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

te 'sGravenhage, Hotel „Victoria", Spuistraat. 
Deze belangrijke veiling bevat: 

NEDERLAND E N KOLONIEN, 
EUROPA, 

w.o. 2 ex. Luxemburg 10 frs. groen, 
Wipablock, 
Zweden 55 en 80 öre, 
10 Sch. DoUfuss, 

OVERZEE, 
RESTANTEN, VERZAMELINGEN, 

(geheele zitting !). 

Vraagt per omgaande den reeds verschenen 
geïUustreerden veilingcatalogus ! 

Een groote , 

Nederlandveiling 
zal op 23 MEI A.S. te Amsterdam worden 
gehouden, zooals in jaren niet heeft plaats 
gehad. 

\^erzuimt U niet deze gelegenheid te be

nutten. E r komen vele variëteiten onder den 
hamer, die NERGENS ANDERS te koop of 
leverbaar zijn. Wij noemen slechts: , POST

FRISSCHE PAREN E N BLOKKEN VAN 
1852, 5, 10 en 15 cent, DEN FOUTDRUK 
VAN 1894 5 CENT ORANJE IN PLAATS 
VAN BLAUW, GEBRUIKT, B E N E V E N S 
E E N POSTFRISCH BLOK VAN V I E R 
(UNIEK), vrijwel alle variëteiten van 1900 tot 
1923, „gedeeltelijk ongetand", en ten slotte 
een bijzonder fraaie afdeeling PORTEN VAN 
1870 en 1881 V R I J W E L COMPLEET met de 
ZOO ZELDZAME V4 CENT GETAND 
IIK : 12, TYPEN I, I I , III E N IV ! 

De catalogus is voor serieuze gegadigden 
gratis verkrijgbaar. 

A'̂ oor volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal worden ingezonden. Gunstige con

dities. Desverlangd voorschot. 

140e Postzegelveiling 1 H E K K E R ' S 
vindt plaats 20 en 21 Juni a.s. 

„SpeciaalCatalogus Nederland en Koloniën", 
Uitgave 1938. — Pros ƒ 1,35 franco. 

J. K. RIETDIJK 

Postzegelhandel N.V. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Heicker. 

Rokin 40, Amsterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
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Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. = 
(456) I LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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N.V. DRUKKERIJ B O R G H O U T S - R O T T E R D A M 



\ j A X Y ^ ( ) ( ) | ^ Telefoon 554629  Postrek. 61989. U i l / i N l l A A L j . 
Gevestigd sinds 1918. ( P 0 8 T  S C H E V E N I N G K N ) . 

WEET ü WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
Dit zijn belangrijke collecties van Ned. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
en series, uitsluitend in prima kwaliteit, uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o e k tegen ZEER BILLIJKE 
N E T T O  PRIJZEN. 
p i ^ Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 
z o n d e r eenige verplicbting, gratis en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
g ^ ± Half MEI verscbijnti 

SPECIALE AANBIEDING No. 16 (MEI), 
b e v a t t e n d e e e n p r a c h t i g e , i n r u i m 6 0 0 k a v e l s , gedeta i l leerde 
co l l ec t i e N E D E R L A S J D e n K O L . , E U R O P A en O V E R 

Z E E , t egen z e e r billijke net to pr i j zen . V r a a g t o m g a a n d d e n 
ge ï l lu s t reerden c a t a l o g u s a a n ! T o e z e n d i n g gratis en f r a n c o ! 
D e P R E T T I G S T E e n V O O R D E E L I G S T E 

wijze ter c o m p l e t e e r i n g Uw^er v e r z a m e l i n g ! (441) 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop f 
Kind 1924 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1925 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1926 f 
Roode Kruis f 
Kind 192^ f 
Olympiade f 
Kind 1928 f 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goadsche gl. f 

■JiP~ Als het 
ƒ 10,— is, woi 

1 1 , -
2,50 
2,75 
2,50 
2,75 
4,50 
8 -
2,20 

13,— 
2,50 
2,50 
3,80 
3,— 
5,50 

' 

totaalbedrag 
den ook 

Porto extra. 
5 

Prijzen p 
A.N.V.V f 
Kind 1931 f 

1932 f 
Zeeman f 
Kind 1933 f 
Crisis f 
Kind 1934 f 
Zomer 1935 f 
Kind 1935 f 
100 1 2 ) ^ K m d ' 3 5 f 
Zomer" 1936 f 
Kind 1936 f 
Zomer 1937 f 
Luchtp. 40, 75 c. f 
Kind 1937 f 

3r 10. 
8 , -
7 , -
5 , -
4,50 
3,60 
1,80 
4,— 
2,50 
2 , -
9,50 
2 , -
1,80 
1,80 
2,60 
1,70 

van de bestelling boven 
series geleverd. 

Vooruitbetaling s.v.p. 

SPECIAUE AANBIEDINC BLOKKEN. 
BELGIË Isaya lO f I 
LUXEMBURG Dudelangeiof 

3.S0 
9,75 

C.SR. Bratislava 10 
DUITSCHL.Br. Bandio 

f 2,50 

f 3,75 

X E K O O P G B V R A A Q D : 
Nederland: Jubileum '23 2 c. f o,ij per 100, 5 c. f 0,80 per 100, 
7V2 c f 0,30 per 100, 10 c f 0,08 per 100, Olympiade f i.io, 
R. Kruis f"o,6j, A.N.V.V f O,6Ï, Goudsche Glazen f 0,45, Zeeman 
f 0,37, Rembrandt f 0,32, Kind '24, *2j, *28, '29 f 0,21, '27 f 0,18 
'16 i 0,36, '30 f 0,24, '31 f o,jj, '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, 7' ; g. luchtp 
f 0,24, 36 c. f o,03V2> 40 c. f 0,08, 7ï c. f 0,10, Driehoeken 6 c 
f I,— per 100, 12V2 c i 0,10, Willem de Zwijger 1̂ /2 c f 0,40 per 
100, 5 c, f 0,90 per 100, 6 c. f 0,35 per loo, iiVg c f 0,07. 
Curafao 6 c. f 0,35 per 100, i2'/2 c f 0,07, luchtv v. f 0,09, Jam
boree i '̂a c f o,3j per loo, 6 c. f 0,20 per 100, 12I/2 c 4 f 0,04. 
Ned.-lndJë: luchtpost 71/2 Ŝ d. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
150 c. f 0,10, 50/ijc f 0.08. 
Belg ië : ongebruikt Roode Kruis f 40,—. Helm f 20,—, Orval i 
f 3,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '29 f 1,75, '30 f 1,50, '31 f 3,50, 
'32 f 4,—, '33 f 7,7J, '34 f 4,2S, Antwerpen blok f 2,50, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,2j, Mercier f 20,—, (St. L'Alleud f 17,^0,) Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f 15,SO, Invaliden f 1,—, Siteb f 2,—. is^*r 

► Steeds interesse voor belangrijke partijen en ^ ^ 
heele verzamelingen Nederland en Koloniën. ^ ^ 

DIVERSEN: Eng Jubilee 2% d. ƒ0 ,06 ; U.S.A. gebr. 
of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) pr. 
kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert tegen behoor
lijken prijs. 

H. DREYPUSS, C309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Voor 

NIEUWIGHEDEN 
is HET adres: 

Auf der Heide's Postzegelhandel̂  
Hilversum, Postbus 1, giro 1700. 
Amsterdam, Gravenstraat 17 a/d. N. Kerk. 

Levering (OOK IN ABONNEMENT), direct bij 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. (453) 

Onze 21e veillno was een groot succes!!! 
O N Z E 22e VEILING 

ZAL DEZE ECHTER OVERTREFFEN !!! 
Zij bevat een belangrijke afdeeling 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
w.o. Suriname en-gros, een groot aantal 
zeldzame moderne Europa-series, betere 
nummers van Europa en Overzee, enz., enz. 

Deze veiilng zal plaats vinden op 
3 0 , 31 Mei en I Juni 193S, 

in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam, C. 
De catalogi zijn voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor de Juni-veiling, de laatste veiling van 
dit seizoen, kan nog beter materiaal 

worden ingezonden. 

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

Telefoon 32521. Postrekening 245932. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandscb Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 Mei 1938. Nr . 5 (197) 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 . - 1730 
1/3 . - 12,50 
1/4 . - 10,— 
1/6 . - 7,50 

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

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, 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, Hulkesteinscheweg l i , 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkcl, Eendrachtswcg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, 2 . ; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A . M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg. Brouwersplein 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Becklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden to t 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

IS „MAAKWERK" TE VEROORDEELEN ? 
Onder verzamelaars-van-uitsluitend-losse-postzegels heerscht wel 

eens een eigenaardige opvatting over het wezen van de luchtpost-
stukkenverzameling. Deze opvatting, welke zich manifesteert in 
het woord „maakwerk", houdt dan een v e r o o r d e e l i n g in. 

Ook hier geldt het spreekwoord „Onbekend maakt onbemind". 
Als een verzamelaar-van-uitsluitend-losse-postzegels een vliegbrief 
in handen krijgt, dan zal hij — het ligt voor de hand — de zegels 
eraf wecken. In een vorig artikeltje (zie het Februari-nummer, pag. 
31), getiteld „Nooit doen !", heb ik reeds uiteengezet, dat dit niet 
altijd verstandig is. Heden kan ik dus volstaan met de lezing hier
van aan te bevelen. 

Laat ik nu eens een praatje gaan maken met een rasechten post
zegelverzamelaar, zoo'n sympathieken vriendelijken heer — ik doe 
de dames-verzamelaars toch niets te kort, wel ? — die mij zijn 
welverzorgde verzameling toont en mij van zijn laatste aanwinsten 
verhaalt. 

,En", vraagt hij, nadat hij mij onder het genot van een lekker 
kopje thee van moeder-de-vrouw de pas verschenen zegels van 
België heeft laten zien: „wat verzamelt u nu eigenlijk precies ?" 

„Luchtpoststukken", zeg ik. 
Zijn vriendelijk gezicht betrekt iets. „Heel aardig", zegt hij, en 

het klinkt iets beleefdheidshalve, maar dan volgt er aarzelend: 
,;Het is toch maar jammer, dat daar zooveel maakwerk bij is. 
Of vindt u dat wél verzamelwaardig ! ?" 

,Ja, inderdaad, meestal wél, want maakwerk en maakwerk, dat 
;i]n er twéé", is mijn antwoord. „Komt u de volgende week eens 
)ij mij, en bekijkt u mijn collectie óók eens, dan kan ik het u 
gemakkelijk uitleggen." 

Het doek valt en het volgende tafereel speelt een week later 
n een andere huiselijke omgeving. Aan den wand hangen foto-
Laarten van vliegtuigen en op den schoorsteenmantel staat een 
diegtuigmodel. U bevindt zich in het home van den luchtpost-
tukkenverzamelaar. 

Onze sympathieke rasechte verzamelaar-van-losse-postzegels kijkt 
etwat verbaasd naar den ongewoon dikken stapel albumbladen 
net luchtpost s t u k k e n (in de wandeling „vliegbrieven" ge-
laamd (alhoewel er ook briefkaarten e. d. bij zijn). Aanvankelijk 
srordt zijn aandacht — hoe kan het ook anders — voornamelijk 
;etrokken door de op de stukken geplakte postzegels. Dan wijs 

hem op de bijzondere stempels, het korte datumverschil tusschen 
ertrek- en aankomststempels (voor zoover aanwezig) en ik haal 
r fotografieën bij van piloten en vliegtuigen en kaartjes van het 
evlogen traject. Ook duik ik zoo nu en dan eens in mijn boeken-
ast, om te voorschijn te komen met een boek, waarin de heele 
lucht waarvan dit luchtpoststuk het souvenir is, beschreven staat. 
,n wij bekijken samen die vliegbrieven, welke gefrankeerd zijn 
iet een bijzonder zegel, dat juist speciaal voor die bijzondere 
lucht werd uitgegeven. 

En dan zijn wij het er al gauw over eens, dat men de luchtpost-
erzameling van verschillende kanten kan bekijken. 

P h i l a t e l i s t i s c h bekeken is het een postzegelverzameling 
)hilatelistische frankeering !) en nog iets meer. Dat meerdere zit 
em dan o. a. in de bijzondere poststempels. 

L u c h t v a a r t h i s . t o r i s c h bekeken zijn het waardevolle 
souvenirs: echte documenten van belangrijke, vaak baanbrekende 
postvluchten. 

A r t i s t i e k bekeken zijn het soms „schilderijtjes", een lust 
voor de oogen, zoowel de zegels, als de stempels, als het geheel 
in een smaakvolle rangschikking. 

En nu komt ons gesprek weer op het woord „maakwerk". 
„Dat is alles, wat geen zaken- of familiecorrespondentie is", 

zegt mijn vriend. 
Ik als luchtpostverzamelaar heb er een dndere definitie voor, 

maar houd mij voorloopig aan de zijne. 
Er is dus zakenpost, en de rest is maakwerk. Dat maakwerk 

deelt de luchtpostverzamelaar dan in in een groote rubriek, ge
naamd: sympathiek maakwerk, en een kleine rubriek (welke alléén 
groot is door zijn geraffineerdheid): het onsympathieke maakwerk. 

O n s y m p a t h i e k m . a . a k w e r k is voor den luchtpostver
zamelaar dat, wat valsche en gerepareerde postzegels voor den 
zegelverzamelaar zijn. Ik zal het u eerst laten zien. Wij openen 
een map (waarop onze vriend in de gauwigheid nog „zwendel-
bestrijding" meende te lezen) en daar liggen ze: stukken met 
particuliere „post"-stempeltjes, daarop geplaatst door geldzuchtige 
zwendelaars, opgelapte brieven (die nimmer een vliegtuig zagen) 
gebombardeerd tot „zeldzamen" vliegbrief, en Thoolen-Robertische 
raketpoststukken (zooals ze indertijd in ons Maandblad werden 
afgebeeld), waarvoor reeds zoo vaak gewaarschuwd werd. En wij 
constateeren met vreugde, dat voor zoover het luchtpoststukken-
verzamelgebied betreft, deze zwendelstukken door de kenners 
meestal wél van de reëele stukken te onderscheiden zijn, als zij 
de kans en de gelegenheid hebben om er studie van te maken. 

En nu het s y m p a t h i e k e m a a k w e r k . Wij luchtpost-
stukkenverzamelaars noemen dat: philatelistische souvenirs of 
luchtpostdocumenten. 

Eenige karakteristieke vertegenwoordigers leg ik voor u: een 
Uiver-stuk, een Postjager-stuk of een Zeppelin-stuk. De mooie 
heldere afstempeling der zegels, het welverzorgde uiterlijk valt op. 
Het is te zien, dat het geen „zakenpost" is, dat de zegels er niet 
door den loopjongen met een beetje steeds-bij-de-hand-zijnde lijm in 
de gauwigheid opgeduwd zijn. Het uiterlijk is verzorgd. Duidelijk 
zijn alle bijzonderheden van de vlucht door de stempels en zegels 
weergegeven. Het geheel is een souvenir, een document van de 
baanbrekende, de historische vlucht. Het geeft de mogelijkheden 
van het postvervoer-door-de-lucht weer. 

Was het te veroordeelen, dat de verzamelaar door mee te zenden 
(bij gebrek aan beter zelfs aan een gefingeerd adres) zich een 
dergelijk souvenir verschafte ? Welk verschil bestaat er met den 
postzegelverzamelaar van ongebruikte postfrissche zegels ? Alleen 
een verzamelaar van uitsluitend gebruikte zegels, die nog nimmer 
een dergelijk exemplaar gekocht heeft, kan er misschien anders 
over denken. Ideëel staat zijn collectie op hetzelfde plan als die 
van uitsluitend zakenpost. De zakenpost-verzamelaar zal echter 
nooit een volledige collectie kunnen krijgen, omdat de zakenman 
met vele pioniersvluchten nog maar weinig of geen post meegaf. 
Dit is te verklaren: 1. doordat hij de mogelijkheden welke dit post
vervoer aanbood nog niet kende; 2. doordat hij nog niet van 
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een veilige en (of) vluggere overkomst van zijn poststukken over
tuigd was. 

Heel mooi is deze gang van zaken te zien in een zeppelinpost-
verzameling. Aanvankelijk werd meest verzamelaarspost mee
gezonden. De zakenman zag daaruii en uit de regelmatigheid der 
vluchten, dat het luchtschip de gewenschte mogelijkheden bood 
en steeds talrijker werden de zakenbrieven welke de zeppelin met 
zijn latere reizen over den oceaan meenam. Bij de Amerika-
vluchten van de laatste jaren waren de poststukken, welke uit
sluitend met verzameldoeleinden meegezonden werden, nog slechts 
een kleine fractie van de totale hoeveelheid post. 

Ook op onze Indië-luchtlijn ziet men hetzelfde verschijnsel. Men 
denke slechts aan de vluchten van Van der Hoop en Koppen en 
den daaruit ontstanen thans 3-maal weekschen dienst. 

De veelzijdigheid van het luchtpostverzamelgebied behoef ik 
ditmaal niet nader te belichten. Voldoende is hier slechts te memo-
reeren, dat talrijke onderdeelen zich uitstekend leenen tot specia
lisatie. Persoonlijke aanleg en smaak, ambitie en relaties spelen bij 
den luchtpoststukkenverzamelaar een groote rol. Even mag ik hier
bij wel zeggen, dat ik persoonlijk een brief, welke volgeplakt is 
met alle mogelijke zegels en toevallig ook nog gevlogen heeft, 
evenmin mooi vind. Mijn vriend-verzamelaar-van-uitsluitend-losse-
zegels dacht, dat alle vliegbrieven er zóó ongeveer uitzagen, omdat 
dergelijke curiosa nog wel eens in de dagbladen afgebeeld worden. 
Later waren wij het er echter gloeiend over eens, dat een markt-
schreeuwer nog geen Caruso is. Dergelijke „curiositeiten" zijn 
uitzonderingen. 

Eenvoud is een kenmerk van het mooie ! De luchtpostverzame
laar die wat langer bezig is, plakt maar een paar zegels op zijn 
stukken. Hij laat veel ruimte voor de bijzondere stempels, hij 
schrijft zijn stukken netjes uit. Bij het klaarmaken denkt hij reeds 
aan het eindresultaat. Wie zoo doet, zal zeker zijn teleurstellingen 
hebben (hoe vaak stranden zij b.v. niet in de haven, doordat ze 
geen aankomststempel krijgen), maar hij zal ook zoo nu en dan 
stukken ontvangen, die geheel aan zijn verwachtingen voldoen. 

Evenmin als de luchtpoststukkenverzamelaar over zijn postzegel
collega spreekt als een verzamelaar van gebruikte zegels en „k o o p-
w e r k" (ongebruikt !), behoeft men bij de luchtpoststukken-
verzameling veel het min of meer veroordeelende woord „maak
werk" te gebruiken. 

Wie getuigenis wil afleggen van eenige kennis van zaken, ge
bruikt een van de woorden: philatelistische luchtpoststukken, lucht
postdocumenten of luchtpostsouvenirs. Het woord maakwerk kan 
men dan reserveeren voor de zwendelstukken. 

Ook het verhaaltje dat de luchtpoststukkenverzameling zoo 
verschrikkelijk duur is, ja zelfs ontzettend veel duurder dan een 
postzegelverzameling, kunnen wij gerust naar het rijk der fabelen 
verwijzen. Uitgebreide postzegelverzamelingen of uitgebreide lucht-
poststukkenverzamelingen zijn beide kostbaar en slechts door 
weinigen samen te stellen. Maar net zoo goed als men met een
voudige hulpmiddelen — plus enthousiasme en ijver — een aardige 
zegelcollectie kan opbouwen, zoo gaat dat bij de luchtpost óók. 
Het geheim hiervan is slechts gelegen óf in sterk doorgevoerde 
specialisatie van een bepaald gedeelte, óf juist door maar heel 
weinig te specialiseeren. Als u mij eens voorrekent, wat een aardige 
en eenvoudige collectie van Nederlandsche postzegels waard is, 
dan kan ik u aantoonen, dat voor hetzelfde geld een aardige 
luchtpoststukkenverzameling van Nederland is samen te stellen. 

Overigens behoeven wij heden ten dage geen scherpe grens meer 
te trekken. Talrijke verzamelaars verzamelen behalve hun zegels 
ook eenige vliegbrieven b.v. van Nederland (Snip, Uiver, enz.) of 
van groote vluchten (Zeppelin e. d.) e n . . . . gelijk hebben ze. 

Onze verzamelgebieden staan niet pal naast elkaar, weineen, ze 
loopen in elkander over. Zoodra het onbekende een beetje bekend 
wordt, komt de rest vanzelf. 

„Top", zei mijn verzamelvriend — u weet wel, die van 
uitsluitend-losse-postzegels —, ,,daar klinken we op !" 

H. A. 

VERZAMELAARS, ZENDT IN OP DE 
A.S. TENTOONSTELLING TE BREDA. 

Uit^iflen 

1 ! ' 
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N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 
tenzij het tegendeel is aangegeven. L =i liggend-, S = staand 
formaat. 

ALBANIË. 
Het op 25 April j.1. te Tirana 

gesloten huwelijk tusschen koning 
Zogu I en gravin Apponyi bracht 
een speciale serie frankeerzegels, 
alle volgens afbeelding: 

1 qind, grijsviolet. 
2 qind, bruinrood. 
5 qind, groen. 

10 qind, bruin. 
15 qind, rood. 
25 qind, blauw. 
50 qind, groenblauw. 

1 franc, violet. 
De zegels geven de portretten weer van het jonge paar; tot 

25 Juni a.s. zijn zij aan de postkantoren verkrijgbaar. 
Voor dezelfde gelegenheid verscheen bovendien een speciaal zegel-

blok, bestaande uit twee stuks der 20 qind en 2 der 30 qind 
van de hierboven vermelde serie. Van dit blok werden 40.000 
exemplaren gedrukt. 

De oplaagcijfers der diverse zegels zijn: 1 qind 120.000, 2 qind 
95.000, 5 qind 70.000, 10 qind 50.000, 15 qind 40.000, 25 qind 
30.000, 50 qind 22.000 en 1 franc 21.000 stuks. 

ALGIERS. 
Pakketpostzegels in de teekening van die van Frankrijk — cc 

encombrant —: 
2 francs 25, blauw. 
4 francs 25, ^lauw. 

Deze zegels dragen, in blauw of zwart, den opdruk: Controle 
repartiteur. 

BASUTOLAND. 
Frankeerzegels in nieuwe 

papier met • het meervoudig 
in sierschrift: 

y2 
1 
1}^ 
2 
3 
4 
6 
1 
2 
5 

10 

penny, geelgroen. 
penny, karmijn. 
pence, lichtblauw. 
pence, roselila. 
pence, ultramarijn. 
pence, grijs. 
pence, geeloranje. 
shilling, roodoranje. 
sh. 6 p., sepia. 
shilling, violet. 
shilling, olijf. 

teekening 
watermerk 

BECHUANALAND. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, pa 

pier met het meervoudig watermerk 
sierschrift: 

% penny, geelgroen. 
1 penny, karmijn. 
1 Vu pence, lichtblauw. 
2 pence, bruin. 
3 pence, ultramarijn. 
4 pence, oranje. 
6 pence, violet. 
1 shilling, zwart en olijf. 
2 sh. 6 p., zwart en karmijn. 
5 sh'llins, zwart en ultramarijn. 

10 shilling, zwart en bruinrood. 
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BRAZILIË. 
Frankeerzegel met het portret van generaal Couto de Magalhaes: 

400 reis, groen. 
Het frankeerzegel der uitgifte 19281931, 5000 reis blauwviolet, 
portret van Ruy Barbosa, verscheen met het watermerk Brasil 
Correio. 

BRITSCHINDIE. 
Dienstzegel, opdruk Service op het frankeerzegel in het nieuwe 

koningstype: 
% anna, bruinrood. 

CEYLON (Maart 1938). 

■ wmr99m99m 

MftJ 

Aanvullingswaarde der nieuwe 
serie frankeerzegels: 

3 cents, groen en zwart. 
Het zegel is gedrukt in liggend 

formaat en geeft de Adams Piek 
(berg) weer. 

CHILI. 
Dienstzegel, diagonaalsgewijze opdruk Oficial op onderstaand 

frankeerzegel der uitgifte 192835: 
1 peso, groen en zwart. (Yvert nr. 135). 

DUITSCHLAND. 

©eutfcöps Upirt) 
£MAaÉM«ÉMftMM 

Gelegenheidszegel, plebisciet over de aansluiting van Oostenrijk 
aan Duitschiand: 

6 pfennig mosgroen. 
Het werd gedrukt op de staatsdrukkerij te Berlijn en op papier 

met het watermerk hakenkruis en geeft een Duitscher en een 
Oostenrijker weer met de hakenkruisvlag. 

Voor Oostenrijk verscheen hetzelfde zegel, gedrukt te Weenen 
n op papier zonder watermerk. 

De Berlijnsche uitgifte geschiedde in de afmetingen 33 bij 28 mm., 
de Weensche in 31.5 bij 26 mm. In de kleuren is eveneens een 
kleine nuance te constateeren, mosgroen resp. russisch groen. 

Op den verjaardag van den rijkskanselier A. Hitler verscheen 
tiet toeslagzegel volgens afbeelding: 

12 t 38 pfennig, rood. 
De toeslag komt ten goede aan het cultureede fonds van den 

Führer". 
De teekening is van prof. Richard Klein te München, naar een 

otografische opname. 
ESTLAND (Maart 1938). 
Frankeerzegel, buste van president Pats: 

25 senti, blauw. 
Idem, gezicht op Tallinn; 

2 kronen, lichtblauw. 
FIDZJIEILANDEN. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, staand en liggend 

ormaat, papier met het watermerk in sierschrift: 
/^ penny, geelgroen. 
1 penny, ultramarijn en bruinrood. 
lyi pence, rose. 
2 pence, groen en bruinrood. 
3 pence, ultramarijn. 
5 pence, rood en blauw. 

6 pence, zwart. 
1 shilling, zwart en geel. 
2 shilling, violet en oranje. 
2 sh. 6 p., bruin en groengeel. 
5 shilling, lila en groen. 

De J4, 1 en 5 pence zijn gedrukt in staand, de overige waarden 
in liggend formaat. 

FRANKRIJK. 

5p 
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Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, volgens afbeeldingen: 
2 francs 15 c , bruinlila. (Mijnwerkersgroep). 
5 francs, ultramarijn. (Gezicht op Carcassonne). 

Opdruk D en nieuwe waarde op onderstaande pakketpostzegels 
der koerseerende uitgifte. 

Apport è la gare: 
2 francs 35 op 1 franc 65, bruin op geel. 

Livraison par expres: 
2 francs 15 op 1 franc 65, geelgroen. 

GAMBIA. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, papier met het watermerk 

in sierschrift: 
penny, geelgroen en zwart, 
penny, bruin en lila. 
pence, rose en bruinlila. 
pence, grijs en ultramarijn 
pence, blauw en l.blayw. 
pence, lila en olijf, 
sh., violet en grijsblauw, 
sh., lichtblauw en karmijn, 
sh. 6 p., grijsgrn. en bruin, 
sh., bruinviolet en oranjerd. 
sh., roodoranje en grijsblw. 
sh., zwart en oranje. 

#11IVIII11 mmmmmm 
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GOUDKUST. 
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Frankeerzegels in de teekening kasteel van Christiansborg te 
Accra, staand of liggend formaat en op papier met het watermark 
in sierschrift. 

pence, lila. 
pence, roodoranje. 
shilling, olijf en zwart. 
shilling,violet en blauw, 
shilling, karmijn en olijf. 

'A penny, geelgroen. 6 
1 penny, bruinrood. 9 
114 pence, karmijn. 1 
2 pence, grijs. 2 
3 pence, blauw. 5 
4 pence, roselila. 

GROOTBRITANNIE. 
Portzegel m de koerseerende teekening, doch op papier met 

het watermerk G VI R: 
3 pence, violet. 

H O N G K O N G . 

Frankeerzegels volgens afbeelding, papier met 
het meervoudig watermerk in sierschrift: 

2 cents, grijs. 
4 cents, bruingeel. 

10 cents, donkerviolet. 
15 cencs, rood. 
25 cents, blauw. 
30 cents, groen. 
50 cents, rose. 

JötHoAéfdïm: 
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Frankeerzegels in nieuwe teekening 
geiserlandschap: 

15 aur, lila. 
20 aur, rood. 
35 aur, ultramarijn. 
50 aur, olijf. 

ITALIAANSCHOOSTAFRIKA. 
De 2000e geboortedag van keizer Augustus bracht voor deze 

kolonie een serie van zes frankeerzegels: 

wmwmmmHwm 

Mft 
5 centesimi, bruin. 

10 centesimi, roodbruin. 
25 centesimi, groen. 
50 centesimi, blauwviolet. 
75 centesimi, karmijn. 

1 lire 25 c , blauw. 
Luchtpostzegels: 

50 centesimi, bruin. 
1 lire, violet. 

f « 

Alle gedrukt in het afgebeelde ^ A l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ » ^ 
staand formaat. 

Expressezegels, portret van Victor Emanuel III, papier met het 
•watermerk kroon: 

1 lire 25, groen. 
2 lire 50, donkerrood. 

JAPAN. 
Het fankeerzegel 1 yen, groen en bruin (Yvert nr. 127) ver 

scheen met het nieuwe watermerk kettinglijn. 
KENYA, UGANDA, TANGANYIKA. 

Frankeerzegel volgens afbeelding: . 
5 cents, groen en zwart. 

Papier met het sierschriftwater
merk. 

LIECHTENSTEIN (Maart 1938). 
Frankeerzegel, liggend formaat: 

1 fr. 20, roodbruin en geel. 
De teekening geeft een gezicht weer op het kasteel Gutenberg; 

op den voorgrond een minnezanger. Het ontwerp is wederom 
van professor Schiestl. 

LYBIE. 

fTüüSSÜSS 
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Voor dezelfde gelegenheid, als vermeld 
onder ItaliaanschOostAfrika, verschenen 
de frankeerzegels: 

5 centesimi, bruin. 
10 centesimi, roodbruin. 
25 centesimi^ ^roen. 
50 centesimi, violet. 
75 centesimi, steenrood. 

1 lire 25 c , blauw. 
Luchtpostzegels: 

50 centesimi, bruin. 
1 lire, roodviolet. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Weldadigheidsuitgifte, waartoe onderstaande frankeerzegels der 

uitgifte 193334 werden voorzien van den opdruk, in blauw of 
rood, O.S.E en waarde: 

2 c. I 2 c , lila. 
3 c. 4 3 c , bruin. 

20 c. | 20 c , bruinrood. 
40 c. f 40 c , bruinzwart. 

Alsvoren, luchtpostzegels: 
50 c. | 50 c , donkerblauw. 
10 frs. | 10 frs., blauwgroen. 

MEXICO. 

65 c. | 65 c , rood. 
1 fr. 25 f 1 fr. 25, zwart, 
2 frs. | 2 frs., bruin. 
5 frs. | 5 frs., bruinrood. 

p 
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Ter gelegenheid van den 25en verjaardag der revolutie („GuadaJ 
lupe Plan") verscheen een speciale serie met den datum „Marzo 2^ 
de 1913". 

Frankeerzegels: 
5 centavos, roodbruin en zwart. 

10 centavos, roodbruin. 
20 centavos, oranje en roodbruin. 
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Luchtpostzegels: 
20 centavos, blauw en rood. 
40 centavob, blauw en rood. 

1 peso, donkerblauw en grijsbruin. 
De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: smid, soldaat der 

revolutie, eedsaflegging door de inboorlingen, ruiter, vliegtuig 
over de bergen en bereden officier. 

Onder het „Plan de Guadelupe" verstaat men het volgende: 
Op 26 Maart 1913 kwamen in de hacienda (landhuis) Guadelupe 

gelegen in het noorden van den staat Coahuila, eenige personen 
samen om een einde te maken aan de regeering van generaal 
Huerta. Het politieke plan werd, na verjaging van genoemden 
generaal, overgenomen door den nieuwen Staatspresident Carranza 
en vormt den grondslag van de tegenwoordige Mexikaansche 
grondwet. 

NEW-FOUNDLAND. 
Frankeerzegel in de teekening van de 30 cents der uitgifte 1932, 

visschersvloot: 
48 cents, bruinrood. 

NIEUW-ZEELAND. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, papier met 
het meervoudig watermerk NZ en ster: 

14 penny, geelgroen. 

NOORWEGEN. 
Frankeerzegel in de koerseerende 

wapenteekening (heraldische leeuw), for-
f* " " V I maat 17 X 21 mm.: 
' gBIBIBBBMBBBBB 9 60 öre, blauwgroen. 

De in het vorige nummer aangekon
digde toeristen-serie is verschenen in de 
waarden: 

15 öre, bruinolijf. (L). 
20 öre, bruinrood. (S). 
30 öre, ultramarijn. (L). 

Achtereenvolgens ziet men op deze 
zegels weergegeven een winterlandschap, 
een houten kerk en een gezicht op een 
fjord. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegel m de teekening der uitgifte 1931-34: 

1 escudo 75, blauw. 
RUSLAND (Maart 1938). 
Het 20-jarig bestaan van het Roode Leger werd herdacht door 

de uitgifte van onderstaande serie frankeerzegels, alle in het af
gebeelde formaat: 

10 kopeken, zwart en karmijn. 
20 kopeken, zwart en karmijn. 
30 kopeken, zwart, karmijn en blauw. 
40 kopeken, zwart, karmijn en blauw. 
50 kopeken, zwart en karmijn. 
80 kopeken, zwart en karmi;n. 

1 roebel, zwart en karmijn. 

«««vwnnMiwwiifw 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: Infanterist, tank-
corps, matroos, vlieger, artillerist en cavalerie tijdens défilé voor 
Stalin. Op de hoogste waarde zijn afgebeeld Chapaev en de knaap 
Petjika, bekend uit de revolutie. 

Ter herinnering aan de deelneming aan de Parijsche wereldten
toonstelling verscheen een tweede waarde, eveneens in het weer
gegeven formaat: 

5 kopeken, rood. 
Het zegelbeeld geeft een fragment weer van het Russische 

paviljoen. 
SALVADOR. 
In het vorige nummer meldden wij de voorgenomen uitgifte ter 

herdenking van den honderdsten sterfdag van Simon Canas, den 
bevrijder der slaven. Het schijnt evenwel nogal los te zullen loopen, 
want voor deze hei-denking verscheen de opdruk: 

3 c. op 5 c. ultramarijn. (Yvert nr. 447). 
Het plan om voor deze gelegenheid speciale luchtpostzegels uit 

te geven, is echter nog niet geheel losgelaten. 
SPANJE. 
In geretoucheerde teekening verscheen het frankeerzegel: 

2 pesetas, grijsblauw. (Autogiro boven Sevilla). (Yvert 538). 
Deze nieuwe teekening is veel duidelijker dan de oude, terwijl 

de hemel thans geheel geschaduwd is. 
Voorts zijn te melden de frankeerzegels: 

10 centimes, blauwgroen. (Pinedas). 
45 c. op 2 centimos, bruingeel. (Yvert nr. 557). 
60 centimos, oranje. (Salvachea). 

Laatstgenoemde drie waarden werden ons nog niet getoond, 
doch wij danken de mededeeling aan den heer H. J. W. Reus te 
Maarssen, die ons tevens bericht, dat hij het gehalveerde 30 cen
timos zegel (Yvert nr. 532) ontving op een adresstrookje. 

SWAZILAND. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, papiei 

met het sierschrift watermerk: 
yi penny, geelgroen. 

1 penny, karmijn. 
\yi pence, lichtblauw. 

pence, bruin. 
pence, ultramarijn. 
pence, oranjerood. 
pence, roselila. 
shilling, olijf. 
sh. 6 p., violet. 
shilling, grijs. 
shilling, sepia. 

SAN MARINO. 
De in uitzicht gestelde velletjes, met het borstbeeld van Abra

ham Lincoln, eereburger van San Marino, zijn thans verschenen: 
3 lire, blauw. 
5 lire, rood. 

Elke waarde is gedrukt op een afzonderlijk velletje, o. m. dra
gende den tekst „Republica de San Marino 3 Settembre 1937-1637 
d. F. R." 

Naar verluidt zouden van de 3 lire 100.000 en van de 5 lire 
60.000 stuks zijn gedrukt. 

Voorts verschenen onderstaande portzegels der koerseerende uit 
gifte met waarde-opdruk: 

50 c. op 3 c , blauw. 
1 lire op 3 lire, blauw. 

URUGUAY. 
Portzegels in de cijferteekening der uitgifte van 1902, boekdruk 

en met breede witte randen: 
2 centesimos, bruinrood. 4 centesimos, violet. 
3 centesimos, rood. 5 centesimos, blauw. 

Aan den onderkant staat het drukkersmerk „Imprenta Nacional" 
vermeld. 

VENEZUELA. 
Frankeerzegels in diverse landschapteekeningen, groot formaat: 

5 centimos, geelgroen. 37K centimos, blauw. 
10 centimos, rose. 40 centimos, bruin. 
15 centimos, violet. 50 centimos, olijf. 
25 centimos, lichtblauw. 1 bolivar, bruinrood. 
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3 bolivars, oranje. 
5 bolivars, zwart. 

Als voren, luchtpostzegels: 
5 centimos, geelgroen. 

10 centimos, karmijn. 
15 centimos, violet. 
25 centimos, blauw. 
40 centimos, violet. 
70 centimos, rose. 
75 centimos, lichtbruin. 

1 bolivar, olijf. 
1 bol. 20 c , oranje. 
1 bol. 80 c , ultramarijn. 
1 bol. 90 c , zwart. 
1 bol. 95 c , lichtblauw. 
2 bolivars, grijsolijf. 

2 bol. 50 c , bruinrood. 
3 bolivars, groen. 
3 bol. 70 c , zwartgrijs. 

10 bolivars, bruinviolet. 
20 bolivars, oranjerood. 

ZWITSERLAND. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 

Volkenbondsgebouw en dat van het Internationaal Bureau van 
den Arbeid: 

20 rappen, grijsbruin en rood. 
30 rappen, licht- en donkerblauw. 
60 rappen, grijsbruin en bruin. 

1 franc, grijsbruin en groenzwärt. 
De 20 rappen en 1 franc dragen het opschrift B.I.T. (Bureau 

International de Travail), de beide andere S.D.N. (Société des 
Nations). 

Alle zegels zijn gedrukt in groot, liggend formaat. 
"Waarde-opdruk op het luchtpostzegel der uitgifte 1924: 

10 c. op 65 c , blauwgroen en blauw. 
v. B. 

|eV€rWactiteii 
] îeu\Ve Uitgiften 

Qplaa^cj/'fers,eig.j 

ALGIERS. 
Ten bate van de ,,intellectueele werkers" verschijnt een serie van 

zes frankeerzegels, met de portretten der schilders Fromentin, Guil-
laumet en Chasseriau. 

Bovendien wordt een serie van drie waarden uitgegeven ter ge 
legenheid van den honderdsten sterfdag van den Afrika-reiziger 
René Caillié. 

BELGIË. 
Volgens L'Echo de la Timbrologie zal op 15 J«ni a.s. de reeds 

vroeger aangekondigde toeslagserie verschijnen ten bate van de 
voltooiing van de basiliek van Koekelberg 

Daarna worden o. a. uitgegeven een propagandaserie voor de 
internationale waterfeesten te Luik, een serie ter gelegenheid van 
het vierde eeuwfeest van Marnix van St. Aldegonde en een toe
slagserie ten bate van de luchtbescherming der burgerlijke be
volking. Voorloopig zullen we het hier maar bij laten ! 

BRAZILIË. 
In de laatste maanden zijn hier verschillende gelegenheids- of 

herinneringszegels verschenen, waarvan „Brasil Filatelico" thans 
de oplaagcijfers publiceert. 

Iguazu-waterval 1000 reis 350.000, 5000 reis 100.000 stuks; 
koffiepropaganda 1200 reis 2.000.000; 4e eeuwfeest Clinda 400 reis 
1.000.000; vrijheidskreet 400 reis 500.000. Al deze uitgiften zijn 
in het Maart-nummer vermeld. 

BRITSCH-HONDURAS. 
Op 4 April j.I. werden alle frankeerwaarden met het portret 

van koning George V buiten omloop gesteld. 

BULGARIJE. 
Met ingang van 15 Maart j.I. werden de volgende uitgiften buiten 

koers gesteld: 
1926, frankeerzegel 4 lewa (Yvert nr. 190); 
1927-29, frankeerzegels 10, 15, 30 en 50 stotinski (Yvert nrs. 

196-199); 
1932, portzegels 1, 2 en 6 lewa (Yvert nrs. 34-36); 
1934, frankeerzegel 2 op 3 lewa (Yvert nr. 220a). 
Voorts de frankeerzegels der uitgiften 1935-36: vrijheidsoorlog, 

voetbalwedstrijden, athletiekwedstrijden, inwijding mausoleum 
koning Wladislaus, Diraitri-serie en geografisch en ethnografisch 
congres (Yvert nrs. 250-268, 273-277 en 283-285). 

CANADA. 
Vier nieuwe frankeerzegels zijn in aanmaak, te weten twee stuks 

in de waarde 10 cents, elk met een bijzondere afbeelding, 50 cents 
(haven van Vancouver) en 1 dollar (kasteel Ramezay te Montreal). 

CHILI. 
De tegenwoordige frankeerzegels zullen geleidelijk vervangen 

worden door exemplaren in nieuwe teekeningen. 
DENEMARKEN. 
Ter gelegenheid van den 150en herdenkingsdag der „boeren-

bevrijding" verschijnt in den loop van Juni a.s. een speciale serie. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Aan het bewind van Rafael Trujillo, den 46-jarigen dictator over 

dit land, is thans een einde gekomen. De laatste jaren gaf de repu
bliek talrijke zegels uit ter verheerlijking van de daden van dit 
staatshoofd. We kunnen dus binnenkort ongetwijfeld nieuwe zegels 
verwachten. 

FINLAND. 
De stichting van „Nieuw-Zweden", waarvan de 300e herden

kingsdag door de Zweedsche post werd gevierd door de uitgifte van 
de in het vorige nummer vermelde speciale serie, zal voor Finland 
de uitgifte ten gevolge hebben van een herinneringszegel van 
3,50 mark, aangezien Einsehe zeelieden aan deze Zweedsche ex
peditie medewerkten. 

FRANKRIJK. 
Het wereldkampioenschap voetbal, waarvan de eindstrijd in deze 

maand te Parijs wordt gehouden, brengt een speciaal zegel in de I 
waarde 1 fr. 75. 

In den loop dezer maand verschijnt een serie van zes toeslag
zegels ten bate van de werklooze intellectueelen. Zij brengt dezelfde 1 
beelden als de voorafgaande (Rodin, Pasteur enz.), doch in andere] 
waarden en kleuren. 

Het Bulletin Mensuel meldt het voornemen om een toeslag-1 
zegel uit te geven in de waarde 55 c. -|- 45 c , waarvan de extra- [ 
opbrengst zal worden benut voor het oprichten van een monument! 
ter nagedachtenis aan de oud-leerlingen van de militaire genees
kundige school. Het zegel zal een reproductie brengen van he t i 
gedenkteeken, dat te Lyon zal worden geplaatst. 

Naar verluidt zullen de frankeerzegels in het vredestype ver
dwijnen, om plaats te maken voor een oude vertrouwde: del 
zaaister. Deze zal door den kunstenaar Hourriez, die reeds meer
dere goed geslaagde zegelbeelden leverde, worden verfraaid enl 
verjongd. Het is te hopen, dat men dan tevens de fout zal herstellenl 
di de „semeuse" aankleeft: het tegen den wind in zaaien. 

GROOT-LIBANON. 
Een speciaal luchtpostzegel in de waarde 10 piastres verschijnd 

binnenkort ter eere van de eerste postvlucht Marseille-Syrië. 
Naar L'Echo de la Timbrologie meldt, zullen daarvan 30.000 

losse exemplaren worden gedrpkt, alsmede 10.000 velletjes van 
4 stuks. 

In den loop dezer maand wordt te Beyrouth een geneeskundii^ 
congres gehouden, waarvoor een speciale serie luchtpostzegels van 
vier waarden verschijnt. 

GUATEMALA. 
Voorbereidingen worden getroffen voor de uitgifte van luchtJ 

postzegels in nieuwe teekeningen, welke zullen verschijnen in da 
waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15. 30. 50 centavos en 1 quetzal vooi 
het binnenlandsch -, en 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 20. 25. 30. 50 centavo| 
en 1 quetzal voor het internationaal verkeer. 
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Zij zullen landelijke tafereelen weergeven en in drie kleuren 
worden gedrukt. 

JOEGO-SLAVIE. 
Het voornemen bestaat een ziekenhuis of herstellingsoord op te 

richten ten bate van het P.T.T.-personeel. Daartoe zal een toeslag
serie worden uitgegeven in een oplaag van 100.000 exemplaren en 
in de waarden: 1 + 1 dinar (gezicht op Demir Kapija\ \% -\- 1% 
dinars (afbeelding van het herstellingsoord), 2 -|- 2 dinars (sport-
oefeningen) en 3 -|- 3 dinars (portret van wijlen koning Alexander). 

LIECHTENSTEIN. 
Op 31 Maart j.1. deed prins Frans I, op grond van zijn hoogen 

leeftijd, afstand van de regeering ten behoeve van zijn achterneef 
prins Frans Josef. Deze laatste komt tot dusverre niet voor op de 
zegels van dit land, doch dit zal nu vermoedelijk wel spoedig 
anders worden. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Van de kroningszegels werden, volgens officieele opgave, de vol

gende aantallen verkocht: 
Tangier 1.398.840; Fransche zone 2.204.040; Spaansche zone 

1.770.120. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Een prijsvraag is uitgeschreven voor nieuwe zegelbeelden ter 

vervanging van de thans in gebruik zijnde. De nieuwe serie zal 
vermoedelijk 22 frankeer- en 6 luchtpostzegels omvatten. 

MEXICO. 
Ter gelegenheid van het in Augustus a.s. te Mexico te houden 

stedebouwkundig congres zullen drie speciale frankeer- en even 
zoovele luchtpostzegels verschijnen. 

OOSTENRIJK. 
De drie frankeerzegels met het portret van wijlen rijkskanselier 

Dollfusz zijn op 12 Maart j 1. buiten omloop gesteld. Het betreft 
hier de 24 groschen groenzwart, dezelfde in blauwzwart, beide 
van 1934-1935, en de 10 schilling blauwgrijs van 1936. 

Het 111. Briefmarken 
Journal van 1 dezer meldt 
eenige interessante bijzon
derheden over een voor
genomen uitgifte, die ech
ter achterhaald werd door 
de politieke gebeurtenissen 

Volgens genoemd blad 
zou een serie speciale ze
gels worden uitgegeven 
kort voor het door kanse
lier Schuschnig gelaste 

plebisciet, dat, zooals bekend, door het ingrijpen van Duitschland 
niet plaats vond. Zes verschillende zegelbeelden zouden voor deze 
erie dienen, waarvan het 111. Briefmarken Journal er een weer-
;eeft (zie afbeelding). H e t opschrift luidt: „Dem Vaterlande ehr-
ich dienen oder abtreten !". 

RUMENIE. 
Binnenkort verschijnt een speciale serie ter eere van den schilder 

jrigorescu en een tweede ter gelegenheid van de tentoonstelling 
e Boekarest, welke op 8 Juni a.s. wordt gevolgd door de ge-
ïruikelijke serie ten bate van het jeugdwerk. 

SELANGOR. 
Op 31 Maart j.1. overleed sultan Suleiman, wiens portret voor

komt op de dollar-waarden der koerseerende serie. Men mag dus 
'Oor deze waarden binnenkort een andere teekening verwachten. 

SYRIË. 
Hetzelfde als vermeld onder Groot-Libanon ten aanzien van 

et herinnerings-luchtpostzegel, geldt voor dit land. 

TRENGGANU. 
Binnenkort zijn de volgende wijzigingen te verwachten in de 

loerseerende serie frankeerzegels: de 3 cents groen verschijnt in 
Iruin, een nieuwe waarde, 8 cents (grijsl, terwijl de 5 dollars ver-
phijnt op papier met het meervoudig watermerk in sierschrift. 

Jf«9atw(a«t ff-riif*̂  ««w» -»fttr «fttrtt«)! 

t i m t t f i i m 

TUNIS. 
Het 50-jarig bestaan van den postdienst wordt in Juni a.s. 

„gevierd" door de uitgifte van onderstaande waarden der koer
seerende frankeerzegels, voorzien van den opdruk 1888-1938 en 
waarde: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25. 30. 40. 50. 75. 90 centimes, 
1, 1.50, 2, 3, 5. 10 en 20 francs. De toeslag voor de 1 centime 
tot en met 1 franc is gelijk aan de frankeerwaarde dier zegels 
(dus b.v. voor de 90 centimes 90 c ) ; voor de overige bedraagt deze 
resp. 1, 1.50, 2, 3, 5 en 10 francs. De geheele serie kost derhalve 
73 fr. 32. 

Van de waarden 1 centime tot en met 5 francs worden elk 
50.000 stuks gedrukt, van de 10 en 20 francs elk 20.000. 

Tot geruststelling (!) der koopers deelt de postadministratie 
mede, dat vergrooting van de oplaag uitgesloten is. 

Tot 31 Mei as. kan men deze serie bestellen bij de postdirectie 
re Tunis, die zoo vlot is, dat zij een compleet stel aanbiedt voor 
73 fr. 30, dus 2 centimes minder dan de totale waarde. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Binnenkort wordt een begin gemaakt met een nieuwe „presi

denten-serie", waarbij echter ook Martha Washington gehand
haafd blijft. De serie zal bestaan uit de waarden: 

K cent Franklin, 1 Washington, \'A Martha Washington, 2 Tohn 
Adams, 3 Jefferson, 4 Madison, 4K Monroe, 5 John Q. Adams, 
6 Jackson, 7 Van Buren, 8 W. H. Harrison, 9 Tyler, 10 Polk, 
11 Tavlor, 12 Fillmore, 13 Pierce, 14 Buchanan. 15 Lincoln, 
16 Johnson, 17 Grant, 18 Hayes, 19 Garfield, 20 Arthur, 21 Cleve
land, 24 Benj. Harrison, 25 McKinley, 30 Roosevelt, 50 Taft, 
I dollar Wilson, 2 dollars Harding en 5 dollars Coolidge. 

Alle Noord-Amerikaansche presidenten, behalve Hoover, die 
nog leeft, worden dus afgebeeld, en wel in chronologische volgorde. 
Bovendien zijn in de serie opgenomen Martha Washington en 
Benjamin Franklin, de stichter der Amerikaansche posterijen. Om 
aan allen een plaatsje te geven is de uitgifte van de nieuwe waarden 
414. 16, 18, 19, 21 en24 cents noodzakelijk. 

Ter gelegenheid van de nationale vliegweek, welke van 15 tot 
21 dezer wordt gehouden, verschijnt een speciaal luchtpostzegel in 
de waarde 6 cents, naar het ontwerp van president Roosevelt zelf, 
die, zooals men weet, een toegewijd postzegelverzamelaar is. 

ZWEDEN. 
Ter gelegenheid van den 80en verjaardag van den koning, op 

16 Juni a.s., verschijnen speciale zegels in de waarden 5, 15 en 
30 öre. V. B. 

Nederlarci 
er 

0\;er^eesc^e 

NEDERLAND. 
De Zomerzegels eerst op 16 Mei. 
Het Centraal Propaganda-comité voor de Zomerpostzegels deelt 

mede: 
Als termijn voor den verkoop van de zomerpostzegels was aan

vankelijk vastgesteld 1 Mei tot en met 15 Juli. Er is echter in de 
vervaardiging van de postzegels vertraging ontstaan, zoodat zij 
eerst 16 Mei verkrijgbaar zullen zijn. 

De zegels zullen dus juist bij het verschijnen van dit nummer 
uitkomen. Ze worden aangekondigd bij Dienstorder H 28$ bis 
van 4 Mei 1938, waaruit wij punt 6 hieronder overnemen: 

„6. Indien op verzoek van aanbieders van bij abonnement ge
frankeerde niet-periodieke stukken het betaalde bedrag door den 
aannemenden ambtenaar door middel van zomerpostzegels wordt 
verantwoord, dient het opplakken dezer zegels, alsmede het af
stempelen met bijzondere zorg te geschieden; desgewenscht kunnen 
de zegels, mits afgestempeld, onopgeplakt aan de aanbieders worden 
uitgereikt." 

Hier volgt nog het persbericht met alle bijzonderheden. 
Gelijk in vorige jaren het geval is geweest zullen ook dezen 

zomer en wel gedurende het tijdvak van 16 Mei tot en het 15 Juü 
a-S. op de postkantoren zomerzegels verkrijgbaar worden gesteld, 
met een toeslag boven de frankeerwaarde, welke ten goede zal 
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komen voor de helft aan sociale doeleinden (tuberculose- en 
kankerbestrijding, steun aan ongehuwde moeders) en voor de helft 
aan cultureele doeleinden, t. w. het verleenen van opdrachten op 
cultureel gebied ter tegemoetkoming in de huidige nood der cul
tureele werkers. De zegels zijn geldig tot 31 December 1943 en 
verschijnen dit jaar in 5 frankeerwaarden, n.1.: 

1^2 cent met een toeslag van I K cent; 
3 cent met een toeslag van 2 cent; 
4 cent met een toeslag van 2 cent; 
5 cent met een toeslag van 3 cent; 

1 2 ^ cent met een toeslag van 3K cent. 
De nieuwe zomerzegels dragen de volgende beeltenissen: 
li4 cent; grijsbruin: Marnix van St. Aldegonde (1538-1598), ver

trouwde hulp van Prins Willem van Oranje en veelzijdig letter
kundige. 

3 cent; groen: ds. O. G. Heldring (1804-1876), aan wiens mensch-
lievendheid het te danken is, dat in Zetten de bekende inrich
tingen verrezen, waar verwaarloosde meisjes en ongehuwde moeders 
een liefderijke verzorging vinden. 

4 cent; bruin: Maria Tesselschade, de dochter van Roemer 
Visscher (1594-1649), begaafde tijdgenoote van onze groote, 17e 
eeuwsche dichters, aan wier beroemde, litteraire bijeenkomsten in 
het „sahch Roemershuys" en op het Muiderslot zij glans en luister 
bijzette. 

5 cent; groen: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), 
Nederlands grootste kunstenaar. 

12K cent; blauw: Hermannus Boerhaave (1668-1738), Leidsch 
hoogleeraar in de geneeskunde, plant- en scheikunde, wiens ver
maardheid als veelzijdig geleerde bijkans legendarisch is. 

De afmetingen zijn dezelfde als die van de zomerzegels van 
vorige jaren. 

De beeltenis van Marnix van St. Aldegonde is vervaardigd door 
Kuno Brinks, die van ds. Heldring en Rembrandt door S. H. Har tz 
en die van Maria Tesselschade en Boerhaave door mevrouw E. 
Reitsma-Valen9a. Ook bij deze uitgifte heeft de heer W. van 
Konijnenburg zijn voorlichting en aanwijzingen gegeven ter be
vordering van de eenheid der serie. 

Luchtbeschermingspostzegels ? 
De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming heeft bij 

de betreffende autoriteiten een verzoek ingediend om te komen 
tot de uitgifte van speciale luchtbeschermingspostzegels, waarop 
een kleine toeslag geheven zal worden. 

Het verzoek is thans in behandelmg bij het hoofdbestuur der 
P.T.T.; de beslissing kan binnenkort tegemoet worden gezien. 

Kinderzegels met portret van prinses Beatrix ? 
De Commissie voor de kinderpostzegels heeft tot H. M. de 

Koningin het verzoek gericht, haar toestemming te willen ver
leenen tot het uitgeven van kinderpostzegels met de beeltenis van 
Prinses Beatrix, zoo mogelijk met die van Prinses Juliana, voor de 
uitgifte van December 1938 tot begin [anuari 1939. 

Wanneer het verzoek zou worden ingewilligd, dan zou volgens 
het Comité het overweldigende succes van de eerstvolgende serie 
kinderzegels in December a.s. verzekerd zijn. (Alg. Hbl.). 

Lichte afstempeling van postzegels. 
Een welwillende daad tegenover de verzamelaars heeft het hoofd

bestuur verricht door het afkondigen van onderstaande Dienst
order nr. H. 271 van 27 April 1938: 

'taê»3ilttt^mm.%miM 

„Afstempeling postzegels. — 1. Meermalen worden klachten van j 
postzegelverzamelaars ontvangen betreffende zware en slordige af
stempeling van de postzegels, welke zijn gehecht op de door hen 
verzonden of ontvangen poststukken. 

2. Teneinde aan deze klachten zooveel mogelijk tegemoet te 
komen wordt bepaald, dat kan worden voldaan aan verzoeken van 1 
aanbieders van kleine hoeveelheden te verzenden poststukken om | 
de op die stukken gehechte, voor frankeering geldige, Neder
landsche postzegels met het oog op verzamelaarsdoeleinden zorg
vuldig en licht af te stempelen door middel van den handdag-
teekeningstempel. 

3. Bedoelde stukken moeten daartoe aan het loket worden aan
geboden. 

4. Aan dergelijke verzoeken behoeft slechts gevolg te worden! 
gegeven voor zoover dit voor de dienstuitvoering geen belem-l 
mering oplevert. 

5. De directeuren worden uitgenoodigd, een en ander ter kennisj 
van de postagentschappen en stationhouders te brengen." 

Door onderstaand persbericht van 28 April is ook het publiek 
hiermede in kennis gesteld: 

Afstempeling poststukken van verzamelaars. 
Ten einde aan de wenschen van de postzegelverzamelaars zoo-| 

veel mogelijk tegemoet te komen zullen de zegels op kleine, aan 
het loket aangeboden, hoeveelheden poststukken, op verzoek en 
voor zoover de dienst dit toelaat, zorgvuldig en licht worden af-j 
gestempeld met den handstempel. 

Nieuwe oplaagletters. 
2j4 cent W; 3 cent Q ; 10 cent N, 15 cent M; 25 cent R j 

30 cent S; 60 cent H. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent W: L 611, L 612. 
7% cent E: L 603. 

10 cent N : R 607, L 609, R 609. 
15 cent M: L 588, R 588. 
25 cent R: 610. 
30 cent S: 601. 
60 cent H : 600. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
1% cent E: 354. 
lyi cent W: 330. 
3 cent Q: 328, 329. 

Een lijst der etsingnummers. 
Verzamelaars van etsingnummers worden verzocht, hun adra 

op te geven aan dr. A Mijs te Epe (Gld.), om te komen tot 
samenstelling van een lijst van alle bestaande nummers el 
variëteiten. 

NED.-INDIE. 
Vlieg-jubileumzegels. 
Naar het Postzegelblad voor Indië meldt zullen op 1 Novemba 

a.s. drie zegels verschijnen voor het 10-jarig bestaan der Indi; 
luchtlijnen. De waarden zijn 7%, 10 en 20 cent. De datum 
verkrijgbaarstelling is nog niet bekend (?), noch de geldigheidsduul 
evenmin is bekend of deze zegels herdenkingszegels dan wel wei 
dadigheidszegels worden. Een beslissing hieromtrent is nog nil 
genomen. 
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De komende weldadigheidszegels. 
Het Postzegelblad voor Indië meldt eveneens iets over de jaar-

lijksche toeslagzegels, ditmaal ten bate van het Centraal Missie 
Bureau. Ze zullen verkrijgbaar worden gesteld van 1 December 
1938 tot 10 Januari 1939 met een geldigheidsduur tot 30 Sep
tember 1939. Het onderwerp is nog niet bepaald, de waarden zijn 
weer 2, 3%, 7)4, 10 en 20 cent. Voor de eerste maal zal, naar 
Nederlandsch voorbeeld, onderaan de zegels de geldigheidsduur 
worden vermeld. 

De kopstaande en liggende opdruk K op 2K cent 1917. 
In het vorig nummer maakten wij melding van de % op 2J-2 c. 

1917 met den opdruk liggend, van links naar rechts loopend, en 
van rechts naar links, en eveneens met kopstaanden opdruk. Over 
deze opdrukken ontvingen wij van een lezer uit Voorburg nadere 
gegevens. 

„Ik woonde toen bij den heer M. in Weltevreden, toen een in
lander zich bij dezen heer vervoegde en hem eenige kopstaande 
en liggende opdrukken verkocht, die de inlander uit het vuur had 
gehaald. Er hebben namelijk p r o e f d r u k k e n van deze zegels 
bestaan, h e e 1 e vellen, welke onder toezicht van een commissie 
werden verbrand. Toen de commissie dacht, dat de zegels verbrand 
waren, is zij weggegaan. De inlander echter heeft vlug nog eenige 
exemplaren die niet verbrand waren uit het vuur kunnen halen. 

Uit het bovenstaande zult u reeds bemerkt hebben, dat het 
h e e 1 e vellen betrof. De zegels, die de heer M. toen kreeg, waren 
hoekstukken met rand; naar het midden toe waren enkele zegels 
half verbrand. 

De heer M. wilde de zegels voor geen geld verkoopen. Hij is 
door de crisis echter in moeilijkheden geraakt en zal ze daardoor 
van de hand hebben gedaan." 

Intrekking frankeerzegels. 
Volledigheidshalve vermelden wij hier nog Post- en Telegraaf-

order nr. 193 van 2 November 1937. 
„Als gevolg van de op 1 October j.l . in werking getreden wijzi

gingen in de brieven- en pakketposttarieven, zijn de frankeerzegels 
in de waarden 3234 cent, 42 >2 cent en 175 cent praktisch over
bodig geworden. De verkoop van deze zegels zal waarom worden 
bodig geworden. De verkoop van deze zegels zal daarom worden 
gestaakt. 

In verband hiermede wordt verzocht alle nog in den voorraad 
van de kantoorchefs aanwezige frankeerzegels van 32 K, 42 }4 en 
175 cent — zoowel oude als nieuwe emissies — aan den Beheerder 
der post- en zegelwaarden in te dienen. 

Slechts de voor den verkoop van postwaarden aan verzamelaars 
langewezen kantoren kunnen een beperkten voorraad van deze 
cegels (zoowel oude als nieuwe emissies) aanhouden, u i t s 1 u i-
: e n d voor den verkoop aan philatelisten. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat de onderwerpelijke fran-
teerzegels wel uit den verkoop worden genomen, doch n o g n i e t 
) u i t e n o m l o o p worden gesteld. Zij blijven derhalve voors-
lands nog geldig voor de kwijting van porten en rechten. Indien 
litdrukkelijk om frankeerzegels van 32 K ct., 423^ ct. of 175 ct. 
vordt gevraagd, kunnen deze van een der z.g. verzamelaarsloketteii 
irorden betrokken. 

Voorts worden mitsdeze alle vroegere opdrachten inzake het 
ipruimen van bepaalde soorten frankeerzegels en portzegels in-
etrokken, zoodat alle aanvragen voortaan weder zijn te baseereii 
ip normaal gebruik. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1898). 

TURKIJE. — Thessalië. 
Eenige correspondenten zenden ons berichten omtrent de nieuwe 

egels. Het doel: door deze uitgifte eene zichtbare herinnering aan 
e bezetting van dit land door de Turksche troepen achter te laten. 

Tevens zullen ze dienen tot een liefdadig doel. Bij de Tentoon-
elling te Yildiz, ten voordeele van de achtergebleven betrekkingen 
er gesneuvelde of in den krijg overleden soldaten, zullen in den 
azaar aldaar, naar het Keizerlijk Besluit luidt, 5000 van deze 
ellen verkocht worden tegen 5 francs de serie, d. i. 2% maal 
; werkelijke waarde. 

De zegels zullen ter vrijmaking van brieven dienen, doch alleen 
mogen worden gebruikt in Thessalië. 

De firma Tchakidji beweert, dat de zegels aan de speculatie 
zullen worden onttrokken. Geen hoeveelheden zullen worden af
gegeven, ja ! de ambtenaren zouden zijn aangeschreven, de zegels 
met eigen hand te hechten op de omslagen der brieven. 

Nu de zegels. De vorm is erg onpractisch. Dat weet men in 
Nederland, sedert onze telegraafzegels naar die van België genomen 
moesten worden. Waartoe een achtkantig zegel moest worden uit
gedacht, even lastig voor ambtenaar en publiek ter afscheuring als 
ondoelmatig bij de opplakking, mag de Hemel weten. 

GRIQUALAND. — Afstempeling. 
Het 4 d. blauwe Kaapzegel, met kleine „G", komt met afstem-

pel'ng „Cape Town" of „Port Elisabeth" nog al 'ns voor, en ver
schillende „keurmeesters" (dus niet gewone, domme verzamelaars), 
hebben deze afstempeling o n w e t t i g , m. a. w. waardeloos ver
klaard, sommigen zelfs den opdruk betwijfeld. 

Ten behoeve van allen, leeken zoowel als keurlieden, haal ik 
hier aan dat, van af ongeveer November 1889, de met kleine ,,G" 
overdrukte 4 pence-Kaapzegels, eerstelijk bestemd voor Griqua-
land, werden opgebruikt te Kaapstad en Port Elisabeth. Uit laatst
genoemde stad zagen wij, nog in 1894, meerdere van die zegels 
op aangeteekende brieven. 

Toen het zelfstandig bestuur van Griqualand was opgegeven, 
werd alles gebracht onder het beheer van den Gouverneur der 
Kaapkolonie. Het Hoofdpostbureau te Kimberley, moest den over
gebleven voorraad zegels, die nog alleen uit de 4 pence bestond, 
naar Kaapstad en Port Elisabeth zenden, om daar gebruikt te 
worden als Kaapzegels, ofschoon ze ook elders geldig waren en 
bleven. 

B. 

NEDERLAND. 
Van den opdruk 4 op 5 cent is een z.g. albino-opdruk gevonden 
Als particuliere briefkaart is te melden' 
7 II e (dus op 3 cent zonder scheidingslijn): J. Verdenius / 

Notaris / Heerde. 

NED.-INDIE. 
Post- en telegraaforder nr. 211 bevat de beschikking van het 

Hoofd van de Afdeeling Algemeene Zaken van 15 December 1937 
nr. 45819 / A.I., luidende: 

Besloten is de tot dusverre bij de hoofd- en enkele Ie klasse 
kantoren verkrijgbaar gestelde ongezegelde postbladen, aan a l l e 
kantoren in voorraad te geven. 

De prijs is gesteld op 50 cent per honderd, de minimum afname 
is van 1000 stuks op 100 stuks gebracht. 

Aan de kantoren, waar nog geen ongezegelde postbladen voor
radig zijn, zal ambtshalve een aantal worden toegezonden. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND. 
De serie 104 van de geïllustreerde briefkaarten (6 pfennig bruin, 

Hindenburg\ die als eerste van 1938 geldt, verscheen. Als gewoon
lijk bestaat de serie uit 9 nummers, te weten: 1. Münster (Westf.); 
2. Berus; 3. Birkenfeld; 4. Bad Mergentheim; 5. Landstuhl; 6. Forst 
(Rheinpfalz); 7. Sankt Goar; 8. Oppeln; 9. Bad Kreuznach. 

Serie 105 is nog niet gemeld; van serie 106 kent de Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein reeds: 6. Salzuflen; 7. Freudenberg; 
8. Hellenthal Hollorath; 9. Bad Sooden Allendorf. 

De oogst aan privé poststukken was deze maand „slechts" on
geveer 20. 

FRANKRIJK. 
De Fransche postadministratie geeft nieuwe postbladen uit. Zij 

bestaan uit 3 bladen, het eerste blad vertoont rechts boven een 
zegelafdruk van 65 centimes, links boven de woorden République 
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Fran9aise en Carte-lettre, de rechterhelft is voor de adresseering 
bestemd, aan den kant staat: E. Desfossés - Néogravure - Paris; 
de linkerhelft wordt door een afbeelding ingenomen. Het mid
delste blad heeft links een afbeelding en rechts een aardrijkskundige 
beschrijving; het derde blad wordt geheel door een afbeelding 
ingenomen. Het exemplaar, dat voor ons ligt, behoort tot de 
serie „lie de France". De zegelafdruk is blauw en vertoont het 
wapen van de provincie (drie lelies). Onder den zegelafdruk staat 
1-1938. De drie afbeeldingen zijn in sepia (lichtdruk) en vertoonen: 
het paleis te Versailles, het kasteel te Pierrefonds (Oise) en het 
kasteel te Chantilly (Oise). Links boven op het eerste blad staat 
het nummer 8. Dit laatste is ons niet geheel duidelijk, want offi
cieel zouden er 4 boekjes van 5 postbladen uitgegeven worden, en 
de serie „lie de France" is officieel de eerste. De oplaag schijnt 
zéér beperkt te zijn, zoodat liefhebbers van deze zeer mooie uit
gifte zich zullen moeten haasten. De postbladen, die zoowel los 
als per serie verkrijgbaar zijn, kosten 90 centimes per stuk. 

Bovendien verscheen een nieuw postblad voor den pneumatischen 
dienst ä 2 francs, rood op grijs papier. 

HONGARIJE. 
De serie geïllustreerde kaarten ä 16 filler groen verscheen in 

iets veranderde kleur en met de teekens D 1-16 links onder. 
D 16 is een overdrukte D 1. 

H O N G K O N G . 
Een couvert voor aangeteekende brieven (niet met tarief op de 

rugzijde bedrukt) ä 25 cents, blauw, met den kop van George VI, 
verscheen. 

LIECHTENSTEIN. 
Hier gaf men de kaart ä 20 rappen rood met een paarsen op

druk uit. 

MONACO. 
Monaco houdt in zijn uitgiften geen gelijken tred met Frankrijk. 

Deze maand kunnen wij drie nieuwe „Streifbänder" melden, n.1. 
een 10 centimes blauw (wapenteekening) en een 15 centimes lila 
(kop van den prins Louis) en een 20 ceritimes rood (eveneens met 
den kop van den vorst). 

N O O R W E G E N . 
De briefkaarten van 10 öre groen en 15 öre bruin, benevens de 

postbladen van 10 öre groen en 20 öre rood, verschenen in koper
diepdruk (vroegere emissie boekdruk). 

POLEN. 
De enveloppe ä 25 gr. blauwgroen kreeg een 2-regelige afzender

aanwijzing aan de achterzijde. 
SPANJE. 
Het stemt tot groote voldoening, dat op de aanvraag om in

lichtingen ov.er de nieuwe Franco-briefkaart spontaan twee lezers 
ons een kaart ter inzage stuurden, n.1. de beeren A. Katz te Arn
hem en ir. H. J. "W. Reus te Maarssen. De koningskoppen hebben 
in geen geval iets met de huidige koningsfamilie te doen en stellen 
hoogstwaarschijnlijk Ferdinand van Arragon en Isabella (de Katho
lieke) van Castilië voor. 

SYRIË. 
Naar de heer Beckhaus meldt, verschenen hier de volgende 

Turksche poststukken met opdruk (violet): Arabische regeering: 
Enveloppe 25, 20 para rose, postblad 15, 20 + 20 para steen

rood en „Streifband" 8, 4 millièmes op 10 para groen (opdruk 
zwart), en briefkaart 40, 4 millièmes op 20 para rood (opdruk 
zwart). 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De briefkaart a 1.50 kr. rood op roomkleurig karton verscheen 

nu eveneens met den verkoopsprijs (1.60 kr.) onder de deelstreep. 
TURKIJE. 
Turkije gaf drie nieuwe briefkaarten uit. Alle drie hebben als 

zegelbeeld den kop van den Ataturk. Het zijn kaarten van: 
3 kurus bruin op groen papier (voor binnenlandsch verkeer), 
een 5 kurus rood op blauw karton (voor het verkeer met de 
Balkanlanden) en een 7K kurus rood op groen karton voor het 
verkeer met de rest van de wereld. 

VENEZUELA. 
Als eersteling van een serie geïllustreerde kaarten \ ZIY^ Cen

times verscheen een kaart met een afbeelding uit Caracas met als 
onderschrift: Avenida Los Caobos - Caracas - Venezuela. De zegel 
indruk is rood en vertoont een landschap met vruchtendragende 
vrouwen. De afbeelding en tekst zijn brum; het papier is wit. 

tnjcThtpos^ 
De verovering van de Atlantische Oceaan. 
Als belangstellende leek is men heden ten dage gaarne geneigd 

te zeggen, dat het nog niet erg wil vlotten met het instellen van 
luchtpostdiensten tusschen Europa en Noord-Amerika. Na de vri] 
talrijke Duitsche, Engelsche en Amerikaansche proefvluchten 
(zonder postvervoer) van verleden jaar, hoort men er nog maar 
steeds niets meer van. Wie echter eens rondkijkt in de luchtvaart-
pers komt alras tot de conclusie, dat er achter de coulissen hard 
aan gewerkt wordt. Ongekend groote vliegbooten zijn in teekening 
gereed, ja, staan reeds op stapel. Als men eenmaal begint te 
vliegen, dan zal blijken, dat de grondige voorbereiding rijke 
vruchten zal afwerpen. 

Aan de proefvluchten, welke verleden jaar werden ingesteld, 
hebben wij voorts reeds de luchtlijn Baltimore-Bermuda v.v. te 
danken. Deze lijn werd 16 Juni 1937 door het vliegtuig der 
Imperial Airways de „Cavalier" geopend. Op de heenvlucht werd 
toen de eerste luchtpost van Bermuda naar de Vereenigde Staten 
vervoerd. De Imperial Airways bevloog sindsdien deze route in 
afwisseling met een dienst der Pan American Airways. Dat geen 
post van de Vereenigde Staten naar Bermuda vervoerd werd, lag 
daaraan, dat langen tijd over dit postcontract moest worden 
onderhandeld. 

Thans, na 9 maanden van geregelden viermaal wekehjkschen 
dienst over dit 1400 km. lange Atlantische Oceaan-traject, werd 
op 16 Maart j.1. door de Bermuda Clipper de eerste luchtpost van 
de Vereenigde Staten naar Bermuda gebracht. 

I 
W>^^ AIR mc^'^^jy 
^J flRST FLIGHT FAM \^ ^ y 

\rst; 
H. L. S. Aäama 
StlunbuysÊtraat S5 
KljBcgen, Hullsn4 

BALTIMORE- BERMUDA 

In totaal werden met deze vlucht 817 pounds post, of wel 
71.113 poststukken vervoerd. Zij werden, zooals in Amerikf 
gebruikelijk, op keurige wijze van een bijzonder violet poststempeT 
voorzien Enkele Amerikaansche verzamelaars deden nog ietl 
aardigs. Zij hadden ontdekt, dat in enkele Amerikaansche stateJ 
plaatsen voorkwamen met den naam Bermuda. Zij verstuurde! 
hun luchtpost-souvenir vanuit die plaats en kregen zoodoende eeJ 
luchtpoststuk van Bermuda näär Bermuda. Te Baltimore werdel 
deze breven voorzien van een doorgangsstempel. Zoo zijn el 
':tukken verzonden uit Bermuda La., Bermudian Pa., Bermud| 
Hunderd Va. en Bermuda Ala. 

Alle stukken kregen te Hamilton (Bermuda) een aankomsJ 
stempel van 16 Maart. Een groot gedeelte van dit stempel vermeld 
1936 in plaats van 1938 als jaaraanduiding , , 
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H E R H A A L D VERZOEK. 

Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden er 
nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 5 e n 
v a n d e m a a n d aan de administratie toe te zenden en toch 
NIET DEN UITERSTEN TERMIJN VAN INZENDING AF TE 
WACHTEN. Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den 
regel tot het v o l g e n d e n u m m e r bewaard moeten blijven. 
(In b ij z o n d e r e gevallen kan door adverteerders van dezen 
inzendingstermijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 

Te Hilversum en te Leiden zal, bij wijze van proef, een loket 
i'oor den verkoop van postwaarden aan verzamelaars worden 
opengesteld. 

Het loket te Hilversum zal zijn opengesteld den 2en Woensdag 
an elke maand van 16—17 uur, te beginnen op 11 Mei j .1. ; dat 
e Leiden den 3en Zaterdag van elke maand van 10—12 uur, 
anvangende op 21 Mei a.s. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Informatiebureau van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Daar verschillende philatelisten nog niet van het bestaan en het 
oei van het Bondsinformatiebureau op de hoogte zijn, hoewel het 
eeds bijna 20 jaren geleden in het leven werd geroepen, zal ik 
ieronder een overzicht geven van de werkzaamheden, waarmee 
et bureau zich o. a wel belasten wil: 

a. informaties over verzamelaars en handelaren; 
b. inlichtingen over philatelistische vereenigingen; 
c. vorderingen op nalatige betalers; 
d. behandeling van klachten over personen, die hun verplich

tingen niet zijn nagekomen; 
e. inlichtingen over catalogi, tijdschriften, enz. 
Tenslotte worden de namen van hen, die onbetrouwbaar zijn 

hun philatelistische verplichtingen niet nakomen, in het al-
;meen belang in dit orgaan bekend gemaakt. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het bestuur der Ver-
niging tot Bestrijding der Tuberculose in België, om in het 
lang van de Nederlandsche verzamelaars en handelaren de vol-
nde waarschuwing op te nemen: 
„L'Oeuvre Nationale Beige de Defense centre la Tuberculose, 

rue de Stassart, ä Ixelles-Bruxelles, prie les philatélistes néer-
dais qui connaitraient l'adresse actuelle d'un sieur Charles Moser, 
nationalité suisse, s'occupant du commerce des timbres-poste, 

ant demeuré jusqu'en juin 1936, ä Verviers (Belgique), et parais-
t sejourner actuellement en Hollande, de vouloir bien se raettre 
rapport avec eile." 

De hierboven genoerade postzegelhandelaar deed bij de Belgische 
ïreeniging tot Bestrijding der Tuberculose een bestelling van een 
ot aantal Astrid-series, doch hij vertrok met de Noorderzon en 

taalde noch de zegels, noch zijn pension. 
Men zij dus op zijn hoede ! 
Wie zijn tegenwoordig adres weet, verplicht ons zeer met op-
e daarvan. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

Voorloopige begrooting 1938-1939. 
I n k o m s t e n . 

Saldo . . . ƒ —,— 
Contributie (2258 Idn.) -790,30 
Belangstellende leden - 20,— 
Keuringsdienst . - 60,— 
Rente spaarbank . - 35,— 
Toevallige baten . - 15,— 

U i t g a v e n . 
Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering . 
Contributie F.I.P. . 
Representatie 
Reserve 
Postmuseum . 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 

ƒ 6 0 , -
- 1 2 0 , -
- 350,— 
- 6 5 , -
- 100,— 
- 5 0 , -
- 2 5 , -
- 100,— 
- 50,30 

Saldo 

ƒ 920,30 ƒ920,30 

Secretaris. C. M. DON CK, Sophialaan 39, Hilversum. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Nieuwe leden. 
491. mevr. P. J. van Houten, Ond. Nobo, Ambarawa (Java). 
519. D. Keetelaar, c.o. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
537. C. F. Th. van Lingen, c.o. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum,). 
578. W. Nout, Ond. Tg. Djatti, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
608. J. van Gruting, comm. van politie, Medan (Sumatra). 
639. A. B. Morren, 449 Freeportstreet, New Kensington, P.A. 

(Amerika). 
655. J. J. Hoogerwerf, Nie. Beetskade 74, Alkmaar. (V.). 
682. mevr. J. Blokker, Rijksstraatweg 330, Heiloo. (V.). 
722. A. F. Óhlenschlager, p.a. Javasche Bankj Cheribon (Java). 
794. J. de Nooij, p.a. Lindeteves, Cheribon (Java). 
773. G. van Ouwerkerk, s.f. Sindanglaoet, Cheribon (Java). 
784. J. Blok, Tjankol, Cheribon (Java). 
785. J. G. Oost Lievense, p.a. Ned. Handel Mij., Shanghai (China). 
786. L. Brugman, Spiritusfabriek „Paboearan", Tjiledoek (Java). •• 
787. R. A. A. Mohamad Achmad, regent, Koeningan (Java). 
789. J. J. M. Merle, s.f. Sindanglaoet, Cheribon (Java). 
791. H. Peijnenborg, p.a. B.A.T., Cheribon (Java). 

Aanmeldingen (met ingang van 1 Juli 1938). 
mej. C. W. Jäger, Hooge Rijndijk 99a, Leiden. (V.). (Lid van Rott. 

Phil. Club), 
mej. J. P. Kloppert, Borneolaan 17, Hilversum. (V.). 
C. van den Berg, Gijsbr. van Amstelstraat 330, Hilversum. (V.).. . 
P. H. Hoerfs, Van Welderenstraat 123, Nijmegen. (V.). (L.). 
C. Krak, Voordam 10, Alkmaar. (V.). (L.). 
mr. G. Sassen, Ter Apel (Groningen). (V.). (L.). 
mej. B. A. M. Korthals, Borneolaan 13, Hilversum. (V.). (L.). 
H. Robart, Waltersingel 90, Apeldoorn. (V.). 
C. H. de Lange, Lombardsteeg 2/4, Alkmaar. (V.). 

Adresveranderingen. 
331. X. F. Crince Ie Roy, Laan van der Wijck 14, Buitenzorg (Java). 
893. N. J. van Dijk, adres onbekend. 
364. A. Hoeing, adres onbekend. 
108. W. Steinbuch, Statenlaan 68, Den Haag. 
465. dr. P. H. van Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht. 
487. ir. G. O. J. van Ditshuijzen, Spruitenboschstraat 3, Haarlem. 
332. P. T. R. Deel, Koningin Hortenselaan 14, Apeldoorn. 
478. F. W. Diehl, Erabong Sawo 12, Soerabaja (Java). 
532. H. Agneessens Filz, Landrentekantoor Kedangan (Z. en O. 

afd. Borneo). 
626. W. F. de Nieuwe, Mahonielaan 1, Malang (Java). 
821. H. B. Woltering, p.a. S. F. Woltering, Essenlaan 99, Half

weg (N.-H.). 
412. F. G. Bes, p.a. H. G. de Bruijn, Bankastraat 14, Den Haag 
659. mevr. H. J. Seijdlitz-van der Maesen de Sombreff, Wilhel

minasingel 36, Nijmegen. 
777. A. O. H. Wilkens, Nieuwenhof, Voorst. 
343. E. Kaufmann, adres onbekend. 
304. R. H. van Otterloo, Pavillon Viking, Pare Forestier (Anc. 

Exposition), Brussel II. 
370. dr. Th. J. Krebs, Doornikschestraat 33, Scheveningen. 
860. D. C. Paraira, Guido Gezellestraat 5, Amsterdam, Z. 
453. J. S. de Jongh, Oude Enghweg 12, Hilversum. 
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602 J R Drost, Ond ïjilangla, Tasikmalaja (Java) 
151 J E Nelissen, Stokroosplein 2, Den Haag 
802 F H Schoevaart, Amsteldijk 71, Arasterdam, Z 

Aivoeren. 
598 J Klerk 
250 dr B C P J Baalde 
297 W Kuchlm 
247 A Kleijn 

Verbetering ApnInummer. 
792 W H Eichhorn moet zijn 446 W H Eichhorn 

Verbetering jaarboekje. 
180 A Harm, Drieboomlaan 201, Hoorn, moet zijn 
180 H Aiking, Drieboomlaan 201, Hoorn 
419 dr A F H Labrij de Bruijn van Troostenburg moet zijn 
419 dr A F H Lobry van Troostenburg de Bruijn 

Bestuursmededeeling. 
Te Cheribon is een afdeeling der vereeniging opgericht 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
De oude voorraad boekjes is uitgeput Een nieuwe oplaag is 

aangemaakt van een gewijzigd model, terwijl de prijs per stuk 
■verlaagd is tot 5 cent Heeren sectiehoofden wordt beleefd m 
overweging gegeven om, ter wille van de deelnemers in hun sectie, 
een aantal blanco boekjes in voorraad te willen houden Deze zijn 
verkrijgbaar bij den directeur 

Daar de heer Paraira zijn functie van administrateur heeft neder
gelegd, zal de directeur deze functie voorloopig waarnemen 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam — Kort verslag der vergadering van 20 April 1938 

De voorzitter opent de goed bezochte bijeenkomst van 27 per
sonen en heet in het bijzonder welkom den spreker van dezen 
avond, den heer H W Borel, eerelid van de Ned Ver De voor
zitter houdt een korte inleiding over recente philatelistische ge
beurtenissen en wetenswaardigheden, na lezing der notulen, die 
goedgekeurd worden, houdt de heer Borel een causerie over „Een 
eigenwijze manier van verzamelen" Op zeer onderhoudende wijze 
en aan de hand van zijn verzameling Frankrij'k, kantoren in het 
buitenland en kolomen, toont de spreker aan, dat het principe 
van deze verzamelingswijze berust op het zich beperken, bij de 
nieuwe uitgiften van eentonige reeksen van series, tot het ver 
zamelen der verschillende zegelbeelden De voorzitter dankt den 
heer Borel ten zeerste voor zijn vlotte en leerzame causerie, waarna 
nog verschillende aanwezigen door een gedachtenwisseling blijk 
geven van de belangstelling, die de voordracht bij hen heeft ge
wekt Na de gebruikelijke verloting en de rondvraag sluit de voor 
zitter de bijeenkomst In de volgende vergadering zal de heer 
Van Essen zijn collectie Finland ter bezichtiging medebrengen 

W F G H 
Haarlem — Kort verslag der vergadering van 11 April 1938 

De vergadering werd weer eens bijgewoond door den voorzitter 
der Ned Ver , den heer Van Essen, die eenige van zijn bekende 
collecties ter bezichtiging en bespreking had meegebracht Nadat 
de huishoudelijke zaken waren afgehandeld, waarbij o a gesproken 
werd over hetgeen gedaan kon worden tegen zoogenaamde post
zegelhandelaren, die zich hun verantwoordelijkheid tegenover de 
verzamelaars nog met geheel bewust zijn, kreeg de heer Van Essen 
allereerst gelegenheid ons te laten genieten van zijn schitterende 
verzameling Roemenie Behalve de eerste vier Moldauers, waren 
alle zegels, meest met talrijke exemplaren, met allerlei afwijkingen 
en afstempelingen, aanwezig Op speciaal verzoek had de heer Van 
Essen ook nog zijn verzamelingen Toscane en Zuid Bulgarije mee
gebracht Duidelijk wees hij ons aan, met behulp van de zegels 
uit zijn collectie en verschillende vervalschingen, hoe men gemak
kelijk kon nagaan of men hier met een echt zegel te doen heeft 
De leden lieten ondubbelzinnig blijken, hoezeer zij de vriendelijk
heid van hun medelid, dat speciaal voor deze gelegenheid zich de 
reis van Hilversum had getroost, op prijs stelden H N T 

VERZAMELAARS. ZENDT IN OP DE 
A.S. TENTOONSTELLING TE BREDA. 

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

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 

Aanwezig 53 leden De ondervoorzitter, de heer dr Gommers 
opent de vergadering en verwelkomt speciaal het candidaat lid, der) 
heer jhr Verheijen De notulen van de vorige vergadering wordei 
goedgekeurd en de 8 candidaatleden met algemene stemmen al 
iid aangenomen Waar telefonisch bericht binnenkomt, dat d 
heer Cramerus over een kwartier ter vergadering kan zijn, word 
de vergadering even geschorst, van welke gelegenheid gebrui' 
wordt gemaakt het ter gelegenheid van onze tentoonstelling uit 
gegeven sluitzegel aan de leden te verstrekken De voorzitter ver 
welkomt dan den heer Van Vlerken als nieuw lid, zijnde dez 
intussen eveneens ter vergadering verschenen Besloten wordt deii 
heer F Swerts te Antwerpen als lid te royeren wegens contr 
butieschuld en hem op de zwartelijst te plaatsen Mededeling wordj 
gedaan, dat het succes van onze tentoonstelling verzekerd is E; 
zijn verschillende interessante collecties toegezegd Een bestuurd 
voorstel de Meivergadering te Tilburg te houden als eerbewijs aa 
onze vele Tilburgse leden, die geregeld onze vergaderingen t 
Breda bezoeken en als propaganda voor onze vereniging, wor^" 
goedgekeurd Deze vergadering zal plaats vinden op Maand 
30 Mei a s om 8 uur, in café restaurant Modern, Heuvel IQi 
Tilburg De Bredase leden dienen om half acht aanwezig te zij! 
op de Grote Markt te Breda, waar door de vereniging voor ve: 
voergelegenheid z«l worden gezorgd Leden, die wensen mede 
gaan, moeten zich voor 21 Mei opgeven bij ondergetekende 
voorzitter spoort de leden wederom aan zegels voor de jeu 
afdeling te schenken, daar de leiders op het ogenblik geheel zond' 
zitten HIJ heeft al direct succes Staande de vergadering kom 
heel wat zegeltjes binnen, waarvoor de voorzitter den schenke: 
dank ïegt Na een pauze, waarin wat „gepostzegeld" kan worde: 
houdt de heer Schuermans een praatje over blokken, waarvo^ 
hem een applaus ten deel valt Vervolgens heeft de verlot 
plaats, waarvoor zegels zijn ontvangen van de heren Cramerus 
Van Rijswijk (Den Haag) Bij de rondvraag deelt de heer Bo 
mede, dat zijn vereniging „Philatelisme" in September a s 15 ja; 
bestaat en hoopt hij dan — bij de te dien einde te organisen 
feestelijkheden ■— vele Bredanaars in Antwerpen te mogen b 
groeten Daarna wordt de vergadering door den voorzitt' 
gesloten J C G v d 

Nieuwe leden, 
221 ( S E Z B E N K ) Jan J M van Asten, Kanaaldijk 87, Hd 

mond 
134 (E) B J Hansen, Hotel „Central", Cura9ao 
210 ( S E Z ) A van den Hoek, Vughterweg 49, 'sHertogenboso 

72 ( S E Z B E N K ) N Maas, Markt A 287, Groenlo 
238 ( S E Z N K ) jhr A J F X Verheijen, B 81, Leur, gi| 

19078S 
240 ( S E Z BE) F W A van Vlerken, Dr Van Mierlostraat 

Breda, giro 176997 
214 ( S E Z N K ) H M Whyte, Baronielaan 292, Breda, 

171895 
100 () W Windrath, Via T Rodari 12, Lugano (Schweiz) 

Geroyeerd als lid. 
154 F Swerts, Antwerpen 

CandidaatIeden. 
H van Lieshout, ambtenaar Rijkswaterstaat, Hurksestraat 

Helmond (Eigen aangifte) 
E Wol, assistent dir bel , A 91 I, Didam (Voorgedragen dq 

N Maas, Groenlo) 
M G R Urlings, mijnopzichter. Pastoor Vonckenstraat 

Geleen (L) 
Adreswijzigingen. 

191 F H Bagchus, thans Chasséstraat Ie huis, Ginneken 
165 dr P H van Gittert, thans Mengelberglaan 71, Utrecht 
503 mevr S Ie Heux Hijner, thans Koninginneweg 3, Wassena 
125 J H Krelage, thans Prinsengracht 731b, Amsterdam, C 
388 Jac Pieterse, thans Tomatenstraat 27, 's G^avenhage 
233 C Polman, thans Geleenstraat 11 huis, Amsterdam, Z 
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Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Mei 1938, des avonds te 8 uur, 

in café-restaurant „Modern", Heuvel 100, TILBURG. 
Bestuursvergadering op Donderdag 26 Mei 1938, des avonds te 

8 uur, in „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 9 Juni 

1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Juni 1938, des morgens te 11 uur, 

in café „De Beurs van Breda", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 30 April 1938. 
Te 8% uur opent de voorzitter de door 70 leden en 2 intro-

ducé's bijgewoonde vergadering en wenscht op dezen dag ons 
Koninklijk gezin van harte geluk, met welken wensch de verga 
dering door luid applaus instemt. Mededeeling wordt gedaan van 
een schrijven van den heer Zwolle over de tentoonstelling in Praag 
en van den heer Verdoorn over een z g philatelistenpolis (zie ook 
de advertentie in het Maandblad). „Breda" houdt ter gelegenheid 
van haar 45-jarig bestaan een tentoonstelling Voor inzenders geen 
kosten, behalve verzendkosten. Naar aanleiding van een schrijven 
van „Philatelica" in zake een verzoek aan P.T.T., om tot afstem
peling over te gaan van prentkaarten op de prentzijde, wordt be
sloten daarop met in te gaan, daar in de eerste plaats de Bond 
moet adresseeren en met de vereenigingen afzonderlijk. Ten tweede 
IS het aantal dergelijke verzamelaars zeer gering Het voornaamste 
argument is echter, dat deze wijze van afstempeling volgens mede
deeling van den heer Zwolle reeds in 1934 door het congres is ver
boden, zoodat een verzoek aan P T.T geen succes kan hebben. 
De 4 candidaat-leden worden met algemeene stemmen als lid aan
genomen. Uit een schrijven van het Comité Zomerpostzegels aan den 
heer Zilver blijkt, dat deze tenslotte heeft gedaan gekregen, dat er 
briefkaarten zullen komen met dezelfde afbeeldingen als die op de 
postzegels zullen voorkomen. Een vraag van den voorzitter over 
internationale ruilvereenigingen wordt door den heer Pootjes be
antwoord, waarbij hij tot groote voorzichtigheid aanmaant. De 
volgende vergadering zal, ook bij wijze van proef, gehouden worden 
op Dinsdag 31 Mei a s , in een andere zaal met betere ventilatie en 
beter licht Volgende landenwedstnjd: Malta. Winnaars landenwed-
strijd Baden de beeren Carsch en Poulie. Na veiling van 31 kavels 
en verloting, sluiting te half elf. R. S. 

Aangenomen als lid. 
E. Huijser, Fahrenheitstraat 5, Amsterdam, O. (Eigen aangifte). 
F. Muns, Rijnstraat 172 I, Amsterdam, Z (Voorgesteld door 

J. C. Honnefeller). 
L. Magnus, Herculesstraat la, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

F. Tal). 
H. H. Wex, Wijdesteeg 4, Arasterdam, C. (Voorgesteld door A. 

Determann). 
Overleden. 

F. E. J. Kleipool, Jan Luijkenstraat 14, Amsterdam. 
Adresveranderingen. 

F. W. Moller, De Ruwiellaan 4, Amstelveen, 
dr. S. J. de Lange, De Lairessestraat 6 I ,Amsterdam, Z. 
dr. P. H. van Gittert, Mengelberglaan 71, Utrecht 
P J. de Groot, Ie Brandenburgerweg 133, De Bilt. (Post Bilthoven). 
W. H. Saehls, Boven Langewijnscheweg 39, Huizen (N.-H.). 
K. R. Hummelen, Fernhoutstraat 24, Kampen. 

Candidaat-leden. 
S. J. van den Berge, Corn. Krusemanstraat 28 hs., Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door J. P. Traanberg). 
W. G. Amesz, Czaar Peterstraat 201 III, Amsterdam, C. (Voor

gesteld door F. L Stegenga). 
J. Verrijn Stuart, manager A P.C., Shanghai. (Voorgesteld door 

W. G. Zwolle). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 27 Mei 1938, des avonds te 
9 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op DINSDAG 31 Mei 1938, des avonds te 
8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeelingen. 
De ledenvergadering wordt deze maand niet gehouden op den 

laatsten Zaterdag, maar op Dinsdag 31 Mei. Op deze bijeenkomst 
wordt een landenwedstnjd gehouden van Malta. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 26 April 1938. 
Aanwezig 36 leden en (na de pauze) 1 introducé, de heer 

Haarman. Afwezig met kennisgeving de beeren Van Tinteren en 
Timmer. In zijn openingswoord heet de voorzitter in het bijzonder 
de nieuwe leden Koch en Van der Vecht, die voor het eerst een 
vergadering bijwonen, welkom. Vervolgens herdenkt hij den nestor 
onzer vereeniging, den heer Van Eeusom, smds de vorige bijeen 
komst ontslapen. De voorzitter en de heer Van Straten vertegen
woordigden de U. Ph V. op de begrafenis. De leden verheffen 
zich eenige oogenblikken van hun zetels. 

Veel bestuursleden en leden waren aanwezig op de huwelijks-
receptie van dr Van Gittert; bij de kerkelijke inzegening was 
o. m. onze vice-voorzitter, de heer Baljet, in zijn functie van 
ouderling 

Naar aanleiding van de zinsnede in de vorige notulen over de 
stempelboekjes, houdt de heer Van der Horst een pleidooi voor 
het verzamelen van afstempelingen Het bestuur zal deze za,ik 
nog eens beraden. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
De voorzitter doet mededeeling van den stap van „Philatelica" in
zake het prentzijdig frankeeren van ansichtkaarten en het verzoek 
dezer vereeniging, adhaesie te betuigen. Afgezien van de mogelijk
heid, dat leden particulier hun instemming aan „Philatelica" ken
baar maken, zal de voorzitter, zulks ook naar aanleiding van 
een opmerking van den heer Burgersdijk, den Bond verzoeken als 
zoodanig het verzoekschrift van „Philatelica" te steunen. 

Zoowel aan de tentoonstelling te Breda als aan die te Praag is 
een groep „jeugdverzamelmgen" verbonden Voor wat betreft de 
eerste zal getracht worden door onze jeugdleden iets te doen in
zenden; de voorzitter meent echter, zulks in overeenstemming met 
de vergadering, dat het verstandiger is, nog niet met onze jeugd
club over de grenzen op te treden. 

Van mevrouw Van Heerdt-Kolff is ingekomen en circuleert te--
vergadering een exemplaar van „Legenden en mythen e n z " vooi 
de bibliotheek De secretaris heeft bedankt De heer Noordhoff 
schonk aan de bibliotheek een exemplaar „Stamps of the Pacifix 
Islands". De voorzitter dringt er nogmaals bij de leden op a in, 
toch vooral g o e d e gompapiertjes te gebruiken in de rondzend-
toekjes en deze ook op de juiste wijze te benutten Voor den 
landenwedstnjd zijn 3 inzendingen, die van den heer Cortenbach 
buiten mededinging. De beide andere, van de beeren Tholen en 
dr. Hirsch, loopen nogal uiteen, de eerste is vollediger aan zegels, 
de laatste munt, zooals we dat van dr. Hirsch gewend zijn, uit 
door den origineelen opzet De commissie besluit daarom beide 
inzendingen gelijk te waardeeren. Deze landenwedstnjd (Oosten
rijk) heeft duidelijk het onafscheidelijk verband tusschen philatelie 
en historie aangetoond; het pas in later jaren volledig te beoor-
deelen groote historische feit van den „Anschluss" zag men vol
trekken in prentbnefkaarten, bijzondere afstempelingen en meng-
frankeeringen van Duitsche en Oostenrijksche zegels. Op de veiling 
werden wederom vele kavels gekocht ten bate van de jeugdclub; 
dr Winsser schonk een catalogus Rest nog te vermelden, dat de 
heer Timmer volkomen belangeloos een nieuw propagandabiljet 
calligrafeerde voor ophanging in het postkantoor Hiervoor zij 
hem de dank der vereeniging gebracht. J. H. N . 

Mededeeling. 
Bij de rondvraag stelt de heer Tholen voor, dat de leden tijdens 

de postzegeltentoonstelling in Breda een excursie daarheen maken. 
Het bestuur staat sympathiek tegenover dit plan Alvorens in 
overleg te treden met autobusondernemers en eventueel hotels zijn 
concrete gegevens noodig. Het bestuur verzoekt daarom leden, 
die mee willen, vóór 1 Juni a s aan den secretaris op te geven: 

1. of ZIJ op Zaterdag 27 Augustus of Zondag 28 Augustus de 
excursie willen ondernemen (eventueel ook beide dagen; in dit 
geval al dan niet in Breda overnachten); 

2. met hoeveel introducé's. 
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Adreswijzigingen. 
dr. P. H. van Gittert wordt Mengelberglaan 71, Utrecht. 
J. R. van den Wall Bake wordt Heerengracht 337, Amsterdam, C. 
mr. A. van der Flier wordt Nicolaas Maesstraat 78 bis, Amster

dam, Z. 
L. von Halasz wordt Delibabstrasse 29, Boedapest VI. 
M. L. H. Cassutto wordt Kromme Nieuwe Gracht 32, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 27 Mei 1938 in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 Mei 1938, des avonds te S14 

uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7j4—SJ4 
uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. G.q. 
ballotage. 5. Landenwedstrijd Hongarije tot 1914. 6. Veiling. 
7. Verloting. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 28 Mei en 11 Juni 1938, tel

kens van 2>2—4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 28 April 1938. 
Het is weer een zeer druk bezochte vergadering, die door den 

voorzitter met een woord van welkom wordt geopend. De notulen 
van de vorige vergadering worden dan voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd en gearresteerd, waarna de ingekomen stukken aan 
de orde zijn. 

Allereerst is daarbij een missive van het hoofdbestuur der P.T.T. 
De voorzitter deelt mede, dat op verzoek van onze vereeniging 
van het hoofdbestuur der P.T.T. een opgave is ontvangen omtrent 
de wijze waarop verzamelaars postzegels kunnen bekomen van de 
navolgende landen: Yougo-Slavië, l3uitschland, België, Letland, 
Zwitserland, Turkije,- de Sovjtt-Republiek, Canada, Chili, Dene
marken, Egypte, Estland, Litauen, Marokko, Polen, Roemenië, de 
Unie van Zuid-Afrika, Indo-China, Madagaskar, Ierland, Portugal, 
Zweden, de Vereenigde Staten van Amerika, Somalië, Fransch-
Guyana, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, IJsland, Syrië, Libanon, 
Australië, Belgisch-Congo, Brazilië, Biltsch-Indië, Iran en Mexico. 
Deze voorwaarden zullen worden vermenigvuldigd en zijn binnen
kort voor de leden bij den secretaris te verkrijgen (waarop wij ook 
onze buitenleden wel opmerkzaam maken). 

Met ons verzoek, om voortaan dezelfde inlichtingen te ver
krijgen als de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, zal door het hoofdbestuur der P.T.T. rekening 
worden gehouden. De voorzitter zegt dat het bedoelde verzoek 
door ons, tezamen met „Philatelica", is gedaan en mondeling nader 
is toegelicht. Hij is er van overtuigd namens al onze leden te 
spreken als hij, ook van deze plaats, het hoofdbestuur der P.T.T. 
onzen weigemeenden dank brengt voor het zoo spoedig genomen 
goedgunstig besluit. Applaus ! 

Dan brengt hij aan de orde een door „Philatelica" aan het 
hoofdbestuur der P.T.T. te richten schrijven inzake het op de 
prentzijde afstempelen van geïllustreerde briefkaarten en zegt, dat 
daarmede zeer zeker een philatelistisch belang wordt gediend, maar 
ook het belang der posterijen, daar zeer zeker dan nog meer dan 
tot dusverre gebruik zal worden gemaakt van de Pro Juventute-
zegels b.v. Behalve dit zal het ook den leden wel aangenaam zijn 
een actie van „Philatelica" te steunen, met wie wij zoo vaak reeds 
philatelistische belangen te hooger plaatse, en samen, hebben be
pleit. Met algemeene stemmen wordt het aangenomen. 

Dan komen de verschillende verslagen aan de beurt, die alle, 
zonder uitzondering, aantoonen, dat onze vereeniging zich in ge-
stadigen groei en bloei mag verheugen, wat vooral tot uitdrukking 
komt in het bezoek onzer vergaderingen, dat steeds toeneemt en 
dat ons noodzaken zal tot het zoeken eener andere zaal. In ver
band met dat drukke bezoek en het soms al te „drukke" ruil-
verkeer, wordt er besloten, dat gedurende de afdoening der z.g. 
„huishoudelijke bezigheden" niet geruild zal worden, ten einde de 
functionarissen, als voorzitter, secretaris en veilingmeester, de 
thans gewone maandelijksche schorheid te besparen ! 

Na afdoening van nog eenige andere kleinere zaken, vindt de 
maandelijksche verloting plaats, vermeerderd ditmaal met eenige 
extra prijzen, waarna de vergadering door den voorzitter met een 
woord van dank wordt gesloten. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
W. H. M. Rose, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
H. Vitter, Koningsplein 3, Den Haag. 
B. R. Polak, Azaleastraat 53, Den Haag. 

Overleden. 
J. Kroger, Waldeck Pyrmontkade 47, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
J. A. Schimmer wordt Goudsbloemlaan 86, Den Haag. 
F. E. Thiange wordt Snelliusstraat 47b, Den Haag. 

Uitloting. 
De navolgende nummers van de schuldbewijzen zijn uitgeloot: 
17 35 54 84 96 122 134 263 282 311 324 356 

383 387 401 407 419 426 448 457 458 465 471 474 
485 489 504 536 544 559 607 618 644 651 652 659 
729 775 800 809 830 848 884 894 895 908 927 931 
941 962 974 1060 1067 1074 1105 1112 1118 1149 1160 1168 
1174 1176 1177 1184 1197 1203 1214 1223 1241 1280 1297 1311 
1343 1392 1400 1402 1454 1478 1488 1494 1496 1503 1523 1529 
1532 1585 1653 1722 1758 1787 1788 1866 1874 1919 1933 1972 
1973 2008 2030 2042 
en betaalbaar gesteld tegen inlevering bij onzen penningmeester 
W. Jolles, Ooievaarlaan 10, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op WOENSDAG 25 Mei 1938, des avonds te 8K 

uur in hotel „De Gouden Kroon", 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. 

Ballotage nieuwe leden. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. 
Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1938. 
Aanwezig 107 leden, plus 1 introducé. De heer Van der Houven 

schonk vele leden een prijsje, welke prijsjes werden afgestaan voor 
de verloting. De bibliothecaris werd bijzonder bedacht door de 
volgende beeren: A, van der Willigen, 7 jaargangen; Sjouken. 
4 jaargangen -|- 3 boekjes; ir. Verbeek, 3 jaargangen; Van der 
Veen, 1 jaargang philatelistische maandbladen; bovendien werden 
falsificaten gegeven door de beeren Sjouken en Achilles. 

Ingekomen is het jaarverslag over 1937 van de afdeeling Tiel. 
Het ledental steeg van 18 tot 24. Er werden 11 vergaderingen 
gehouden. Het rondzendverkeer was aanmerkelijk uitgebreider. 
Regelmatig werden op de vergaderingen enkele collecties van een 
bepaald land ter bezichtiging medegebracht, terwijl de heer 
Benders zijn verzameling landkaarten op postzegels tentoonstelde. 
Op bijna elke vergadering werd een verloting gehouden. Bij de 
bestuursverkiezing werden alle functionarissen herkozen. 

Verder binengekomen een aantal circulaires van den heer Zwolle 
voor de tentoonstelling in Praag. Mede ontvangen een schrijven 
van het hoofdbestuur der P.T.T., dat in het vervolg, evenals aan 
den Bond, aan „Philatelica" en de H.P.V. een opgave zal verstrekt 
worden omtrent de wijze, waarop voor verzamelaars postzegels 
verkrijgbaar zijn van verschillende landen, zooals IJsland, Fransch-
Syrië, Lybië Indochina e. m. Inmiddels is de volledige lijst ont
vangen (ook omtrent Mexico). 

Hierna deelt de voorzitter mede, dat het bestuur is gereed
gekomen met aanvullingen, kleine veranderingen en redactie
wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Hij verzoekt en ver
krijgt van de vergadering hierop de goedkeuring. De nieuwe 
exemplaren zullen zoo spoedig mogelijk worden verstrekt. 

De notulen der vorige vergadering worden daarna goedgekeurd. 
Na de ledenverkiezing krijgt het nieuwe lid, de heer Zilver, ge
legenheid tot eenige woorden ter toelichting van zijn kleine ten- 1 
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toonstelling. De voorzitter deelt daarna mede, dat antwoorden met 
sympathiebetuiging zijn ingekomen voor het adres aan den direc
teur-generaal der P.T.T. inzake afstempeling van zegels op de 
prentzijde van prentbriefkaarten. Hij zegt onaangenaam getroffen 
te zijn door een afwijzende beschikking van de Nederlandsche Ver-
eeniging en de vereeniging „Breda", omdat het niet uitgaat van 
den Bond. „Breda" meldt zelfs, dat het o n d e r w e r p z e l f 
haar sympathie heeft. De heer Reijerse zegt, dat deze houding 
wel het onthouden waard is. 

Een verloting van 24 prijzen volgt, waarvan de heer Van Dalen 
Gilhuijs den len wint. Na een flinke veiling is er geen animo 
meer voor de rondvraag en geeft de voorzitter de vergadering 
vrij voor het ruiluur. ' J. N. H. v. R. 

Attentie. 
In de Mei-vergadering zullen verschillende belangrijke stempel-

coUecties en zegels geveild worden. 
Verbeteringen. 

839. J. Steen, Draaistraat 39, inplaats van Draaisteeg, Den Haag. 
686. dr. A. L. M. Dinkhuijzen, inplaats van Drinkhuijzen. 
587. F. Frip = T. Tr ip . 
976. G. Balkenstein vervalt; was reeds en blijft lid onder 580, 

G. B. Balkenstein, Kaldekerkerweg 16, Venlo, maar werd lid 
van de afdeeling Venlo. 

Mededeelingen. 
Voor de rondzending en alleen daarvoor steeds te betalen op het 

gironummer 25142 ten name van „Philatelica" Den Haag, onder 
vermelding van bedrag en nummer van elke zending afzonderlijk. 
Verrekening met eigen inzendingen is voortaan beslist uitgesloten. 

* » » 
Contributie aan den penningmeester der Int. Ver. „Philatelica', 

Lübeckstraat 76, Den Haag; gironummer 315284. 
Nieuwe leden. 

514. Jac. Houdijk, 65 Kloosterstraat, Tilburg 
320. J. van Arckert, Prins Bernhardstraat 5, Nijmegen. (Afd. 

Nijmegen). 
521. H. van der Veen, Van Peltlaan 30, Nijmegen. (Afd. Nijmegenl. 
885. S. Ph. C. de Jongh, Haarlemmerstraat 201, Leiden. 
745. mej. W. L. Grönert , Corn, van der Lijnstraat 20, Den Haag. 
539. A. G. J. M. ten Berg, Obrechtstraat 26, Leeuwarden. 
807. N. A. Zilver, Zach. Jansestraat 53, Amsterdam, O. 
294. dr. A. Coster van Voorhout, Tuutlaan 2, Den Haag. 
976. C. F. van der Vecht, Reinkenstraat 20, Den Hjsg . 
311. M. W. L. Penterman, Harkstede (Gr.). 
833. N. H. Kuijs, Zweerslaan 12, Bilthoven. 
377. J. Rouwendal, De la Reijweg 353, Den Haag. 
986. Joh. Kleffer, Noord , Franeker. 
987. H. Rigter, Sassenstraat 31, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
988. Th. Lam, Voorstraat 53, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
989. A. van Leeuwen, Vest 199, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
990. Joh. van Ojen, Tolhuisstraat, Tiel. (Afd. Tiel). 

Afvoeren. 
745. Ch. Janzing, Tilburg. 
539. A. Kruijssen, Tilburg. 
807. J. M. Brogt, Den Haag. 
787. Jos. van den Berg, Venlo. 
294. J. L. Rhemer, Indië ? 
311. A. Parqui, Den Haag. 
833. B. Quist, Den Haag. 
377. mevr. Meulman-Balendong. 
213. M. Dhont. 
535. J. B. F. Petri. 

Candidaat-Ieden. 
W. L. van Gessel, Nicolaïstraat 58 Den Haag. (Voorgesteld door 

D. O. Kirchner), 
mej. J. de Hoogh, Valkenboschlaan 218, Den Haag. (Voorgesteld 
door G. Bleeker). 
A. van der Kroft, Verwersdijk 178, Delft. (Voorgesteld door J. 

Jensen). 
E. Kwaadgras, Kerkhofpad 28, Noordwijk-Binnen. (Voorgesteld 

door mevr. Urlus). 
Fr. Colon, Reinkenstraat 50, Den Haag. (Voorgesteld door P. 

Vos). 

W. Windrath, Lugano, Zwitserland. (Eigen aangifte). 
D. Hoogendonck, Heijsterbachstraat 9 rd., Dordrecht. (Afd. Dor

drecht). 
Th. Lagro, assuradeur. Willemstraat 40, Leeuwarden. 
G. A. Zegers, Camminghastraat 34, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

R. Rodenburg). 
B. H. Andréa, Jan van den Bergstraat 81, Heemstede. 

Adreswijzigingen. 
239. P. Engles, Voltastraat 7, Den Haag. 
365. P. A. J. Veen, Prof. Ritzema Boslaan 113, Tuindorp, Utrecht. 
501. J. W. F. Jenden, Diemerkade 41, Diemen. 
523. J. E. A. van der Heijdt, Van Halewijnlaan 151, Voorburg. 
537. F. A. Budde, Weimarstraat 36a, Den Haag. 
551. F. W. Feijen, Jonckbloetplein 64, Den Haag. 
623. L. de la Ruelle, Driebergenstraat 10, Den Haag. 
635. mr. H. E. van Opstall, l3e Bruijnestraat 39, Den Haag. 
667. C. W. van Santen, Velperbuitensingel 13, Arnhem. 
698. W. M. Roda, Van Merlestraat 89, Den Haag. 
798. B. Meslier, Regentesselaan 183 II, Den Haag. 
837. F. van den Berg, Loosduinschekade 527, Den Haag. 
949. mevr. M. Bron, Laan van Meerdervoort 109, Den Haag. 
163. A. J. Uijlen, Herrera 527, Buenos Aires (Argentina). 
671. W. de Boer, Sutherland House, 23-24 London street, Hyde-

park, London, W 2. 
62. H. Brinkman, N.I.L.Mij., Noordwijk 34, Batavia. 

743. D. D. Verbürg, Veenkade 57, Den Haag. 
692. J. Th. van Eijkeren, Van Bijlandtstraat 129, Den Haag. 
979. F. J. C. Vreeken, Uiterweg 386, Aalsmeer. 
303. dr. J. C. B. Eijkman, conrector Lorentz Lyceum, Wolfendijk 

127, Eindhoven, Tongere. 
741. C. C. Verbeek, Valkenboschkade 181, Den Haag. 

S. D. Hoekstein, Houtrustweg 28, Den Haag. 
866. S. A. Lindeman, Singelstraat 53, Harlingen. 
872. L. Poot, Bootmanstraat 18 ben., Rotterdam, W. 
701. F. K. Kwint, Boschstraat 57, Driebergen, 

dr. J. W. Pette, Eikstraat 12, Hoorn. 
C. J. G. Lokkers, Jan van der Heijdenstraat 89, Den Haag. 

Afdeeling Venlo. 
Ledenvergadering op 12 April 1938. Te circa half negen opent 

de voorzitter. Aanwezig zijn 10 leden. Na behandeling der inge
komen stukken en Maandblad wordt de tentoonstellingskwestie be
sproken en verzoekt de voorzitter den leden, die zullen inzenden, 
opgave van de lengte en breedte hunner bladen, alsmede aantal. 
Verder wordt door de vergadering het besluit genomen, dat de 
leden, die op de vergadering aanwezig zijn, het recht hebben van 
de rondzendingen welke eventueel aanwezig zijn, op de verga
dering gebruik te maken en hieruit zegels te kunnen koopen. 
Hierna heeft er een verloting plaats van zegels, geschonken door 
de beeren Langen, Cool, Ruding, Poeth, Van der Valk, Heijting 
en Timmermans. Na de rondvraag, waarvan nog een druk ge
bruik wordt gemaakt, wordt de vergadering te 11 uur gesloten. 

Afdeeling Dordrecht. 
De op 13 April gehouden extra-ruil- en verkoopavond mocht 

zich wederom in een druk bezoek verheugen. De gewone leden
vergadering van 27 April werd bezocht door 45 leden. De beeren 
Th. Lam en A. van Leeuwen werden als leden aangenomen. Gaarne 
zal het bestuur opgaaf van adressen van verzamelaars ontvangen, 
die dan zullen worden aangezocht voor het lidmaatschap onzer 
vereeniging. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, vergadering op Woensdag 25 

Mei 1938, des avonds te 88 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Grootekerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand, in bet Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Tie! (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
plaatse als gewoonlijk. 
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Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H . Derex, 
Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

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

Vergadering af deeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan, 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand, 
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 af deeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
hotel „D~e Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. Pöstzegelbeurs in 
hotel „De Bonte Os", eiken 2en Zaterdag der maand, 3 uur. 

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

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

Verslag der vergadering van 20 April 1938. 
Aanwezig 22 leden. De voorzitter, dr. H. C. Valkema BIouw, 

opent te ruim 8 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom 
De notulen der vergadering van 30 Maart worden onveranderd 
goedgekeurd onder dankzegging aan den vorigen secretaris, den 
heer Feddema, die door den voorzitter nogmaals hartelijk bedankt 
wordt voor het vele, dat hij in het belang van „de Globe" heeft 
verricht, in het bijzonder ter gelegenheid van de tentoonstelling 
1937. Ingekomen is een verzoek van de vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage, om een door haar aan den directeur-generaal 
der P.T.T. te richten adres omtrent aan de beeldziide gefrankeerde 
en afgestempelde briefkaarten te steunen. Het philatelistisch nut 
van de door genoemde vereeniging voorgestane wijze van fran
keering weegt, naar de meening der vergadering, evenwel niet op 
tegen de talrijke bezwaren, welke daaraan zijn verbonden, zoodat 
besloten wordt geen steun aan het adres te verleenen. 

Het geringe aantal zegels, dat de heer Van Walree voor de 
onder zijn leiding gehouden jeugdhijeenkomsten ontvangt, is aan
leiding de leden nogmaals dringend te verzoeken uit hun doubletten 
zegels ter beschikking te stellen. Vooral ook voor de zeer vele 
leden, die zelden of nooit een vergadering bijwonen, bestaat hier 
een prachtige gelegenheid om daadwerkelijk hun belangstelling in 
den arbeid van „de Globe" fe toonen, namelijk door zegels te 
zenden aan den heer Van Walree (adres: Vijverlaan 13, Velp). 

Vervolgens wordt begoten de beeren De Bruijn, Hamelberg en 
Rebel als leden toe te laten. 

Bij de rondvraag vestigt de voorzitter de aandacht op een in
teressante ontdekking. Hij heeft n.l. van het guldenszegel (Speciaal
catalogus 1938, nr. 77) een exemplaar gevonden, waarvan het beeld 
79% mM. hooe is, waardoor het zeer afwijkt van het bekende tvpe, 
waarbij het beeld een hoogte van slechts 28 mM. heeft. Er is naar 
zijn meening hier geen sprake van papierrekking, getuige b.v. de 
"eliike breedte van beide zegelbeelden. Ook bij het kroningszegel 
is de beeldhoogte 29K mM. Het door den voorzitter gevonden 
zegel heeft wel den fijneren druk van het kroningszegel, doch 
vertoont overigens alle kenmerken van het „gewone" zegel Daar 
naar 's voorzitters meening her door hem ontdekte e^emolaar 
beslist echt is en het hier een afwijking van belang betreft, komr 
het hem gewenscht voor op zijn vondst in breederen kring de 
aandacht te vestigen. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van den heer Karz 
7egt de voorzitter toe, informaties te zullen inwinnen naar de 
mogeljikheid. om in de postkantoren speciale bussen op re stellen 
voor philatelistisch gefrankeerde stukken, ren einde aldus tegemoet 
re komen aan de veelvuldig gehoorde klacht omtrent re zware 
afst-empeling Nadat het offic'ëele gedeelte der vergadering is 
gesloten, volgt een veiling, welke weinig oplevert, terwijl na het 
houden van een verloting de avond verder in gezellig «amenzün 
wordt doorgebracht. B. H. B. 

Nieuwe leden. 
1. A. N . Hamelberg, Bovenbrugsrraat 18. Arnhem. 

41. G. B. Rebel, Boulevard Heuvelink 171, Arnhem. 
98. J. J. de Bruijn, Tooropstraat 3, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
J. Th. Oostendorp, Kloosterstraat 15, Arnhem. (Voorgesteld door 

A. Katz, Arnhem). 
Adreswijzigingen. 

116. H. Heppner, thans Diefenbachgasse 43, Wien XIV. 
5. B. H. Baank, thans Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

93. J. Zonderop, thans Herrn. Heijermansstraat 32, Arnhem. 
Rectificatie opgave in vorig Maandblad. 

154. A. Korf f, thans Geldropscheweg 150, Eindhoven. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 25 Mei 1938, des avonds 8 uur, 
in „National", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 12 April 1938. 
Tegen achten opent de voorzitter deze bijeenkomst en heet de 

19 leden welkom, in het bijzonder den eerevoorzitter en den heer 
P. Hoogvliet, die als introducé dezen avond bijwoont. De heer 
Geerkens heeft bericht van verhindering ingezonden, evenals de 
heer Pesch. Het ingekomen werkje van mevrouw Van Heerdt-Kolff 
passeert de tafel en zal een plaats vinden in de bibliotheek, evenals 
het verslag van het Postmuseum en de catalogus van Griekenland, 
die de heer Hoek zoo vriendelijk was aan onze biblotheek te 
schenken. 

Aangaande de candidatuur voor de Waller-medaille wordt be
sloten den heer Jorissen hiervoor bij acclamatie voor te dragen. 
Verder gaan nog eenige nieuwe zegels rond en brieven met bij
zondere afstempelingen. Voor de a.s. vergadering in Augustus te 
Breda worden tot afgevaardigden der club aangewezen de beeren 
Samson en Frenkel. Dan laat de heer Samson zijn collectie Japan, 
tweede deel, rondgaan. In ruime verscheidenheid komen dan de 
vele bladen rond, d'e stuk voor stuk met belangstelling door de 
aanwezigen worden bekeken. Als dan ten slotte blijkt, dat zelfs 
de laatste zegels aanwezig zijn, komt er een eind aan en bedankt 
de heer Van Harderwijk namens de aanwezigen den heer Samson 
voor het genot aan de leden verschaft en wenscht den heer Samson 
geluk met deze zoo vol zorg samengestelde verzameling en hoopt, 
dat we nog wel eens weer wat van hem zullen zien. Het applaus 
der leden ondersteunde deze woorden. 

Daarna wordt geworpen voor het extra zegel en als altijd is de 
gast de gelukkige. Prettig is het dan, als de heer Hoogvliet besluit 
als lid toe te treden. De voorzitter heet hem welkom in onze club. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering. 

L. W. I. 
Toegetreden als lid. 

P. Hoogvliet, Westersingel 33, Rot terdam, C. 

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

Verslag der vergadering van 29 April 1938. 
Na behandeling van eenige gebruikelijke huishoudelijke punten 

komt aan de orde de verkiezing van afgevaardigden; het resul
raat is, dat benoemd werden de beeren Weijenbergh, Mos en Bode, 
die de benoeming aannemen. Uit zijn Europa-collectie bracht de 
heer Schouten zijn verzamelingen Albanië, Kerkelijke Staat, Liech
tenstein en Litauen mede, welke bewonderd worden en waarvoor 
de heer Schouten dankwoorden van den voorzitter en applaus van 
alle aanvv^ezigen verwerft. Van de rondvraag maken enkele der 43 
aanwezigen gebruik, waarna ruim 30 kavels geveild worden, waar
van een derde deel op nieuwe eigenaars overgaat. Tot slot heeft 
de gebruikelijke verloting plaats. H. W. 

Ingeschreven als lid, 
19'!. G. T de Roos, O. Zeeweg 42 Noordwijk aan Zee. 
68. ir. G. A. graaf Bentinck, Bloemendaalscheweg 196, Overveen.l 
28. G. de Boer, Brederodelaan 12, Aerdenhout. I 

121. W. H. Hartman, Stuijvesantstraat 26, Haarlem. I 
73. J. G. AUebé, Adriaan Pauwlaan 18, Heemstede (Post Haarlem).! 
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Adresveranderingen. 
189. mej. Th. de Best, thans Stuijvesantplein 7, Haarlem. 
237. S. H. de Bock, thans Kleverparkweg 137, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
C. G. Voorham, Camplaan 4, Heemstede. (Voorgesteld door H. 

Dinkelman). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 27 Mei 1938, des avonds 
te 8K uur precies, in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1. 
Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: Bezichtiging collectie Roemenië en 
zoo mogelijk collectie Finland van den heer L. van Essen, als
mede veiling (van korten tijdsduur, d. i. plm. J^ uur). Kavels 
hiervoor in te zenden aan den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, 
Haarlem, vóór Dinsdag 24 Mei 1938. 

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

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 
Aanwezig 32 personen. Te ruim half negen opent de voorzitter, 

de heer Kielman, deze vergadering. De notulen van de vorige 
vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Bij de 
ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van „Philatelica" 
met verzoek, om adhaesie te betuigen aan een door haar tot den 
directeur-generaal der P.T.T. gericht verzoek om hier te lande ook 

e philatelistische frankeering van prentbriefkaarten aan de prent-
ijde weer toe te staan. Besloten wordt instemming te betuigen. 

De aandacht van de leden wordt gevestigd op de komende post
zegeltentoonstelling te Breda. Medegedeeld wordt, dat wegens on 
voldoende belangstelling de beursavonden niet meer zullen worden 
_^ehouden, verder dat de heer C. Scholtens waarschijnlijk de vol
gende vergadering een lezin'r over diverse afstempelingen zal 

ouden. De candidaat-leden, dp beeren Taaij en "Walles, worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen en door den voor-

tter met een toepasselijk woord als zoodanig welkom geheeten. 
Daarna volgt de gebruikelijke maandelüksche verloting. De voor-
itter vestigt de aandacht op het artikel in het Maandblad van den 
eer Van der Schans, waarbij hij dezen tevens complimenteert. 

Tenslotte richt de voorzitter nog eenige hartelijke woorden tot 
en heer Van Heuvel, die Groningen metterwoon gaat verlaten, 

vaarbij hem de beste wenschen worden meegegeven. Hierop volgt 
luiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
93. K. E. Taaij, Ernst Casimirlaan 51a, Groningen. 
94. J. H. Walles, Nieuwe Boteringestraat, Groningen. 

Candidaat-leden. 
Fried, Nassauplein 28b, Groningen. (Voorgesteld door S. S. 

Ongering). 
Z. Blok, Noordeinde 196, Den Haag. 

Adresveranderingen. ^ 
66. A. Leefsma wordt Troelstralaan 50, Gronineen. 
28. T- Walraven wordt Oostersingel 152a, Groningen. 
15. W. E. Molema wordt Coehoornstraat 9a, Groningen. 
44. S. Woldring wordt Nieuwe Ebbingestraat 177, Groningen. 
51. T. van Heuvel wordt Brinkgreverweg 29, Deventer. 
64. H. Meijer wordt Buiten Damsterdiep 158, Groningen. 

Vergadering. 
Vergaderinft op Maandag 23 Mei 1938, des avonds te 8.15 uur, 

1 „Suisse", Gronnigen. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

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

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 
Omstreeks half negen opent de voorzitter de vergadering en 

kan met genoegen 35 leden een hartelijk welkom toeroepen. 
Spreker werpt een terugblik op de succesvolle tentoonstelling, die 
door ongeveer 800 personen werd bezocht en voor onze vereeni
ging zoo'n schitterend verloop heeft gehad. Hij feliciteert in het 
bijzonder den heer Van de Ven als organisator van de tentoon
stelling en hoopt, dat het doel, ,,propaganda voor onze vereeni
ging", verwezenlijkt moge worden. De heer Van de Ven meent dii 
succes vooral te moeten toeschrijven aan de buitengewone mede 
werking en hef hard werken van het comité, dat samen met de 
inzenders dit alles tot stand heeft gebracht. Hij dankt allen daar
voor hartelijk. Hierna worden de notulen van de vorige verga
dering voorgelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer en mevrouw Verzijl af
wezig zijn wegens het plotseling overlijden van den vader van 
mevrouw Verzi'1. Namens onze vereeniging zal een brief van 
rouwbeklag worden gezonden. 

De candidaat-leden, de beeren Dankelman en Honée. warden 
tot lid aangenomen. Van de rondvraag maakt niemand gebruik 
en wordt rot de gratis-verloting overgegaan. Hierna heeft onder 
polirie-toez'cht de trekking plaats van de loterij, die gehouden 
werd bij gelegenheid van de tentoonstelling. Deze trekking wordt 
door de aanwezigen met spanning gevolgd en nemen zü, die een 
prijs i^ewonnen hebben, deze in ontvangst. Hiermede is de prerrioe 
avond ten einde en blijven nog enkele leden napraten. J. H. 

Nieuwe leden. 
23. Eug. Honée, gemeente-secretaris, Kuileneindestraat, Meerssen. 
27. J. B. M. Dankelman, Aylvalaan 21, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 16 Mei 1938, vergadering; 
Maandag 6 Juni 1938, beurs; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taveerne Rutten. 
Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1938. 

Te 8% uur opent de voorzitter met een welkom de vergadering, 
m het bijzonder tot de beeren Hasselbach en Van 't Riet, 2 can-
didaten, terwijl de candidaten Burger en Caspers niet aanwezig 
zijn. Nadat de notulen zijn gelezen en goedgekeurd, worden de 
weinige ingekomen stukken behandeld. De heer Uijtenhout heeft 
zijn gewonnen prijs in de Maart-verloting ter beschikking van de 
vereeniging gesteld, waarvoor hij schriftelijk bedankt is. Een 
bestuursvoorstel komt in behandeling om candidaten niet meer, 
zooals gewoonte is, een maand te laten wachten alvorens ze aan 
te nemen^ doch dit voortaan direct op de eerste vergadering te 
doen. Oit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen, 
zoodat de 4 candidaten nu geballoteerd worden en als lid aan
genomen. Van kracht blijft evenwel, dat candidaten de maand 
vóór die, waarin de halfjaarlijksche verlotingen gehouden worden, 
lid moeten zijn, willen ze aan die verlotingen deelnemen. Met de 
4 nieuwe leden is nu het aantal tot 83 gestegen. De voorzitter 
maakt daarna bekend dat de boekjes voor de leden ontvangen 
zijn en bij den administrateur ä 33-2 cent gekocht kunnen worden. 

De heer Zwagerman brengt alsnu de verlotingen ter sprake en 
zag gaarne, dat een regeling hiervoor getroffen wordt, b.v. om, 
indien gewonnen zegels door een of ander lid niet verzameld 
worden, hiervoor tot dat bedrag zegels uit de rondzending te 
mogen koopen. Dit zal in dé bestuursvergadering nader worden 
besproken. Ook wil genoemd lid, dat eventueel te houden veilingen 
voortaan bij den aanvang der vergadering worden bekend gemaakt, 
zoodat de aanwezigen eerst de boekjes kunnen inzien. De heer 
Tra Kranen merkt op dat hij op de vorige vergadering een Bel
gisch zegel heeft gekocht a ƒ 0,75, terwijl in Amsterdam de prijs 
ƒ 0,60 is. Naar aanleiding hiervan licht de heer Engelkamp den 
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handel in postzegels toe en geeft eenige voorbeelden van con-
curreerende prijzen enz. 

De heer Pottenga vraagt geen zegels van een halven cent meer 
in de rondzendboekjes te prijzen, doch af te ronden op heele 
renten, daar het veel werk vereischt ze na te tellen. De heer 
Witte vraagt, aangezien vele leden naar Indië vertrekken, om b.v. 
in Soerabaja een onderafdeeling op te richten, zoodat toch het 
contact met onze vereeniging behouden blijft. Ook dit punt zal 
nader door het bestuur onder de oogen worden gezien. Na een 
veiling en de maandverloting sluit de voorzitter hierop onder 
dankzegging de vergadering. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
dr. E. A. Hasselbach, Javastraat 143, Den Helder. 
J. Burger, Prof. Zeemanstraat 32, Den Helder. 
J. C. Caspers, Dijkstraat 1, Den Helder. 
C. van 't Riet, p.a. Departement van Defensie, Batavia. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 24 Mei 

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

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

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De 

notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Vervolgens worden 
de ingekomen stukken behandeld. Hierbij is een schrijven van 
„Philatelica" te 's-Gravenhage met verzoek, om sympathie te be
tuigen met een adres aan den directeur-generaal der P.T.T., be
treffende het afstempelen van postzegels, geplakt op de prentzijde 
van prentkaarten. Na eenige discussie wordt hiertoe besloten. Aan 
de Praagsche tentoonstelling zal niet worden deelgenomen. De 
propaganda-tentoonstelling van ,,Zuid-Limburg" is reeds gesloten. 
De leden ontvingen hierover afzonderlijk bericht. Verschillende 
onzer brachten er een bezoek. De overige stukken circuleeren. Van 
de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Nadat verschillende nieuwtjes zijn rondgedeeld en de maande-
lijksche verloting heeft plaats gehad, wordt de vergadering gesloten 

P. Sch. 
Adreswijziging. 

Th. J. Bots, thans Deemselstraat 21, Roermond. 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 30 Mei 1938, des avonds 
te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

.Candidaat-lid. 
B. Idzerda, Langezwaag (Fr.). 

Vergadering.^ 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 28 Mei 1938, des avonds te 8>^ uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1938. 

De voorzitter opent te 334 uur de door 29 personen bezochte 
vergadering. Na het welkomstwoord tot de leden wordt mede
gedeeld, dat wederom een candidaat-lid is ingeschreven. De voor
gelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Diverse inge
komen stukken en aanbiedingen worden ter kennis van de ver
gadering gebracht. De voorzitter deelt mede, dat betreffende den 

aankoop van nieuwe uitgiften van bepaalde landen nadere inlich
tingen zijn aangevraagd. Het door den heer Van Dijk ingediende 
voorstel betreffende het invoeren van een ruilsysteem heeft de 
volle aandacht van het bestuur. Het voorstel wordt mede aan de 
hand van verdere gegevens nader uitgewerkt. Voor de verloting 
zijn een aantal mooie prijsjes beschikbaar, w. o. een geschonken 
door den heer W. de Visser Thzn., Boxtel. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer Van 
Liempt, die o. a. voorstelt premies beschikbaar te stellen voor 
het aanbrengen van nieuwe leden. Het bestuur zal dit in nadere 
overweging nemen. Hierna wordt een veiling bij opbod gehouden. 
Deze proef mag geslaagd heeten. Een elftal kavels wordt toe
gewezen. Het bestuur hoopt ook hiervoor binnenkort een regeling 1 
aan de vergadering voor te leggen. Niets meer aan de orde zünde, 
wordt dan het officieele gedeelte der vergadering gesloten. P. H. ] 

Candidaat-lid. 
A. J. M. van Liempd, Markt A 116 b, Schijndel. (Voorgedragen] 

door Kurt Otto, Schijndel). 

Adreswijzigingen. 
W. Goedhart, thans Voorplaats 3, Santpoort. 
M. van der Wouw, thans Prins Bernhardstraat 7, 's-Hertogenbosch. i 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 

Aanwezig 15 leden. Bericht van verhindering is ingekomen var 
den heer Van Schijndel. Na de welkomstwoorden van den voor-J 
zitter worden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd en 
enkele ingekomen stukken behandeW, waarbij ook eventueele deel-l 
name aan de tentoonstelling te Praag besproken wordt. Nadaa 
wederom is aangedrongen op reorganisatie van den rondzenddiensi 
wordt besloten aan het hoofd van dezen dienst voorloopig da 
vrije hand te laten, speciaal in het nemen van maatregelen to l 
verhooging van de circulatiesnelheid en het weren van mindeJ 
geschikte inzendingen. Bij den wedstrijd over Nederlandsche zegels! 
waarbij de beeren Mulder en Faber als jury fungeeren, wordt d f 
eerste prijs behaald door den heer Rondel met 19 punten en dJ 
tweede door den heer Van Hoof met 17% punt. Vervolgenl 
wordt een boekje met zegels uit het bezit van de vereenigina 
geveild voor in totaal ƒ 3,75. Na de rondvraag wordt vervolgenl 
het officieele gedeelte van deze vergadering gesloten. A. H. J. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 30 Mei 1938, dd 

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

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleer 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

Verslag der vergadering van 10 April 1938. 

De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en geel 
het woord aan den secretaris, die de notulen der vorige verga 
dering voorleest, welke worden aangehouden. Hierna volgt a l 
handeling der ingekomen stukken. 

Daarop komt de verkiezing van een nieuwen voorzitter aan 
orde, daar de tegenwoordige voorzitter voor deze functie heel 
bedanVt Gekozen wordt de heer J. Deckers, die de benoemii 
aanvaardt. Verder wordt in het bestuur opgenomen de „nieuwtje! 
commissaris" en biblioihecari.s, de heer J. Bastiaans; tevens woriT 
de heer D. Adama gekozen als bestuurslid. Bij de rondvraag neen 
de nieuw gekozen voorzitter het woord en bedankt voor het 
hem gestelde vertrouwen. Terugziende op het afgeloopen tijdval 
kan men niet anders concludeeren, dan dat de vereeniging steel 
crescendo gaat wat ledental en zaken betreft; hij spreekt hierlf 
de hoop uit, dat onder zijn leiding dit steeds zoo moge blijvel 
Na een welgemeend en hartelijk applaus sluit de nieuwe voorzi t t l 
deze druk bezochte vergadering. P. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILÏNGEN. 



IX NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 193S. 

Nieuwe leden. 
J. Odekerken, Kerensheide 1, Lutterade-Krawinkel. 
K. ter Laan, Nachtegaalstraat 87, Geleen. 

Bedankt. 
H. Wuttke, Provincialeweg 78, Limbricht. 

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

Verslag der vergadering van 25 April 1938. 

Om half negen opent de voorzitter de vergadering. Er wordt 
overgegaan tot de behandeling van eenige ingekomen stukken, w.o. 
enkele brieven voor tentoonstellingen te Praag en Budapest. Een 
en ander wordt door den voorzitter nader toegelicht. Ook is 
aanwezig een schrijven van de vereeniging „Philatelica" te 
's-Gravenhage, die een lans breekt voor het frankeeren van prent-
briefkaarten op de prentzijde. Deze vereeniging verzoekt ons ad-
haesie te betuigen, dat ook in Nederland dergelijke frankeering zal 
mogen geschieden. Na eenige discussie besluit de vergadering hier
toe. Het voorstel van den heer Langenberg tot het oprichten van 
een jeugdafdeeling wordt aangehoViden tot de volgende vergadering, 
daar het bestuur nog niet in de gelegenheid is geweest zich daar
over te beraden. Niets meer te behandelen zijnde, wordt over
gegaan tot de rondvraag, waarvoor zich opgeeft de heer Palsgraaf, 
die gaarne wil weten of het mogelijk is internationale philatelisten-
speldjes te verkrijgen. De voorzitter zegt toe dit nader te zullen 
onderzoeken. 

Hierna wordt de vergadering gesloten en wordt overgegaan tot 
de veiling ten bate van ons jubileumfonds. Er worden eenige 
fraaie series geschonken voor dit goede doel. De uitslag hiervan 
is, dat een bedrag van ƒ 2,96 aan de jubileumkas ten goede komt. 
Leden, die zegels voor het jubileumfonds disponibel hebben, wor
den verzocht deze zegels bij de bestuursleden te deponeeren. Om 
half elf gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Nieuw lid. 
H. Vervoort, Graaf van Bloisstraat 5, Gouda. 

Candidaat-lid. 
mej. L. van Loon, Rotterdamschedijk 13, Gouda. 

Bedankt. 
B. W. Kok, Joubertstraat, Gouda. 

Rectificatie. 
J. N. Spruit, H. van Alphenstraat 2, moet zijn: 
H. N. Spruijt, H. van Alphenstraat 3, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 Mei 1938, in „Het Schaakbord", 

Gouda. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: G. C. VAN HOPTEN. B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort 

Verslag der vergadering van 6 Mei 1938. 
Aanwezig 23 leden. Ingekomen zijn enkele minder belangrijke 

stukken. De secretaris d'^et mededeeling, dat weer een ander lid een 
circulaire van een handelaar heeft ontvangen, om zichtzendnigen, 
buiten de vereeniging om, rechtstreeks aan de leden te zenden. Het 
bestuur heeft hierop geantwoord. De vergadering gaat er mede 
accoord, dat in den vervolge geen adressen meer geplaatst zullen 
worden ach'er de namen van nieuwe leden, welke aan het Maand
blad worden opgegeven. Na ballotage wordt de heer L. Hakker 
met algemeene stemmen aangenomen. De heer De Ring vraagt, h o j 
het staat met de excursie naar Breda. In principe wordt besloten 
Zondag 28 Augustus te gaan. Een comité, bestaande uit de beeren 
H. Bokking, H. de Ruig en B. C. de Wolf, zal een en ander voor
bereiden en op de vergadering van 3 Juni verslag uitbrengen. Leden, 
die wenschen deel te nemen, kunnen zich bij een der genoemde 
beeren opgeven. 

Hierna heeft de verloting plaats, waarvoor enkele zegels wor
den geschonken. De veiling omvatte 54 kavels. G. C. v. H. 

Nieuw lid. 
L. Hakker. *) 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 3 Juni 1938, des avonds te 

8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

'■') Geen adresvermelding meer, ingevolge besluit van de verga
dering (zie verslag). 

Postzegelvereenigmg „Santpoort". 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 27 April 1938. 

Aanwezig 11 leden. Te half negen opent de voorzitter de ver
gadering en heet de aanwezigen welkom. Het woord is hierna aan 
den secretaris tot het voorlezen der notulen, welke, op een kleine 
wijziging na, worden goedgekeurd. Van den penningmeester is be
richt ontvangen, dat hij met 1 Mei a.s. voor deze functie bedankt. 
De reden hiervan is, dat hij niet accoord gaat met een op de vorige 
vergadering genomen besluit, den directeur der rondzendingen voor 
zijn moeite de eerste keuze te laten; z. i. moet clubliefde hier een 
woordje meespreken en moet hij door deze functie geen voordeelen 
op de andere leden hebben. Ook met de wijze van stemmen hier
over is hij het niet eens. Na onderlinge besprekingen verzoekt de 
voorzitter den penningmeester zijn besluit in te trekken en dus 
deze functie te blijven vervullen. De penningmeester wil dit tot de 
volgende vergadering in beraad houden. 

Vervolgens deelt de secretaris mede, dat het hem door drukke 
werkzaamheden onmogelijk is, het secretariaat nog langer waar te 
nemen. Er wordt vraag gedaan, welk lid deze functie op zich wil 
nemen; de heer Merten verklaart zich hiertoe bereid. Nadat nog 
eenige andere onderwerpen behandeld zijn, wordt overgegaan tot 
het meee populaire gedeelte van den avond, n.1. onderlinge ruil, 
koop en verkoop en het veilen van een partijtje zegels. Te 11 uur 
wordt de vergadering gesloten. W. M. 

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

Verslag der vergadering van 13 April 1938. 

De voorzitter opent de vergadering om plm. 8 uur en heet 
sllen welkom. Er zijn 13 leden aanwezig. De notulen worden voor
eelezen en daarna een schrijven van mevrouw M. J. van Heerdt
Kolff, hetwelk ter begeleiding diende van haar uitgave „Legenden 
en mythen op postzegels". 

Daar de heer A J. Hoffman, candidaatlid, luidens berichten 
naar het buitenland is vertrokken, wordt zijn ballotage van de 
agenda afgevoerd. Na een zeer kalme postzegelbeurs niets meer 
ter tafel gebracht wordende, wordt om 1034 uur de vergadering 
gesloten. K. W. B. 

Bedankt, 
Ph. Hendriks, Rijksstraatweg 779 Wassenaar. 
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Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
jSecretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam, Z. 

Verslag der vergadering van 3 Mei 1938. 

Aanwezig waren 63 leden en eenige introducé's. Vóór de ope
ning der vergadering heeft eerst een wedstrijd plaats, n.l. het op
geven van het juiste aantal verschillende stuks portzegels van 
Nederland. Twee leden, t. w. de beeren B. J. Dissel en J. A. 
Ludiker, blijken het juiste aantal (78) op hun briefjes te hebben 

'f ingevuld. Na loting valt de prijs (een serie vliegpost 1%, 4% en 
VYi gulden) ten deel aan den heer Dissel. Hierna krijgt de secre
taris het woord tot voorlezing van de notulen der vergadering 
van 5 April 1938, welke door de vergadering onveranderd worden 
goedgekeurd. De voorzitter deelt daarna mede dat 3 nieuwe can-
didaat-leden zich hebben aangemeld, waarna wordt overgegaan tot 
het aannemen van nieuwe leden. De 9 candidaat-leden worden allen 
als lid aangenomen. 

y^ Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat van den directeur van 
'-f- het Nederlandsch Postmuseum te 's-Gravenhage een schrijven is 

binnengekomen, waarin deze mededeelt, dat voorloopig nog geen 
museumbezoek op Zondagen kan plaats vinden. Besproken wordt 
de mogelijkheid van een bezoek op Zaterdagmiddag en worden de 
leden, die eventueel aan een dergelijke excursie zouden wenschen 

«' deel te nemen, verzocht hiervan opgave te doen aan den secretaris. 
i Verder wordt medegedeeld, dat van de Postzegelvereeniging 

„Breda" een aantal sluitzegels zijn ontvangen, welke zegels zijn 
uitgegeven ter gelegenheid van de op 27 en 28 Augustus 1938 te 
houden Nationale Propaganda Postzegeltentoonstelling te Breda, 
en worden de sluitzegels onder de leden gedistribueerd. Daarna 
wordt de vergadering verzocht machtiging te willen verleenen, om 
tot aankoop eener schrijfmachine over te gaan, zulks ten behoeve 
van den secretaris, welke machtiging met algemeene stemmen wordt 
verleend. Nadat nog is medegedeeld, dat de Zaterdagmiddagbeurs 
tot September as. wordt gesloten; dat zal worden overgegaan tot 
den aankoop van een boekenkast ten behoeve van de bibliotheek, 
alsmede dat OD de vergadering van 7 |uni a.s. een wedstrijd zal 
worden gehouden voor inzendingen Nederland 1872 (Willem III) 
en 1891-1894 (koningin hangend haar), wordt na verloting en 
veiling de vergadering re ca. 11 uur gesloten. G. M. 

Feestkas. 
In vriendelijken dank voor feest herdenking 12 H-jarig bestaan 

^ ontvangen van den heer P. Veerman een speciaal-catalogus betref
fende oorlogszegels, alsmede van den heer Th. Princée een serie 
zegels van België. Beide schenkingen werden ten bate der feestkas 
geveild. Voor verdere schenkingen houdt de feestcommissie zich 
beleefd aanbevolen. 

Wedstrijd. 
Op de vergadering van 7 Juni 1938 zal een wedstrijd gehouden 

worden. Inzendingen moeten betreffen Nederland 1872 (Willem III) 
en 1891-1894 (Koningin hangend haar) en moeten uit gebruikte 
exemplaren bestaan. Geen tandingen; wel kleurverschillen. De 
beste inzendingen worden bekroond. 

Nieuwe leden. 
110. K. Leijns, Zoutmanstraat 2 I, Amsterdam, W . 

1. H. A. Monné jr., Bos- en Lommerweg 36, Amsterdam, W. 
253. L. Bouwman, Stadhouderskade 105, Amsterdam, C. 
254. H. A. Schermacher (adspirant-lid), Transvaalkade 24 I, Am

sterdam, O. 
255. M. W. van der Koog, Hoofddorpplein 26 III, Amsterdam, W 
256. Ch. H. Stapper, julianaweg 1, Zandvoort. 
257. J. Kelz, Ceintuurbaan 183, Amsterdam, Z. 
258. K. Stichnoth, Mmervalaan 77 III, Amsterdam, Z. 
259. J van der Molen, Ceintuurbaan 296, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
A. Post, employé K.N.S.M., Surmamekade 5, Amsterdam, C. 

(Voorgesteld door J. J. Günther Mohr). 
C. J. Visser, vleeschhouwer, Kostverlorenstraat 56, Zandvoort. 

(Voorgesteld door J. J. Günther Mohr). 
C. Coster, boekdrukker, Zuider Amstellaan 154, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door E. van Praag). 

Adresveranderingen. 
7. F. W. G. van den Berg, thans Pretoriusstraat 27 III, Am

sterdam, O. 
73. J. Lub sr., thans Hygieaplein 25 huis, Amsterdam, Z. 

236. J. A. Segers, thans p.a. H . Onderstal, Prinsengracht 477, 
Amsterdam, C. 

Adresverandering veilingmeester. 
Met ingang van 23 Mei a.s. is het adres van den veilingmeester, 

den heer J. A. Mik, Hoofdweg 32 bov., Amsterdam, W. 
Contributie. 

Toekomstige leden, die, aan te vangen met de Juni-vergadering 
a.s., als lid worden aangenomen, behoeven slechts de contributie 
2e helft 1938, zijnde ƒ 1,75 plus ƒ 0,50 ballotagekosten, te voldoen. 

Beurs. 
De Zaterdagmiddag-beurs is gesloten tot September a.s. Van de 

heropening zal t. z. t. nadere mededeeling worden gedaan. 
Ruilavond. 

Woensdagavond 16 Mei 1938 in ,,De Roede Leeuw", Damrak, 
Amsterdam. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdagavond 7 Juni 1938, eveneens 

in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

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

Nieuwe leden. 
J. Schulze, Ond. Marikat Mahanda, Pematang Siantar (Sum. O.K.). 
J. van den Hoek, Internaat „Siantar", Pematang Siantar (Sum. 

O.K.). 

Hoewel onze verkoopen gedurende de laatste maanden met 
RUIM 200 »/o 

zijn gestegen, zijn onze voorraden nog van dien aard, dat wij 
met de verlaagde verkoopsprijzen kurwen doorgaan, t. w.: 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 40 Vo reductie op den Speciaal-

Catalogus. 
EUROPA, 3 cent per Yvert-franc. 
NOMINAAL, plus 10 »/o. 
Zegels na 1935 voorbehouden. 

Voorbeelden. 
NEDERLAND, Roltandingen, zoowel ongebruikt als gebruikt. 
NED.-INDIE, Zegels met opdruk „Java, „Buiten Bezit", „Dienst", 

ongebruikt en gebruikt. 
ALBANIË, postzegels 1930, ongebruikt . . . . 
DUITSCHLAND, „Winterhilfe" 1936, ongebruikt 
BELGIË, Jubileum 1930, ongebruikt 
LIECHTENSTEIN, Jubileum 1929, ongebruikt . 
MEMEL 1923 (nrs. 116-125), ongebruikt . . . 
ROEMENIE, Jubileum 1926, ongebruikt . . . 
TURKIJE, Vliegpost 1934, ongebruikt . . . 
TSIECHO-SLOWAKITE, Jubil. 1934 (285-288), ongebr, 
MONTENEGRO, Jubileum 1905, ongebruikt . . 
SPANJE, Zegels voor postwissels 1915-20, gebruikt 
Dit zijn slechts enkele grepen uit onze groote voorraden. Prijs
lijsten geven wij niet uit; een ieder kan zelf berekenen, wat 
onze verkoopprijzen zijn. Uitsluitend echter levering tegen 

definitieve mancolijsten. 
Porto en aanteekenrecht steeds extra. 

ƒ5,45 
- 1,25 
-0,40 
-1,26 
-0,52 
-0.62 
-1,20 
-1,20 
-0,54 
-0,18 

FIRMA J. VOET (J. G. Millaard) 
beëedigd makelaar. 

«^^^^I^Keizerstraat 4 , ROTTERDAM. 
P O S T G I R O 229209. (548) 
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JUBILEUM FIRMA TEN KATE & WEEDA, AMSTERDAM. 
Op 15 Mei j.I. herdacht bovengenoemde firma haar 5-jarig be

staan. Vijf jaar is slechts een korte tijd, maar wat deze jonge firnja 
in dien korten tijd gepresteerd heeft, is genoeg, om even bij het 
eerste lustrum stil te staan. Dank zij de eerlijkheid en openhartig
heid der beide firmanten, heeft zich de firma een groot aantal 
klanten weten te verwerven, niet in het minst door haar veilingen, 
die ongetwijfeld tot de drukst bezochte van Amsterdam behooren. 
Door de beminnelijkheid der beide beeren, bijgestaan door hun 
zeer gewaardeerden medewerker, den heer Borchers, gaan vele 
Amsterdamsche verzamelaars graag nummer 13 van de Gasthuis-
molensteeg binnen. Wij wenschen de firma nog vele jaren van 
voorspoed, in de eerste plaats voor haar zelf, daarnaast echter ook 
voor de tallooze verzamelaars, die tot haar geregelde cliënteele 
behooren. K. E. K 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 24 CENTS LUCHTPOST V.S.A 
VAN 1918, MET KOPSTAAND MIDDENSTUK. 

Deze wordt verteld door den gelukkigen kooper W. T. Robey, 
in het Amerikaanschc blad Weekly Philatelic Gossip, en wei 
twintig jaren nadat de koop tot stand kwam. 

Op 14 Mei 1918 ging de heer Robev naar het postkantoor aan 
de New-York Avenue om eenige luchtpostzegels van 24 cents te 
koopen. De loketambtenaar gaf het eerste vel, dat voor de hand 
lag, zonder te zien dat het alle exemplaren waren met kopstaand 
middenstuk. 

Bevend van opwinding betaalde de heer Robey het verschuldigde, 
wees den ambtenaar op de zeldzame stukken en „smeerde 'm"; 
de postambtenaar deed een sprong naar de telefoon om de autori
teiten in te lichten. 

De postdirectie kwam achter het adres van den gelukkigen 
kooper en zond hem eenige inspecteurs op zijn dak, die hem 
mededeelden, dat het gouvernement het vel in beslag zou nemen. 
De heer Robey dacht er evenwel niet over zich van zijn kostbaar 
bezit te ontdoen en wees den inspecteurs de deur. 

H. F. Colman, een van de eerste postzegelhandelaren in Wash
ington, deed vergeefs een bod van 500 dollars voor het vel. 

Wijlen Percy Mann, van het blad Mekeel's Weekly, verhoogde 
het bod tot 10.000 dollars, doch ook dit werd afgeslagen. 

Robey ging daarna met zijn vondst naar New-York om te zien, 
wat hij er daar voor kon maken. Hij stapte naar den bekenden 
kolonel Green, doch deze was uit de stad. 

De volgende poging geschiedde bij Stanley Gibbons, waar de 
chef lachte om de gedachte aan een hoogen prijs, sedert hij wist, 
dat nog drie van dergelijke vellen bestonden en hij de hoop 
koesterde deze te kunnen koopen. (Welk een hoop ! Zeker, de 
zegels waren gedrukt in vellen van 400 stuks, doch de drie andere 
vellen hebben nooit het Bureau of Engraving verlaten, daar zij 
vernietigd werden.). 

Andere bekende handelaren en verzamelaars hadden geen vol
doende vertrouwen in de groote zeldzaamheid om een flink bod 
te doen. Dus keerde Robey naar huis terug, tot Percy Mann hem 
ifroeg een prijs te bepalen. Vijftienduizend dollars, was het ant
woord. Den volgenden dag kocht de handelaar Eugene Klein, 
door bemiddeling van Mann, de zegels, die oorspronkelijk 24 
dollars hadden gekost; derhalve een winst van 14.976 dollars 
roor Robey. 

Kolonel Green kocht daarna het vel voor 20.000 dollars en 
laar hij ook andere verzamelaars in het bezit van een exemplaar 
vilde stellen, brak hij het aan. 

Gibbons noteert een enkel exemplaar met 800 pond sterling; 
fvert met 90.000 francs ! 

EEN KOSTBARE VONDST. 
Het blijkt opnieuw, dat nog zeldzaamheden huizen op verborgen 

ilaatsen. De laatste vondst betreft een ongebruikte 10 shilling 
an Engeland, koning Eduard, met den opdruk I. R. Official. 

Naar verluidt wordt hiermede het aantal bekende exemplaren 
p twintig gebracht. 

Deze dienstzegels werden uitgegeven in April 1902; zij waren 
uitsluitend bestemd voor de frankeering van dienststukken. Het 
bleek alras, dat enkele exemplaren in handen waren gekomen van 
verzamelaars; er was dus een „lek", reden waarom besloten werd 
de uitgifte stop te zetten. 

In dien tijd werd een ongebruikt exemplaar door iemand ge
kocht voor 15 shilling, die het veilig opborg e n . . . . vergat. 
Ruim dertig jaren later kwam het zegel weder te voorschijn en 
het werd aan den bekenden auctionaris Harmer te Londen in 
veiling gegeven. 

De laatste keer dat een dergelijk zegel werd geveild ,was in 1934; 
het bracht toen 800 pond op (gebruikt exemplaar). Ongebruikt 
is het nog zeldzamer; Yvert geeft hiervoor een prijs van 150.000, 
gebruikt 125.000 francs. 

Exemplaren met den opdruk Specimen zijn minder zeldzaam; 
toch bracht een dergelijk, doch licht beschadigd stuk op een 
Londensche veiling van 1934 nog 100 pond op. 

Zelfs in deze zeldzaamheden bestaat nog een variëteit: punt 
achter de letter R hoog geplaatst. De Gibbons-catalogus noteert 
deze, gebruikt, op £ 1400. 

m I ADVERTENTIÉN. | ^ — » ^ ^ | 

TOGO. 1914 
50 PI. 

Prachtig gebruikt op origineel briefstuk. 
Yvert & Tellier No. 39 . Type II . 

Prijs 3 2 0 Fl. 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
tvjdvakken. Aan mancolysten wfld 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 : 

FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND). (̂ 37) 
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Pri js dezer adver t en t i e s : 
ƒ 0,75 bü voorui tbe ta l ing . 
Pos tzegels worden niet in 

be ta l ing genomen. 

Rondzendingsverkeer 
van betere postzegels, MO
DERN EUROPA, moderne 
Fransche en Engelsche Kolo
niën, VLIEGPOSTZEGELS, 
N e d e r l a n d en Koloniën. 
Verzoeke referentiën aan
gesloten Vereeniging. Porto
kosten van doorzending wor
den op speciale wijze door 
mij gedekt. 

J. VAN HOLTEN, 
Postbus 522 , ROTTERDAM 

(153) 

5 et. Kind 1937 (lachende jongen) 
per loo stuks slechts f i ,2 j 

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

36, 70 en 80 ct., per serie . f 0,25 
Rembrandt-serie . . f 0,40 
Goudsche Glazen . , f 0,65 
Toeristen-serie . . . f o,8j 
Zeelieden-serie . . . f 0,50 
Crisis en Emma, 3 w. . . f 0,20 
Luchtvaartfonds , . f o , i j 
Zomersene i93S"'36"'37) 3 series f 0,70 
Kinderseries i^ij-'iS-'ig, 3 series f 0,70 
100 versch. Ned.-Indië . f 1,25 
100 „ Nederland . f 0,55 

2oo , . . . £ 3,25 

GIRO 40215. P O R T O EXTRA. 

JOHN GOEDE, 
Brederodestr. 46 , Amsterdam, W. 
P.S. Wij betalen voor onuitgezochte kilo's 
Nederland tot f 1,25 per ki lo; dito Indii; 
to t f 5 , - . ((44) 

W. M. F. SUTHERLAND, 
PHILATELIST, 
Albr. Thaerlaan 49 , 

UTRECHT. 
ZICHTZENOINGEN. 

B E L A N G R I J K ! 
Half Mei verschijnt mijn aanbieding 
No, I betere Europa-series. Speciaal 
Luxemburg. Toezending gratis op 
aanvraag. 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Verzameling Nederland en Koloniën 
en verzameling Europa. (554) 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

NEDERLAND. Nrs. volgens Spec. Cat. 1938. 
Nr, 152 per 10 st. f o,jo; IJ4 p. 10 f 0,40; 
157 p. 50 f 0,10; 158 p. JO f 0,10; IJ9 p. 
10 f o,so; 160 p 50 f o,2j 161 p. 50 f 0.30; 
162 p, 10 f 0,10; 163 p. 10 f o,To; 164 p. St. 
f 0,12; i 6 j p. St. f 0,10; 191 p. 10 i o,so; 
193 p . St r o,o^, 198 p . 10 f 0,10; 236 p . 10 
f 0,60; 260 p. 10 f 1,50. Zomer 1936 p. ser. 
f 0,20; Jamboree p. ser f 0,12; Kind 1936 
per serie f 0,20; Zomer 1937 per serie f 0,20; 
Kind 1937 per serie f 0,18. 
Gebruikt, prima kwaliteit. Lid U.Ph V. 

Levering onder rembours. - W . P ï 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 . {557) 

BOD GEVRAAGD op volgende series van 
Oostenr i jk , Nrs. Yvert 1958, ongebruikt, 
behalve wanneer anders omschreven. 
304—312, drie series, 
331—350. n 
374—377, twee series, 
393—398, twee series, 
418, 419 (vier exem.). 

326—330, drie series, 
3 6 8 - 3 7 3 , -
378—389, twee series, 
40J, 407—413, 4. 5> 
420—42J, drie series. 

426—429, een serie, 450a, 441—458, een serie, 
467—471, een serie, alsvoren een serie gebr , 
460a—465 een serie, 477—480, een serie op 
couvert met stpl. Fis Rennen, Luchtpost, 12, 
15, 16, 17, 19 (3 ex.). 23 (3 ex. \ 24. 25 (3 
ex.), 27 (3 ex.), 28 (3 ex.), 32—46 twee series. 
Portzegels 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 
141, 143, 144, 146, 149, 150, i n en dupli
caten, in totaal 42 ex., 155—170, een serie. 
Brieven aan de administratie van dit blad 
onder no, j42. 

Nederlandsche Postzegelbeurs, 
Huygenspark 57, Den Haag, 
Tel. 117133. Giro 120543. 

Lid. Ned. Ver. v. Postz.h. 
M e i - a a n b i e d i n g : Duitschland, alles post
frisch, compl. series, nrs. Yvert. 344/7 f 3,30; 
513/21 f 2,90; S39/42 f 0,60; 543/4 f 0,22; 
547/56 f 2,10; 559'6i f O ,3 Ï ; 565/72 f 1,20; 
582/90 f 0,85; Blok Hitler f 0,30; Bruine 
Band f 0,45. Spanje, Goya-serie, pfr , cpl. 
t.m. 10 Fes. f I,—. Italië, 124/7, Heiligen
serie f 0,90. Duitschland, Vliegzegels 24, 
25, 26, gebr. f 5,50. Alles plus porto. {541) 

Speciale aanbieding. 
Kroning Dominions cp l , ong. f 14,—■ 
Kroonkolonién, compl , ong. f 10,— 
Hongarije, Stephaan, 10 X 5 w. f 0,60 

100 X 5 w. f 5 , 
N e d e r l a n d . 

Zomer '35, 12V2 ets, p, 10 f i,—; p. 100 
f 9,50. Kind '37 (engeltjes) 10 series 
f 1,65; p. 100 f 15,25. Kind '38 (Frans 
Hals) iVa ets. p. 100 f 2,10: 4 ets. p. 100 
f 2,50; 12V2 ets. p . 10 f o,6j ; p . 100 
f 6,—; 10 complete series f J,6o; 100 
complete series f 15,25. 
Z o m e r ' 3 8 , 10 complete series f 1,65; 
100 complete series f 16,—; i*/2 ets. p. 
100 f 2,—; 12I/2 ets. p 10 f 0,62'/,, 
p. 100 f 5,75. ie kwaliteit. Postwissel 
vooruit. Porto extra. 

H. F I O R A N I , 
Woubruggestraat 29, 

Amsterdam, W. (543) 

GOEDKOOPE AANBIEDING! 
1906 T . B C , per 100 f S p 
idern, enkel 3 en 5 cent „ 2,50 
1934 5 et. Crisiszegel „ 5,— 
Postzegelhandel J. H. ROSSI, 
Raadhuisstraat 18, Amsterdair. 
Telefoon 43833, Giro 279945. 
Vraagt uitgebreide pakkettenprijs
lijst. Prijscourant Nederland en Kol. 

op aanvrage gratis. (538) 

T e k s t van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

a a n de adminis t ra t ie . 

Prijscourant voor handelaren op 
aanvrage. Wij leveren tanding

meters, landennamen, glascouver

ten, enz. (559) 
„ T H E GLOBE", ZAANDAM. 

ZOMERZËGELS 1938. 
.., _ . Aanbieding gevraagd in gebruikte 

looo belangrijke korting. Monster tegen ' ^ „ „ ^ „ ^ ^ l„ iQao 
dubbele b r A a a r t . Porto extra. Z o m e r z e g e l s 1 9 3 8 . 

B. . 1 . A B R A H A M S , 
Stationsweg 101, Den Haag. (550̂  

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 

X. DAUDT, Zeugestraat 62, Gouda 
Giro 277730 . (S4S) 

Te koop aangeboden: 
Tweedeelig KaBe Album (Europa), 
in schroefband, uitgave 1938, in prima staat, 
met plm. 1500 zegels (gewone soorten) tegen 
ieder aannemelijk bod. 

G. Szegedy, 
Fahrenheitstr 6 6 7 , Den Haag. (559) 

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

ROTTERDAM. 
L e v e r t t e g e n z e e r billijke pr i j zen : Europa , 
N e d e r l a n d e n Koloniën, O v e r z e e in a l leen 

p r i m a kwaliteit . 
Zich tzend ingen v o l g e n s mancolijst. (393) 

I e koop aangeboden: 1926, i gld. 
lichtblauw, p 100 st. f0,75; P 50 st. f 0,40. 
1925, Kind, per serie f 0.32. 1934, id. f 0,48. 
I93j , id . f 0,28 1936, id. f 0.21. 1936, Zomer, 
p. ser. f 0,22.1937, Kind, p. 10 ser. f 1,80, Porti 
extra; omg. toez. na storting op postgiro 2723 84 
F. Cleij, Eelderwolde I, Groningen. (546) 

Roltanding met firmaperforatie te koop ge

vraagd. Opgave van aantal, soort en verlang

den prijs aan, eventueel ruilen met 
Th. GROENEVELD, 

Eewal j6, Leeuwarden. ( j ss ) 

. 9 N i e u w ! H o n g a p i l e ! 9 
Stephanserie compleet f 0,80; 10 X ^ 7'jo 

„ 7 w., 10 X ^ o,7s; ICO X f 6,2j 
„ blok f 0,90; Eucnar. blok f 1,75 

(Postwissel vooruit). Steeds Europanieuwtjes. 
L. J. A. LUDEKER, 

Van Ostadestraat 209, Amsterdam, 2 . (547) 

Te koop aangeboden, ged. gespec, 
OOSTENRIJK, VENEZUELA EN 

HONGARIJE. 
Brieven aan J. E. MULDER, 
Mierl.weg 7a, Helmond. (539) 

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

Epe. (Giro 132330). (540) 
Verschenen: Overdrukken van het artikel 
„ L r B Q B N D K l V EIV M Y X H E I W 

O P P O S T Z E G E L S " , 
door M. J. \ AN HEERDTKOLFF. 

Gepubliceerd in het Ned Maandbl, voor Phii. 
Verkrijgb tegen vooruitbet. v. f o,3J in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn (5}6) 

Griekenland  Krefa Special i teit : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
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 »Société 
Philatelique Hellénique" Saloniki. (316) 

Te koop gevraagd 
Plaat en Ëtsingnumtners 

van Nederland. 
J. S. G. LONCKE, 

Pangkalan Brandan (Sum. O.K.) (53J) 

Koopt bij onze Adverteerders! 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN No. 13,1938] 
is verschenen. 

Geïllustreerd en geheel compleet met typen en tandingen. 
PRIJS ƒ0,30. — P O R T O 5 CT. (513)1 

Postzegel- en Albumhandel M. A. Manuskowsklj 
Wagenstraat 105, 'S-GRAVENHAGE. (Postrekening 20413). 

^ w w n Z v k r l t s e r l a n d . 
100 verschillende f 0,55 
150 „ f 1,4^ 

25 V. Juventute gebr. f 0,90 
50 V. „ „ f 1.90 
30 V. „ ongebr. f 2,2q 
L i e c h t e n s t e i n 

50 verschillende f 0,9^ 
Betaling gelijk met de hestellingl 

Porto f 0,3 S. Aangeteekende brief met philatelistische frankeering. 
E R N S T JViUI^I^ER A . G . , 

F r e i e s t r . 91 , B a s e l ( Z i v l t s e r l a n d ) . 
De koopers van de groote Zwitsersche verzamelingen van den heel 

A. F. Lichtenstein en Baron de Reuterskiöld. 
Speciale Nieuwtjes-Dienst. (467) Mancolijsten 
Vraagt onze Speciaal-Catalogus Zwitserland-Liechtenstein '38. Prijs f 0,29 

«MUI*Ml^M*IM«*kMyUM 
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Indien U Uw album wilt laten veilen 
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. 
W0f 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. 

Wij vragen te koop alle zeldzame blokken, 
zooals 10 fr. groen Luxemburg, Oostenrijk Wipa, 
Liechtenstein Vaduz, TsjechoiSlowakije muziek-
blok, enz. 
Wij zijn steeds Icoopers van Nederland 1924 
Tentoonstellingseries 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. 

T e k o o p g e v r a a g d : Ned.-Indië, Koningin 12^4 et. grijs, gestempeld en ongestempeld, in elk aantal. 
Verzoeke aanbiedingen. 

Van Curafao en Suriname hebben wij een prachtige samenstelling in pakketten, welke wij aanbieden als volgt: 
85 versch. Cura9ao en Suriname f7,—. 110 versch. Curajao 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 llVi et. op 2 2 % 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 
Nederlands^he Vereeniging van Postzegelhandelaren (Yvert nrs. 111-113); de complete serie van 3 stuks 

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

iKiiî pî Dî  "^km P i l iL©©'s ^©mm^mMhm^m, m.y, 
COUDSXE POSTZBGELiHAGAZUN VAN ROTTERDAM). 

NIEUWSTRAAT 26 CHNGANG PORTIEK), ROTTERDAM. TELEFOON 54S40. OPGERICHT 1S9S. 
Post^lro 24392. BanKrekenintf R. Alees & Zoonen, Rotterdam. (304) 

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c. f 0.20 per 100; voor de 1V2 c. f 0,35 
r 100; 12V2 f 0)04 P î" stuk; ik koop verder 6 c. Curafao 
rd. f 0,35 per 100; i^j^ W. de Zwijger f 0,40; j c. W. de 
f. f 0,90; 6 c. W. de Zw. f 0,35 ; 6 c. driehoek f 0,01 per 
ik; i2'/2 driehoek f 0,10, enz. Ook kilo's tot f i,— per kilo; 
tijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten. Voor ge-
ngde portzegels betaal ik f 0,45 per 100 stuks; voor ge-
ngde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en ? 
. zegels) f 0,02 per stuk. 
inbiedingen met prijs aan A - %!• D E ^ I ^ I T , 
lestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. 

N i e u w a d r e s v a n a f 2 3 M e i : 
)ninginneweg 175, AMSTERDAM, Z. (391) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS- E 

! SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. ^ 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

B . D B I V E E R D , 
I ERNST CASIMIR.LAAN 19, GRONINGEN. (428) 

lEDERLAND EN KOLONIEN 
:en TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
len TOT 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein. 
Ids dê  mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 

j i n c o l i j s t e n worden verzocht. — Referentien! 

WINDRATH, Lugano (Zwitser land) . 
^stigd in 1890. (429) 

Postzegel-Rondzendingsverkeer 
„SUCCES". 

Leider: B. B. Paans, "Werkendam. 
O 

Geen contributie. 
Ook gelegenheid voor Ruil. 

Vraagt nog heden prospectus aan. (551) 

Idverteert in dit M . 
NIET \srACHTEN ! Spanje revolutie ! 

50 V. uitsl. Franco-uitgiften, slechts ƒ 2,— 
150 V. Engelsche Koloniën, slechts - 1,— 
] 00 V. uitsl. mooie gr. form, z., slechts - 2,— 
100 V. uitsl. gedenkzegels, slechts - 1,— 
100 V. Rusland, ca. 100 fr. Yv., slechts - 1,— 
100 V. Nederland, zeer goed, slechts - 1,— 
300 V. Zuid-Amerika, meest gebr., si. - 4,— 

50 V. Nederl. weid., m. cpl. ser., 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,—; 
Jaarbij 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. (386) 

Europa-verzameling, inclusief 
Nederland en Koloniën, opgezet 
in 7 Excelsior-albums, door par
ticulier te koop aangeboden voor 

f2000,—. 
Te bezichtigen in Haarlem. 
Brieven onder no. 558, bureau van 

dit blad. 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T . 
ALLE KINDERZEGELS 1923-1937. 
15 series, 57 waarden . . . ƒ6 ,95 

ALLE KINDERZEGELS I N ROLTANDING. 
8 series, 31 waarden . . . ƒ7 ,60 

17 COMPLETE SERIES GELEGENHEIDS-
7FGELS. 
Tuberculose, De Ruijter, Reddingswezen, Roode 
Kruis, Olympiade, Rembrandt, Goudsche Gla
zen, Salve Hospes, Zeeman, W. de Zwijger, 
Curajao-herdenking, Crisis- en Emma, Zomer
zegels 1935, 1936, 1937, Universiteit, Jam
boree ƒ7 ,55 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

file:///srACHTEN
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WS. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 

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 inlichtingen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. G. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

Ik bied aan in ruil: Rusland Yvert Nos. 
308—327, $77—% 583—8, 590—7. e a . 
G. Dalen Gilhuys, Eemwijkstr. 3. Voorburg. 

Bod gevraagd op mijn doubletten ongebruikt 
bijzondere uitgiften Nederland en Koloniën. 
G.Polman, Geleenstraat 11, Amsterdam. 

{ Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i, 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem. 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Gevraagd Frankrijk, Yvert 262a (tanding 11). 
Schriftelijke aanbiedingen met prijs aan 
P. de Jong, Zijlweg 228, Overveen. 

ELK L A N D . 

Sloot U ook reeds een abonnement op onzen 

NIEUWTJES-DIENST? 
Zoo niet, vraagt dan inlichtingen, 

ELK G E B I E D , ELKE S O O R T Z E G E L S 
kan a f z o n d e r l i j k w o r d e n o p g e g e v e n . 

BASTIAANSE EN BOEKEMA'S 
P O S T Z E G E L H A N D E L . N . V . 

W.WAGENSTR. 34, TEL 55344, GIRO 308080, ROTTERDAM, C. 
De firma met een ERVAREN directie! 

^ Voor de a,s. Veiling in den herfst 
kan nu reeds worden ingezonden, ^ 
Geen object te groot. Voorschot tot elk bedrag. 

(334) 

Moderne Europa-Verzameling 
wordt en detail verkocht. 

Interessante series. 
Bezoekt mij of zendt mij uw 

mancolijsten. 

K SALOMON, 
AMSTERDAM, C. (440) 

Muntplein 6 \ TElEfaon 37398. 

SPECIALE AANBIEDING SERIES. 
ƒ 1,2S DANZIG 19J/, Daposta-blokken ■' 

h b i L A N U 1 9 J 6 , l^inta gedenkserie, 
Yv. 14649 •■• of T 

— Letland. — 
(Alle gecande series). 

1930. Rainis gedenkserie, Yv. 15459 '■' 
1936. "Witte Aruisserie, Yv. 21821 f 
193/. Gedenkt.serie, Yv. 21117 • ot f 
1930. Luchtpost Rainis, Yv. 67 * 
1932. Luchtpostweld.serie, Yv. 1315 '' 
1932. Luchtpostweld.serie, Yv. 1620 * 
1933. Luchtpostweld.serie, Yv. 2124 * 
1933. Luchtpostweld.serie, Yv. 3032 " 
1933. Luchtpostweld.serie, Yv. 3336 * 

— Roemenië. — 
1906. Gedenkserie, Yv. 17281 * of t 
1926. Gedenkserie, Yv. 30918 * of y 
1927. Ged.s. Geogr., Yv. 31923 * of f 
1931. Padvindersserie, Yv. 42226 * 
1932. Ged.s. 75j. postz., Yv. 45360 f 
1932. Weld.serie P.T.T., Yv. 44951 t 
1934. Vrouwenliga, Yv. 46870 f 

Fruitweek, Yv. 47576 t 
Horiagedenkserie, Yv. 47780 f 
Luna, 6 lei, "Yv. 497 * 

1936. Wld.s. kleederdr., Yv. 498504 * f 
1937. Creanga gedenkserie, Yv. 51114 * 
1937. Wld. sportserie, Y'v. 51522 * of f 
1937. Kleine Entente, Yv. 52324 * of f 

Balkaniade, Yv. 52529 * of f 
Blok Michael, Yv. 53033 * 
Balkanentente, Yv. 53435 * 

— Vaticaan. — Nieuw. — 
1938. Luchtp.s. (1 Mei vrsch.), g w., cpl. 

— San Marino. — 
1938. Lincoln Blokpaar * 
PSP" Levering na ontvangst van postwissel 
storting op giro 277730 of rembours. Ze, 
dingen boven ƒ 10,— franco. 

1934. 
1935. 
1936. 

1937 
1937 
1938 

0,5C 

-3 ,7^ 
- 0,5.| 
-Q,7f 
- 2,lJ 
- 3,7J 
_ 1 "■ * » 
 1 , ' 
- 3,6(1 

-0 ,4 | 
-0,7i 
-0,71 
-0,3l 
- i,cl 
-0,31 
-0,21 
-0,2l 
-0 ,4 | 
-O,; 
-0,7 
-0,4 
-0,7 
-0,2 

o,; 

-2, ' 

 o , > 

Te koop gevraagd: 
BLOK LUXEMBURG 1923, 

NEDERLAND TENTOONSTELLING 
IN VELLEN. 

Wij betalen hiervoor den hoogsten prijs, 
Steeds gevraagd Europaverzamelingen, 
ook afzonderlijke landen en zeldzamt 
losse exemplaren, alleen Ie kwaliteit. 

X. D A U D T , 
Z e u g e s t r a a t 6 2 , G o u d a . (1 
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STANLEY GIBBONS LTD. 
maken bekend, dat zij hebben aangekocht een verzameling 

Groot-Brittannië en Engelsche Koloniën 
ter waarde van 

GROOl-BRI 11 ANNIE 1848. 
Prachtig ongebruikt blok van 10 d, en relief. 

Wij hebben onlangs aangekocht een werkelijk prachtige 
52-deehge verzameling met zegels van het Britsche Rijk en de 
Vereenigde Staten van Amerika, waarvan de belangrijkheid kan 
beoordeeld worden naar het feit, dat de totale cataloguswaarde 
meer dan 150 000 pond sterling bedraagt. 

De eigenaar, een lid van de „Royal Philatelie Society", te 
Londen, nam in zijn verzameling slechts zegels op in den fijnst 
mogelijken staat, welke, om deze reden en op grond van de 
vele zeldzame zegels, blokken en brieven, van het grootste belang 
is voor verzamelaars van zegels van het Britsche Rijk. 

Practisch is elk land vertegenwoordigd (uit
gezonderd de Australische Staten en de Indische 
Roofstaten) en onder de voornaamste groepen 
bevinden zich: 

Groot-Brittanniè *, Barbados, Britsch Columbia, 
Britsch Guyana *, Britsch Honduras *, Canada *, 
Kaap de Goede Hoop *, Ceylon *, Gambia, Gre
nada, Hong Kong *, Indië *, Jamaica, Lagos, Malta, 
Mauritius *, Nieuw Brunswijk, Newfoundland *, 
Nieuw Schotland *, Sint Vincent *, Straits Settle
ments, Sicilië, Transvaal *, Trinidad, Vereenigde 
Staten van Amerika * en Virginische Eilanden. 
(De landen met een * gemerkt zijn van uitzonder
lijke belangrijkheid). 

Indien gij verzamelaar zijt der zegels van het 
Britsche Rijk, de Vereenigde Staten van Amerika 
of Sicilië, schrijf ons dan om verdere bijzonder
heden van de landen of groepen, welke U 
interesseeren. 

Een speciaal artikel over deze groote ver
zameling door Fred. J. Melville, geïllustreerd 
met een vier pagina's groote plaat, verscheen 
in Gibbons' Stamp Monthly van April. (Prijs 
20 c. franco). 

STANLEY GIBBONS LTD 
Dept. P., 391 Strand, London, W.C. 2.. TELEGRAM-ADRES : 

STANOIB, LONDON". (537) 
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Kom nststr loonden 
naar de 

éfootste Beurs ter ivereld! 
( 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 
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. 

postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Aanbieding Landenpaldcetten. 
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 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . , 
JOEGO-SLAVIE 
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) 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. <* ' 

BEHOEFT NIET NAAR 
NIEUWE UITGIFTEN 
UIT TE ZIEN; DAT DOEN 

WIJ, 
PROBEERT U HET EENS 
EENIGEN TIJD! 

J. L VAN DIETEN, 
POSTZEGELHANDEL N.V. 
44-45 DELFTSCHEVAART, 
TELEFOON 55259. 
ROTTERDAM, C. 

(373) 

Handelaars-Aanbieding. 
Pincetten: 

Ia. kwaliteit, 
zeer billijk! 

Nr. 1. Pincetten, 12 c.M. lang, vervaardigd uit fijn elastisch staal, 
goed vernikkeld en nauwkeurig sluitend. 12 stuks ƒ 2 , 0 5 ; 
100 stuks ƒ 17,—. 

Nr. 2. Pincetten, 12 c.M. lang, van het fijnste elastisch staal, nauw
keurig sluitend, van binnen en van buiten goed vernikkeld. 
Ia. kwaliteit. 12 stuks ƒ 2 , 2 5 ; 100 stuks ƒ 2 1 , — . 

Nr. 3. 9 c.M.-pincette van het fijnste elastisch staal, goed vernik
keld, fijne kwaliteit. Met spitse, ronde of vierkante punten. 
12 stuks ƒ1 ,10; 100 stuks ƒ 8 , — . 

Ia. vergulde pincetten. Pincetten als Nr. 2, Ia. verguld. 12 stuks 
ƒ 4,60. 

Nieuwigheid ! Gegarandeerd roestvrij ! 
Ia. kwaliteit, 12 c.M. 

12 stuks ƒ4,60. 
„FAVORIET" — De goede hechtstrookjes, Ia. kwaliteit. Door

zichtig, dun, gemakkelijk afweekbaar ! 
Nr. 13. Grootte 13 : 19 m.M. 100 zakjes ƒ 6,—; 1000 zakjes ƒ 54,—. 

Alle andere grootten tegen billijken prijs leverbaar ! 
„FAVORIET" Jeugd-albums : 

voor 3125 postzegels, houtvrij wit papier, rijk geïllustreerd. 
10 stuks ƒ4,50. 

ä^P" Prijzen in Nederlandsche munt. Porto extra. Kassa vooruit. 
Vraagt onze uitvoerige prijslijst van alle benoodigdheden (Nr. 19 h); 

gratis alleen aan handelaren. 

J. Rosenberg, Postzegels-
Export, Berlijn W. 30. 

Hohenstaufenstrasse 50. Postscheckkonto Berlijn 76252. 
Lid van binnen- en buitenlandsche vereenigingen. 

HET SPECIAAL-HUIS VOOR DEN HANDELAAR ! (549) 
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NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 182 IV. 
Werd in April voorzien van nieuwe datum- en waardestempels, 

benevens nieuwe waardecijfers en grooter machinenummer; thans 
dus type C4 xg. 

Machine 265 IL 
In Maart verviel het afdruknummer en werd het afzenderscliché 

gewijzigd in: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP / M. DUINTJER 
& ZONEN / WILDERVANK. (C3A zxk). 

Macrine 320 VIL 
Geheel als tvpe V werd links de reclame Bad Boekelo toe

gevoegd in April. 

Machine 326 X. 
Een nieuwe tekst links vermeldt: De N.R.V.: / Raad en daad ' 

op reisgebied ! 

Machine 461 IIL 
In April werd in deze machine links een nieuw cliché geplaatst: 

U krijgt schik / in het scheren / met een / SCHICK / GEEN 
WATER ZEEP MESJES, benevens een afbeelding van het scheer-
apparaat. 

Machine 516 IL 
In een met de overige stempels overeenkomende „Grieksche" 

omlijsting is in Maart links een nieuw cliché geplaatst: 1888-1938 / 
50 JAAR / AFA / ACCUMULATOREN. 

Machine 537 IL 
Door verplaatsing der machine werd de plaatsnaam Heerlen 

gewijzigd in Treebeek (omstreeks Januari 1938). 

Machine 613 IL 
Links van den datumstempel werd een cliché opgenomen: 

Tanden als / Parels / tube met COLGATE. 
Machine 645 ffl. 
Een nieuw cliché links vermeldt: PARIJS 1937 / PLAQUE DE 

PRIX d'EXCELLENCE / (DE HOOGSTE ONDERSCHEIDING) 
Machine 726 IIL 
Links een afbeelding van een aromafleschje, waarnaast: Maggi's ' 

Aroma / verhoogt de / smakelijkheid / der gerechten. 
Machine 784. 
Sinds Januari in gebruik te Hoogkerk, type C3 zxg. Tusschen 

de stempels: Asph - & Chem. Fabrieken / Smid & Hollander / 
PRODUCTEN VOOR / DAKBEDEKKING WEGENBOUW / 
BITULEUM PETR. ASPHALT / ASPHALTPAPIER WEGEN
TEER / ENZ. ESHALITE / DERRIS-INSECTENBESTRIJDING. 
Links: ESHALITE / VOOR / ALLE WEGEN ! 

Machine 795. 
Sinds Januari in gebruik, type C3 xg. Tusschen de stempels in 

-echthoek: CANTZLAAR & SCHALKWIJK / ROTTERDAM. 
Machine 808 IL 
Links werd een cliché opgenomen: Friesch-Groningsche I 

iuiker / de beste ! 
Machine 813 I-IIL 
Smds Januari m gebruik, type C4 xg. Tusschen de stempels 

' lETER SCHOEN & Z O O N N.V. / ZAANDAM. Bij type H 
inks: VERF- EN VERNIS / FABRIKANTEN / OPGERICHT 
,722. Bij type III op dezelfde plaats (in gothische letters): Oud 
iollandsch / Standgroen / bestand tegen alle / weersgesteldheden. 

Machine 814. 
Te Rotterdam in gebruik sinds Januari, type C4 xg. Tusschen 

dje stempels een schelp, waar overheen: INSTALLATIES V A N 
N.V. / DE BATAAFSCHE / PETROLEUM MIJ. / POSTBUS 844. 

Machine 822. 
Sinds Januari in gebruik te Amsterdam, type C4 xg. Tusschen 

de stempels: INCASSO-BANK N.V. / AMSTERDAM. 
Machine 823. 
Sinds Januari in gebruik, type C4 xg. Tusschen de stempels-

HOLLAND-AMERIKA / LIJN / ROTTERDAM. Links een af
beelding van het S.S. NIEUW AMSTERDAM met den naam 
erbij. 

Machine 833. 
Type C3 zxg, in gebruik te Groningen sinds Januari. Tusschen 

de stempels een weegschaal en een opengeslagen boek, waaronder: 
NIVA / NED. INST. V. VAKOPLEIDING / VAN KRUIDE
NIERS. Links in vierkant: Elke kruidenier / H E T / VAK
DIPLOMA. 

Hasler. 
Machine H . 615 IL 
Een nieuw cliché links vertoont twee verschillende stukken stof 

met half-cirkelvormig omschrift: VLISCO-STOFFEN / O N 
OVERTROFFEN. 

Machine H. 628 IL 
Geheel links werd tijdelijk een cliché gebruikt: T E N T O O N 

STELLING / VAN 2 APRIL- / 23 APRIL / ALSMEDE 2e 
PAASCHDAG / VAN 2-5 UUR. 

Machine H. 629. 
Te Amsterdam in gebruik sinds April 1938. Reclame-cliché-

Stilte op kantoor door / C O N T I N E N T A L / SILENTA / DE 
EENIGE / EUROPEESCHE / GERUISCHLOOZE SCHRIJF
MACHINE / N.V. HANDEL-MIJ. ADR. KOLLER & VAN OS 

Neopost. 
Machine N. 265 II. 
Een nieuw afzenderscliché werd in April opgenomen: Dr. Weil 

N.V. / MEDISCHE PREPARATEN / AMSTERDAM-C / 
H E E R E N G R A C H T 491. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Een „beschikking" van het Hoofd van de Afdeeling Algemeene 
Zaken der Indische Posterijen behelst het bericht, dat door de 
N.V. Lever's Zeepfabrieken bij wijze van reclame speciale brief
kaarten in omloop zullen worden gebracht. Deze zijn aan de keer
zijde voorzien van een reclame voor deze fabriek en aan de adres-
zijde gefrankeerd met een bedrag van 3)4 cents door middel 
van een Francotvp-frankeermachine zonder reclame of afdruk
nummer, terwijl in den datumstempel met plaatsnaam Bandoeng 
op de plaats van het machinenummer „HOOFDBESTUUR P.T.T." 
is vermeld. Deze kaarten kunnen, zoo noodig met bijfrankeering, 
naar alle landen verzonden worden, doch niet ingeleverd tegen 
gewone briefkaarten ! 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

VI 

Het zegelbeeld (vervolg). 
In het vorige artikel onderwierpen wij de drie oudste zegeltypes: 

staatshoofd, wapen en cijfer, aan een beschouwing. Wij zullen 
thans eens zien, hoe het zegelbeeld zich ontwikkeld heeft. 

Het is eenigermate bevreemdend, dat, terwijl de philatelie in 
den loop der jaren tal van geheimen heeft ontsluierd over het 
postzegel, daarbij met grooten ijver alles doorsnuffelend wat ter 
zake lag opgestapeld in stoffige archieven, oude aanschrijvingen 
e. d., de aesthetische zijde van het postzegelvraagstuk door haar 
vrijwel werd genegeerd. En toch is deze kant van zulk een groot 

.1. K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGEN. 
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gewicht, nu het hedendaagsche postzegel wordt benut voor dik
werf geheel andere doeleinden dan de oorspronkelijke bestemming 
was van de eerstelingen uit de jaren 1840 en volgende. Toen 
slechts een vertrouwen-wekkend staatspapier, dat in de plaats trad 
van de omslachtige baarfrankeering, thans dikwerf belast met de 
niet geringe nevenfunctie van propagandamiddel, verkondiger van 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van een volk, een aan
moediging tot het betrachten der publieke liefdadigheid, enz. Het 
spreekt vanzelf, dat de hedendaagsche nevenfunctie, in vele ge
vallen dikwijls het hoofdmotief om tot een uitgifte te besluiten, 
geheel andere eischen aan de kunstenaars, met de verwezenlijking 
van een zegelbeeld belast, stelt, dan de beperkte opdracht, die 
den teekenaars der oudste zegels gedaan werd. Wanneer men dan 
ook den ontwikkelingsgang van het zegelbeeld volgt en tracht 
te begrijpen, mag men dit belangrijk onderscheid tusschen de doel
stelling der oudste en talrijke der nieuwste zegels niet uit het 

oog verliezen. Een typisch voorbeeld hier
van biedt de serie van ons land ten bate 
van het vreemdelingenverkeer. De daarvoor 
benutte beelden zouden, zonder eenige in
grijpende verandering, kunnen worden be

l l nut voor reclame-affiches. 

Behalve dat het interessant is zich in 
deze materie eens te verdiepen, is het ook 
naar onze meening voor den verzamelaar 
van practisch nut. Men verlieze niet uit het 
oog, dat het met den dag moeilijker wordt 
iets nieuws over de reeds jaren bestaande 
zegels te publiceeren. De archieven zijn 
grondig geraadpleegd; over het algemeen 
is de geschiedenis van de oudste zegels 

volledig bekend en slechts nu en dan is er sprake van een nieuwe, 
opzienbarende ontdekking. Dit maakt, dat de hedendaagsche phila-
telie, in groote lijnen bezien, andere wegen moet zoeken om 
blijvende belangstelling te wekken, en wat het geruststellende is: 
zij heeft deze, zij het dikwerf onbewust, reeds gevonden. Het 
hedendaagsche zegelbeeld toch, hoe afkeurenswaardig ook dikwerf 
vanuit een artistiek oogpunt bezien, heeft de volle belangstelling 
van den jongeren verzamelaar, niet in het minst door zijn voor
stelling. Men moge zulks als „philatelist" verwerpen of niet, een 
feit is het, dat talrijke zegels van den nieuwen en nieuwsten tijd 
ons als „mensch" wat te zeggen hebben, dat zij de fantasie 
prikkelen, bijdragen tot vermeerdering van onze algemeene kennis, 
opwekken tot het doen van nazoekingen, niet gelegen op het 
terrein van het zegel, postzegelkundig bezien, doch op het gebied 
van zijn voorstelling. Het groote interesse, dat artikelen ten deel 
valt, die dit onderdeel der philatelie tot onderwerp hebben, bewijst 
afdoende het hierboven als feit vermelde. 

Geheel te verwonderen is deze gang van zaken niet, want deze 
voorliefde van de jongere generatie voor het „plaatjes-zegel" 
wordt in sterke mate aangewakkerd door de technische volmaakt
heid, waarmede het moderne product de wereld ingezonden wordt. 
Het zijn vaaj^ juweeltjes van technisch kunnen, voortbrengselen 
van eerste kunstenaars op dit gebied. In hoeverre zij ook voldoen 
aan de eischen, die men aan een „goed"postzegel mag stellen, 
zullen wij later zien. 

Om de hiervoren uiteengezette redenen is het daarom verblijdend, 
dat aan de aesthetische zijde van het postzegel in de laatste jaren 
meer en meer aandacht wordt geschonken en het is ongetwijfeld 
een verdienste van het toen nog wel zeer jonge Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, dat het in zijn eersten jaargang (1922) 
een serie artikelen publiceerde over „Aesthetische postzegelcritiek", 
afkomstig van den heer W. F. Stütterheim. Belangstellende ver
zamelaars mogen wij adviseeren deze studie npg eens ter hand te 
nemen; in wat hieronder volgt zullen wij meerdere malen gebruik 
maken van de opmerkingen van den auteur. Daarnaast zij ver
wezen naar het werkje van H. Hana en mr. A. J. Enschedé: „De 
postzegelprijsvraag 1921", de studie van Max Osborn: „Die Brief
marke als Kunstwerk" (een overzicht van het resultaat van de 
Duitsche prijsvraag van 1920 voor zegelontwerpen\ alsmede naar 
het artikel van A. M. W. J. Hammacher over „Stijlveranderingen 
in het Europeesche portretzegel", opgenomen in P.T.T.-Nieuws 
van 16 September en 16 October 1934. 

Terecht merkt Osborn op, dat de philatelie niet die vlucht had 
genomen, wanneer niet het uiterlijk der zegels meer en meer de 
aandacht had gevraagd, doch aanvankelijk had zij te veel te doen 

om zich druk te maken over de artistieke vraagstukken, die het 
zegel bood Eerst de beweging op kunstgebied, ontstaan aan het 
einde der vorige eeuw, in de moderne, zich meer en meer mecha-
niseerende wereld, vestigde op tal van oogenschijnlijk nietige dingen 
de aandacht. Deze beweging had ten doel om alles, wat door 
menschenhanden was vervaardigd, elk voorwerp van luxe of ge
bruik, te onderwerpen aan den onderzoekenden, aesthetischen blik, 
ten einde de geheele omgeving van alledaagsheid te veredelen en 
van misstanden te bevrijden. Ook aan het postzegel kon deze 
beweging niet onopgemerkt voorbijgaan. Dit onderzoek leverde 
niet veel anders op dan de erkenning, dat van de talrijke zegel-
beelden slechts een gering aantal stand zou kunnen houden. 

De wensch tot verbetering leidde er toe, dat men, ter ver
krijging van een goeder grondslag, ging nadenken over het wezen 
en den zin der postzegels. Een historische terugblik baatte niet, 
want daarvoor was het postzegel te jong: het ontstond in de 
jaren, toen reeds een teruggang in smaak en geringere waar-
deermg voor het kunsthandwerk waren ingetreden. Toch vindt 
men in de oudste zegelproducten de waardevolste stukken, de 
klassieke voorbeelden. En nu is het juist zoo merkwaardig, dat 
uit dien tijd, waarin men zich nog niet over de artistieke zending 
van het postzegel het hoofd brak, de exemplaren ontstonden van, 
laten wij het noemen, hoogeren rang. In weerwil van de toen 
reeds opkomende mechanisatie waren de oude banden tusschen 
kunst en bescheiden, doch hoogstaande handwerkkunst nog niet 
verbroken. Wat meer is, velen van die knappe handwerkkunstenaars 
wisten zich achter hun werk te verbergen; van meerdere der best-
geslaagde zegelbeelden is zelfs de naam van hun teekenaar niet 
bekend geworden, of slechts bij toeval ontdekt. Men dreef nog 
geen cultus met de persoonlijkheid, doch liet het werkproduct 
alleen spreken. Hoe geheel anders zou het in den loop van enkele 
tientallen jaren worden ! 

Het hierboven vermelde onderzoek bracht, wij zeiden het reeds, 
niet veel anders dan de erkenning, dat slechts weinig zegelbeelden 
voorbestemd zijn om als werkelijk kunstzinnig product stand te 
houden. Deze toetsing van wat was en hoe het worden moest 
bracht evenwel niet het geneesmiddel voor de kwaal; de prijs
vragen voor een goed zegelbeeld, gehouden in latere jaren, be-
teekenden evenmin de remedie, ongeacht het verhelderend werk, 
dat zij opleverden. Artistieke dingen toch komen niet op grond 
van een programma of theoretische overweging te voorschiin, 
uit den bodem zelven moeten zij ontstaan. Thans, nu men bijna 
meer denkt aan de aesthetische dan aan de practische ongave van 
het zegel, wordt in de woestijn van onmogelijkheden slechts zoo 
nu en dan een onberispelijk zegel geleverd. Doch wij loopen op 
de zaak vooruit; laten wij daarom terugkeeren tot het punt van 
uitgang: het Britsche voorbeeld van 1840, een gevolg van de op 
23 Augustus 1839 gehouden prijsvraag, die als de best-geslaaede 
inzendingen het Mulready-couvert en het Cheverton-zegel bracht. 

Hier ontwaart men terstond de tegenstelling: de onmogelüke 
allegorie, een karton voor een wandschildering, geen product der 
gebruiksgrafiek, geleverd door een kunstenaar van wereldver
maardheid; daarnaast het prachtige, goed doordachte zegel van 
Cheverton. Hier, zegt Osborn, struikelde de officieele kunst van 
dien tijd over de gegeven opdracht; de kleinkunst versloeg de 
groote. Een dergelijke uitspraak mag men natuurliik niet als al
gemeen geldend aanvaarden, daar men dan tot miskenningen zou 
kunnen komen, evenwel, zij is de vermelding waard. 

Vanwaar nu toch het succes, dat Cheverton met deze teekening 
bereikte ? Wij, Nederlanders, hebben zoo'n aardige zegswijze, en 
wel, dat eenvoud het kenmerk is van het ware. Zooals met zoo
vele zegswijzen het geval is, ligt er het bezonken oordeel van 
geslachten in opgesloten; het is volkswijsheid in de goede be-
teekenis van het woord. 

Welnu, Cheverton bewees op niet te miskennen wijze, dat ee 
gecompliceerde teekening niet noodig is, doch dat alles ingestel 
dient te zijn op de beteekenis en de wetten van een grafisc. 
miniatuur-werk Des te meer verdient Cbeverron's werk bewon 
dering, wijl hii tot model van zijn zegel*-eeld de City-medaill 
koos, een stuk dus in relief-plastiek, terwijl het bij een goe 
nostzegel gaat om zuiver grafisch werk, düf vlakheid verlangt e 
dus, streng genomen, geen aanleuning verdraagt aan de plastiek 
Het relief houdt rekening met den tastzin Cmunti, derhalve me 
een element, dat bij zuiver grafisrh kleinwerk uitgesloten is 

Zoozeer is Cheverton's wei-k als geslaagd te beschouwen, dat i 
weerwil van het klimmen der jaren van koningin Victoria, di 
zegelbeeld behandhaafd bleef. Het is niet alleen vrouwelijke ijdel 
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heid, die deze handhaving bevestigde, al zal deze eigenschap wel 
een woordje hebben meegesproken, doch men moge in dit eerste 
Engelsche zegel ongetwijfeld mede zien een symbool van het 
koningsschap. Eenzelfden gedachtengang, zij het dan een voorop
gestelde, treft men aan bij het Nederlandsche jubileumzegel van 
1923, waaromtrent de teekenaar, W. A. van Konijnenburg, ver
klaard heeft, dat het, ingevolge de hem verstrekte opdracht, een 
voorstelling van het koningsschap moest zijn. 

■ M A M I ^ A J M M I 
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^^^ir$W^^^^§ 

£ 5 ^ ^ "̂ D̂ S"̂ ^ 

Het verband tusschen munt en postzegelkunst, op zulk een 
bewonderenswaardige wijze door Cheverton gelegd, bleef bij ver
sch'llende der oudste zegels gehandhaafd. Het Engelsche voorbeeld 
vond navolgmg; Pruisen ging er in 1850 toe over uit twee zegel
ontwerpen, het eene naar een munt, het andere naar een portret 
van den koning in generaalsuniform, het eerste te kiezen. Hier ook 
verdroeg zich het reliefprincipe met het grafisch streven naar een 
doorgewerkte vlakornamentatie, een afweermiddel tegen ver
valschingen. 

De medaillekop van den landsvorst blijft voor dit genre zegels 
maatgevend, doch reeds beginnen de gevaren te dreigen. 

Het Saksische zegel van 1851 toont de eerste teekenen van 
verval; nog is de kop van groote bekoring, doch de eenheid 
van het geheel komt bereids in het gedrang door de overdadige 
versiering der omliisting. Nog een stap verder op den weg naar 
het realisme: bij den kop van Leopold II ontbreekt zelfs de 
schaduw niet meer, waardoor dit product meer portret dan post
zegel is te noemen. 

Men ziet het accent reeds verleggen naar de randversiering, doch 
hierover straks meer; laat ons eerst eens het tweede standaard
type, de wapenteekening, nader bekijken. 

Hier trad de kunst der oude stempelsnijders naar voren. Met 
^ t r o o t e bescheidenheid is hier al het zakehjke uitgedrukt, maar 
B n e n ontkomt niet aan den indruk in vele gevallen met stempels, 

;een postzegels, te doen te hebben. De fraaie vlakverdeeling bij 
iet zegel van den Kerkdijken Staat trekt de aandacht. Hoe goed 
:omt de symboliek van het wapen tot zijn recht: de twee ge

J i r u i s t e sleutels, symbolen van de waardigheid en roeping van den 
eiligen Petrus, van de macht om te binden of te ontbinden. 

Toch doen zich ook hier spoedig verschijnselen gelden, die 

^ ^ ^ J % ^ 

bedenkelijk kunnen worden genoemd, voortgesproten uit de zucht, 
of zoo men wil den drang om met iets anders, iets origineels uit 
te komen. De voortdurende vraag naar nieuwe zegelontwerpen 
leidi zoo gemakkelijk tot het betreden van nevenpaden. 

Het kloeke wapen der eerste zegels schrompelt met enkele 
jaren in; het raakt zoek in zijn overladen omgeving (zie Bremen), 
of het wordt ondergebracht m een ternauwernood uitgespaard 
medaillon te midden van een zeer gedetailleerde vlakvulling (zie 
Luxemburg). 

Ant. Molkenboer, de schepper van onze kinderzegels uit de 
jaren 19251927, waarop, volgens opdracht, de wapens der elf 
provinciën moesten voorkomen, schrijft in het werkje: „Les 
timbresposte des PaysBas de 1906 a 1929" eenige bijzonderheden 
over de totstandkoming dezer zegels. Hij zegt daarbij o. a., dat de 
bestudeering der heraldieke kunst hem heeft geleerd, dat in deze 
dagen men bezwaarlijk heraldische teekeningen kan vervaardigen, 
die even fraai zijn als de voorbeelden uit vervlogen eeuwen. Deze 
eenvoudigweg copieeren zou niet tot het doel leiden: het ver
krijgen van een ontwerp voor oorspronkelijke zegels. Hoevele 
malen in de laatste jaren hebben de moderne kunstaars, die een 
heraldisch onderwerp, leeuw of draak, moesten benutten, niet 
daarvan dermate vrije fantasieën gemaakt, vooral uit vrees om 
copieën te vervaardigen of te veel de traditie te volgen, dat het 
resultaat dikwijls niet te herkennen viel als wapenschild. Om deze 
moeilijkheid te vermijden kwam bij Molkenboer de gedachte op. 
dat de wapens dikwijls zijn aangevuld, zelfs vervangen door 
teekens, over de geheele wereld bekend. Vaak zijn het bloemen 
en planten: wie kent niet de roos der Tudors, het klaverblad van 
Ierland, de oranjebloesem van Oranje, enz. Voor onze provinciën 
bestaan deze teekens eveneens; voldoende bekend zijn de mispel 
van Gelderland, het plompenblad der Friezen. De oplossing was 
gevonden: om het voorgeschreven wapen, dat de teekenaar als 
bijkomstig onderwerp behandelde, bracht hij als ornament deze 
symbolische bloemfiguren aan. 

Ongetwijfeld is Molkenboer in dezen opzet goeddeels geslaagd, 
maar toch rijst de vraag, of deze weldadigheidszegels er minder 
aantrekkelijk zouden hebben uitgezien, wanneer het wapen be
handeld was als hoofdmotief der teekening. In elk geval ware er 
dan mede bereikt, dat velen hun provinciale wapen zouden 
hebben herkend, wat thans niet het geval is. Doch wellicht mogen 
wij hopen, dat we deze wapens nog eens in hun volle glorie 
en in geen enkel opzicht tekort gedaan, op Nederlandsche zegels 
kunnen begroeten. 

Met alle waardeering voor het fraaie werk, dat Molkenboer in 
deze serie leverde, is het naar onze bescheiden meening jammer, 
dat de vrees om de geschetste moeilijkheden te kunnen over
winnen, dezen kunstenaar bracht tot het door hem ingenomen 
standpunt, waarbij het wapen zooals hij openhartig schrijft, naar 
het tweede plan verhuisde. 

Tot slot dan nog een enkel woord over het derde standaard
type: de cijferteekening. 

Het vertrouwenwekkend kloeke cijfer der eerste zegels, zoo 
overduidelijk aangevend waarom het gaat, valt spoedig ten prooi 
aan de reeds gesignaleerde verlegging van het accent, thans van 
het cijfer, naar de randversiering. In welk een onmogelijk lijstje 
is de overigens kloeke 3 pfennig Saksen gevat, dateerend uit 1850 ! 
Wat is door de overdaad aan groote en kleine letters en aan 
posthorentjes overgebleven van het aanvankelijk zoo krachtig 
cijfertype van Thurn und Taxis ? Men gaat zelfs nog verder en 
het eens zoo domineerend waardecijfer wordt in relief gedrukt; 
het wordt zelfs niet meer geïnkt, doch prijkt als een levenloos iets 
op het oudste zegel van Italië ! 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk of benutting voor radio alleen met goedvinden van 

den schrijver). 
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PROEVEN VAN HANNOVER-ZEGELS 
IN KOPERDRUK 

door P. WITTKäMPER JR. 
De zegels van Hannover werden gedrukt in Culemann's drukkerij 

te Hannover. Omdat senator Culemann de vertrouwensman was 
der koninklijke familie, besprak men met hem altijd alle zaken, 
die met het aanmaken van postzegels verband hielden. 

Het schijnt, dat men het indertijd nimmer direct eens was, hoe 
deze zegels gedrukt moesten worden, waarover in de literatuur 
van de Hannover-zegels tot nu toe weinig vermeld wordt. Tot 
voor korten tijd sprak men alleen over boekdruk, zooals ook 
inderdaad het geval is bij de zegels van Hannover, doch er bestaan 
ook proeven van Hannover-zegels in koperdruk ! Deze proeven 
zijn zeer zeldzaam en waren zoo goed als niet bekend. Voor het 
eerst heb ik een kleine notitie hierover gelezen in Kohl's Handboek, 
deel IV, blz. 530, en wel in 1934. Deze proeven zijn bijzonder 
fijn uitgevoerd en het drukken of liever herdrukken hiervan moet 
wel bijzonder kostbaar geweest zijn. 

Postzegels zijn waardepapieren en Culemann kreeg opdracht 
voor postzegels een bijzonder soort papier te gebruiken, waarop ik 
later nog eens hoop terug te komen. Thans wil ik mij hoofd
zakelijk bepalen tot bovengenoemde proeven in koperdruk, welke 
proeven uitsluitend gedrukt werden voor de koninklijke familie 
en eenige regeeringspersonen. 

De proeven werden gedrukt in Culemann's drukkerij en hoewel 
men niet' precies wist hoe groot de oplage is geweest, heeft men 
kunnen vaststellen, dat dit hoogstens zes series kunnen zijn. Men 
noemt ze ook wel Kabinet-Drucken, omdat ze zoo bijzonder mooi 
uitgevoerd zijn. Deze proeven zijn dan ook in bekende Hannover-
verzamelingen niet aanwezig en zijn meestal bij de verzamelaars 
ook niet bekend. 
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Voor eenige jaren is het mij gelukt een complete serie van 
deze proeven in koperdruk machtig te worden en zijn deze af
komstig uit de verzameling van den voor 30 jaar overleden 
senator Culemann. 

Van deze proeven bestaan 4 waarden, en wel de 1 Gr. (Ein 
Guter Gr.), 1/10 Thaler, 3 Pf. (Ein Drittel Silbergroschen) en 
Vi Groschen. 

Van elke waarde bestaan vijf stuks in verschillende kleuren, en 
wel de 1 Gr. in zwart, groen, wijnrood, oranje, donkerblauw; de 
1/10 Thaler in zwart, groen, wijnrood, olijfgeel, donkerblauw; 
de 3 Pfennige in zwart, olijfgroen, bruinrood, oranje, lichtblauw; 
de Vi Groschen in zwart, groen, bruinrood, donkeroranje, licht
blauw. 

Van elke waarde hierbij een afbeelding. 

BEROEMDE ZEEVAARDERS EN ONTDEKKINGS
REIZIGERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

I. 
Vasco Nunez de Balbao. 

Balbao (geboren plm. 1475) was een Spaansch krijgsman, die 
Columbus op een van zijn reizen naar Amerika vergezeld had en 
achtergebleven was als kolonist. In de nederzetting, waar hij ver
toefde, werd hij al spoedig om zijn uitnemende karaktereigen
schappen tot aanvoerder gekozen. Gedreven door de zucht naar 
goud, trok hij met een aantal op avontuur beluste mannen vanuit 
de kolonie Santa Maria door Midden-Amerika naar de Westkust. 
Vanaf de top van een berg was hij de eerste Europeaan, die de 
Stille Zuidzee aanschouwde. Afdalend naar de kust, waadde hij 

de zee in, om haar en de nieuw ontdekte gebieden in naam van 
den Spaanschen koning in bezit tenemen. Op zijn verzoek aan 
den koning, om tot bestuurder van deze gewesten benoemd te 
mogen worden, verging het hem op dezelfde wijze als Columbus, 
wien het gezag over Hispaniola werd ontnomen ten gunste van 
Boadilla. Niet Balbao werd benoemd, maar een zekere Davila. 
De kolonisatie van de gebieden waar Balbao zich gevestigd had, 
verliep gunstig, daar deze door zijn verstandig optreden de In
dianen voor zich had weten te winnen. Davila ging echter, zoodra 
hij het gezag in handen had, met de beruchte Spaansche wreedheid 
te werk en verstoorde alles wat Balbao tot stand had gebracht. 
Afgunstig op de groote populariteit, welke Balbao genoot, be
schuldigde Davila hem ten onrechte ervan, alleen op eigen voor
deel bedacht te zijn en zich schuldig te hebben gemaakt aan on
eerlijke praktijken. Hij liet Balbao gevangen nemen en in 1514 
ter dood brengen. 

Het portret van Vasco Nunez de Balbao komt voor op het 
zegel van de Vereenigde Staten 1912, 1 c.; van Panama 1906, 1 c ; 
van Panama 1909, 1 c. De afbeelding van Balbao die den Stillen 
Oceaan aanschouwt, komt voor op het zegel van Panama 1913, 
IVi c.; Balbao de Stille Zuidzee inwadend komt voor op Panama 
1915, 2 c. Landkaarten van Midden-Amerika komen voor op 
Panama 1887, 1, 2, 5, 10, 20, 50 c ; op Panama 1892, 1, 2, 5, 
10, 20, 50 c , 1 p.; op Panama 1905, %, 1, 2 c. 

Vasco da Gama. 
Overleg, o Heer, of er één volk bestond. 
Dat zulk een weg aflegde op 't wereldrond. 

Vasco da Gama tot den koning. 
Lusiaden, V, 86 i) . 

De Portugees Vasco da Gama was de ontdekker van den zeeweg 
naar Indië in 1498. Reeds twaalf jaren eerder, in 1486, was het 
Bartholomeus Diaz gelukt zoover als de Kaap de Goede Hoop 
te komen. Om niet alle roem en eer door één persoon te laten 
oogsten, benoemde de Portugeesche koning, Johannes II, thans den 
edelman Vasco da Gama tot bevelhebber van de vloot, welke uit
gezonden zou worden tot verkenning van den zeeweg naar Indië. 
Het vertrek vanuit Lissabon had plaats in Juni 1497. Da Gama's 
vloot bestond uit vier schepen. Elf maanden later werd het anker 
geworpen voor Calicut aan de kust van Malabar. De ontvangst 
van de bewoners dezer kust was aanvankelijk vijandig en de 
Portugeezen vonden het raadzaam om aan boord van hun schepen 
te blijven, hoewel Da Gama popelde van verlangen om handels
betrekkingen met den regeerenden vorst (den z.g. „Samarin") aar 
te knoopen. Met veel omzichtigheid van de zijde van Da Gam; 
werd nu een audiëntie bij den vorst aangevraagd. Toen deze hen 
werd toegestaan, nam hij de voorzorg eenige hooggeplaatste per 
sonen gevangen te nemen als gijzelaars om tegen aanslagen Of 
zijn leven gevrijwaard te zijn. De vorst ontving hem vriendschap 
pelijk en het gelukte Da Gama inderdaad een handelsverdrag meî  
hem te sluiten. Da Gama keerde in September 1499 in Portugal 
terug. 

^) De Lusiaden is het Portugeesche epos (heldendicht) van deij 
beroemden dichter Luiz de Camöes (1524-1580\ waarin o. m | 
Da Gama's reis naar Indië bezongen wordt. 
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Met de ontdekking van de boekdrukkunst, kan men de ontdek-
kmg \ a n den zeeweg naar Indie als de twee gewichtigste gebeurte
nissen der 15e eeuw beschouwen Een geheel nieuw gebied werd 
voor den handel ontsloten, hetgeen in de toekomst onberekenbare 
voordeden zou opleveren Doch zoover was het nog niet Van 
geregelde handelsbetrekkingen was voorloopig nog geen sprake, 
van de eerste nederzetting daartoe te Calicut door de Portugeezen 
gevestigd, werd al spoedig een groot aantal leden vermoord. De 
Portugeesche regeering begreep ,dat indien zij werkelijk met Voor-
Indie nauwe handelsbetrekkingen wilde onderhouden, zij haar 
gezag door middel van militaire maatregelen zou moeten vestigen 
Drie jaren later voer opnieuw een vloot uit onder Da Gama's 
commando, bestaande uit twintig oorlogsschepen, bemand met 
eenige honderden soldaten, met bestemming naar Indie. Op weinig 
zachtzinnige wijze werd nu voorloopig het Portugeesche gezag 
aan de kust van Voor-Indie gevestigd In den winter van 1503 
keelde Da Gama naar Portugal terug Maar ondank is 's werelds 
loon en hoewel hij tot hoofd der admiraliteit in Indie werd be
noemd en in den adelstand verheven, verging het hem niet veel 
beter dan Columbus. Lange jaren moest hij op een nieuw com
mando wachten Terwijl anderen de Portugeesche macht zelfs tot 
zoover als Oost-Indie vestigden, kon Da Gama werkeloos toezien 
Lindelijk, in 1524, werd hij nogmaals uitgezonden, terwijl hem 
inmiddels de titel van vice-koning van Indie was verleend. Hij 
begaf zich naar Cochm-Chma, waar hij echter spoedig ernstig 
ziek werd en aan de gevolgen van bloedvergiftiging overleed. 

De portretten van Vasco da Gama komen voor op de zegels 
Jresp. van de Compagnie de Nyassa 1921, 6 c ; Portugal en Madeira 
Il898, 150 r. Da Gama's vloot komt voor op de zegels resp. van 
Por tuga l en Madeira 1898, 2)4 en 5 r. Het vlaggeschip S Gabriel 

i omt voor op de zegels resp. van de Compagnie de Nyassa 1921, 
^Vi c ; Portugal en Madeira 1898, 50 r , 100 r. (ook met overdruk 
lepublica) Het aan land gaan te Rastello komt voor op de zegels 
hesp. van Portugal en Madeira 1898, 10 r. De ontvangst door den 
bamonn van Vasco da Gama komt voor op de portzegels van 
l'ortugal 1898, 5, 10, 20, 50, 100 en 200 r. 

(Wordt vervolgd). 

ENGELAND - USED ABROAD 
door J. G. MILLAARD. 

„Used abroad" (gebruikt in het buitenland) worden die Engelsche 
legels genoemd, welke niet in Engeland zelf ter frankeering van 
loststukken werden gebezigd, doch op postkantoren buiten dat 
Tind gevestigd 
I Van 1857 af werden door de Engelsche postadmimstratie in het 
luitenland postkantoren opgericht, ter verzending van post-
jukken van het land van vestiging naar het buitenland, en werden 
ergelijke poststukken voor verzending betaald door opplakken 
an zegels als te dien tijde in gebruik in Engeland zelf 

Op deze wijze met postzegels voorziene stukken werden alleen 
brzonden, wanneer zij direct aan het bewuste postkantoor werden 
Igeleverd, zoodat een brief, verzonden vanuit een andere stad 
laar geen Engelsch postkantoor gevestigd was, tevens behoorde 
1 worden beport met zegels van het betreffende land, voor ver-
tnding naar het Engelsche postkantoor, van waar af eerst de 
ngelsche zegels geldig werden Hierdoor komt het, dat soms 
> poststukken, naast het Engelsche zegel, een zegel van het land 
In afzending wordt aangetroffen. 
j Oprichting van dergelijke postkantoren in het buitenland was 
podzakelijk, aangezien de posterijen van het land zelf niet altijd, 
I op gebrekkige wijze, voorzagen in het internationale brief-
Irvoer. Naarmate zich dit echter internationaal verbeterde, wer-
In de postkantoren opgeheven, of, in geval van kolomen, werd 

de postdienst aldaar zelfstandig en werden koloniale postzegels 
verkrijgbaar gesteld. 

Die buitenlandsche Engelsche postkantoren waren dus oor
spronkelijk geen zelfstandige instellingen, maar werden beheerd 
üoor de posterijen in Engeland: zij werden als zuiver Engelsche 
kantoren beschouwd. 

Daarom werden zij ook voorzien van dezelfde soort stempels 
als in Engeland in gebruik, z g. nummerstempels, en naar mate 
van openstelling der kantoren, zoowel in als buiten Engeland, een 
nummer toegewezen. "Werd een kantoor opgeheven, dan werd 
het vrijgekomen nummer aan een ander toegewezen. Hierdoor kan 
het voorkomen, dat eenzelfde nummer zoowel voor een kantoor 
in als buiten Engeland werd gebruikt, of omgekeerd, b.v. 974, Sed-
bergh ("Yorkshire;, later Batfo (Cyprus), A9l , Virginische Edanden, 
later Southsea (Hampshire),, enz. Hieruit volgt, dat niet in alle 
gevallen met zekerheid aan de hand van het nummerstempel alleen 
kan worden uitgemaakt, of het zegel inderdaad „used abroad" is, 
doch dat men tevens op de hoogte dient te zijn, welke zegels 
gedurende de openstelling van het postkantoor in het buiten
land werden gebruikt. 

"WIJ zullen ons thans beperken tot het geven van een beschrijving 
van de diverse stempels alleen. Volledige lijsten der zegels treft 
men o. a. aan in Gibbons' Stamp Catalogue, deel I. 

De stempels op de buitenlandsche postkantoren gebruikt, kunnen 
WIJ onderverdeelen in drie groepen, t. w.: 

bolo nummerstempel, welke stempels uit vier hoofdsoorten be
staan volgens afbeeldingen I t.m. IV. 

Solo plaats datum stempel, waarvan eenige voorbeelden onder 
afbeeldingen A t.m. C. 

Duplex stempel, zijnde een stempel bestaande uit één geheel en 
samengesteld uit de eerste en tweede groep van ieder een stempel. 

Onder de eerste groep worden ook nog gerekend de stempels 
met een letter in plaats van een cijfer, als afgebeeld onder D. 
Deze stempels dienden hoofdzakelijk tot het onbruikbaar maken 
der zegels. De daarvoor gebezigde stempelinkt is bijna steeds zwart. 

De tweede groep stempels bevatten opgave van plaats en datum, 
ZIJ werden tevens nog voorzien van een Stempelletter A, B, C, enz. 
ZIJ worden briefstempels genoemd en aangebracht soms aan den 
achterkant, soms aan den voorkant der brieven en meestal met 
een inkt afwijkend van het nummerstempel (rood, groen, blauw). 

BIJ de duplexstempels bevindt zich ter linkerzijde het plaats
datum-stempel, horizontaal daarnaast het nummerstempel, zoodat 
bij afstempeling steeds het laatstgenoemde stempel op het zegel 
werd afgedrukt. 

Voor een overzichtelijke behandeling der stof kunnen wij het 
gebruik der stempels in het buitenland als volgt onder verdeelen: 

I. Gebruik in Engelsche kolomen. 
II. Gebruik in niet-Engelsche kolomen. 
III Gebruik op vlootbases. 
IV. Gebruik in veldpostkantoren. 
V. Fransche afstempelingen. 

I. — ENGELSCHE KOLONIEN. 
Malta (1857—1885). 

Het eerste buitenlandsche postkantoor werd in September 1857 
te Malta opengesteld. Als eerste stempel werd gebezigd een „M", 
omgeven door een ovaal van horizontale lijntjes, volgens type D, 
Dit stempel kan in 2 typen voorkomen, al naar de afmetingen van 
de „M", t. w. Vyi X 93^ mm. en 6>^ X 934 mm. 

Gelijktijdig met dit „M" stempel werd een solo plaats-datum-
stempel gebezigd, uitsluitend voor brieven, hetwelk gewoonlijk op 
den achterkant der brieven werd aangebracht, met zwarten 
stempelinkt Dit soort stempel dateerde nog van vóór de opening 
van het Engelsche postkantoor op Malta en bestond uit een 
dubbelen ring, waarvan het bovenste gedeelte werd verbroken 
door het woord „MALTA". Binnenin stonden datum, maand en 
jaartal, afgekort tot de twee laatste cijfers, aangegeven Dit type 
stempel kwam geheel overeen met dat, gebruikt in Helgoland en 
wordt wel „Helgoland-type" genoemd 

Een dergelijk stempel wordt ook nog aangetroffen met het 
woord „PAID", horizontaal aangebracht en den dubbelen cirkel 
onderbrekend. 

Als derde stempel gedurende deze periode zij nog genoemd het 
solo plaats-datum-stempel volgens type B 

De kleur van den stempelinkt der twee laatstgenoemde stempels 
IS r o o d . 

In het begin van 1859 ontving het postkantoor te Malta een 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



96 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

duplexstempel, t. w. plaats-datum-stempel links, volgens type B; 
nummerstempel rechts volgens type I, II of IV. Tevens komt 
nog een dergelijk stempel voor met type A links, IV rechts. 
Stempelletters zijn A, B, C, D of E. 

Nummerstempels type I en IV komen ook als solostempels voor. 
Kleur van den stempelinkt zwart, behoudens uitzonderingen 

(rood). 
Gibraltar (1857—1885). 

Kort na Malta volgde, in de maand September, opening van 
een postkantoor te Gibraltar, waar gedurende de eerste tijden de
zelfde soort stempels werden gebezigd als in de eerste kolonie. Ook 
hier treffen wij twee grootten van „G" aan, n.l. lOH X 6K mm. 
en 9/^ X 6 mm. Ook de solo plaats-datum-stempels zijn van 
dezelfde uitvoering als boven beschreven, natuurlijk „MALTA" 
vervangen door „GIBRALTAR". Of een stempel met „PAID" 
bestaat, is mij niet bekend. 

In 1859 werd een solo nummerstempel ingevoerd A 26 in type I; 
in 1870 gevolgd door duplex stempels: links plaats-datum-stempel 
type A met stempelletters A of B, rechts nummerstempel A 26 
volgens typen I, III of IV. 

Verder valt bij Gibraltar nog een duplex stempel te vermelden 
in typen A en IV, waarbij in het plaats-datum-stempel de naam 
„GIBRALTAR" is vervangen door „RABAT", een stempel dat 
tot op heden alleen maar gevonden is op het 2% d. zegel, rose, 
watermerk rijksappel van 1876 en welk stempel in Marokko ge
bruikt moet zijn. Als sterapelletter wordt aangetroffen een aan oen 
onderkant geopend cirkeltje. Stempelnummer A 26. 

Kleur van den gebruikten stempelinkt steeds zwart. 
Cyprus (1878—1880). 

In Juli 1878 werden op dit eiland verschillende Engelsche post
kantoren ingericht, waaraan diverse nummers werden toegewezen. 
De solo nummerstempels waren alle volgens type IV; D 47 en D 48 
ook in type III. 

Alle kantoren gebruikten bovendien solo plaats-datum-stempels 
type A, met stempelletters A of B. 

Kleur van den stempelinkt zwart. 
942 — Larnaca. 981 — Famagusta. 
969 — Nikosa. 982 — Kyrenia. 
974 _ Baffo. D 47 — Polymedia. 
975 — Limasol. D 48 — Leger hoofdkwartier. 

Jamaica (1858—1860). 
Als eerste stad op de West-Indische eilanden ontving Kingston, 

de hoofdstad van Jamaica, nummerstempel A 01, in type I, in 
Mei 1858, solovorm. 

In 1859 volgde een duplexstempel volgens typen A links, I 
rechts, plaats-datum-stempel met letters 1 B en 2 B. Ook is bekend 
een duplexstempel, bestaande uit 2 maal type I horizontaal naast 
elkander. 

Van Januari 1859 af werden aan meerdere postkantoren op 
Jamaica nummerstempels toegewezen, alle in type I. 

Solo plaats-datum-stempels zijn niet bekend. 
Kleur van den stempelinkt zwart. 

A 01 — Kingston. 
A 27 — Alexandria. 
A 28 — Annotto Bay. 
A 29 — Bath. 
A 30 — Black River. 
A 31 — Brown's Town. 
A 32 — Buff Bay. 
A 33 — Chapelton. 
A 34 — Claremont. 
A 35 — Clarendon. 
A 36 — Dry Harbour. 
A 37 — Duncans. 
A 38 — Ewarton. 
A 39 — Falmouth. 
A 40 — Flint River. 
A 41 — Gayle. 
A 42 — Golden Spring. 
A 43 — Gordon Town. 
A 44 — Goshen 

(nu Santa Cruz). 
A 45 — Grange Hill. 
A 46 — Green Island. 
A 47 — Highgate. 
A 43 — Hope Bay. 

A 49 
A 5 1 
A 52 
A 53 
A 54 

Lilliput. 
Lucea. 
Manchioneal. 
Mandeville. 
May Hill. 

A 72 — St. David's. 
A 73 — St. Ann's Bay. 
A 74 — Salt Cut. 
A 75 — Savannah-La-Mar. 

A 76 — Spanish Town. 
A 77 — Stewart Town. 
A 78 — Vere. 

Overige West-Indische koloniën (1858—1860). 
Vele andere steden in de Engelsche West-Indische koloniën, waar 

postkantoren werden opgericht, ontvingen nummerstempels, alle 
in solovorm volgens type I. 
A 02 — St. John's (Antigua). 
A 03 — Georgetown of Demerara (Britsch-Guyana). 
A 04 — New Amsterdam of Berbice (Britsch-Guyana). 
A 05 '— Nassau (Bahamas). 
A 06 — Belize (Britsch-Honduras). 
A 07 — Dominica. 
A 08 — Montserrat. 
A 09 — Nevis. 
A 10 — Kingstown (St. Vincent). 
A l l — Castries (St. Lucia). 
A 12 — Basse Terre (St. Christopher). 
A 13 — Tortola. 
A 14 — Scarborough (Tobago). 
A 15 — St. George (Grenada). 
A 18 — English Harbour (Antigua). 

IL — N I E T ENGELSCHE KOLONIEN. 
Constantinopel (1857—1905). (Turkije). 

Als eerste in een niet Engelsche kolonie werd een postkantoor 
geopend te Constantinopel, waaraan een stempel met letter „C" 
in type D werd toegekend. Bij dit soort stempels zijn er drie 1 
grootten van C s te onderscheiden, respectievelijk 11, 9 en 7 mm. I 
hoog. Tevens wordt nog aangetroffen eenzelfde stempel volgens I 
afbeelding IV. 

Het plaats-datum-stempel was volgens afb. A, met de stempel
letters A, B of C. Van dit stempel kan men niet minder dan | 
vijf verschillende grootten onderscheiden met middellijnen, 
variëerend tuschen 23 en 26 mm. 

Voor brieven met aangegeven waarde was er nog een stempel I 
aanwezig, bestaande uit een forsche „R" omgeven door een ovaal [ 

Kleur der „C" stempels zwart, die der plaats-datum-stempelsl 
rood, groen of grijs. 

Stamboul (1884—1895 en 1910—1914). 
In de stadswijk Stamboul van Constantinopel werd een bij-

postkantoor geopend. Het stempel, volgens type IV, bevatte eenl 
„S" met punt aan de onderzijde dezer letter, waarschijnlijk dienendeT 
om goed te laten uitkomen wat de onderkant van het stempel WasJ 
opdat dit niet omgekeerd gebruikt zou worden. 

Het plaats-datum-stempel komt in twee grootten voor, n.lJ 
23 en 25 mm., met Inschrift: boven „BRITISH-POST-OFFICE" en 
onder „STAMBOUL". Bij het kleinere stempel vinden wij stempel-) 
letter „C", bij het grootere in plaats van de „C" een sterretje. 

In 1895 werd dit bijkantoor gesloten, om weder in 1910 ta 

A 55 — Mile Gully. 
A 56 — Moneague. 
A 57 — Montego Bay. 
A 58 — Montpellier. 
A 59 — Morant Bay. 
A 60 — Ocho Rios. 
A 61 — Old Harbour. 
A 62 — Plantain Garden 

River. 
A 63 — Pear Tree Grove. 
A 64 — Port Antonio. 
A 65 — Port Morant. 
A 66 — Port Maria. 
A 67 — Port RoyaL 
A 68 — Porus. 
A 69 — Ramble. 
A 70 — Rio Bueno. 
A 71 — Rodney Hall 

(nu Linstead). 

((AOlj) ffCGlH ((C83)) ((D47I 

I. 

B. 
J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 97 

worden geopend. Na dezen datum werden dezelfde stempels weder 
in gebruik genomen. 

Ook op dit bijkantoor werd voor aangeteekende brieven een 
„R" stempel gebezigd als aangegeven onder Constantinopel. Het 
formaat van dit stempel is iets zwaarder dan het eerstgenoemde. 
De onderkant der verticale rechter balk van de letter is recht
hoekig, terwijl deze bij het „R" stempel van Constantinopel schuin 
naar links oploopt. 

Kleur der stempels als bij Constantinopel. 
Alexandria(l 859—1879). (Egypte). 

Alexandria ontving het nummerstempel B 01, in typen I, III 
en IV. 

Het plaats-datum-stempel dat gebruikt werd, was volgens 
type A, zonder Stempelletter of met letter B. 

Een duplex stempel werd hier tevens nog gebruikt, bestaande 
uit rechts nummerstempel volgens afb. Ill, doch met vijf balken 
onder en boven in plaats van vier, links plaats-datum-stempel 
volgens type A met Stempelletter B. 

Kleur der stempels: BOl zwart; plaats-datum-stempel rood. 
Suez (1859—1879). (Egypte). 

Ongeveer gelijktijdig met Alexandria werd te Suez een kantoor 
geopend. 

Nummerstempel B 02 volgens type I. 
Plaats-datum-stempel in type B, met stempelletters A of B. 

Smyrna (1872—1914). (Turkije). 
Nummerstempel F 87 in type IV. 
Plaats-datum-stempel volgens type A, Stempelletter A. 
Ook werden hier nog gebruikt plaats-datum-stempels in diverse 

afmetingen (19 t.m. 25 mm.) met Inschrift: boven „BRITISH-
POST-OFFICE" en onder „SMYRNA", eveneens alle met stempel-
letter A. 

Beyrout (1873—1914). (Turkije). 
Nummerstempel G 06, in type IV. 
Plaats-datum-stempel in type A, met boven „BRITISH-POST-

OFFICE", onder „BEYROUT", stempelletter A. 
Een afwijkend plaats-datum-stempel is afgebeeld onder C. 

Buenos Ayres (1860—1873). (Argentinië). 
Nummerstempel B 32 in typen I en III. 
Duplexstempel: links plaats-datum-stempel in type A, zonder 

itempelletter, rechts nummerstempel in type III, maar meer van 
'onden vorm. 

Kleur stempelinkt zwart, zelden blauw. 
Montevideo (1862—1872). (Uruguay). 

Dit postkantoor kreeg alleen maar een nummerstempel C 28 
n type II. 

Valparaiso (1865—1881). (Chili). 
Nummerstempel C 30 in typen II en III. 
Plaats-datum-stempel volgens afb. A met stempelletter A. 
Duplexstempel: links type A, met letter A, rechts type III. 

''an dit stempel kreeg het plaats-datum-stempel onder het woord 
PAID" bijgevoegd, terwijl het nummerstempel in vier soorten is 

verdeelen, al naar gelang de breedte der stempels (18 t.m. 
3 mm.). 

Arica (1862—1879). (Peru). 
Nummerstempel C 36, in typen II en III. 
Plaats-datum-stempel type B met letter A. 
Duplexstempel links type B, rechts type III, stempelletter A. 
Stempelinkt blauw, rood (zeldzamer). 

Caldera (1865—1881). (Chili). 
Nummerstempel C 37 in type II. 
Plaats-datum-stempel type A, stempelletter A, onderin „PAID", 

Ismede type B, doch zonder het woord „PAID". 
] Stempelinkt blauw, zelden zwart. 

Cobija (1865—1879). (Chili). 
I Nummerstempel C 39, in typen II, III en IV. Bij dit laatste 
empel is er een punt achter de „C". 

Coquimbo (1865—1881). (Chili). 
I Nummerstempel C 40 in type II. 
I Plaats-datum-stempel type A, stempelletter A. ' 
IStempelinkt zwart, zelden blauw. 

Iquique (1868—1878). (Peru, thans Chili). 
|Nummerstempel D 87 in type III. 

Stempelinkt blauw of zwart. 

Callao (1869—1878). (Peru). 
Nummerstempel C 38, type II en III. 
Duplexstempel links type B met stempelletter A, rechts nummer

stempel III. 
Islay (1862—1879). (Peru). 

Nummerstempel C 42, type II. 
Plaats-datum-stempel type B met stempelletters B of C. 

Payta (1865—1879). (Peru). 
Nummerstempel C 43 in type II. 
Stempelinkt blauw, zelden zwart. 

Pisco (1868—1879). (Peru). 
Nummerstempel D 74, type III. 
Stempelinkt blauw of zwart. 

Panama (1865—1881). (Colombia). 
Nummerstempel C 35, type II. 
Duplexstempel, plaats-datum-stempel links in type B, stempel

letter A, nummerstempel rechts in type III. 
Duplexstempel type A links, met mschrift „PANAMA T R A N 

SIT" in plaats van enkel „PANAMA" als bij het eerstgenoemde 
duplexstempel, stempelletter C, rechts nummerstempel in type IV, 
met een punt achter de C. 

Carthagena (1865—1881). (Colombia). 
Nummerstempel C 56, in typen II en III. 

Santa Martha (1865—1881). (Colombia). ' 
Nummerstempel C 62, type II. 

Aspinwall of Colon (1870—1881). (Colombia). 
Nummerstempel E 88, type III. 
Plaats-datum-stempel type B, stempelletter A. 

Savanilla (1872—1881). (Colombia). 
Nummerstempel F 69, type III. 

Guayaquil (1865—1880). (Ecuador). 
Nummerstempel C 41, type II. 
Plaats-datum-stempel dubbelringstempel, als beschreven onder 

Malta. In dit stempel was de plaatsnaam foutief vermeld, n.1. 
„GUAYAGUIL". 

Nog valt een ander plaats-datum-stempel te vermelden, volgens 
type B, waarin de plaatsnaam met Q werd aangebracht. 

Grey Town (1865—1882). (Nicaragua). 
Nummerstempel C 57 in typen II en III. 
Plaats-datum-stempel in type A, met stempelletter B. 
Duplexstempel, links type A, met letter D, rechts type III. 

Tampico (1865—1876). (Mexico). 
Nummerstempel C 63, type II. 
Plaats-datum-stempels: dubbelringstempel als beschreven onder 

Malta, alsmede een stempel volgens type A. 
Vera Cruz (1865—1874). (Mexico). 

Nummerstempel C 64 in type II. 
Plaats-datum-stempel in type A, met aan de onderzijde het 

woord „PAID". 
La Guayra (1865—1880). (Venezuela). 

Nummerstempel C 60 in type II. 
Plaats-datum-stempel in type A, met stempelletter A, alsmede 

een met aan de onderzijde het woord „PAID" toegevoegd, met 
stempelletter C. 

Nog valt een dubbelringstempel te vermelden, aan den boven
kant verbroken door een kroon en met Inschrift „PAID A T 
LA GUAYRA". 

Ciudad Bolivar of Angostura (1868—1880). (Venezuela). 
Nummerstempel D 22, type III. 
Plaats-datum-stempel in type A met onderin „PAID", letter A. 

Bahia (1866—1874). (Brazilië). 
Nummerstempel C 81, type III. 
Plaats-datum-stempel in type A, stempelletter A. 

Pernambuco (1866—1874). (Brazilië). 
Nummerstempel C 82 in type III. 
Plaats-datum-stempel type A met stempelletter A. 

Rio de Janeiro (1866—1874). (Brazilië). 
Nummerstempel C 83 in type III. 
Plaats-datum-stempel type A, stempelletter A. 
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Jacmel (1865—1881). (Haïti). 
Nummerstempel C 59 in type II. 

Port au Prince (1869—1881). (Haïti). 
Nummerstempel E 53 in typen III en IV. 
Plaats-datum-stempel type A, stempellelter B. 

Porto Plata (1867—1879). (Dominikaansche Republiek). 
Nummerstempel C 86 in typen III en IV. 
Plaats-datum-stempel type A, letter A. 

San Domingo (1867—1879). (Dominikaansche Republiek). 
Nummerstempel C 87 in typen III en IV. Bij dit laatste stempel 

is ei een punt achter de 7. 
Plaats-datum-stempel in type A met letter A. 

St. Thomas (1865—1879). (Deensch-West-Indië). 
Nummerstempel C 5 1 in typen II en III. 
Plaats-datum-stempel in type A, met onderin „PAID" en 

Stempelletter A. 
Duplexstempel, links type A met „PAID", Stempelletter A of 

B, rechts nummerstempel type III. 
Spanish Mail Packet (1868—1879). (Deensch-West-Indië). 

Nummerstempel D 26 in type III. 
Havana (1867—1877). (Cuba). 

Nummerstempel C 58 type II. 
Plaats-datum-stempel type B, Stempelletter A. 
Duplexstempel links type B met letter A, rechts nummerstempel 

in type III. 
Santiago de Cuba (1866—1877). (Cuba). 

Nummerstempel C 88, type III. 
Plaats-datum-stempel type A met stempelletter C, van onderen 

„PAID", schrijfwijze van den plaatsnaam „ST. JAGO DE CUBA". 
Porto Rico (1873—1877). 

Nummerstempel C 61 in typen II en IV. 
Plaats-datum-stempel type A met onderin „PAID", letter C. 
Duplexstempel links type A, echter zonder „PAID", stempel

letter C, rechts nummerstempel III. 
Arroyo (1873—1877). (Porto-Rico). 

Nummerstempel F 83 in type IV. 
Plaats-datum-stempel type A met onderin „PAID", stempel

letter A. Plaatsnaam aangeduid als volgt: „ARROYO-PORTO-
RICO". 

Aguadilla (1873—1877). (Porto Rico). 
Nummerstempel F 84 in type IV. 
Plaats-datum-stempel type Ä met „PAID" en letter A, plaats

aanduiding als bij Arroyo met „ P O R T O RICO". 
Mayaguez (1873—1877). (Porto Rico). 

Nummerstempel F 85, in type IV. 
Plaats-datum-stempel als bovenstaand. 

Ponce (1873—1877). (Porto Rico). 
Nummerstempel F 88, type IV. 
Plaats-datum-stempel als bovenstaand. 

Naguabo (1875—1877). (Porto Rico). 
Nummerstempel 582 in type IV. 

Fernando Poo (1877—1880). 
Nummerstempel 247, met punt achter de 7, in type IV. 

(Wordt vervolgd). 

Vraag — 1. Ik heb eenige zegels van Luxemburg van de uit
gifte 1906-1914 en 1907-1919, met den overdruk Luxembourg en 
de nummers 10, 11 en 13. Deze zegels zijn verder ongebruikt. 
Kunt u mij opgeven wat de beteekenis van dezen opdruk is en 
*relke opdrukken in dezen voorkomen ? Ik vind wel voor
af stempehngen, do^h dan moet er een datum opstaan, terwijl een 
jiummer toch slecht een datum kan worden genoemd. 

2 Voorts gelieve u mij te berichten, of er een speciaalcatalogus 
van Luxemburg bestaat. 

3. Tenslotte verzoek ik u nog, mij te willen opgeven, wat de 
beste methode is voor het plakken van blokken in een album. 

Antwoord. — 1. Dit zijn wel voorafstempehngen. De getallen 
10, 11, 13, enz. zij.i afkortingen van resp. 1910, 1911, 1913, enz. 

2. Het is mij niet bekend of er een speciaalcatalogus van Luxem
burg bestaat. Mocht dit wel het geval zijn, dan houd ik mij voor 
mededeclingen uit den lezerskring ten zeerste aanbevolen. 

3. Voor het vastmaken der blokken in het album worden ver
schillende methodes toegepast: 

a. Het gebruik van hoekjes, zooals voor foto's gebruikelijk; deze 
hoekjes zijn bij den fotohandel verkrijgbaar. 

b. Twee strookjes perkamentpapier worden, zooals fig. 1 aan
geeft, in het album geplakt en het blokje erin geschoven. 

fig. 2 

c. Het blokje met potlood heel zwak op het albumblad om
trekken en aan de hoeken twee sneden aanbrengen zooals in fig. 2 l 
aangegeven. De hoeken van het velletje worden dan door de z o o | 
ontstane strooken heen geschoven (stippellijn). 

d. Een stuk cellofaan, dat iets grooter is dan het blokje, wordt l 
langs drie kanten in het album geplakt, zoodat er een taschjel 
ontstaat, waarin het blokje geschoven wordt. 

Dr. G. W. W. BJ 

NATIONALE PROPAGANDA-TENTOONSTELLING 
TE BREDA OP 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

Sedert onzen vorigen oproep is wederom een maand verstreken 
In dit tijdvak gaven velen aan ons verzoek gehoor, zoodat on 
verschillende ingevulde biljetten werden toegezonden; bovendiel 
vroegen vele belangstellende verzamelaars nadere inlichtingen. Ha^ 
staat reeds vast, dat de tentoonstelling aan aller verwachtingen zJ 
voldoen, doch alle beschikbare ruimte (plm. 500 M^.) is natuurlii | 
nog niet gevuld. 

Hoewel nog enkele maanden zullen verloopen, voordat de teJ 
mijn van inzending zal zijn gesloten, is het toch raadzaam, reed 
nu blijk te geven van uw wenschen ten aanzien van uw inzendini 
Allen, die dus het plan hebben opgevat, aan deze tentoonstellir 
deel te nemen, worden nogmaals dringend verzocht, de in hu 
bezit zijnde inschrijfbiljetten ingevuld terug te zenden, of, indi( 
zij nog niet zijn voorzien van een exemplaar, dit zoo spoedl 
mogelijk bij ondergeteekende aan te vragen. 

Namens de tentoonstellingscommissie: 
J. MOLENAAR, secretarl 

Resedastraat 4, Breq 
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BOYCOT VAN LUCHTPOSTSTUKKEN OP DE 
A.S. TENTOONSTELLING TE BREDA? 

De stichting „Het Nederlandsch Luchtvaartarchief", Van Spaen 
vtraat 20, Nijmegen, vraagt ons opname van het volgende 

In de aankondiging van de philatehstische tentoonstelling te 
Breda op 27 en 28 Augustus a s, welke o a voorkomt in het 
Maartnummer van het Maandblad, trof het ons, dat onder de 
rubriekindeeling geen rubriek voor luchtpoststukkenverzamelaars 
voorkwam Wel zien wij onder rubriek VI vliegpostzegels ge
noemd, maar daarachter staat tusschen haakjes „(niet op brief)" 

Met de gedachte dat het hier een misverstand, een drukfout of 
iets dergelijks betrof — en dit temeer, omdat het jongste phila
tehstische renpaardje, het „hermneringsblok", wél een eigen 
rubriek gekregen had — wendden wij ons om inlichtingen tot den 
secretaris van de tentoonstellingscommissie 

Aan het antwoord, dat wij op ons schrijven kregen, ontleenen 
WIJ het volgende 

„Het bestuur der Postzegelvereeniging „Breda" meent de „lucht
poststukken" buiten de expositie te moeten houden, eerstens op 
grond van het feit, dat op het gebied van luchtpostbneven zoo 
ontzaggelijk veel „maakwerk" voorkomt en tweedens om reden, 
dat de beschikbare plaatsruimte het niet toelaat, deze collecties 
op onze tentoonstelling onder te brengen Wel is onder de rubriek 
I (Nederland en Kolomen in den meest uitgebreiden zin) de in
zending van vliegbneven uit Nederland en Overzeesche gewesten 
mogelijk gemaakt" 

Hieruit blijkt dus, dat men inderdaad opzettelijk de luchtpost
itukkenverzamelaars (behalve die van Nederland en Kolomen) voor 
het hoofd stoot 

Wat op alle andere nationale postzegeltentoonstellingen mogelijk 
!vas — men denke slechts aan de keurige tentoonstelling van ver
eden jaar te Arnhem — gaat thans n i e t „omdat de beschikbare 
ulaatsruimte het met toelaat" ' Heeft men dan niet gezien — en 
vij verwijzen wederom naar Arnhem, waar men werkelijk met 
Ie ruimte moest en kon woekeren — dat op 3 m^ werkelijk een 
lardige luchtpoststukken verzameling is onder te brengen ' Een 
uchtpoststukkencoUectie behoeft niet meer ruimte in te nemen 
ian een behoorlijke postzegelverzameling Overigens, men heeft 
iet toch zelf m handen om de ter beschikking te stellen ruimte 
ler inzender te limiteeren ' 

De kwalificatie „ontzaggelijk veel maakwerk" bewijst voorts 
uidelijk, dat men zich in Breda met door een luchtpostverzamelaar 
eeft laten voorlichten Wellicht kan dat in het Maandblad eens 
echtgezet worden (Zie m dit verband het hoofdartikel in dit 
ummer H A ) 

Of WIJ het „recht" hebben om tegen bovengenoemde boycot te 
rotesteeren — het bestuur der Postzegelvereeniging „Breda" vond 
ns protest n l allerminst op zijn plaats (') en ontzegde ons het 
;cht ons te bemoeien met deze aangelegenheid, welke zij uit
uitend tot haar competentie rekende — laten wij gaarne ter 
eoordeeling over aan den lezer Wij vragen de postzegelverzame
ars slechts „Waarom moet uw collegaluchtpoststukkenverzame
ar geboycot worden ' Is een prettige samenwerking met respec
•ering van ieders opvattingen — ook, ja juist ook als men het 
• met mee eens is — niet veel aangenamer ' Waarvoor is deze 
renkende behandeling noodig ' 

PR AG A 1938 
Internationale postzegeltentoonstelling te Praag van 26 Juni
Juli a s 
Hoewel de termijn voor inzending op 30 April j 1 sloot, wekken 

IJ toch onze landgenooten op zooveel mogelijk aan deze grootsche 
iilatelistische gebeurtenis deel te nemen, door een druk bezoek 
n het schoone Praag 
Gedurende de tentoonstelling vinden bovendien de groote Sokol 

■ortfeesten plaats, waaraan duizenden turners deelnemen 
■ De vertegenwoordiger voor Nederland, de heer W G Zwolle, 
■ranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z , verstrekt gaarne alle ge 
« n s c h t e inlichtingen 

■ WARSCHAU. 
■ N a t i o n a l e Poolsche postzegeltentoonstelling van 38 Mei j 1 

I AARAU. 
HNat iona le postzegeltentoonstelling te Aarau (Zwitserland) van 
H25 September a s 

.1. K. RIETDIJK. 

BRAPEX. 
Internationale postzegeltentoonstelling te Rio de Janeiro (Bra

zilië) van 2230 October a s 

METZ (FRANKRIJK). 
Postzegeltentoonstelling van de „Union des Sociétés Philatéliques 

de la Moselle" van 47 Juni a s 

KONSTANZ (BODENSEE). 
Zeppelinposttentoonstelling van 812 Juli as 

VADUZ (LIECHTENSTEIN). 
Plaatselijke postzegeltentoonstelling van 31 Juli7 Augustus as 

SLAGELSE (DENEMARKEN). 
Ter gelegenheid van den lOen Deenschen philatelistendag wordt 

in Slagelse een internationale postzegeltentoonstelling gehouden 
van 26 September a s Men stelt zich voor om de deelname hier
aan gratis te doen zijn, alleen komen de kosten van heen en terug
zending voor rekening der deelnemers Verzamelaars, die van plan 
mochten zijn, aan deze tentoonstelling te willen deelnemen, worden 
reeds nu verzocht hun voorloopige opgaven aan mij te willen 
inzenden, daar men mij verzocht heeft als commissarisgeneraal 
voor Nederland te willen optreden Gaarne zie ik dan tegemoet 
opgave van hetgeen ingezonden zal worden, verlangd aantal m^. 
plaatsruimte, alsmede een korte omschrijving der collectie 

W G ZWOLLE, 
Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z 

PRIJSLIJST 1938 NEDERLAND EN KOLONIEN, 
I 23e UITGAVE. 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z O O N , 
PASSAGE 2527, 'SGRAVENHAGE. 

Tot onzen spijt bleef tot dusverre een bespreking van deze 
prijslijst achterwege, wat te betreuren is, aangezien wij gaarne ter
stond na de verschijning de aandacht hadden willen vestigen op 
dit keurig uitgevoerde werkje 

Zonder af te dalen in uitvoerige tandingsvariaties geeft deze 
prijslijst een aantrekkelijk overzicht van alle Nederlandsche en 
overzeesche uitgiften 

De prijzen zijn vastgesteld voor prima stukken en de goede 
reputatie van de uitgeefster is er borg voor, dat koopers in deze 
voorwaarde niet worden teleurgesteld 

I De prijslijst, die goed geïllustreerd is, kan tevens als mancolijst 
' worden benut, daartoe zijn vóór elk nummer drie vakjes aan

gebracht In het eerste vakje kunnen de m het bezit zijnde blok 
stukken worden genoteerd, terwijl de twee andere zijn te benutten 
voor het merken van ongebruikte resp gebruikte exemplaren, die 
m de verzameliing zijn ondergebracht 

Wi| bevelen deze prijslijst gaarne in de belangstelling der ver 
zamelaars aan en wenschen de firma Keiser & Zoon met deze 
uitgave het succes toe, dat haar toekomt v B 

PRIJSLIJST 1938 NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE J. L. VAN DIETEN'S POSTZEGELHANDEL N.V., 

DELFTSCHEVAART 4445, ROTTERDAM, C. 
Ook hier een netverzorgde uitgave met prijzen voor alle Neder

landsche en overzeesche uitgiften, waarvoor deze bekende firma 
onberispelijke exemplaren levert 

Een warm woord van aanbeveling vergezelle deze prijslijst even
eens Toch meenen wij, dat de aantrekkelijkheid van dit werkje 
zal worden verhoogd, wanneer de uugeefster er eens toe overgaat 
andere chche's te benutten Thans zijn nagenoeg alle afbeeldingen 
„ongetand" v B 

ZICHTZENDINGEN. 
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Ter besdiermin^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
Frankrijk. 

Van de 10 francs van 1936, Yvert nr. 321, en van het lucht
postzegel van 50 francs (nr. 15) worden gerepareerde exemplaren 
aangeboden, die zoo goed zijn hersteld, dat groote oplettendheid 
geboden is. 

ptiflateli^sct^(^erliï 
l ^ 

DE VOORZITTER VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND 
TWEEMAAL ONDERSCHEIDEN. 

Met genoegen maken wij er melding van, dat de heer W. P. 
Costerus door de Société Franjaise de Timbrologie en door de 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein benoemd is tot eerelid. 

Aan genoemden heer onze beste gelukwenschen. 

DUITSCHE KOLONIALE GEDENKDAGEN. 

De „Berliner Allgemeine Zeitung" 
van 18 Februari j.1. bevat, onder het 

hoofd „Kolonial-Gedenktage", een 
artikel, waaraan het volgende is ont
leend. 

Op 15 Februari 1938 was het 50 
jaren geleden, dat in Duitsch-Nieuw-
Guinea het eerste Duitsche postkan
toor geopend werd. Het jaar 1888 is 
voor den postzegelverzamelaar in 
zoover van bijzondere beteekenis, 

daar bovendien nog drie andere koloniën eigen postkantoren 
kregen. Op 1 Maart Togo en in het najaar Duitsch-Zuid-West- en 
Duitsch-Oost-Afrika. 

Aan de oprichting dezer postkantoren waren overal moeilijk
heden verbonden, daar eerst weinige jaren tevoren in deze landen 
de Duitsche vlag was geheschen en de kolonisatie en ontginning 
dezer voor een deel nog geheel ontoegankelijke streken slechts 
langzaam aan kon worden doorgevoerd. 

Het hijschen der vlag in Duitsch-Nieuw-Guinea, of Kaiser-
Wilhelms-Land, zooals het toen nog genoemd werd, was op 17 
November 1884 geschied. Reeds. in 1885 trachtte men een ge
regeld verkeer te openen naar Nieuw-Guinea met het Duitsche 
stoomschip „Papua". Het schip strandde evenwel en dus werd 
gebruik gemaakt van Nederlandsche schepen. Verzamelaars van 
koloniale afstempelingen vinden hier waardevol en interessant 
materiaal. 

Voor aansluiting van Nieuw-Guinea naar Ned.-Indië zorgden 
de Duitsche stoomschepen „Ysabel" en „Ottilie". Het laatst
genoemde strandde op een rif en ging verloren. 

De eerste postdienst op Nieuw-Guinea werd opgericht door de 
Duitsche Neu-Guinea Compagnie. Deze gaf ook eigen pakket-
kaarten met ingedrukt stempel uit, die voor speciaal-verzamelaars 
als voorloopers der Duitsche rijkspost van belang zijn. (Zie de 
afbeelding). De door deze Compagnie opgerichte agentschappen 
werden kort daarna door de rijkspost overgenomen, of verkregen 
de bevoegdheid om namens haar op te treden. 

Het eerste eigenlijke postkantoor werd op 15 Februari 1888 in 
Finschhafen geopend. Daarna volgden de poststations Kerawara en 
Hatzfeldhafen. Alle konden zich echter slechts kort handhaven, 
daar het klimaat voor de Duitschers op den duur ondragelijk was. 
Het eenige postkantoor, dat ononderbroken werkzaam bleef, was 
Stephansort, dat in 1889 werd gevestigd en eerst in 1914, bij het 
uitbreken van den wereldoorlog, sloot. De dienst werd toen over
genomen door Nieuw-Zeeland. 

Tot 1897 werden, evenals in nagenoeg alle andere koloniën, de 
zegels van het Duitsche moederland voor frankeering benut. 
Daarna verscheen een serie van zes waarden met den schuinen 
opdruk „Deutsch-Neu-Guinea", waarbij men al spoedig een rari
teit ontdekte: de 25 pfennig bestond ook met kopstaanden opdruk. 

In het schepen-type is de 5 pfennig in 1908 te Kleta als nood-
uitgifte verschenen met den waarde-opdruk 3. De oplaag hiervan 
zou slechts 100 stuks hebben bedragen, waarvan 5 of 6 exemplaren 
bewaard zijn gebleven- De waarde daarvan bedraagt thans meerdere 
duizend mark per stuk. 

Echt-gebruikte hooge waarden zijn zeer zeldzaam, daar het 
postverkeer in deze kolonie van betrekkelijk bescheiden omvang 
was. 

EXIT OOSTENRIJK. 

13 Maart 1938 was de datum, waarop een einde kwam aan wat 
eens het machtige Oostenrijksche keizerrijk was. Onder prins 
Metternich speelde het „Heilige Roomsche Rijk" de eerste viool 
in het Europeesch concert; onder den voorlaatsten keizer, Frans 
Joseph I, begon reeds de teruggang, samengesteld als de Oosten
rijksche staat was uit volken, die geen eigenlijke eenheid vormden 

Philatelistisch bezien is Oostenrijk steeds een zeer belangwekkend 
land geweest en ook thans, nu het op dit gebied een afgesloten 
geheel vormt, zal de belangstelling niet verminderen, integendeel, 
men kan een groeiende interesse verwachten, welke zich bereid: 
uitte in een sterke navraag naar Oostenrijksche zegels, waardoor 
een aanzienlijke prijsstijging ontstond. 

Toch, hoe belangwekkend Oostenrijk ook philatelistisch is, een 
zeker conservatisme valt in de jaren 1850-1908, dus meer dan een 
halve eeuw, bij zijn zegeluitgiften te onderkennen. Eerst in laatst 
genoemd jaar ontstaat op philatelistisch gebied in het Oosten 
rijksche land baanbrekend werk en wel door de uitgifte te 
gelegenheid van het 60-jarige regeeringsjubileum van den keizer 

Koloman Moser trachtte door deze uitgifte te breken met dei 
ouden sleur, die zich, niet alleen in Oostenrijk, meer en mee: 
bij de postzegels openbaarde. Hier werd een der eerste ernstig 
pogingen gedaan om tot een eenheid te geraken tusschen beelteni 
en versiering, waarbij het oogenschijnlijk zoo onbelangrijke waarde 
cijfer eveneens meer tot zijn recht kwam. 

Toch heeft deze eerste, ernstige poging tot verbetering niet he 
resultaat opgeleverd, dat velen er van verwachtten. "Wellicht, d; 
de Oostenrijksche natuur zich slecht verstond met het zakelijk 
en dat zij te veel hing aan de behoefte tot overdadige versierin 
gelijk b.v. blijkt uit de musici-serie van 1922. 

Doch hoe het zij, Oostenrijk heeft ons tal van interessan 
zegels geleverd, die een blik gunnen in het wel en wee van d 
volk. Het stedenschoon, zijn beroemde landskinderen aan dichter 
schilders, bouwmeesters, militaire aanvoerders, technici en genee; 
beeren, zullen bij het doorbladeren van een Oostenrijksche pos 
zegelverzameling tot ons blijven spreken. 

Dan ziet ons oog de uiteenspatting van den eenmaal zoo macl 
tigen staat, gemanifesteerd in diverse opdrukken op Oostenrijkscl 
zegels, nadat eerst zijn legerscharen waren doorgedrongen tot vi 
in de vijandelijke landen, hetwelk uit de diverse veldpost-opdrukkt 
blijkt. De opdruk „Deutschösterreich" van 1918-1919 zegt mei 
dan een uitvoerige beschrijving van wat er van het oude, trotscl 
gebouw overbleef. 

Steeds heeft de Oostenrijksche staat een werkzaam aandeel g 
had in de verbeteringen van het internationaal postverkeer < 
meer dan eens daarbij baanbrekend werk verricht. Van een b 
zondere bekoring is een verzameling van Oud-Oostenrijksche po: 
stempels, waarbij juweeltjes voorkomen van stempelsnijkunst. 

Een vraag, die meerderen ons reeds deden, luidt: worden 
Oostenrijksche zegels thans buiten omloop gesteld, en zijn 
Duitsche zegels in het voormalige Oostenrijk nu geldig ? 

Wij zagen verschillende zoogenaamde „gemengde" frankeeringi 
d. w. z. Duitsche en Oostenrijksche zegels op een en dezelf 
enveloppe, wat er op zou kunnen wijzen, dat bovengenoera 
vraag bevestigend is te beantwoorden. Toch lazen wij in Duitse 
bladen, dat het voorloopig niet de bedoeling is de Oostenrijkse 
zegels door Duitsche te vervangen, daar zulks bij den aankoop al 
de postkantoren tot moeilijkheden aanleiding zou geven, 
staat dan ook vast, dat thans nog de koerseerende Oostenrijks^ 
zegels worden bijgedrukt, zoodat van een definitieve vervangil 
nog geen sprake is. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 



CORRELJE'S SPECIAAL-CATALOGUS 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

STAAT AAN DE SPITS. 
Ruim de halve oplage van de 7e uitgave 1938 is thans geplaatst. 
Voor kennismaking bieden wij thans het restant aan voor slechts 

WT 2 5 cent -J- 5 cent porto, 
op giro 10849. 

De prijzen, in dezen catalogus vermeld, zijn tevens" onze 
N E T T O VERKOOPSPRIJZEN. 

Het speciale adres voor zegels van Nederland en Koloniën 
en andere landen. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 
ALLE SOORTEN VAN NEDERLAND EN KOLONIEN. 

Uitsluitend aanbiedingen met Verlangde prijzen. 
Extra aanbieding zoolang de voorraad strekt. 

ranco door geheel Nederland, — Naar de Koloniën porto extra. 
De Ka-Be fabrieken stelden ons nogmaals in staat tegen EXTRA 
i^ERLAAGDE PRIJZEN te leveren. 
en zes-deelig KA-BE OVERZEE-ALBUM, nieuwste uitgave 1938 

van ƒ78 ,—, thans voor ƒ33,60 (klemband); 
van ƒ52,50, thans voor ƒ22,80 (schroefband). 

Spoedige bestellingen gewenscht, daar de vooiraad tharii 
og beperkt is ! 

4TERNATI0NALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORREUÉ, 
TATIONSPLEIN 20, TELEFOON 12782, UTRECHT. 
►irect tegenoveruitgang Station). Beëedigd Taxateur. (363) 

»peciale aanbieding van eenige betei*e 
ser ies tegen goedkoope pri jzen. 

C V R I J B L I J V E N D ) . 

(Vele van deze series zijn slechts éénmaal voorradig; 
omgaand bestellen verdient derhalve aanbeveling.) 

JAMBIA 1909 (Yvert 54—65), complete serie . . . ƒ 12,50 
ÏRLAND 1922 (1—15), «̂  d.-lO/-, compleet . . . - 2 5 , — 
sïDO-CHINA 1922-23 (96—116), schaarsche serie . . - 5,25 
l A C Q 1932 (76—91), compleet, zeldzame serie . . . -30,— 
ENYA UG. TANGANYIKA 1935 (33—46), serie cpl. -24,— 
APUA 1916-32 (57—66, 79 en 80), % A.-2I(, . . . - 4,25 
.PUA Dienst 1931 (43—54), complete serie . . . . - 4,— 

[UANDA URUNDI 1930 (81—89), Doktoren-serie, zz. - 4,50 
.MOA 1922-35 (98—109, 110—115), % A.-£ ]., prchts. -30 ,— 

KITTS NEVIS 1923 (73—84) zeldzame jubileumserie - 59,— 
|ER. STATEN 1912 (1—12), Parcel Post, zeldzaapi . -17.50 

iHAMAS 1930 (86—90), Jubileumserie, compleet . .- - 9,— 
; L G . - C 0 N G 0 1930 (150—158), Doktoren-serie, zeldz. - 8,50 

|EW-FOUNDLAND 1910 (72—82), Jubileum-ser., cpl. - 15 ,— 
* = ongebruikt. 

ÏUWE PRIJSLIJST NR. 23 (1938) NEDERLAND EN 
:OLONIEN, geïllustreerd, franco - 0,25 

POSTZEGELHANDEL 

KEISER&ZOON, 
^ssage 25-27 , Den Haag. Giro 4 2 6 2 . 

Telefoon 112438. (449) 

Eerstvolgende Vei l ingen. 
16—18 MEI: 

Het niet-Britsche gedeelte van de reeds aangekondigde, zeer 
belangrijke „gelieele wereld"-verzameling tot 1925 (zie het April-
nummer), bijzonder dienstig voor verzamelaars en handelaren 
beiden. 

23—24 MEI: 
Het Britsche gedeelte van deze verzameling. 

30—31 MEI:- -
Britsche Koloniale zegels, van welke een gedeelte, in het bij

zonder de Koning George V uitgiften, aanwezig zijn in post-
frissche blokken van vier. Daarbij bevindt zich een mooie partij 
der eerste Mauritius, met het „Hind" exemplaar van de Post 
Office, 2 d., blauw, ongebruikt, alsook Canada, 1852—1857 (een 
blok van twaalf en een los exemplaar) op enveloppe, beide van 
de grootste zeldzaamheid. 

13—14 JUNI: 
Een mooie verzameling van niet-Britsche zegels, waaronder 

een hoog gespecialiseerde reeks van Finland, uitgiften van 1875, 
de perforaties in blokken, strips, enz. in groot aantal; alsook 
Frankrijk (Bordeaux-uitgifte), Wurtemberg, Zwitserland, enz. van 
prima kwaliteit. Van het groote aantal rariteiten dient in het 
bijzonder genoemd te worden een ongebruikt paar van Napes 
Arms (Trinacria), een zeldzaam stuk. 

De Catalogus wordt op aanvrage gaarne toegezonden. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch of Duitsch. 

H. R. HARiViBR, 
De leidende postzegel-auctionaris der wereld. 

131/137 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phisfamsel-Wasdo, London. (436^ 

'K 
(Num 

-■'68 -
■■- 84-
t l 4 9 
■••150-
■•■165-

t l 7 6 
*177-
*179-
=^184-
*187 
*189 
"̂ -220 
*221-
*234-
■■■237-

■'240-

mers volgens Yvert; op verzoek worden de nummers 
volgens Michel gezonden). 

70 ƒ 0,15 
107- 4,50 

- 1.— 
63 -55 ,— 
74 - 1,25 

■78 
■81 
■86 

-33 
■36 
-39 
-44 

■■'249—53 ƒ 
■^258—66 -
tld.Exp.A.-
■̂ -267—72 -
t289—91 -
■^293—98 -
■^^05—07 -
■̂ -308—14 -
■̂ 325 
t326—32 -
■••342—45 -
t353—55 -
■̂ 353—55 -
'̂ 356—62 -
■■-363—74 
■■■377—82 

Levering na ontvangst van postwissel 
of storting op giro 252538. 

- 13,50 
1 2 , -
0,20 
0,08 

■ 0,30 
■ 0,07 
■ 0,15 

4 , -
0,13 
0,45 
0,60 

0,50 
4,50 
7 , -
2,25 
1,75 

■ 2,50 
1,10 
2,75 
3,25 

■ 5 , -

■ 0,60 
- 1 -

2 , -
6 , -

-20,— 
2,— 

■̂ ■377—83 ƒ 10,-
■•385 
■^386—89 
■^390—93 
«394—99 
•■•■394—400 
*404—06 
■^407—09 
■̂ 410 
■^411—18 
t434—35 
«■438—45 
•^446 
■^447—54  
■̂ ■Weld.*37 

0,50 
0,40 
2,50 
2 , 
9 , 
0,70 
0,60 
2,75 
1 
0,50 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 

X E K O O P G E V R A A G D : 
Belangrijke EuropaVerzameling. 
Speciaalverzameling van België. 
Partijen Weldadigheidszegels v. alle landen. 

Voor belangrijke objecten kom ik" ter plaatse. 

%I. B o e k d r u k R e r , 
RIJSWIJK (Z.H.), LINDEUAN 30, POSTBUS 23. (̂ 56) 
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