. Toen in Mei 1922 de „wit te" 
troepen van generaal Diederichs het geheele Amoergebied ver
overd hadden, was de „Republiek van het Verre Oosten" ver
nietigd, en kwam ook dit gebied onder Diederichs' bestuur, waar
voor door hem postzegels uitgegeven werden (Senf, Rusl. Died. 
Verwalt. d. Priamurje nr. 3368). Het zijn de vier zegels van 1921 
der soldatenraden met oranje opdruk in raampje en in het 
Russisch „Amursche Landkreis" en waardewijziging (Senf, nr. 
3338) en later ook oorspronkelijke keizerlijke Russische zegels 
met denzelfden opdruk in blauw en oranje, eerst met,, later 
zonder het raampje (Senf, nr. 3963). Daarop nog Koltschakzegels 
(Senf, nr. 6468). 

In October van datzelfde jaar heroverden echter de bolsjewisten 
Wladiwostok en het geheele gebied van de Republiek van het 
Verre Oosten en het Priamoergebied. Door een bolsjewistisch 
■egeeringsbesluit van 12 November 1922 werden alle zegels der 
•egeering van generaal Diederichs (Senf nr. 3368) buiten koers 
;esteld en de vroegere zegels der Republiek van het Verre Oosten 
'Senf nr. 2932, alsmede nr. 6978) weer in gebruik genomen, 
laarentegen werden in October 1922 alle oudRussische zegels met 
)pdruk D.B.P. door de bolsjewisten opgeheven. 

Door de inflatie van het Russische geld in 1920, dat tot op een 
londerdste van zijn oorspronkelijke waarde gevallen was, werd 
iet voortdurend moeilijker voor de posterijen het drukken van 
loogwaardige postzegels aan de behoefte daaraan te doen beant
voorden, te meer daar inmiddels het briefverkeer aanmerkelijk 
oenam. Om hierin te hulp te komen gaf op 23 Mei 1920 het 
:ommi'«ariaat voor den postdienst een verordening uit, volgens 
irelke de vroegere Russische postzegels van 1 rot 20 kopeken weer 
;eldig werden, doch nu voor de honderdvoudige waarde: roebels 
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in plaats van kopeken. Om misbruiken te voorkomen, verordenden 
daarop verscheidene gouvernements en districtsbesturen, dat zulke 
zegels met de hand te bedrukken waren met een stempel PYb = 
roebel, of tenminste met een P = r; ook wel met een cijfer, om 
de verhoogde waarde uit te drukken. Bijgevolg bestaan er een 
groot aantal van zulke kopekenzegels van 120 k. bedrukt of 
beschreven; men zegt honderden typen. Zeer waarschijnlijk zijn 
zulke stempels geschapen en opdrukken gemaakt daar, waar er 
volstrekt geen behoefte aan bestond. Dit alles is nog niet vol
doende bestudeerd. 

Siberië. 
Voor dit gebied zou een groot stel bestaan van 22 postzegels 

(gelukkig niet vermeld in de catalogi) met opdrukken op Russisch« 
zegels van 1913, alsmede op de 3 ^ roebel en 7 roebel van 1888 
getand en ongetand. De opdruk betaat uit één of twee regels en 
is horizontaal of schuin. Bekend zijn: 

Horizontaal op 1 regel: 50 k. op 1 k., 50 k. op 2 k., 70 k. op 
1 k., 1 roebel op 4 k., 3 r. op 3 k., 3 r. op 4 k., 3 r. op 
10 op 7 k., 3 r. op 15 k., 3 r. op 20 op 14 k., 3 r. op 20 k., 
10 r. op 334 r. getand, 10 r. op 7 r. getand, 3J^ r. getand, 3% r. 
ongetand, 7 r. getand. 

Horizontaal op 2 regels: 10 r. op 3^^ r. getand, 10 r. op 3 ^ r. 
ongetand, 10 r. op 7 r. getand. 

Schuin op 1 regel: 3>2 r. getand, i/4 r. ongetand, 7 r. getand, 
7 r. ongetand. 

Deze zegels zijn niet in grooten getale uitgegeven, maar toch 
nog in Berlijn te koop. 

Tirol. 
In 1918 liet een politieke commissie te Innsbruck de toenmalige 

postzegels van Oostenrijk met een handstempel overdrukken, voor
stellende den Tirolschen adelaar, als teeken van het losscheuren 
van dit gebied van het oude keizerrijk. Ofschoon dit stel oog
luikend gedurende eenigen tijd ter frankeering werd toegelaten, 
zijn de zegels toch te beschouwen als niet van ambtswege uit
gegeven, want later werden zij van overheidswege als ontoelaat
baar verboden. Het zijn de waarden: 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60, 80, 90 heller en 1, 2, 3, 4 en 10 kronen (Senf nr. 
178182, 187191, 203, 205, 206, 207210, 214, 220 en expres
zegels 201 en 202; Yvert nr. 143147, 152158, 159b, 160165, 
expres 25 en 26). 

In December 1918 trachtte de commissie voor volksweerbaarheid 
te Knittelfeld in Tirol de aldaar voorhanden Oostenrijksche post
zegels, van 400 tot 6000 stuks in aantal, uit te geven, overdrukt 
met de woorden: Republik DeutschOesterreich. Daar echter het 
postbestuur zich tegen deze uitgifte verzette, zijn deze zegels nooit 
aan de postloketten te koop geweest, al mogen ook eenige daarvan 
echt gestempeld op brieven voorgekomen zijn. 

,,Land Tirol"zegels zijn vroeger als postzegels aangegeven, 
20 heller rood op wit of geel. Het groot formaat zegel komt voor 
met drie verschillende handstempelopdrukken. Zij zijn van 1919 
tot 1921 gebruikt als controlezegels voor pakketten levensmid
delen en dienden nooit ter f r a n k e e r i n g van postpakketten. 

Toen de Zuidslavische troepen wegtrokken uit Radkersburg zijn 
vanwege een commissie van patriotten Oostenrijksche postzegels 
bedrukt met de woorden: Radkersburg / Befreiungstag / 26 Juli 
1920, op drie regels. Het zijn speculatiezegels. Evenzoo de zegels 
met den tekst: Befreiung / Spielfelds / 29 Juli 1920. 

Bij gelegenheid van de volksstemming te Salzburg zijn door een 
commissie 3 waarden uitgegeven van 1, 1% en 2 kronen met 
opdruk in vier regels: Abtimmung / in / Salzburg / 29 Mai 1921. 
Zij zijn niet van ambtswege uitgegeven; evenmin als alle waarden 
met opdruk: Salzburger / Volks / Abstimmung, op drie regels, 
noch: Salzburger / Volksabstimmung, in twee regels op kronen
zegels. 

Van 10 tot 13 December 1923 heeft in Tirol onder het post
en telegraafpersoneel een werkstaking geheerscht. Bij die gelegen
heid werd door de Tiroler Gewerbe Bund eén nooduitgifte voor
bereid: een roode Tiroler adelaar (in 5 typen) binnen een zwart 
raampje; verder als opschrift: Tiroler Notpost 1923 Tausend 
Kronen, en onderaan T.G.B. Daaroverheen een gekleurd waarde
cijfer, te weten: 3, 5, 8 of 10 (duizend kronen). Deze zegels zijn 
nooit in gebruik gekomen; afgestempelde exemplaren zijn maak
werk. 

(Wordt vervolgd). 
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ECHTE EN VALSCHE POSTZEGELS VAN 
TRANSVAAL 

door LEON DE RAAY f 
Het was in 1902, dat ik een artikel las in „Le Postillon", een 

Fransch philatelistisch weekblad, waarin een vooraanstaande phila
telist de vraag stelde, hoe men de valsche van de echte postzegeb 
van Transvaal kon onderscheiden. 

Om deze vraag te beantwoorden, dient men voorzien te zijn 
van goed materiaal. Hiertoe was ik in de gelegenheid gesteld door 
het aankoopen van heel veel materiaal — valsche en nadrukken — 
afkomstig uit de nalatenschap van den oorspronkelijken drukker 
in Duitschland. Dit materiaal was zoo omvangrijk, dat ik ruim 
twee jaren noodig had, om alles volgens wetenschappelijke wijze 
te rangschiken, waarna een groote hoeveelheid werd verbrand. 

De volledige geschiedenis van het ontstaan der echte en valsche 
zegels van Transvaal zal ik achterwege laten om in het kort slechts 
de voornaamste punten te memoreeren. 

In 1868 werd, op initiatief van den toen fungeerenden post
meester-generaal, Fred. Jeppe (een Duitscher van geboorte), door 
den Volksraad te Pretoria besloten een serie postzegels uit te 
geven. 

Daar er echter geen graveur en drukker in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek bestond, en Jeppe zich herinnerde een ouden school
vriend in Duitschland te bezitten, schreef hij den vriend te Güs
trow, Mecklenburg Strelitz aan, hem verzoekende te berichten, of 
hij aan de gestelde eischen voor zegeldruk kon voldoen. Deze 
vriend, Adolf Otto genaamd, voldeed aan dit verzoek en zond 
na een korten tijd een kleinen voorraad zegels, cliché's, een pers 
papier, gom en inkten naar Pretoria en met het verzoek om beta
ling der kosten. 

Intusschen had Jeppe reeds aan verschillende philatelitische 
bladen in Europa bekend gemaakt, dat door de Zuid-Afrikaansche 
Republiek postzegels zouden worden uitgegeven. Onmiddellijk 
ontving Jeppe bestellingen van verschillende handelaren en ver
zamelaars, doch daar zijn voorraad te klein was en hij geen geld 
had om de rekening te Güstrow te kunnen betalen, gaf hij het 
adres op van Otto. Hij droeg dezen op aan alle verzoeken te vol
doen en van de ontvangen gelden zijn vordering af te houden. 

Otto wilde gaarne aan deze opdracht voldoen, doch daar hij 
de cliché's reeds naar Pretoria had gezonden, kon hij onmogelijk 
de bestellingen ten uitvoer brengen. Doch daar de man het jam
mer vond deze gelegenheid voorbij te laten gaan om zijn rekening 
te incasseeren en hij een goed geheugen had, besloot hij nieuwe 
cliché's te maken (hij bezat nog eenige omrandingen) en daarvan 
nieuwe zegels te drukken, waardoor alle partijen zouden zijn 
bevredigd. 

Doch, al was zijn geheugen goed, hij kon zich toch dezelfde 
teekening niet in alle details herinneren, waardoor vele afwijkin
gen ontstonden, waardoor men in staat is de echte van de valsche 
zegels te onderscheiden. 

Tot deze zegels behooren drie waarden: 1 penny, 6 pence en 
1 shilling, in type I, d. w. z. adelaar met gestrekte vleugels. Feite
lijk zijn deze zegels te beschouwen half als nadrukken (omranding) 
en half als valsch (middenstuk). 

(Men verwarre dit niet met de latere drie pence waarde in de 
nieuwe teekening, n.1. type II met gevouwen of liggende vleugels. 
Van deze waarde, in 1871 geleverd door Otto, werden de cliché's 
door hem behouden, waarmede hij later alle nadrukken leverde). 

Voor Ot to schijnt dit een prachtig zaakje te zijn geworden, 
want hij overstroomde de markt met zijn producten. Men zal 
dan ook geen verzameling aantreffen, waarin niet meerdere ver 
valschingen en nadrukken voorkomen, tot schade van de eigenaars. 

Ofschoon de vervalschingen in het algemeen, met eenige oplet 
tendheid te herkennen zijn, is zulks niet het geval met de drie 
pence en de later geleverde zes pence in type II. Zij zijn zeer 
moeilijk te herkennen en alleen door papier, inkt en gom van den 
eersten druk te onderscheiden. 

De eerste druk van de drie pence is te herkennen aan een knob
beltje aan den rechter poot, doch op latere drukken ontbrak dit, 
zoodat de moeilijkheden vermeerderd werden. 

Ik herhaal, dar het zaakje van Otto flink marcheerde en toen 
de Britsche regeering aan het bewind kwam en de Transvaalsche 
zegels met den opdruk „V.R." en „Transvaal" liet overdrukken, 
vond hij het zonde met het verkoopen van zijn producten uit 
te scheiden, en heeft hij een massa zegels verkocht met opdrukken. 

Van de vervalschingen zonder opdruk volgt thans een beschrij

ving met afbeeldingen, doch de vervalschingen met opdrukken te 
beschrijven zou mij te ver voeren. 

1. 
In de origineele of echte exemplaren betaat de vlaggestok ter 

rechterzijde van den adelaar uit een enkele lijn. 
Valsch: twee zeer dunne lijnen. 

2. 
Echt: De rechter vlaggestok raakt nimmer den rand van het 

ovaal (met wapen). 
Valsch: Is dit wel het geval. 

3. 
Echt: De vlaggestokken, die onder het lint met opschrift „Een-

dragt Maakt Magt", gekruist zijn, raken nimmer de onderranden 
van het ovaal, behalve in exemplaren die zeer onduidelijk gedrukt 
zijn (voornamelijk zullen die door Viljoen gedrukt zijn). 

Valsch: Minstens één van de twee vlaggestokken raakt het 
ovaal. 

4. 
Echt: De haken van het anker bevinden zich alleen aan de 

binnenzijde en zijn eenigszins naar de middenstang gebogen. 
Valsch: Meer naar binnen gebogen; de haken bevinden zich 

aan beide zijden. 
5. 

Echt: De horizontale lijnen van het rechter bovenveld van het 
wapen raken de verticale lijn, die beide velden afscheidt. 

Valsch: De horizontale lijnen raken nimmer de verticale lijn. 
6. 

Echt: Twee fijne lijnen loopen diagonaalsgewijze dwars over 
de andere lijnen, aan de linkerzijde van den ossenwagen (dit is 
vooral bij de 6 d. waarde te bemerken). 

Valsch: Deze lijnen ontbreken. 
7. 

Echt: Het oog van den adelaar vormt een rond plekje of cirkel. 
Valsch: Het oog is een onregelmatige witte horizontale vlek, 

die uitloopt tot den bek. 
8. 

Echt: De eerte linker vlaggestok bestaat uit één lijn. 
Valsch: Twee lijnen. 

9. 
Echt: De rechter vleugel van den adelaar bestaat uit onregel

matige lijntjes. 
Valsch: Drie regelmatige lijnen. 

10. 
Echt: De bek van den adelaar bestaat uit vier lijnen. 
Valsch: Geopende haviksbek. 

11. 
Echt: De tweede linker vlaggestok bestaat uit een lijn. 
Valsch: Twee lijnen. 

12. 
Echt: De derde linker vlaggestok bestaat uit een zw?rte vlck.J 
Valsch: Twee lijntjes. 

13. 
Echt : De linkerbovenhoek van het middenstuk is rond. 
Valsch: Vierkant en scherp. 

14. 
Echt: De onderkant van het middenstuk sluit niet nan de hor i - | 

zontale afscheidingslijn. 
Valsch: Sluit wel aan. 

15. 
Echt: De verticale lijnen in den linkerbovenhoek zijn onduidej 

lijk en onregelmatig. 
Valsch: Zeer duidelijk en regelmatig. 

16. 
Echt: De linker buitenrand van de vlag is één dikke golvend^ 

lijn. 
Valsch: Twee golvende lijnen. 

17. 
Echt: De onderkant van het anker is zeer onduidelijk. 
Valsch: Onderkant zeer scherp en loopt in een punt uit. 
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18. 
Echt: De omranding om het anker is aan de onderzijde zeer 

onregelmatig en onduidelijk. 
Valsch: De omranding is zeer duidelijk. 

19. 
Echt: De afscheiding tusschen de tweede en derde vlag, rechts, 

is door één dikke golvende lijn aangegeven. 
Valsch: De afscheiding bestaat uit twee dunne golvende lijnen. 

20. 
Echt: De laatste afscheidingslijn, aan de uiterste rechter vlag 

)estaat uit één dikke golvende lijn. 
Valsch Twee golvende lijnen. 

21 . 
Echt: Onder het woord „MAGT", loopt de vlaggestok rechts 

iet door tot aan het lint. 
Valsch: Loopt deze wel door. 

22. 
Echt: De rechter beneden vlaggestok bestaat uit slechts een 

nregelmatige lijn. 
Valsch: Twee regelmatige lijnen. 

23. 
Echt: Het uiteinde van het lint, rechts, bestaat uit twee on-

ïgelmatige stukken. 
Valsch: Twee zeer keurig geteekende uiteinden. 

24. 
Echt: Het rechter lint aan de linkerzijde bestaat uit onregel-
atige lijntjes en streepjes. 
Valsch: Keurig geteekende lijnen. 

25. 
Echt: De disselboom van den wagen bestaat uit een lijn. 
Valsch: Twee dunne lijntjes. 

26. 
Echt: De „ D " van „Eendragt" raakt de bovenlijn van het lint. 
Valsch: Deze letter is geheel vrij. 

27. 

IEcht: A en T van het woord „Magt" raken den onderrand 
n het lint. 

. . . . . . . . 

ZAFR.REPUBLIEK ^iv. 

\a. 'f-
DV.B.'St. 

Alvorens te eindigen moet ik nog op het volgende de aandacht 
vestigen: 

1. Door slechten druk komt het dikwijls voor, dat het een en 
ander, hierboven aangehaald, niet altijd duidelijk is; doch dan zal 
steeds een van alle zichtbaar zijn. 

2. De afwijkingen hierboven genoemd zijn die, welke van de 
vervalschingen van Otto afkomstig zijn. Vervalschingen uit andere 
bronnen zullen andere kenteekenen dragen. Men vergete echter 
niet, dat de echte steeds dezelfde kenteekenen dragen. 

De vervalschingen zijn in het algemeen veel keuriger en netter 
uitgevoerd dan de echte zegels. Als voorbeeld hiervan behoeft 
men slechts te letten op de spreuk „EENDRAGT MAAKT 
MAGT". 

De verticale, horizontale en diagonale lijnen in het schild zijn 
keurig afgewerkt. Zoo kan ik nog noemen den boer met het 
geweer, den liggenden leeuw, den trekwagen, enz. 

Noot der redactie. 
Het vorenstaande is de eenigszins verkorte lezing, gehouden 

door wijlen Leon de Raay, op den Philatelistendag in September 
1936. Men zou haar den zwanenzang kunnen noemen van dezen 
zeer gezienen philatelist. 

Dr. W. Bölian zij dank gebracht voor het nateekenen der foto's, 
waarvan de heer De Raay zich bij deze lezing bediende, doch die 
niet geschikt bleken voor het vervaardigen van cliché's. 

DE LUCHTPOST OP DE CANARISCHE 
EILANDEN 

door B. C. M. VAN DER H O O P . 

Hieronder volgen eenige verbeteringen en aanvullingen op het 
desbetreffend artikel in het Maandblad van 16 Februari j . l . , 
blz. 33 e. V. 

In de commissie tot het vervaardigen der opdrukken werd géén 
vertegenwoordiger voor de Luft Hansa opgenomen. 

Van de pts. 0,50 op 1 centimo der Ie uitgifte werden de na
volgende aantallen gedrukt. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



76 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

Normaal 1980 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dubbele opdruk  10 
c. „13" in plaats van 18 Julio en „ 3 " groot van 1936 400 
d. „6" in 1936 groot 400 
e. „L" van Julio groot 400 
f. „ I " van Julio groot en „ I " van Habilitado groot 400 
g. „V" van Viva defect aan den eersten haal 400 

Pts. 0,80 op 
Normaal 
a. verschoven opdruk 
b. zonder datum 
c. t.m. g. elk 1000 

2 centimos bruin (Ie uitgifte). 
4000 

4945 
10 
45 

5000 

10000 
Pts. 1,25 op 5 centimos bruin (Ie uitgifte). 

Normaal 1990 
a. t.m. e. elk 400 2000 
d. verschoven opdruk 10 

4000 
50 ets. op 1 centimo groen (2e uitgifte). 

Normaal 5960 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dubbele opdruk 10 
c. verschoven opdruk (10 zegels verschoven en 10 gedeel

telijk dubbele opdruk) 20 

■«;~1i,'>äÄ<««.55Ä~j.'?5:ir̂ Ä, 6000 
80 ets. op 2 centimos "brum (2e uitgifte). 

Normaal 19980 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dubbele opdruk ■ 10 

20000 
Pts. 1,25 op 5 centimos bruin „El Cid". 

Normaal 19990 
a. kopstaande opdruk 10 

l I , 20000 
50 ets. op 2 centimos oranjebruin (7e uitgifte). 

Normaal 14980 
a. kopstaande opdruk 10 
b. dubbele opdruk 10 

50 ets. 
Normaal 
a. dubbele opdruk 
b. idem variant 

op 5 centimos blauw (8e uitg fte). 
15000 

19970 
20 
10 

20000 
Verder zijn sindsdien uitgegeven: 
Tiende emissie, 29 en 30 October en 2 November 1937. Opdruk 

„ C O R R E O AEREO CANARIAS". 
50 Cts. op 5 centimos bruin (El Cid), opdruk groen. 

Normaal 9980 
opdruk geel 20 

10000 
80 Cts. op 10 centimos groen (El Cid), opdruk oranje. 

Normaal 19970 
a. zonder CANARIAS 20 
b. groene opdruk 10 

20000 
Pts. 1,25 op 2 centimos bruin, opdruk groen. 

Normaal 7900 
Idem licht bruin 6200 
Idem zonder naam van drukker 900 

15000 

Elfde uitgifte, 23 December 1937. Opdruk „CANARIAS 
CORREO AEREO". 

50 Cts. op 1 centimo licht groen, opdruk rood. 
Normaal 17000 

80 Cts. op 2 centimos bruin, opdruk blauw. 
Normaal 25000 

Pts. 1,25 op 10 centimos groen (El Cid), opdruk violet. 
Normaal 24940 
a. kopstaande opdruk 60 

25000 
Plus 2,50 op 50 centimos blauw (Isabel la Catolica), 

opdruk groen. 
Normaal 3000 

Plus 2,30 op 60 centimos oranjegeel (Isabel la Catolica), 
opdruk groen. 

Normaal 3000 
Plus 5 Cts. op 1 peseta blauw (Isabel la Catolica), 

opdruk bruin. 
Normaal 2850 
a. met extra streep onder kruis 150 

3000 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN DECEMBER 1937, JANUARI EN FEBRUARI 1938 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 
Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
C : Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
IB.J. : Illustriertes Briefmarken Journal . 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: The Philatelic Journal of Great Britain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
3.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.rH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Die Briefmarke als Kunstwerk. P. jrg. 44, 1937, 229. 
Grundbegriffe der Philatelie. PMRK. 1937, 288, 308; 1938, 8, 3 
Italien ehrt den Kaiser Augustus und sein Werk. I.B.J. jrg. 6 

1937, 422. 
Postage Stamps commemorating Scientists and Scientif 

Achievements. PH.J.G.B. vol. XLVIII, 1938, 18. 
Printed Postage Stamps by Line Engraving. A.PH. vol. 51, 193 

222. 

Argentinië. 
The Imperforate Series of 1867, Argentine Republic. L.Pl 

vol. XLVII, 1938, 30. 

Australië. 
Commemorative Issues of the Australian Commonwealth. A.PJ 

voh 51, 1937, 231. 

Beieren. 
Die Bayerischen EisenbahnDienstmarken mit eingelochtem 

PMRK. 1938, 3. 
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België. 
Les Bureaux Ambulants de Belgique. PH.B. jrg. 17, 1937, 224. 
Contribution a 1'étude des précurseurs. PH.B. jrg. 17, 1937, 217; 

jrg. 18, 1938, 53. 
L'Emission a l'effigie de 1865-1866. PH.B. jrg. 17, 1937, 212; 

jrg. 18, 1938, 11, 42. 
Belgique. L'Emission de 1884. PH.B. jrg. 17, 1937, 209. 
Belgique. Les Emissions de 1884 a 1893. PH.B. jrg. 18, 1938, 

6, 37. 
Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 17, 

1937, 220; jrg. 18, 1938, 15, 46. 
Duitschland. 

Die Verwendung der Germania Briefmarken im Weltkriegs-
gebiet. P. jrg. 45, 1938, 30. 

Egypte. 
Egypt: Second Issue - 1867. L.PH. vol. XLVII, 1938, 4, 43. 

Fiji. 
The Potage Stamps of Fiji, 1878-1902. L.PH. vol. XLVL 1937, 

310; vol XLVn, 1938, 17, 38. 
Finland. 

Finland. G.S.M. vol. XI, 1938, 84. 
Frankrijk. 

La correspondance pendant la Grande Guerre avec les Pays 
envahis. E.T. jrg. 51, 1937, 1335. 

The Early Postmarks of France. PH.J.G.B. vol. XLVÜ, 1937, 223. 
Etude sur la première emission dite générale des colonies fran-

faises. E.T. jrg. 52, 1938, 63, 139, 191. 
Gilbert en Ellice eilanden. 

Sidelights on the Gilbert and Ellice Islands Colony. G.S.M. 
vol. XI, 1938, 63. 

Groot-Britannië. 
Great Britain. III. The Surface-printed issues. G.S.M. vol. XI, 

1938, 89. 
Hongarije. 

Die Aufdruckprovisorien Ungarns von 1931. PMRK. 1938, 10. 
Iran. 

Iran, 1881-1906. S.B.Z. jrg. 50, 1937, 273. 
Iraq. 

Iraq Provisionals. S.C. vol. XLIX, 1937, 361, 411, 712, 744. 
Mandsjoekwo. 

Mandschutikuo. P. jrg. 44, 1937, 234; jrg. 45, 1938, 2. 
Mexico. 

Mexico, 1868 Issue. L.PH. vol. XLVI, 1937, 301. 
Mexico. The Plates of the Eagle Type 1864-66. G.S.M. vol. XL 

1938, 68. 
Noorwegen. 

Die Marken von Norwegen. PMRK. 1938, 24. 
Oostenrijk. 

Die Plattennummern der Tiefdruckmarken von Oesterreich. 
PMRK. 1938, 5. 

Oostenrijk-Hongarije. 
Oesterr-ungar. Feldpost, waagrechter Aufdruck Serbien. PMRK. 

1938, 45. 
Zur Typenfrage der Oesterreich-Ausgabe 1850. PMRK. 1937, 283. 
Die Zeitungsmarke der Ausgabe 1867 von Oesterreich und 

Ungarn. PMRK. 1937, 309, 1938, 23. 
Oranje-Vrijstaat. 

Stamps of the Orange Free State. A.PH. vol. 51, 1937, 247. 
Perzië. , J ] 

Persia. L.PH. vol. XLVI, 1937, 306. 
Polen. 

Port Gdansk. P. jrg. 44, 1937, 237. 
Rhodesia. 

The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post
marks. L.PH. vol. XLVI, 1937, 294; vol. XLVII, 1938, 9, 34 

Saargebied. 
Etudes sur les Timbres-poste de la Sarre (1920-1935). E.T. jrg. 

51, 1937, 1395; jrg. 52, 1938, 4, 70, 197. 
Spanje. 

Espana Arriba ! (Civil War Issues). PH.J.G.B. vol. XLVII, 1937, 
239; vol. XLVin , 1938, 23. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1937, 287; 

1938, 35. 
Venezuela. 

Sur les premières emissions du Venezuela. PH.B. jrg. 18, 1938, 1. 
Victoria. 

Victoria. Ham's second setting of the 2d. of 1850. L.PH. vol. 
XLVII, 1938, 1. 

IJsland. 
Ship and Foreign Postmarks on Stamps of Iceland. G.S.M. voL 

XL 1938, 94. 
Zuid-Australië. 

The „Long" Stamps of South-Australia 1902-12. PH.J.G.B. vol. 
XLVn, 1937, 226; vol. XLVIH, 1938, 8. 

Zweden. 
Die Wasserzeichen-Stellungen der schwedischen Marken ab 1891. 

P. jrg. 45, 1938, 6. 

IETS OVER DE POSTERIJEN TE GRONINGEN 
TIJDENS DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE 

NEDERLANDEN (TOT 1795) 
door B. W. VAN DER SCHANS. 

Als we iets over de posterijen willen mededeelen, dan kunnen 
we niet verder teruggaan dan tot het begin der 17e eeuw, wat 
betreft de feiten. Dit wil volstrekt niet zeggen, dat er vóór dien 
tijd geen brieven werden geschreven en verzonden; dit spreekt 
toch voor zichzelf. 

Van personen, die zich belastten met het overbrengen van 
brieven en pakketten hoort men echter niet; althans niet ten be
hoeve van bijzondere personen. Had men evenwel het een of ander 
aan iemand in een andere plaats mede te deelen, dan moest men 
gebruik maken van een persoon, die toevallig die richting uit
ging, of een bode huren. 

Voor regeeringscoUeges en ambtenaren was het een ander geval. 
Deze hadden boden in vasten dienst, die niet alleen belast waren 
met den dienst in de vergaderingen, maar ook boodschappen en 
brieven naar andere plaatsen moesten brengen. 

Zoo was er in 1566 een stadsbode in Groningen, die in Lübeck 
opgehouden werd, daar de Raad hem er te lang liet wachten op 
antwoord van een schrijven van Burgemeesteren en Raad te 
Groningen. In 1589 schrijft Verdugo over een stadsbode, dien hij 
in Keulen aantrof. 

Ook voor militaire doeleinden liet zich zeer vroeg de behoefte 
gevoelen om spoedig berichten over te brengen. Zoo b.v. in 1573; 
in dat jaar heeft men herhaalde klachten van de ingezetenen van 
de Ommelanden, om stadspaarden gereed te houden. 

Het valt natuurlijk op, dat de regeeringscoUeges eerder de be
hoefte gevoelden om met personen, die elders woonden, in aan
raking te komen, vooral door de betrekkelijke afzondering waarin 
elke stad in dien tijd verkeerde. Een uitzondering hierop maken 
natuurlijk de handelsrelaties, die reeds vroeg in Groningen waren 
gevestigd. Het is dan ook niet te verwonderen, dat het eerste 
bericht omtrent de handelsbetrekkingen gaat over „der Coop-
luiden bode". Het is evenmin vreemd, dat deze bode de gemeen
schap onderhoudt tusschen Groningen en Amsterdam, de vader-
landsche koopstad bij uitnemendheid. 

In 1609 werden door het stadsbestuur eenige bepalingen voor 
dien bode vastgesteld, n.1. dat hij buiten vrachtgoederen ook mis
sives, brieven en geld mocht meenemen. Hij mocht niet anders 
dan op Amsterdam reizen en niet b.v. tevens op Brussel of Ant
werpen, tenzij hij toestemming had van Burgemeesteren en Raad 
Hij moest verder een borgtocht van 500 gulden stellen om zijn 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



78 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

verplichtingen goed na te komen en bovendien een eed afleggen 
Voor ons, die eiken dag eenige malen post ontvangen, zal het 
vreemd klinken, dat die bode éénmaal per week naar Amsterdam 
ging en de volgende week terugkeerde. Evenwel was dit een groote 
vooruitgang, daar er vroeger in het geheel geen vast verkeei 
bestond. 

In 1628 werden nadere voorschriften gegeven en de bestaande 
tevens uitgebreid Van toen af vertrok de bode éénmaal per week 
uit elke stad, 's zomers per wagen en 's winters per schip. 

Waarschijnlijk liep de weg 's zomer ook over Friesland, mis
schien tot aan de Lemmer. Vrijdagsavonds vertrok de bode van 
Groningen en Amsterdam De bode van 1609 was het hoofd van 
den dienst tusschen beide plaatsen. 

's Maandagsavonds daaraanvolgend werden de brieven bezorgd, 
die voor regeeringspersonen, zoowel in die hoedanigheid als parti
culier, het eerst De brieven konden ook worden afgehaald, maar 
niet nagestuurd als de bode reeds vertrokken was. Deze moesten 
dan tot de volgende post blijven liggen, een belangrijke uitbreiding 
dus, vergeleken bij 1609 

Door de „reductie" ^) van de stad Groningen en het opnemen 
van de Provincie van Stad en Lande in de Unie, breidde het 
officieele verkeer zich zeer uit. Vooral, daar de afgevaardigden 
voortdurend m betrekking moesten blijven met hun committenten, 
en indien de Staten-Generaal niet waren vergaderd, was het voor 
de Staten van belang, te weten wat in Den Haag, het middel
punt van de betrekkingen der Republiek, omging Zoo waren er 
in de eerste helft der 17e eeuw voor het onderhouden van die 
betrekkingen en het overbrengen der brieven en berichten 4 vaste 
boden. 

Het loon in dien tijd bedroeg van Groningen naar Assen 3 gulden, 
van Groningen naar Middelburg 60 gulden Natuurlijk uitsluitend 
voor het vervoer van de officieele stukken voor de Stad en Omme
landen en zooals vanzelf spreekt, ook voor de beeren die in de 
regeermgscoUeges zaten. 

)̂ 1594. In dit jaar werd Groningen genomen door Maurits 
(1585-1625). De stad gaf zich over bij het „Tractaat van Reductie", 
d 1. terugbrenging tot de Unie. De stad had de Unie nooit onder
teekend, maar „Reductie" maakte den overgang gemakkelijker. 
De voorwaarden waren. 1. Stad en Ommeland zouden één gewest 
vormen, 2 ze moesten (met Drente) Willem Lodewijk (1584-1620) 
als stadhouder erkennen, 3. ze moesten weer lid worden van de 
Unie, 4 de Calvinistische godsdienst zou de heerschende zijn. 

NATIONALE PROPAGANDA-TENTOONSTELLING TE 
BREDA OP 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

Onder verwijzing nair het artikel in het Maandblad van Maart 
j 1. onder de rubriek „Tentoonstellingen", doet de commissie nog
maals een beroep op de medewerking van alle aangesloten ver
zamelaars. 

Velen hebben een of ander mooi object, hetwelk voor inzen
ding zeer zeker in aanmerking komt De voorwaarden zijn boven
dien zoo gunstig, dat het voor niemand een bezwaar is in te 
schrijven Geeft dus blijk van uw belangstelling, zoodat de ten
toonstelling in alle opzichten zal slagen Vraagt nog heden een 
inschrijvingsbiljet aan, doch laat het niet alleen bij het aanvragen 
blijven. Vult het onmiddellijk in en doet het toekomen aan den 
secretaris der tentoonstellingscommissie Dit geldt eveneens voor 
diegenen, die reeds m het bezit zijn van een inschrijvingsbiljet. 
Wanneer ook zij allen opgeven, hoeveel ruimte wordt gewenscht, 
wordt de taak der commissie ten zeerste verlicht. 2ij kan dan 
reeds een globaal overzicht nemen van de in de verschillende 
klassen onder te brengen objecten en de tot op heden benoodigde 
oppervlakte 

Stelt dus daarom niet uit tot morgen, wat gij heden doen kunt. 
Namens de Tentoonstellingscommissie: 

J. MOLENAAR, secretaris, 
Resedastraat 4, Breda. 

TENTOONSTELLING TE MAASTRICHT. 
In de Redoute-zalen te Maastricht zal tijdens de postzegelten

toonstelling van de Philatelistenvereenigmg „Zuid-LimLurg" op 
23 en 24 April a s. een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd 

JEUGD-POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
ROOSENDAAL. 

Het actieve bestuur van de Jeugd-Postzegelvereeniging „Roo
sendaal" onder leiding van den heer H. P. Gremmen, organiseerde 
op Zondag 27 Maart j 1. wederom een tentoonstelling voor haar 
leden Een twaalftal inzendingen was in de bovenzaal van den 
Katholieken Kring geëxposeerd Als juryleden traden op de beeren 
J. C. Cramerus, dr Gommers, J Soutendam en Ch Hekkmg, alle 
betuursleden van de Postzegelvereeniging „Breda". 

De eerste prijs werd toegekend aan H Wouters, maar ook de 
overige 11 inzenders kregen een mooien prijs m postzegels. Den 
prijs voor den besten luchtpostbrief verwierf H. Verhaak. 

Eenige oudere verzamelaars hadden ter opluistering geëxposeerd 
De inzending Nederland 1852 van de beeren Potma en Hertoghs 
trok in het bijzonder de aandacht wegens de prachtige kwaliteit 
der rand- en kabinetstukken Ook de inzending Luxemburg, buiten 
mededinging, van het jeugdige bestuurslid Goderie verdient ver
meld te worden Alle prijzen waren door belangstellenden be
schikbaar gesteld De tentoonstelling werd druk bezocht 

Hulde aan deze voortvarende jongelui, die als zelfstandige 
jeugdvereeniging zooveel initiatief ontwikkelen 

T\oeMtvktn, ^^ 
Tydsdiriftcn, 
Catalogi, en̂ . 

JAARVERSLAG OVER 1937 DER STICHTING 
„HET NEDERLANDSCH POSTMUSEUM". 

Het IS een goede gedachte geweest van het bestuur van ge
noemde Stichting met een uitvoerig, prettig lezend jaarverslag uit 
te komen, waarm het wel en wee over het afgeloopen jaai in 
ruimeren kring bekend wordt gemaakt Zulks houdt de algemeene 
belangstelling gaande, wat voor een museum een aangelegenheid 
IS van groot gewicht. 

Dat deze belangstelling, waarm allereerst de P T T -ambtenaren 
en de postzegelverzamelaars zich dienen te verheugen, groeiende 
IS, blijkt reeds uit het aantal betalende bezoekers 454 tegen 241 
in 1936. 

Het jaarverslag geeft voorts een uitvoerige opsomming van de 
in 1937 verrichte werkzaamheden, de aanwinsten, welke het 
museum mocht boeken en . de toekomstwenschen, meer in 
het bijzonder wat de huisvesting betreft Mogen deze spoedig in 
vervulling gaan, waardoor ons land de beschikking krijgt over 
een Postmuseum, dat een vergelijking met buiteulandsche glansrijk 
kan doorstaan. v. B. 

PRIJSLIJST MANUSKOWSKL 
In de welbekende keurige uitvoering verscheen onlangs de 

nieuwe prijslijst dezer firma voor Nederland en Kolomen, geheel 
compleet met tandingen en typen Deze lijst mag zeker eenig 
in haar soort genoemd worden. De cliche's zijn n 1, om het 
boekje geschikt te maken voor toezending naar de U S A , alle 
doorgestreept, in de U S A mogen anders afbeeldingen van post
zegels niet worden ingevoerd De druk is zeer duidelijk en ook 
de cliché's komen zeer goed uit. De afbeelding der tanding is, 
waar eenigszins mogelijk, bij de serie afgedrukt De weldadigheids-
zegels zijn in afwijking met vroegere uitgaven alle los geprijsd,! 
hetgeen door de verzamelaars wel zeer op prijs zal worden gesteld.! 
Door bijvoeging van letters is men erin geslaagd ,de diverse tan
dingen te prijzen met behoud van de Yvert-nummers T o t de 
laatste zegels is alles aanwezig. Naast de reeds bestaande 
prijslijsten neemt deze zeer zeker wel een bijzondere plaats in 
en draagt een geheel eigen cachet Het geheel is gestoken in een 
net gedrukten omslag Het formaat is zoo, dat het gemakkelijk in 
den zak kan worden gedragen Wij kunnen onze lezers deze lijsd 
dan ook ten zeerste aanbevelen Voor het verdere verwijzen wi l 
naar de annonce dezer firma in dit nummer 
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MR. J O H . ENSCHEDE OVERLEDEN. 
Na een langdurige ziekte is op 7 dezer te Heemstede in den 

ouderdom van 59 jaar overleden mr Joh Enschede, mededirecteur 
der N V Grafische Inrichting Joh Enschede en 2n te Haarlem 

De overledene heeft in het bijzonder zijn aandacht besteed aan 
het drukken van geldswaardige papieren en hij ondernam daartoe 
verschillende studiereizen De lettergieterij en de clichéfabriek van 
het Haarlemsche bedrijf stonden onder zijn directe leiding Weten
schappelijke instellingen, zooals de Sterrenwacht te Leiden en de 
HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem hadden 
zijn bijzondere belangstelling en door het geven van subsidies heeft 
hij de verschijning van eenige publicaties dezer instellingen moge-
ijk gemaakt 

De begrafenis geschiedde op de Algemeene Begraafplaats te 
rieemstede op 9 April j 1 

EEN MILLIOEN POSTZEGELS EN EEN MISLEIDEND 
SPROOKJE > 

In het vorige Maandblad komt het stuk voor met bovenstaande 
itel, overgenomen uit het Handelsblad 

In ons orgaan is alleen gewaarschuwd voor het sprookje „gratis 
'erpleging voor 1 millioen zegels" Elke verzamelaar zal begrijpen 
lat dit in zijn algemeenheid onjuist moet zijn en geheel afhangt 
'an de soort en kwaliteit der zegels 

Waar uit door mij ontvangen brieven blijkt dat dit Handelsblad 
rtikel tot een verkeerde conclusie aanleiding geeft, n 1 dat post
egels verzamelen voor de t b c -bestrijding in het geheel geen zin 
eeft, ben ik zoo vrij er hier even op te wijzen, dat dit geenszins 
et geval is 

Het vorige jaar nog was de opbrengst der zegels voor het 
Zonnestraal"-verpleegfonds ruim ƒ 400,—, een bedrag, voldoende 
m 1 patient enkele maanden geheel gratis te verplegen Wij wek
en dan ook gaarne iedereen op om de in zijn bezit komende zegels 
orgvuldig te bewaren en deze bij grootere partijen tegelijk (porto 
osten-besparing) op te zenden aan de inzamelende adressen, o a 
Zonnestraal" 

Ook hierin vormen vele kleintjes een groote en wij zouden de 
ikomsten uit dit hoofd niet gaarne missen 
Ten slotte zullen de verzamelaars die dit lezen er belang in 

ellen te vernemen dat de m het Handelsblad genoemde prijs van 
0,75 per kilo niet overeenkomt met onze ervaring, daar door 
Zonnestraal" tot nu toe voor de door ons verkochte zegels 
;egarandeerd ongesorteerd) ƒ 1,35 a ƒ 1,50 per kilo werd ver 
regen 

DE BFDRIJFS-DIRFCTEUR VAN „ZONNESTRAAL" 

NIEUWE POSTTARIEVEN IN OOSTENRIJK. 
In verband met de jongste gebeurtenissen, die in Oostenrijk 
aats grepen, zijn met ingang van 4 April j 1 de internationale 
)sttarieven in dit land gelijk gesteld aan de in Duitschland 
Idende 
De frankeering der stukken kan zoowel met Oostenrijksche als 
et Duitsche postzegels geschieden Voor de berekening van de 
larde der postzegels is 1 rpf gelijk aan 13^ groschen 
Het tarief der brieven uit Oostenrijk bedraagt t m 20 gram 

rpf of 38 groschen, voor elk volgend gewicht van 20 gram 
rpf of 23 groschen 

Briefkaarten 15 rpf of 23 groschen 

^ E E PLATEN BIJ DE 60 HELLER VAN OOSTENRIJK 
UITGIFTE 1908. 

Onder dit hoofd meldden wij in het Januari-nummer het resul 
,t van eenige metingen, verricht door een lezer bij genoemd 
;el 
,Die Postmarke" schrijft naar aanleiding dezer bevindingen, dat 
!e berusten op de bij volgens het diepdruk-procedé vervaardigde 
;els, mm of meerder sterke samentrekking van het papier, dat 
den druk bevochtigd wordt 

Ook kunnen de verschillen ontstaan door afwisselende hoeveel
heden kleurstoffen en het slijten der platen 

Deze afwijkingen zijn reeds lang bekend als druk-, dus niet als 
plaatverschillen Zij worden door de speciaal verzamelaars van 
Oostenrijk dan ook beschouwd als onbeteekenende druk-
afwijkingen 

ALLE RECORDS DOOR DE LONDENSCHE BEURS 
GEBROKEN. 

Een mededeeling aan de pers is rondgezonden, dat, toen het 
comité voor de Internationale Postzegelhandelarenbeurs te Londen 
op 3 Maart j 1 bijeenkwam, om de toewijzing van stands voor 
de bijeenkomst van 1938 te overwegen — welke zal plaats hebben 
in het „Holborn Restaurant" op 16, 17 en 18 Mei as — werd 
geconstateerd, dat de voorloopige publicatie zoo'n succes heeft 
gehad, dat meer dan 100 aanvragen waren binnengekomen voor 
97 stands, hetwelk het maximum aantal is dat de hall bevatten 
kan Alle stands zijn derhalve nu verhuurd en op verdere aan
vragen kan niet meer worden ingegaan 

Wanneer dezelfde toeloop voor toegangskaarten verwacht kan 
worden, zal de Londensche Beurs van 1938 inderdaad een record 
betetkenen, en aan al degenen, aan wie stands zijn toegewezen, is 
in hun eigen belang verzocht, hun stand op de Beurs in al hun 
advertenties te vermelden 

Bezoekers wordt aangeraden hun hotel vroegtijdig te doen 
reserveeren 

Men leze verder de advertentie in dit nummer 

DE 7 KREUZER BEIEREN DER UITGIFTE 1870 
OOK ÜNGETAND GEVONDEN. 

Het 111 Briefmarken Journal van 5 Februari j 1 meldt een 
belangrijke ontdekking en wel de 7 kreuzer blauw der uitgifte 1870 
o n g e t a n d 

Zooals bekend, werd deze serie gedrukt op papier met het 
watermerk gekruiste lijnen, waarbij twee types voorkomen de dia
gonaal meet 14, bij het tweede type 17 mm 

BIJ het drukken dezer getande zegels werd voor het eerst 
papier met een watermerk benut, in tegenstelling tot de vorige 
uitgifte, welke ongetand werd uitgegeven en op papier, voorzien 
van een zijden draad 

In den loop der jaren zijn evenwel reeds ongetande exemplaren 
der uitgifte 1870 bekend geworden, dus met het watermerk ge
kruiste lijnen, en wel 1 kreuzer groen, 3 rose en 6 geelbruin 
Deze staan in het handboek van Kohl vermeld 

Thans IS, zooals gezegd, de 7 kreuzer blauw gevonden, ongetand 
en met meergenoemd watermerk Het zegel is door de keurings
commissie der „Fachgruppe Briefmarken" in Beieren als ontwijfel
baar echt erkend Het draagt den poststempel Simbach a Inn 

Dat dit exemplaar zoo lang onbekend bleef, is daaraan te 
wijten, dat het op de achterzijde voorzien was van papierresten, 
de eigenaar dacht niet anders dan te doen te hebben met een 
ongetand exemplaar der uitgifte 1867-1868 (met zijden draad) 
Na het reinigen van het zegel werd het watermerk zichtbaar 

Het vermoeden ligt dus voor de hand, dat te Simbach een 
geheel vel (60 stuks) van deze afwijking voorhanden is geweest 

OVER 1937, OUD EN NIEUW, BLOKKEN EN PATATTEN. 
In „Philatelisme" van Januari j 1 troffen wij onderstaande ont

boezeming aan, die wij onzen lezers niet meenen te mogen ont
houden 

In dit eerste nummer van „Philatelisme", dat m het nieuwe jaar 
1938 het licht ziet, wenschen wij vooreerst al onze vrienden, en 
alle lezers van deze bijdragen een Gelukkig Nieuwjaar — en een 
voordeelig jaar 1938, in hetwelk zij, naar wij hopen, hunne phila-
telieke - en niet-philatelieke zaken zullen zien groeien en bloeien, 
en in het bijzonder hunne verzamelingen zich zullen vermeerderen 
met vele schoone zegels — in het bijzonder klassieke en dergelijke 

Het past bij dezen een terugblik te slaan op het jaar, dat zijn 
matten heeft opgerold En als we aan een jaartal een bepaald 
kenwoord zouden mogen hechten, dan zouden we willen zeggen 
1937 het jaar van het blok 

Het blok ' Welk een stroomen inkt, schrijfinkt, machmelintinkt, 
drukinkt en wat al inkt meer heeft het blok met doen vloeien — 
enkel al de briefwisseling daarover moet aan de post een schoon 
inkomst hebben bezorgd Het blok ' Welk een felle hartstochten, 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATEI IE 

pro en contra, heeft dit wel, dat, laten we het eerlijk zeggen, 
wel interessant was, maar met philatelie, dat wil zeggen de kennis 
van het zegel en al wat daarmede samenhangt, toch niets had 
uit te staan, met doen oplaaien Het blok — eerst aanzien voor 
wat het was, een tentoonstellingshermnering, met problematieke 
frankeerings en philatelistische waarde (waarvoor was, om nu 
maar een voorbeeld te noemen, in het jaar 1930, toen Antwerpen 
verscheen, een zegel van b fr 4,— noodig ' ) , tot in de tweede 
helft 1936, de Groote Speculatie zich erop wierp, en m enkele 
maanden het zooeven genoemde „blok Antwerpen" dat we jaren 
lang voor 9 ä 10 frankskens verhandeld hadden (ik zelf heb er 
nog gekocht aan acht frank) zagen opspringen tot bij de honderd 
frank 

In deze koorts kwamen de Borgerhout- en Charleroi blokken 
ter wereld We zien nog de eersten in onze handen Een handelaar, 
neen, niet m Antwerpen, daai zijn ze uitgeslapener, doch in eene 
niet ver verwijderde grootstad, verkocht al zijn „Borgerhouten" 
aan een collega voor b fr 3,— — en was content — immers, in 
welk artikel maakt men in enkele dagen slapend vijftig ten honderd 

t — kom daar m?ir eens om op de Beurs ' Wij zelf ver
kochten onze Charleroi's en Borgerhouten dooreen voor b fr 
15,— — en waren nog contenter — al hebben we dan later weer 
voor b fr 27,— ingekocht 

Jammer dat er onder onze zegelhandelaren geen litterair-aan
gelegde schrijvers van memoires zijn, ze zouden over eenige jaren 
een schoon dagboek kunnen publiceeren over het eerste half jaar 
1937 Hoe het blok, Llok, blok en nog eens blok was wat de 
post bracht en de telefoon belde, van ,,vondsten", vergeten in 
classeurs, van velletjes, die heelemaal geen blok waren, maar die 
met wat goeden wil op een blok leken, van blokken van Japan, 
Luxemburg, Zwitserland, Denemarken, Griekenland, en van wat 
allemaal n et, van schoone veelkleurige auto's die voor bescheiden 
deuren stopten, met de vraa^,, of er soms ook niet een philatelist 
woonde, die mogelijk een paar blokken over had — van in zak 
en assche zittende organ Saroten van philatelieke manifestaties — 
groote en kleine en heele kleine, omdat ze „geen blok kregen", — 
en omda ze er geen kregen er een maakten een zegel, een blaadje 
papier met een schoonen of ook wel eens een leelijken tekst, 
een stempel erop — hokus pokus pilatus pas — er was alweer 
een blok geboren — van blokken waarvan tevoren nooit een 
mensch gedroomd had, annonceerde zoo bijvoorbeeld niet een 
vindingrijk genie, helaas niet in ons dierbaar vaderland, doch in 
een naburige staat, blokken van Helgoland, uit de goede jaren 
1880 en daaromtren t ' 

Het was een schoone tijd Namen weerklonken door de maga
zijnen der postzegelhandelaren die in den mond smaakten als 
truffes fourrees, en luidden als symphomeen, ofwel als namen van 
schoone vrouwen Daposta en Siteb, Jipex, Naba, Bratislava e n . 
Dudelange De schoonste der schoone, het blok der blokken 
ging echter komen, in alle windstreken zag men ernaar uit, reeds 
m n n d e n \ oor de geboorte als naar eene langgewenschte prinses, 
het zou heeten Ysaye 

Fn toen is het geleurd, op een heel schoonen dag, dat de wind 
omsloeg Toevallig weten we dag en bijkans uur, dat het getij 
keerde maar we mogen ook met weer al te veel uit de keuken 
< lappen Wat er gebeurd is, weten we allemaal Neen, we trappen 
met naar gewonde en zieke leeuwen, we geven dan ook geen 
cijfers en geen bijzonderheden 

En zoo liggen nu al onze goede beste brave blokken in de 
patatten Daar tusschen deze nuttige groenten liggen ze goed, 
want ze liggen er met alleen Er liggen daar bijvoorbeeld Monaco's 
— wie herinnert zich nog, üat de bekende „casquette" nr 54 bij 
Yvert fr 100,— genoteerd was, en voor fr 75,— verhandeld w r d , 
met de rest van de serie in verhouding ' Er moeten in dien tijd 
wilde scenes zijn geweest op de lokale postzegelbeurzen aan de 
R.viera, voornamelijk bezocht door hotelportiers en piccolo's, 
d e m deze volstrekt niet Z"ldzame zegel speculeerden, hoewel ze 
\oo r 't overige geen zegel van Tasmanie uit een van Azerbaidjan 
konden onderscheiden Nu staat het casquetje fr 20,— en er zqn 
er heel wat aan de helft te koop Dan, wie weet er nog een 
jaar of 9 a 10 geleden, de wilde hausse in Malta ' Ai, ai, op de 
Brusselsche veilingen gold voor dit land geen enkele catalogus 
meer, men bood tegen elkaar op tot ver boven Yvert noteering 
En heel wat goede ponden werden er omgezet in nu zeer moeilijk 
verkoopbare Maltaponden Enfin, op Malta weten ze van 
patatten En er liggen er meer, terwijl er tusschen die patatten 
nog verschillende goede plaatsjes open zijn 

Neen, nogmaals, we trappen niet naar gewonde leeuwen, al hopen 
we dat ze toch maar liever heelemaal dood gaan Want laten we 
het vierkant zeggen de wilde speculatie in blokken (of welk 
ander ook) kan nooit goed doen aan de philatelie Postzegels zijt. 
het nu eenmaal met, wat voor mooie geboortebewijzen men et 
ook bij geven moge, en zij zogen het geld weg van het ware zegel, 
dat geld, dat er nu eenmaal (helaas) met onbeperkt is 

Er komen nog meer blokken Och, waarom niet Niet iedereen 
IS ineens genezen En wat ons betreft, we denken aan dien tijc 
terug met een zekeren weemoed — al wenschen we dien tijc 
dan niet terug Want laten we oprecht zijn — en als we dat nv 
eens allemaal zijn, dan zeggen we, dat we allemaal, groot en klein 
rijk en arm, verzamelaar of handelaar, in 1937 aan het blok eer 
schoone cent hebben verdiend V 

Nog ruim anderhalf millioei 
franc-waarde aan zegels wacht op koopers tegen dj 
prijzen, als in onze Maart-advertentie genoemd, t.w.j 
NEDERLAND EN KOLONIEN: 40 0/0 reductie op den Speciaal] 

Catalogus 
EUROPA tegen 3 cent per Yvert-franc 
NOMINAAL: plus 10 »/o 
Zegels na 1935 voorbehouden 

Voorbeelden : 
NEDERLAND, Olympiade, ongebruikt ƒ 1,2 
Idem, 15 c , 2 zijdige roltanding, zonder wmk , gebruikt - 1 
NFD-INDIE, ƒ 5 , — jubileum 1923, gebruikt - 6,-
Idem, luchtpost 1928, ongebruikt - 2'% 
CURACAO 1895, 2'/ op 10 c , ongebruikt - 6,-
SURINAME 1900, 50 op 2K gld , ongebruikt - 15,-
DANZIG 1923, 5 gld, ongebruikt - 3,: 
ENGELAND 1929, £ 1 O O, ongebruikt 9,' 
IJSLAND 1930, jubileum, dienst-serie, ongebruikt - 11 
SAKSEN 1850, 3 pf rood, gebruikt 225, 
HONGARIJE 1930, jubileum, ongebruikt - 0,< 
PORTUGAL, Roode Kruis series, ongebruikt - O ■ 
BULGARIJE 1902, Chipka, gebruikt  0,^ 
MONACO 1928, tentoonstelling, ongebruikt  O ( 
BOSNIË 190007 (ex 20, 30 en 40 h ), ongebruikt  O,' 

.giP" Porto en aanteekenrecht op elke bestelling extra 
Uitsluitend levering tegen definitieve mancolijsten 

FIRMA J-VOET (J.G.MILLAARD: 
KEIZERSTRAAT 4, ROTTERDAI 
Beëedigd makelaar. (5i7) Postgiro 22920^ 

II IjllMI ,|| ||IIIII||||IIIII|||MII||||IMI||||IIII||| <IIII|||IT M| I l l j l Ilj j Ill llll|||IIM||||IIM||||lllll|||IMI||||llll||||l| 

llllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllH^ 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEI 
(het zg Jubileumboek). 

Exemplaren van dit boekwerk stjn verkrijgbaar 
bvj de administratie a f 2,50 plus f 0 30 porto 

||IIII||||IIII||||IIIII|||IIM|||I ll|||MII||||l I|||IIMI||{|1MI||||IIII||||MIM|||IIII||||IIII||||IIII||||IIII||||IIIII|{|IIIII|||IIIII|||IIII||||| 

lllllllllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllHl(lllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllMllllllll^ 



Speciale aanb ied ing van eenige betere 
ser ies tegen goedkoope pr i jzen. 

IERLAND 1923, complete serie ongebruikt (Yvert 25^39) ƒ 19,50 
MALTA 1922-26, complete serie ongebruikt (84—94, 

96—101) -24,— 
MALTA 1926, compleet, ongebruikt (103—116) . . -17,50 
ITALIË 1933, luchtpost. Zeppelin-serie, ongebruikt 

(42—47) - 7,50 
ALBANIË 1917, complete serie, gebruikt (44—51) . . -10,— 
POOLSCHE POST IN DANZIG 1924, compleet, on

gebruikt (1—11) - 4,25 
SAARGEBIED 1934, volksstemming, compleet.ongebruikt 

(Souvenir 1—27) -17,50 
[RAK 1923-25, serie ongebruikt, compleet (49—62) . . - 13,— 
MONTSERRAT 1932, complete serie, ongebruikt (77—86) -22,50 
NEW-FOUNDLAND 1933, luchtpost, serie ongebruikt 

(13—17) -12,50 
^ANAMA 1936, postcongres, serie ongebruikt (177—185) - 6,50 
TANGANYIKA 1926-31, complete serie ongebruikt 

(25—39) -26 ,— 
TRANSJORDANIE 1933. serie ongebruikt (162—173) . - 15,— 
rRENGGANU 1921-29, serie ongebruikt (24—37a) . - 3,25 
HILIPPIJNEN 1935, China Clipper, luchtpost (18—19), 

2 stuks, ongebruikt . . . . . . . - 1,50 
slieuwe prijslijst NEDERLAND EN KOLONIEN 1938, 

geïllustreerd, franco . . . . . . - 0,25 

POSTZEGELH AN DEL 

3.KEISER&ZOrN, 
*«ssage 2 5 - 2 7 , Den Haag. Giro 4 2 6 2 . 

(449^ 

tORRELJE'S SPECIAAL CATALOGUS 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

STAAT AAN DE SPITS. 
e hdlve oplage van de Te uitgave 1938 is thans reeds geplaatst 1 
et rood-wit-blauwe boekje kost slechts ƒ 0,40 -f- 5 cent porto 

op giro 10849. 
De prijzen, in dezen catalogus vermeld, zijn tevens onze 

N E T T O VERKOOPSPRIJZEN. 
;t speciale adres voor zegels van NEDERLAND EN KOLONIEN 

andere landen. Leveringen door geheel Nederland. 

r Te koop gevraagd: 
ÏEN GOED O N D E R H O U D E N EUROPA-VERZAMELING 

E N WERELD-VERZAMELING. 
vens zoeken wij steeds te koop alle soorten zegels van Neder-
d en Koloniën, Weldadigheids-series en Roode-Kruis, Olympiade, 

Goudsche Glazen, Zeeman, Salve Hospes, enz. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen zien 
wij spoedig tegemoet; omgaande afrekening ! 

eft U groote hoeveelheden waardelooze buitenlandsche post-
els op te ruimen ? Zend ze ons, wij nemen deze in betaling; 
zegels behoeven niet gesorteerd te zijn, doch wel papier-vrij. 
liraum aantal per zending 10.000 stuks (gewicht 3700 gram). 

TERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORRELJE, 
mONSPLEIN 20. TELEFOON 12782, UTRECHT. 
set tegenover u i t gang S ta t ion ) . Beëedigd Taxa teur . (363) 

ct. KIND 37 
„FRANS HALS" 

per 100 f 1,40. 
Gelieve voor grootere hoeveel
heden specialen prijs aan te vragen. 
Ook ruil tegen andere soorten. 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop f 
Kind 1924 f 
dito, on gebr. f 
Kind 1925 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1926 f 
Roode Kruis f 
Kind 192" 
Olympiade 
Kind 1928 
Kind 1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Goudsche gl. 

f 13,-

Prijzen per lO. 
A.N.V.V f 8,— 
Kind 1931 f 7,— 

1932 f 5,— 
Zeeman f 4,25 
Kind 1933 f 3,60 
Kind 1934 f 4,— 
Zomer 1935 f 2,50 
Kind 1935 f 2,— 
100 121^ Kind '35 f 9,50 
Zomer 1936 f 2,— 
Kind 1936 f 1,80 
Zomer 1937 f 1,80 
Luchtp. 40, 75 c. f 2,60 
Kind 1937 f 1,70 

WW Als het totaalbedrag van de bestelL'ng boven 
ƒ 10.— is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

a iUZONDERE AANBIEDING. 
Crown Col. cpl. ongebr. 3 f 31,yo 
Dominions „ , 3 f 45,— 
Engeland: Kroning 1I/2 d. 

100 f 0,40, 1000 f 3,— 
Canada: Kroning 3 c. 100 f 1,10 
New Zealand „ i d. 100 f 1,70 
Frankrijk 75 c. Cartier too f 1,90 
Nederland 6 c. Vondel 100 f 1,40 

U.S.A. I, 2, 3 c Army and Navy 
!0o X * f 5.—. 20 X ' f ■■*° 
3 c. Hawaii 
3 c. Northw.Terr. 
3 c. Constitution 
3 c. Alaska 
3 c. Porto Rico 
3 c. Virginia Island 

IDO 
f 0,95 

10 van 
ieder 

f 1.40 

T E KOOP GEVRAAGD: 
N e d e r l a n d : Jubileum '23 2 c. f 0,15 per 100, 5 c. f 0,60 per 100, 
7V2 c. f 0,30 per ICO, 10 c. f 0,08 per 100, Olympiade f i . i o , 
R, Kruis f 0,65, A.N.V.V f o,6j , Goudsche Glazen f 0,45, Zeeman 
fo,34, Rembrandt f0,30, Kind '24 , '25, '28 f 0,21, '29 f0 ,20, '27 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f o,S5, *32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer '35 f 0,20, Zomer '36 f 0.16, 6 c. Crisis f 0,08, 7I 2 g. luchtp. 
f 0,24, 36 c. f 0,031/2, 40 c. f 0,08, 75 c. f 0,10, Driehoeken 6 c. 
f I,— per 100, 12V2 ^- ^ 0,10, Willem de Zwijger 1̂ /2 c. f 0,40 per 
100, S c. f 0,90 per 100, 6 c. f 0,35 per 100, 12^9 c. f 0,07. 
Curafao 6 c. f 0,35 per 100, 121/2 c f 0,07, luchtv v. f 0,09, Jam
boree 1V2 c. f 0,30 per 100, 6 c f 0,25 per 100. 12V2 c f o»oj. 
N e d .  l n d i ë : luchtpost 7V2 g'd f '.—> 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
i j o c. f 0,10, 50/15C f 0,08

B e l g i ë : ongebruikt Roode Kruis f }s,—. Helm f 20,—, Orval ï 
f 3,—. Weldadigheid '28 f i , jo , '29 f 1,75, '30 f i , j o , '31 f 3,50, 
'32 f 3,7J, '33 f 7,7J, *34 f 4,25, Antwerpen blok f 2,50, B.Ï.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 20,—, (St. L'AHeud f 17,50,) Infant.^ f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f 14,50. Invaliden f 2,—, Siteb f 2,—.' 

► Steeds interesse voor belangrijke partijen en ̂ ^ 
heele verzamelingen Nederland en Koloniën. ^ ^ 

DIVERSEN: Eng. Jubilee 2}4 d. ƒ0 ,06 ; Edw. ZVs d. 
ƒ 0,02 K ; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kant-
zegels halven prijs) pr. kwaliteit, alles boven fr. 2,— 
Yvert tegen behoorlijken prijs. 

H. DREYFUSS; (309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 
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