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EXTRA VOORDEELIGE ZOMERAANBIEDIKGEN. 
DENEMARKEN ,Far-ör, 2 ö. op 5 ö. 

groen, Yv. 121, gestempeld, schaarsch ƒ 3,25 
Idem, op brief met bijfrank^ering 
GRIEKENLAND, 25 dr., nr. 270, post-

fribch, fr. 125,—, tijdelijk slechts 
DUTTSCHLAND, Chicagofahrt, 3 st., 

gestempeld 
GELEGF.NHEIDSBLOKKEN. 

POLEN, 1937, t. g. V. bezoek koning 
Carol, 3 blokken, koopje . 

Idem, Mei 1938, 2 blokken, getand en 
ongetand, tezamen 

ALBANIË, 1937, jubileumblok, 3 zegels 
Idem, koningshuwelijk blok 
Idem, complete serie tot 2 fr. . 
LUXEMBURG, Dudelange blok . 
MONACO. October, blok 10 frs. lila . 
ROEMENIE, 1937, blok met opdruk . 
Idem, 1932, 6 lei, nr. 452, velletje . 
RUSLAND, Poesjkinblok, postfrisch . 
Idem, arohitectenblok . . . . 
HONGARIJE, 1934, Liszt-blok, post

frisch, schaarsch . . . . 
YOEGO-SLAVIE, kleederdrachtenblok 

NEDERLAND (Postfrisch). 
1923, Jubileum 10 cent, onder onge

tand, velrand . . . . 
Idem, idem, paar met plaatnr. 2 

1928; Olympiade, 10 cent, rechts on-
getand, met velrand . 

HEKKER'S 
Pastzegelhandel N.V. 

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

Rokin 40, Aimsterdaim, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 
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J.K. RIETDIJK 
AANKOOP . VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE P O T E N 15a, DEN HAAG. 

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

140e Postzegelveiling 
2 0 , 21 en 2 2 JUNI A.S., 

te 's-lravenhagt, Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze belangrijke veiling bevat de volgende 
afdeelingen: 

NEDERLAND E N KOLONIEN; 
V L I E C T P O S T ; 

OVERZEE; 
EUROPA 

(w.o. belangrijke af deeling Oostenrijk); 
RESTANTEN, VERZAMELINGEN. 

Vraagt per omgaande toezending van 
den veilingcatalogus ! 

Speciaalcatalogus Nederland & Koloniën 1938 = 
Uitgave Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 1 

ƒ 1,35 franco. 1 

J.K.RIETPIJK i 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. | 
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MAX P O O L , ?.l̂ .̂̂ i"'*̂ l'f.ei*.: DEN HAAG.fe 
^ ~ ^ ^ " ^ " ^ * Geve«tiéd »ind» 1918. ( P 0 8 T - S C H R V B 1 V I I V G E N). H 

WEET n WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N t t E I zUn? ? ? f 
Dit zijn belangrijke eollecties van Ned. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere losse zegel* 
en series, uitsluitend in prima kn^aliteit, uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o e b tegen ZEER BILLIJKE 
N E T T O - PRIJZEN. 
S^T' Regelmatige toezending dezer geïllustreerde catalogi, 
zonder eenige verplicbting, gratis en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
99^ Einde MEI is versebenen i 

SPECIALE AANBIEDING No. 16 (HEI), 
b e v a t t e n d e e e n pracht ige , i n r u i m 6 0 0 k a v e l s , g e d e t a i l l e e r d e 
c o l l e c t i e N E D E R L A N D e n K O L . , E U R O P A e n O V E R 
Z E E , t egen z e e r billijke net fo-pri jzen. V r a a g t o m g a a n d d e n 
g e ï U u s t r e e r d e n c a t a l o g u s a a n ! T o e z e n d i n g grat i s e n 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 U w e r 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 1927 f 
Olympiade f 
Kind 1928 f 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goadsche gl. f 
A.N.V.V f 

NED.-INOIË. 
L. d. Heils'36 

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

1 3 , -
2,50 
2,50 
3,80 
3,— 
6,— 
8,— 

f5,25 

Prijzen p*r 10. 
Kind 1931 

1932 
Zeeman 
Kind 1933 
Crisis, 2 w. 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kind 1936 
Zomer 1937 
Luchtp. 40, 75 c 
Kind 1937 
Zomer 1937 

per 100 

Jamboree 
Asib 

7-
^,-
4,50 
3,60 
1,80 
4,— 
2,50 
2 , -
2 , -
1,80 
1,80 
2,80 
1,70 
1,70 

f 1 6 , -

f 
i 

2,20 
5 , -

SPECIAL.E AANBIKOING BLOKKEM. 
BELGIË Isaya 10 f 13,50 DUITSCHL. Br. Band 10 f 3,75 
LUXEMBURG Dudelange lof 9,75 Dapotta 10 f 8,— 
C.S.R. Bratislava 10 f 2,50 Hiller III of IV 10 f 2,jo 
P ^ Als het totaalbedrag van de bestelling boven 
ƒ 10,— is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

X B K O O P C B V R A A G D : 
Nadorland: Jubileum '23 2 c. f 0,15 per 100, j c. f 0,80 per 100, 
7I/2 c. f 0,30 per 100, 10 c. f 0,08 per 100, Olympiade f i.io, 
R. Kruis f 0,65, A.N.V.V f 0,65, Goudsche Glazen f 0,48, 2>cman 
f 0,37, Rembrandt f 0,32, Kind '24, '25, '28, '29 f 0,21, '27 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f o,js, '32 f 0,40, *34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer '35 f 0,20, Zomer '36 f 0.16, 6 c. Crisis f 0,08, 7̂  2 g- luchtp. 
f 0,24, 36 c. f 0,03, 40 c. f 0,08, 75 c. f 0,10, Driehoeken 6 c, 
f o,7j per 100, 12̂ /2 c. f 0,10, Willem de Zwijger iVa c. f 0,40 per 
100, 5 c. f 0,90 per 100, 6 c. f 0,35 per 100, 12V2 c f 0,07. 
Curasao 6 c. f 0,35 per 100. 12V2 c. f 0,07, luchtv v. f 0,09, Jam
boree 1Ï/2 c. f o,3j per 100, 6 c. f 0,20 per 100, 12I/2 c i f 0,04. 
Ned.-lndië: luchtpost 7V2 s'd ^ '»—> ̂ o c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
150 c. f 0,10, 50/15C f 0.08. Ourapao: 300 j herd f 17,—; Jub. 
'25 f 19,—. Suriname: DO X compl. 12,jo; Jub. '23 f 19,—. 
Bolgiê: ongebruikt Roode Kruis f 40,—. Helm f 20,—, Orval i 
f 3,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '29 f 1,75, '30 f x,jo, '31 f 3,^0, 
'32 f 4,jo, *33 f JjZj, '34 f 4,50, Antwerpen blok f 2,50, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 22,50, (St. L'AUeud f i9»5o)» Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f iy,SO, Invaliden f 2,—, Siteb f 2,—, 
^ ^ Steeds interesse voor belangrijke partijen en .^É 

►
^ ^ heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ J 

Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. ^ ^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee ZVs 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. DRBYF'USS, {309) 
Niersstraat 50, Tel . 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Onze Juni-aanbi#ding van nieuwe uitgfften 
van den laatsten tijd is weer gereed. 

Mogen wij U gratis en franco een exemplaar toezenden 

• ^ 

Behalve nieuwigheden zult U hierin 
diverse andere aanbiedingen vinden, 

welke U interesseeren. 
AUF DES HEIDE'S POSTZEeELHANBEL, 

HILVERSUM, AMSTERDAM,! 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17f 
(453) a/d N. Kerk.r 

Fa.TENKATE&WEEDA, 
Gasthuismolentteeg 13, AMSTERDAM, C. 
Telefoon 32521. — Postrekening 245932. 

Einde dezer maand houden wij te Amster
dam, in Hotel „Polen", onze laatste veiling 
van dit seizoen, welke wederom een groot 
succes zal worden, aangezien het materiaal 
hiervoor weer b ij z o n d e r m o o i is. 

Bezoekt daarom onze 

23 e Postzegelveiling! 

De geïllustreerde catalogus is voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. (570) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling) : 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

Gratis voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

, 
, 
. 
« 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

1, 

» 
» 
» 

- 5 ^ 0 
- 4 ^ 0 
- 4.— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D . van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurïk (Geld.), 
mr, G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A . M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein i j r , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Bceklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Stïjnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

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

PHILATELISTISCHE LITERATUUR. 
Een artikeltje, getiteld , Littérature philatélique et jury", voor

komende in een der jongste maandberichten van de ,,Federation de 
la presse philatélique", is voor ons aanleiding dit onderwerp eens 
nader te bezien, zij het dan ook eerst in wat ruimer verband dan 
tot uiting kwam in bedoelde pennevrucht. In deze laatste toch 
legt de schrijver, de Zwitser J. A. Bosshard, voorzitter van ge
noemde federatie, den vinger op een wonde plek: de plaats, welke 
aan de literatuur is toebedeeld op postzegeltentoonstellingen. 
Hierover straks meer. 

In het algemeen kan men zeggen, dat de philatelistische litera
tuur in den loop der jaren sterk veranderd is, waarvoor uiteraard 
verschillende oorzaken zijn aan te wijzen. Hetzelfde kan men ver
klaren van de dagbladpers; de tijd, dien meerderen van de ouden 
onder ons nog als jeugdherinnering bewaren, dat men b.v. het 
Zaterdagavond-nummer van het Nieuw; van den Dag, bestaande 
uit tientallen bladzijden, uitspelde, ligt verre achter ons. Naast 
min of meer gedegen artikelen, nieuwsberichten — door booze 
tongen wel eens genoemd „oud van den dag" — zorgde de re
dactie voor romantische verhalen, waaraan onze vaders en moeders 
zich laafden; er waren zelfs van die brave zielen, die zonder den 
gebruikelijken lepel romantiek den nacht niet konden ingaan. 

Nieuwe geslachten stellen andere eischen; het nuchtere en zake
lijke voert den boventoon, ongeacht de sensatie, waaraan de 
„slechte" pers zich schuldig maakt. Men verlangt korte, afdoende 

I berichtgeving, zoodat de haastige mensch van tegenwoordig met 
léén oogopslag kan zien, wat er in de wereld te koop is. Hij gunt 
Izich den tijd niet meer om zich werkelijk te verdiepen in een 
[uitvoerig, goed gefundeerd artikel, dat meer dan gewone geestes-
I inspanning vraagt, al blijven er natuurlijk uitzonderingen. 

Het spreekt van zelf, dat deze geestesgesteldheid zich ook open-
Ibaart bij de lezers van philatelistische literatuur. Het aantal van 
Ihen, dat levendig belangstelt in b.v. de zetting van een ot ander 
Ivel, is ongetwijfeld gering en per slot van rekening schrijft men 
Iniet voor een ,,keurcorps", doch voor de groote massa der phila-
Itelisten. 

Het is de kunst van de schrijvers op philatelistisch gebied hier 
den juisten middenweg te bewandelen. Voor hen, die critische 
beschouwingen over de philatelistische literatuur leveren, ligt hier 
een taak weggelegd. Het gaat naar onze meening niet aan, dat 
dergelijke critici zweren bij oude goden, zich in een heilig huisje 
ppstellen en pijnlijk-nauwkeurig acht slaan op alles, wat aan lite
ratuur op ons gebied verschijnt, geen enkele concessie doende aan 
de hedendaagsche mentaliteit der groote massa, die men n. o. m. 
liet kan of mag verontachtzamen, doch die men moet trachten 
te leiden in goede banen. Voor deze critici blijft het verzamelen 
Van postzegels een „wetenschap", niet een min of meer voldoening 
gevende prettige tijdpasseering, die mooi, aanvullend werk kan 
Verrichten, doch nimmer baanbrekend is. Men kan toch als „phila-
|elist" nog zoo'n groote vermaardheid bezitten, als zoodanig brengt 

nen de wereld echter geen stap vooruit. 
Hoevele verzamelaars stellen nu werkelijk belang in wat men 

Ban noemt een „wetenschappelijk" artikel ? Wij kennen een Ame-
fikaansch postzegelkundig tijdschrift, dat als zeer „wetenschappe

lijk" te boek staat. Aannemende, dat het technisch en financieel 
mogelijk ware, een dergelijk blad hier te lande uit te geven, dan 
nog zijn wij er van overtuigd, dat de overgroote meerderheid der 
Nederlandsche verzamelaars het als onleesbaar ter zijde zou 
schuiven. En toch worden door meergenoemde critici dit en soort
gelijke bladen aangeprezen als toonaangevend en navolgenswaard. 

Een ander voorbeeld: een goed geredigeerd postzegelkundig blad, 
dat in de laatste jaren, noodgedwongen wegens gebrek aan andere 
stof en rekening houdende met de eischen der lezers, meer ruimte 
geeft aan de beschrijving van nieuwe uitgiften, wordt zonder meer 
gedegradeerd tot een prijslijst ! 

Het wordt tijd, dat het hierboven bedoelde heilig huisje eens 
aan een groote schoonmaak onderworpen wordt en dat deze 
kritikasters leeren, dat de hedendaagsche philatelic andere wegen 
heeft ingeslagen, eendeels daartoe gedwongen door de noodzaak, 
anderdeels uit de juiste overweging, dat een blad er in de eerste 
plaats is voor de lezers en niet voor de critici. Laten deze beeren 
oppassen, dat zij zich niet buiten de philatelistische wereld houden; 
het zou hun kunnen vergaan als zoo menig recensent, die een boek 
of tooneelstuk afkeurt, dat gretig lezers vindt of toeschouwers 
trekt en dat uit kringen, wars van sensatie of vrij van wansmaak. 

Wij kennen onder deze ,onder de loupe-nemers" mannen met 
internationale namen, d. w. z., men komt hen geregeld tegen in 
tentoonstellingsjury's doch van meerderen hunner moet men de 
eerste letter nog le^en, die zij ooit bijdroegen tot verheffing der 
philatelistische literatuur door eigen studie. 

Na dit woord in het algemeen over de hedendaagsche litera
tuur en haar beoordeelaars, thans nog iets over haar plaats op 
tentoonstellingen. Het lijkt ons het eenvoudigste daartoe het in 
den aanhef dezes vermelde artikel van den heer Bosshard onver
kort en vrij vertaald weer te geven, waaruit de lezer dan zijn 
eigen conclusie moge trekken. 

Genoemde heer schrijft dan: 
Meer dan ooit volgt men heden ten dage de gewoonte om als 

juryleden van tentoonstellingen verzamelaars en philatelistische 
specialisten te benoemen, die in het algemeen geen enkel gewicht 
verleenen aan de philatelistische pers en literatuur, in weerwil van 
het feit, dat deze aan deze exposities deelnemen. 

Ziet daar de oorzaak, dat pers en literatuur te vaak weinig ge
waardeerd en onvoldoende worden beoordeeld. Men kan een voor
aanstaand verzamelaar zijn, geheel doorkneed in zijn onderdeel en 
toch geen nauwkeurige gedachte over en een diepe kennis hebben 
van de philatelistische literatuur. Degene, die een oordeel moet 
geven over dergelijke werken en tijdschriften, moet deze vóór alles 
kennen en een meer dan gewone kennis bezitten van de geheele 
philatelistische wetenschap. 

In mijn kwaliteit als jurylid van de internationale tentoonstelling 
te Danzig en daarna die te Hamburg, heb ik mij in het bijzonder 
bezig gehouden met de aldaar geëxposeerde literatuur en ik kan 
verklaren, dat de toen bekroonde literaire werken deze onder
scheiding werkelijk verdienden. Bij deze gelegenheid kon ik gade
slaan hoe velen mijner collega's slechts een zeer betrekkelijke en 
oppervlakkige belangstelling toonden voor de literatuur en dat 
zij deze slechts zeer gebrekkig kenden. 



102 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Deze staat van zaken heeft het onvermijdelijke gevolg, dat hij 
doodelijk is voor onze schrijvers en voor de medewerkers aan onze 
tijdschriften; de tijd is dan ook gekomen voor het stellen van 
den eisch, dat de wetenschappelijke werken, ingezonden op tentoon
stellingen, worden gewaardeerd naar hun werkelijke waarde, wan
neer men het prestige en het belang der philatelistische literatuur 
weder op hooger plan wil brengen. 

Elke jury moet derhalve voortaan niet meer alleen bestaan uit 
verzamelaars, experts en handelaren ,doch onder haar leden be
schikken over personen uit de philatelistische pers en literatuur. 

Daar deze werken een groote uitbreiding hebben ondergaan, zijn 
wij verplicht ze niet langer te behandelen als een bijkomstigheidje 
der philatelie, zooals tot dusverre geschiedde. De speciale werken 
hebben ontelbare lezers, onze tijdschriften nemen een dergelijke 
plaats in, dat zij niet langer als dilettantisch werk mogen worden 
beschouwd. De postadministraties over de geheele wereld doen 
niet meer, of we niet bestaan, maar letten op ons en lezen ons 
met groeiende belangstelling. 

Wij verlangen derhalve voor deze werken de plaats, die hun 
toekomt op onze tentoonstellingen en wij vragen, dat de jury 
op de hoogte zij om ze te kunnen beoordeelen en naar waarde 
en met kennis te beloonen. 

De F.I.P.P. moet, naar mijn meening, in dezen geest werk
zaam zijn en trachten te bereiken, dat op de groote postzegel
tentoonstellingen de philatelistische pers en literatuur op waardige 
wijze wordt ondergebracht en beoordeeld door personen, daar
voor volkomen berekend en die er zelven van overtuigd zijn, dat 
zonder pers en literatuur de philatelie niet bestaan zou. 

Tot zoover de heer Bosshard, wiens pogen tot herziening der 
jury's in vorenbedoelden zin reeds dit resultaat heeft gehad, dat 
voor de a.s. Praagsche tentoonstelling de secretarisgeneraal der 
F.I.P.P. in de jury is opgenomen. v. B. 

triften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

tenzij het tegendeel is aangegeven; L = liggend, S = staand 
formaat. 

ALEXAND RETTE. 
Voor dit nieuwe gebied, een deel van Syriè, verschenen onder

staande waarden van laatstgenoemd land, voorzien van den op
druk Sandjak / d'Alexandrett^ in schrijf of drukletters. 

Frankeerzegels: 
O pi. 10, bruinviolet. 3 piastres, geelgroen. 
O pi. 20, bruinrood. 4 piastres, oranje. 
0 pi. 50, violet. 6 piastres, donkergroen. 
1 piastre, bruingrijs, 25 piastres, bruinlila. 
2 piastres, donkerviolet. 

Luchtpostzegels (opdruk op luchtpostzegels): 
yi piastre, bruinviolet. 5 piastres, lilarose. 
1 piastre, zwart. 10 piastres, bruinrood. 
2 piastres, groen. 15 piastres, bruinrood 
3 piastres, ultramarijn. 25 piastres, blauwgrijs. 

Portzegels (opdruk op portzegels): 
0 pi. 50, bruin op geel. 3 piastres, zwart op oranjerood. 
1 piastre, bruin op rose. 5 piastres, zwart op groen. 
2 piastres, zwart op blauw. 8 piastres, zwart op blauw. 

De opdrukken zijn in zwart of rood aangebracht. 
ASCENSION. 

mmmmm Frankeerzegels in diverse 
landschapteekeningen, papier 
met het koerseerend watermerk: 

Vi p., violet en zwart. 
1 p., groen en zwart 
I K p, roserood en zwart 
3 p., blauw en zwart. 
6 p., lichtblauw en zwrt. 

BAHAMAS (April 1938). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels in de nieuwe 

uitvoering: 
3 pence, violet. 
5 shilling, grijsviolet en blauw. 

1 Yi pence, bruinrood. 
2 pence, grijs. 

BELGIË. 
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Toeslagzegels, waarvan de op
brengst ten goede komt aan de 
voltooiing van de basiliek te 
Koekelberg: 

10 | 5 c , lichtbruin. 
35 f 5 c , lichtgroen. 
70 | 5 c , grijsolijf. 
1 fr. I 25 c , rood. 
1 fr. 75 I 25 c , blauw. 
2 fr. 4 5  1  2 fr. 55, 

bruinrood 
5 fr. | 5 fr., groen. 

Alle zegels zijn in het afgebeelde, liggend formaat; de hoogste 
waarde is gedrukt in staand formaat en geeft een interieur weer 
van de basiliek. 

Van 1 dezer tot 15 October d.a.v. zijn zij aan alle postkantoren 
verkrijgbaar. 

Den heer Derathé dank voor onverwijlde toezending. 
BOLIVIA. 

Luchtpostzegels in diverse 
teekeningen: 

30 c , grijs. 
40 c , geel. 
50 c , groen. (L). 
60 c , grijsblauw. (L). 

1 b., rood. 
2 b., geel. (L). 
3 b., bruin. 
5 b., violet. 

De niet met (L) gemerkte waar 
den zijn in staand formaat. 

BRAZILIË (Mei 1938). 
Frankeerzegels in de teekening der uitgifte 192024 (Aviacao), 

papier met het watermerk Casa da Moeda en kruis: 
50 reis, groenblauw. 100 reis, oranje. 

BRITSCHTNDIE (Mei 1938). 
Dienstzegels, opdruk Service, op koerseerende frankeerzegels: 

1 rupee, bruinrood en grijsblauw. 
2 rupees, bruin en violet. 

BRITSCHSOMALI. 

Frankeerzegels in drie verschillende teeke
ningen, zwartkopschaap, kudu en voor d e | 
rupeewaarden landkaart (grooter formaat): 

>s anna, groen. 
1 anna, rood. 
2 annas, roodbruin. 
3 annas, blauw. 
4 annas, geel. 
6 annas, violet. 

8 annas, grijs. 
12 annas, oranje. 

1 rupee, groen. 
2 rupees, purper.l 
3 rupees, blauw 
5 rupees, zwart 

BULGARIJE. 

wrm 
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De propagandaserie voor de nationale producten werd uit
jebreid met de waarden: 

30 stotinski, bruin. 
30 stotmski, geelbruin. 
50 stotinski, grijs. 
50 stotmski, blauwgrijs. 

CAMEROUN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, staand formaat 

neger in oerwoud)
35 centimes, groen en geelgroen. 
55 centimes, ultramarijn en karmijn. 
80 centimes, karmijn en bruin. 

CEYLON (Mei 1938). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

2 cents, karmijn en zwart. (S). 
50 cents, violet en zwart (L). 

CYPRUS. 

"rankeerzegels in diverse landschapteekeningen, papier met het 
prseerend watermerk: 

Vi piastre, bruin en blauw. 
34 piastre, groen. 
Yi piastre, violet en zwart. 

1 piastre, oranje. 
1/^ piastres, rood. 
lyi piastres, blauw. 
4% piastres, grijs. 
6 piastres, lichtblauw en zwart. 
9 piastres, roodviolet en zwart 

18 piastres, olijf en zwart. 
45 piastres, groen en zwart 
90 piastres, lila en zwart 

1 pond, rood en grijsbruin. 

lAHOMEY. 
rankeerzegels in de koerseerende teekening, staand formaat: 
135 centimes, blauwgroen en groen. 
155 centimes, groen en bruin. 
180 centimes, roodbruin en ultramarijn. 

;YPTE. 
Iichtpostzegel in de koerseerende teekening: 
| 2 millièmes, rood en zwart. 

ILANDEN EGEESCHE ZEE. 
serie, door Italië uitgegeven 

Enkingsdag van de geboorte 
Iden opdruk Isole / Italiane / 
ankeerzegels: 
ttO centesimi, bruin. 
jl5 centesimi, violet. 
EO centesimi, bruinrood. 
E5 centesimi, gnjsgroen. 
po centesimi, lila. 
thtpostzegels: 
15 centesimi, zwartviolet. 
lO centesimi, groen. 
| 0 centesimi, blauw 
I opdrukken zi|n aangebracht 

ter gelegenheid van den 2000en 
van keizer Augustus, verscheen 
Dell' Egeo. 

50 centesimi, donkergroen. 
75 centesimi, lose 

1 1. 25 c , blauw. 
1 1. 75 + 1 1, roodoranje. 
2 1. 55 + 2 1., bruinolijf. 

1 I. + 1 1, hla 
5 1. + 1 1., rood. 

in rood of bruin. 

FINLAND. 
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Weldadigheidszegel ten bate van werklooze 
zieken en gebrekkigen: 

2 mark + Vi mark, blauw. 

FRANKRIJK. 
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Toeslagzegel ten bate van de nationale muziekuitvoeringen 
(Saisons Nationales d'Art francais): 

1 franc 75 + 75 c , blauw. (Kasteel van Versailles). 
Als voren ten bate van de werklooze intellectueelen; zelfde uit

voering als die der serie van 1936: 
30 c. f 10 c , roodbruin. (A France). 
35 c. i 10 c , groen. (Callot). 
55 c. f 10 c , violet. (Berlioz). 
65 c. + 10 c , ultramarijn. (V. Hugo). 

1 fr. | 10 c , karmijn. (Rodin) 
1 fr. 75 + 25 c , blauw. (Pasteur). 

Als voren ten bate van de oprichting van het monument ter eere 
van de infanterie, beide volgens afbeelding: 

55 c. f 70 c , bruinvialet. 
65 c.  j  1 fr 10 c , blauwgroen. 

Frankeerzegels in de aangekondigde nieuwe teekeningen: 
10 francs, zwart op blauw. (S). 
20 francs, donkergroen. (L). 
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Eerstgenoemde geeft het kasteel van Vincennes weer, de laatste 
een gezicht op St. Malo. 

Gelegenheidszegel volgens afbeelding, eindwedstrijd om het 
wereldkampioenschap voetbal: 

1 fr. 75, blauw. 
Toeslagzegel volgens afbeelding, weergevende het monument, 

dat opgericht zal worden ter eere van den militairgeneeskundigen 
dienst: 

55 c. + 45 c , rood. 

FRANSCHEQUATORIAALAFRIKA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, alle liggend 

formaat: 
35 centimes, groen en geel. 
55 centimes, violet en blauw. 
80 centimes, bruin en geel. 

1 franc, karmijn en geel. 
1 fr. 75 c , blauw en lichtblauw. 

FRANSCHOCEANIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, alle liggend 

formaat: 
35 centimes, groen. 
80 centimes, bruinviolet. 

55 centimes, blauw. 

FRANSCHSOUDAN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, inlandsche vesting

poort: 
35 centimes, olijf en groen. 
55 centimes, ultramarijn en rood. 
80 centimes, rose en bruin. 

GROOTLIBANON. 
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Waardeopdruk op frankeer
zegel der uitgifte 1937: 

2 p. op 3 p., violet. 
Luchtpostzegels ter gelegen

heid van het geneeskundig 
congres: 

2 piastres, groen. 
3 piastres, roodoranje. 
5 piastres, donkerviolet. 

K) piastres, rose. 

HONGARIJE. 

Het 34e internationaal Eucharistisch Congres, dat in Budapest 
gehouden werd, bracht de frankeerzegels: 

16 1 16 filler, leiblauw. 20 | 20 filler, karmijn 
Hiervan werden gedrukt 200.000 resp. 250.000 exemplaren. 
Op eerstgenoemde waarde is afgebeeld St. Ladislaus, op de tweede 

de heilige bokaal, symbool van het congres. 
Op een afzonderlijk vel, voorzien van toepasselijken tekst, ver

schenen voorts de waarden: 
6 | 6 filler, groen. (St. Stephanus). 

10 | 10 filler, oranjerood. (St. Emeric). 
16 f 16 filler, leiblauw. (St. Ladislaus). 
20 + 20 filler, karmijn. (Bokaal). 
32 f 32 filler, bruinrood. (St Elisabeth). 
40 h 40 filler, donkergroen. (St. Marius). 
50 + 50 filler, paars. (St. Margaretha). 

Oplaag 250.000 blokken. 

Ter gelegenheid van de van 2230 Mei j.1. te Budapest gehouden 
nationale postzegeltentoonstelling verscheen de 20 filler karmijn 
der St. Stefanusserie op een afzonderlijk velletje met toelichtender 
tekst in rood en groen. 

Aldus is te melden: 
20 filler | 1 pengo, karmijn en groen. 

H O N G K O N G (Mei 1938). 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype: 

1 dollar, grijsviolet en blauw. 

IVOORKUST. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

35 centimes, groen. (S). 
55 centimes, violet. (L). 
80 centimes, bruinolijf. (L). 

JAPAN'(Mei 1938). 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 1925, portret va 

keizerin Jingo Kogo, papier met het nieuwe watermerk: 
10 yen, violet. 

JHIND. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel der uitgifte 193 

6 annas, geelbruin. 
JOEGOSLAVIE. 

mimvmrrrm^m 
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<9 3e JUGOSLAVIJA 

Toeslagzegels volgens afbeeldingen en waarvan de extraopbren 
bestemd is voor de hulpbehoevende jeugd' ' 

50 paras -\- 50 paras, donkerbruin. (L). 
1 dinar + 1 dinai, groen.(S). 
1 d. 50 f 1 d. 50, rood. (L). 
2 dinars | 2 dinars, lilarose. (S). 

De oplaag bedraagt 150.000 series. 
Toeslagzegels ten bate van de luchtvaart en uitgegeven 

gelegenheid van de eerste internationale luchtvaarttentoonstell 
te Belgrado; alle volgens afbeelding: 

1 dinar f 50 paras, groen. 
1 d. 50 | 1 dinar, rood. 
2 | 1 dinars, roodviolet. 
3 f 1.50 dinars, blauw. 

KAAIMANEILANDEN. 
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Frankeerzegels in verschillende landschapteekeningen, staan^ 
liggend formaat en met het koerseerend watermerk: 

Vt penny, roodoranje. 3 pence, oranjegeel. 
J4 penny, groen. 6 pence, olijfgroen. 

1 penny, rood. 1 shilling, bruinrood | 
I K pence, zwart. 2 shilling, groen. 
2 pence, bruinviolet. 5 shilling, karmijn. 
2}^ pence, ultramarijn. 10 shilling, bruin. 
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KENYA, UGANDA, TANGANYIKA. 
In het Meinummer meldden wij de 

eerste waarde der nieuwe serie. Thans lig
gen voor ons, in diverse oude teekeningen 
aangevuld met het portret van George VI; 

1 c , bruinrood en zwart. 
10 c , oranje en bruin. 
15 c , karmijn en zwart. 
20 c , oranje en zwart. 
30 c , blauw en zwart. 
50 c , zwart en lilarose. 

1 sh., bruin en zwart. 
2 sh., lilarose en bruinrood. 
3 sh., zwart en ultramarijn. 
5 sh., karmijn en zwart. 

10 sh., ultramarijn en lila. 
LETLAND. 
Frankeerzegels in landschapteekeningen; 

35 sentu, blauw. 
40 sentu, donkerbruin. 

Zij werden te samen uitgegeven op een velletje met toelich
tenden tekst en op papier met het watermerk hakenkruis. 

MARTINIQUE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, alle liggend 

formaat: 
35 centimes, groen. 
55 centimes, rood. 
80 centimes, violet 

1 franc, rose. 
1 fr. 75 c , blauw. 

MALAKKA. 
Portzegel in de iioerseerende cijferteekening, meervoudig water

merk: 
1 cent, donkerviolet. 

MEXICO. 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening, doch in kleiner 

formaat (35 bij 20K mm.): 
20 centavos, karmijn. 

MONACO. 

Frankeerzegels in nieuwe teekening 
55 centimes, roodbruin. 
65 centimes, violet. 

1 franc, rood. 
1 fr. 75 c , blauw. 
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NEWFOUNDLAND. 

Frankeerzegels in diverse teekeningen, 
alle in het afgebeelde formaat: 

2 cents, groen. 
3 cents, karmijn 
4 cents, lichtblauw. 
7 cents, donkerblauw. 

De teekeningen geven achtereenvolgens 
de portretten weer van den koning, de 
koningin, de kroonprinses en de koningin
weduwe. 

NIGER. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, riviergezicht, lig

gend formaat: 
35 centimes, donkergroen en groen. 
55 centimes, rose en bruin. 
80 centimes, lila en grijsgroen. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, papier 
met het koerseerend watermerk: 

% penny, groen. 
1 penny, karmijn. 
1 i4 pence, bruinrood. 
2 pence, zwart. 
3 pence, blauw. 
4 pence, oranje. 
6 pence, donkerviolet. 
1 shilling, olijf. 
2 sh. 6 p., ultramarijn en zwart. 
5 shilling, oranjerood en zwart. 

De twee laatste in groot liggend, de overige in het kleine 
formaat. 

PATIALA. 
Frankeerzegel van BritschIndië, tekst India Postage en meer

voudig watermerk ster, overdrukt met Patiala State: 
/4 anna, groen. 

PERAK. 
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Met een nieuw portret van den sultan ver
scheen het frankeerzegel: 

40 cents, lila en rood. 
Papier met het meervoudig watermerk in 

sierschrift. 

PERU. 
Weldadigheidszegel in nieuwe teekening, ten bate van de werk

loozen: 
2 centvos, bruin. 

POLEN. 
Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de postzegelten

toonstelling te Warschau: 
45 groszv, groen en blauw. 
55 groszy, blauw en groen. 

Deze zegels werden gedrukt in blokken van 4 stuks, 2 van elke 
waarde, getand en ongetand. 

REUNION. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

35 centimes, geelgroen. 
55 centimes, bruinoranje 
80 centimes, zwart. 

1 franc, karmijn. 
1 fr. 75 c , donkerblauw. 

Laatstgenoemde in staand, de overige in liggend formaat. 

RUMENIE. 

Ter eere van de nieuwe grondwet ver
scheen onderstaande serif frankeerzegels. 
alle met de koningsbuste, doch met af
wisselende versieringen: 

3 lei, rose. 
6 lei, bruin. 

10 lei, blauw. 
Portzegels in de koerseerende teeke

ning, koningskroon: 
3 lei, zwart. 
6 lei, zwart. 

RUSLAND. 
Frankeerzegels volgens afbeelding, ter eere van den eersten 

tocht over de Noordpool: 
10 kopeken, grijs en karmijn. 
20 kopeken, zwart en karmijn. 
40 kopeken, bruinzwart en karmijn. 
50 kopeken, bruinviolet en karmijn. 
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Alsvoren ter gelegenheid van den tweeden tocht: 
10 kopeken, bruinviolet. 
20 kopeken, zwart. 
50 kopeken, violet. 

Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen (boerin en fa
brieksarbeidster), papier zonder watermerk: 

2 kopeken, geelgroen. 
4 kopeken, lila. 

10 kopeken, blauw. 
Frankeerzegel, weergevende de beeldengroep ,die het Russische 

paviljoen op de Parijsche tentoonstelling versierde: 
50 kopeken, blauw. 

SALVADOR. 
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Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Noord-Ameri 
kaansche grondwet verschenen: 

Frankeerzegel: 
8 centavos, blauw, geel, rood en lila. 

Luchtpostzegel: 
30 centavos, bruin, geel, blauw, rood en lila. 

SENEGAL 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, negerin: 

35 centimes, groen 
55 centimes, bruinlila. 
80 centimes, lila. 

1 franc, karmijn. 
1 fr. 75 c , ultramarijn. 

SIERRA LEONE. 

Frankeerzegels in diverse tee
keningen, papier met het koer-
seerend watermerk: 

% p., groen en zwart. 
1 p., bruinlila en zwart. 
1% p., karmijn. 
2 p., lila. 
3 p., ultram. en zwart 

' SPANJE. 
Onder het gebruikelijke voorbehoud melden wij den opdruk 

„14 Abril 1938 / VII Aniversario / de la Republica" en waarde 
op het frankeerzegel der uitgifte 1905: 

45 centimes op 15 c , violet. (Yvert nr. 228). 
Alsvoren met bovendien „Correo Aereo": 

2.50 pesetas op 10 c , rood. (Yvert nr. 227). 
Frankeerzegel, gedrukt op een velletje met breede, witte 

randen: 
1 peseta, grijs, en de vlaggen van Spanje en de V.S.A. 

Het werd uitgegeven ter bevestiging van de vriendschap tusschen 
Spanje en de V.S.A. 

Bovengenoemde uitgiften zijn alle afkomstig van het republi-
keinsche Spanje. 

Hoewel wij er naar streven de gegevens zoo nauwkeurig moge
lijk te vermelden en alles weglaten, dat op onzekere basis berust, 
is het niet steeds mogelijk aan te geven, of een uitgifte af
komstig is van het officieele Spanje of van de regeering van 
Franco. 

SYRIË. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1930-1936: 

0.25 op O pi. 75, rood. 
ST. HELENA. 

Frankeerzegels in nieuwe teeke
ningen, papier met het meervoudi,; 
watermerk: 

K P-, violet en zwart. 
1 p., groen en zwart. 
I K P-. rood en zwart. 
2 p., oranje en zwart. 
3 p., ultramarijn en zwart. 
6 p., blauw en zwart. 
1 sh., sepia en zwart. 
2 sh. 6 p., karmijn en zwart. 
5 sh., bruin en zwart. 

10 sh., violet en zwart. 

i 

TRINIDAD. 

ÜÜÉIH 

Frankeerzegels in diverse land-
schapteekenmgen, papier met het 
koerseerend watermerk: 

1 c , geelgroen en ultram. 
2 c , bruingeel en blauw. 
3 c , karmijn en zwart. 
4 c , bruin. 
6 c , blauw en bruin. 
8 c , oranjerood en groen 

12 c , violet en zwart. 
24 c , olijf en zwart. 
60 c , rose en zwartgroen 

TSJECHO-SLOWAKIJE 
Frankeerzegels ter gelegenheid van den 20en herdenkingsdag 

van de veldslagen bij Vouziers (Frankrijk) en Doss Alto (Italië), 
waaraan Tsjechische legioensoldaten deelnamen: 

50 heller, groen. 
50 heller, groen. 
De uitvoering is gelijk aan die der voorafgaande soortgelijke 

herinneringszegels. 
TURKIJE. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portret van den 

Ataturk, waardecijfer links boven: 
3 kurus, grijsgeel. 

Weldadigheidszegel in de landkaartenteekening der uitgifie 
1934-1935' tekst Kizil Ay: 

10 kurus, geelgroen. 

URUGUAY (Februari 1938). 
Frankeerzegel, waterwerken van Rio Negro: 

1 peso, bruinlila. 
Alsvoren, luchtpostzegel: 

1 peso, rose. 

VENEZUELA. 
Dienstzegels, perforatie G.N. in frankeerzegels van 1938, over

drukt met Resellado: 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 107 

10 centimos, grijsgroen. 
25 centimos, roselila. 

3 bolivars, rood. 
Alsvoren in onderstaande luchtpostzegels der uitgifte 1938: 

10 centimos, roodoranje. 
25 centimos, violetgrijs. 
40 centimos, groen. 
70 centimos, rood. 

1 bolivar, grijs. 
1 bol 20 c , groenblauw. 
1 bol. 80 c , blauwviolet. 
1 bol. 95 c , ultramarijn. 
2 bolivars, bruin 
2 bol. 50 c , blauwgrijs. 
3 bolivars, violet. (Buil. Men.). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
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De eerstelingen der in het vorige nummer aangekondigde nieuwe 
serie frankeerzegels zijn thans verschenen: 

1 cent, geelgroen. 
l}i cent, lichtbruin 

Ter gelegenheid van de „luchtpostweek" verscheen het lucht
postzegel: 

6 cents, blauw en rood. 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor onverwijlde toe

zending. 

WALLIS ET FUTUNA. 
Frankeerzegels van Nieuw-Caledonië der uitgifte 1928-33, liggend 

formaat, teekening negerhut, voorzien van den opdruk „Hes 
Wallis / et / Futuna: 

35 centimes, groenblauw. 
55 centimes, ultramarijn en rose. 
80 centimes, bruinlila en groen. 

ZWEDEN. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van den 80en verjaardag van 

koning Gustaaf V: 
5 öre, groen. 

15 öre, bruin. 
30 öre, blauw. 

Alle toonen het portret van den koning, geteekend door Torsten 
I Schonberg en gegraveerd door Sven Ewert. 

De 5 en 10 öre zijn 2- en 4-zijdig getand, de 30 alleen 2-zijdig. 
In het volgend nummer brengen wij de afbeelding. 

ZWITSERLAND. 

•ÉAMÉd 

De in het vorige nummer 
vermelde gelegenheidszegels 
verschenen bovendien met de 
opdrukken „Société / des / 
Nations" resp. „S. d. N . / 
Bureau / international / du 
Travail". Aldus zijn te melden; 

20 r., karmijn en geel. 
30 r., blauw en l.blauw, 
60 r., bruin en geel. 

1 fr., zwart en geel. 
Luchtpostzegel der uitgifte 1933, 

,1938 / Pro Aero": 
50 rappen, grijsgroen en rood. 

Het wordt uitgegeven tijdens de 
luchtvaart. 

voorzien van den opdruk 

propaganda-week voor de 

V. B. 

'eVcrWacliteii 
NieuiVc Uitgift en 

OpJaa^ci/fers,en5.j 

CUBA. 
Een kwarteeuw is het geleden, dat het eerste luchtpostvervoer 

tusschen Havana en Kev West plaats vond. Deze gebeurtenis zal 
worden herdacht door de uitgifte van een speciaal zegel. 

DENEMARKEN. 
De van 2-6 September a.s. te Slagelse te houden postzegelten

toonstelling brengt het nieuwigheidje van geheele vellen der koer-
seerende 5 öre (100 stuks per vel), om het andere exemplaar voor-
z-en van den rooden opdruk „D.F.U. FRIM. UDST. 1938". 

Blijkens het door het tentoonstellingscomité uitgegeven pros
pectus, geldt het hier een officieele uitgifte. 

ESTLAND. 
Hier verschijnt een „geleerden"-blok in de waarden 5, 10, 15 

en 25 santu en in een oplaag van 60 000 exemplaren. De in
schrijving op dit buitenissigheidje is uitsluitend opengesteld voor 
de Estlanders, waarmede zij zijn te feliciteeren. 

Welke „geleerden" het hier betreft is op dit oogenblik nog niet 
aan de openbaarheid prijsgegeven. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van het a.s. bezoek van het Engelsche konings

paar aan Parijs verschijnt een speciaal frankeerzegel, vermoedelijk 
in de waarde 1 fr. 75. 

Maison Fischer meldt ons bovendien, dat het frankeerzegel 
van 55 centimes (Gambetta) uitverkocht is en niet meer zal wor
den bijgedrukt. Hetzelfde geldt voor de 1 franc geel en de 
1 fr. 75 blauw in het vredes-type. 

De twee zegels met de beeltenis van Victor Hugo zijn in
getrokken; het onverkochte restant wordt vernietigd. 

Het luchtpostzegel, 50 francs groen, is uitverkocht en wordt 
niet meer gedrukt. Het ligt in de bedoeling der postadministratie 
geen luchtpostzegels meer te drukken, daar het publiek voor zijn 
luchtpostcorrespondentie bij voorkeur de gewone frankeerzegels 
benut. 

LUXEMBURG. 
In November 1939 zal het 1200 jaar geleden zijn, dat St. Wille-

brordus, de stichter van de abdij van Echternach, overleed. Zijn 
stoffelijk overschot ligt in de basiliek van de kerk in genoemde 
plaats begraven. 

Deze maand reeds, dus minstens een jaar te vroeg, zal voor 
dit herdenkingsfeest een speciale serie verschijnen in de waarden 
35 -f- 10 c , 70 -f- 10 c , 1 fr. 25 -|- 25 c , 1 fr. 75 + 50 c , 
3 -|- 2 francs en 5 -f- 5 francs, of totaal 20 francs. 

De oplaag is onbeperkt. 
* 

MONACO. 
Het frankeerzegel 1 fr. 75 roodbruin, eenige maanden geleden 

verschenen, is uitverkocht. Het is vervangen door dezelfde waarde 
in blauw, doch in nieuwe teekening (zie onder Nieuwe Uitgiften). 

RUSLAND. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie van 12 frankeer

zegels, waarop het staatswapen der U.S.S.R. en dat van de 11 repu
blieken wordt afgebeeld, die te samen den Sovjet-staat vormen. 

ZWITSERLAND. 
Het a.s. Bondsfeest brengt een speciaal frankeerzegel in de 

waarde 10 -(- 10 rappen en weergevende de Tells-kapel aan het 
Vierwoudstedenmeer. 

Het wordt van 15 dezer tot 15 Augustus d.a.v. verkrijgbaar 
gesteld. 

V. B. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLAND. 
De Zomerzegels 1938. 

Op 16 Mei zijn, zooals aangekondigd, de 
nieuwe zomerzegels verschenen, en wel: 

134 + 134 cent grijsbruin, 
3 + 2 cent groen, 
4 + 2 cent lilakarmijn (niet bruin, 

zooals in het eerste persbe
richt vermeld), 

5 + 3 cent donkerolijfgroen, 
1234 + 334 cent blauw. 
De zegels sluiten in opzet aan bij de vorige 

emissies, al zijn er kleine veranderingen. Het 
type van letters en cijfers is iets anders; de 
woorden „Cultureele en Sociale Zorg" zijn 
weer onder het zegelbeeld geplaatst, waar 

ook toeslag en geldigheidsduur zijn opgenomen, als bij de vorige 
serie. Alleen is het woordje ,,toeslag" door het minder gebruikelijke 
„Bijslag" vervangen. 

De zegels zijn uitgevoerd in staaldruk; ze zijn gedrukt op het 
gewone plaatdrukpapier zonder watermerk, in vellen van 100. 
Op de velranden de welbekende dubbele lijn, op den onderrand 
het plaatnummer. Voor alle waarden zagen wij nummer 1. 

De tanding is ook als vroeger: kamtanding 125^ : 12. 
Een nieuw luchtpostzegel van 1234 cent. 
Een nieuw zegel voor de luchtpost schijnt op komst te zijn, 

waarvan wij tot dusver alleen nog maar door een berichtje in 
het Algemeen Handelsblad iets gehoord hebben. Dit bericht luidt: 

„Zooals bekend, vertrekt den 8en December a.s. een Douglas 
DC3-vliegtuig der K.L.M, met Schölte als gezagvoerder naar 
Johannesburg, Zuid-Afrika, ter eere van de honderdste viering 
van Dingaansdag. Naar wij vernemen hebben zich tot heden reeds 
vier passagiers voor deze vlucht opgegeven. 

De Posterijen geven ter eere van deze vlucht een nieuwen lucht
postzegel van 123^ cent uit, die voortaan den welbekenden groenen 
driehoekszegel voor bijzondere vluchten, waarvan de waarde 30 
cent is, zal vervangen. De nieuwe 1234 cents zegel wordt dus 
niet speciaal voor de vlucht naar Afrika uitgegeven, doch zal 
voortaan voor elke vlucht als frankeerzegel dienen." 

Niet duidelijk is uit dit bericht nog op te maken, of het nieuwe 
zegel alleen voor bijzondere vluchten zal dienen, of dat het voor 
alle luchtpostcorrespondentie kan worden gebruikt. Daarover zul
len we t.z.t. wel nader kunnen berichten. 

Nieuwe oplaagletters. 
25 cent R. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent W : R 612, L 614, R 614. 
10 cent N : L 607 
25 cent R: 608. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
2 cent S: 339. 
2% cent W: 331. 
3 cent Q: 364. 

Staking verkoop zegels van 21 en 36 cent. 
Dienstorder H 20 van 18 Mei en een persbericht melden het 

volgende: 
De frankeerzegels van 21 en van 36 cent worden niet meer 

aangemaakt, zoodat de verkoop ervan met ingang van 1 Juni a.s. 
wordt gestaakt. 

Alleen op de kantoren, waar een loket voor verzamelaars is 
opengesteld, blijven zij verkrijgbaar. 

Postzegels „Cour permanente de justice internationale". 
Van de frankeerzeeels met opdruk in goud van de woorden 

„Cour permanente de justice internationale" zullen voortaan, be
halve de zegels van 123^ cent, ook die van 30 cent (tanding 
1334 : 1234) afgestempeld afzonderlijk verkrijgbaar zijn aan het 
postkantoor te 's-Gravenhage. 

Bijzondere tentoonstelling in het Postmuseum. 
De eerste postzegels met beeltenis van H. M. de Koningin (1891) 

verdienen in dit jubeljaar onze bijzondere aandacht. Een boekdruk
zegel is het, waarvoor een houtsnede tot uitgangspunt heeft ge
diend, naar de in het museum aanwezige eerste proef uitwijst. De 
beeltenis „koningin met hangend haar" welke deze houtsnede te 
zien geeft, mocht zich in aller gunst verheugen, doch het zegel 
deed dit stellig niet. Immers was de beeltenis als medaillon gevat 
in den rand der oude emissie 1872, die druk van ornamentiek was. 
"Weinigen zal het bekend zijn, dat zich metterdaad een reactie 
tegen dit zegel heeft geuit. „Metterdaad", want in 1894 werd door 
jhr. B. W. F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, 
een nieuw ontwerp ingediend. Het toont een zeer aantrekkelijke 
beeltenis tegen een rüstigen achtergrond, die ons veel beter kan 
bekoren. Toch verraden rand en plaatsing der letters nog een 
andere opvatting, dan men in de portretzegels van den laatsten 
tijd vindt neergelegd; zij zijn n.1. bedoeld om de beeltenis het 
relief te geven van een plaquette. Opmerkelijk is ook, dat het 
ontwerp de namen van maker en drukker vermeldt, hetgeen van 
oudsher het gebruik was bij prenten, doch niet bij 's Rijks post-
waarden. Gaarne had men het ontwerp een beter lot toegewenscht 
dan het beschoren is geweest: na de eerste proef afgekeurd als 
zijnde „te eenvoudig". 

Zoo werd dan de eerste houtsnede als uitgangspunt gehand
haafd, maar toen het zegel eenmaal liep hebben nog zulke in
grijpende veranderingen plaats gevonden, dat onder Philatelisten is 
gestreden over de vraag, of men niet van een geheel nieuwe emissie 
moest spreken, die dan op het jaar 1894 zou zijn te stellen (zie 
De Philatelist, 1930, blz. 25 vv.). 

Reeds in 1891 is men n.1. proeven gaan nemen met andere 
kleurstoffen. Men heeft o. m. nagegaan, of de kleur van een 
zegel in de lagere waarden door vervalschers zou kunnen worden 
omgezet in die eener hoogere waarde. In 1893 kwamen daar nog 
proeven bij met papiersoorten, welke het uitwisschen van af-
stempelingcn onmogelijk moesten maken. Hoeveel er op typo
grafisch gebied is gezocht, vooral in 1894, daarvan getuigen de 
statige reeksen proefvellen die men thans kan bewonderen. 

En zoo de rafechte verzamelaar, wien het te doen is om het 
uitgegeven ze^el zooals dat door de handen van het publiek is 
gegaan en door zijn speurz'n is bewaard gebleven, mocht meenen 
dat er toch iets ontbreekt bii al die proeven, dan is er de ee-
specialiseerde verzameling Waller om hem tevreden te stellen. Wij 
herinneren slechts aan de fameuze rariteit, het 5 c. zegel in de 
oranjekleur van de waarde 3 c. 

Zeldzamer nog dan dit zegel is een veldeel. Erkende niet een 
specialist in 1930, dat hem geen groote veldeelen bekend waren ? 
Welnu, de verzameling van het Postmuseum telt er verscheidene, 
die thans tentoongesteld zijn. 

De huidige tentoonstelling zal eind Juli een wijziging ondergaan-

NED.-INDIE. 
Luchtpost-jubileumzegels. 
Over de reeds in het vorig nummer aangekondigde zegels, die 

verschijnen zullen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
geregelde luchtdiensten in Indië, ontvingen wij nog het volgende 
nadere nieuws. Er zullen twee waarden verschijnen, van 1234 en 
15 cent; voor beide zal een toeslag van 5 cent worden geheven 
ten bate van het Luchtvaartfonds. Op de zegels is het voorste 
gedeelte van een vliegtuig afgebeeld. 

De zegels zullen worden verkocht van 15 tot 31 October 1938 
dus slechts twee weken ! 

De Centrale-Missie-zegels. 

Over de gebruikelijke weldadigheidszegels voor dit jaar, ten bat 
van het Centraal Missiebureau, valt nog het volgende aanvullend 
nieuws te melden. De op 1 December verschijnende serie bestaa 
uit vijf waarden, 2 -|- 1 c , 334 -f- I K c , 734 + 2% c , 10 
23^ c. en 20 -f- 5 c. De afbeeldingen brengen het werk van d 
Missie tot uiting; elke waarde heeft een andere teekening. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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SURINAME. 
Emancipatie-herdenkingszegels. 
Ter herdenking van den 75en verjaardag van de vrijverklaring 

der slaven in Suriname zullen van 1 Juni tot en met 31 December 
a.s. in Suriname speciale postzegels, kortweg genoemd Emancipatie
herdenkingspostzegels 1938, worden uitgegeven, welke gedurende 
dien termijn eveneens in Nederland verkrijgbaar zullen worden 
gesteld aan de postkantoren, waar philatelistenloketten gevestigd 
zijn. 

De zegels, die voor het gebruik gelijk gesteld zijn met de gewone 
urinaamsche frankeerzegels, worden uitgegeven in vier waarden, 
erwijl daarvoor de volgende typen, kleuren en verkoopsprijzen 
astgesceld zijn: 

2y2 + 2% cent groen, 
3 - f 2 cent paarszwart, 
5 -f- 3 cent bruin, 
7K + 5 cent blauw. 

De lYi cent vertoont een vogel (de phoenix ?) met een gebroken 
eten en de inscripties: 1863-1938 Emancipatie. 
De 3, 5 en 734 cent toonen een meisjeskopje en de inscriptie: 

oor het Surinaamsche meisje Uit de Inschriften en afbeeldingen 
lijkt dus in het geheel niet, dat de 2^4 cent en de overige waarden 
net elkaar één serie vormen 

De extra-baten, die met den verkoop van deze zegels verkregen 
orden, komen ten voordeele van het in Suriname opgerichte 
mancipatie-Herdenkings-Comité, dat die gelden in het belang van 
et Surinaamsche meisje zal aanwenden. 
De door den heer H. Paulides te Amsterdam in overleg met 

r. J. F. E. Einaar, gemachtigde van voornoemd comité, ontworpen 
egels zijn door de firma Enschedé te Haarlem in rotogravure uit-
evoerd. Het formaat is 21 bij 28 mm. 

Op 1 Juni zijn de zegels verschenen, in de kleuren: 2% cent 
roen, 3 cent zwart, 5 cent bruin, 7^4 cent donkerblauw. Vellen 
an 100, papier zonder watermerk, tanding 12 Ĵ  : 12 (kamtanding), 
's de Nederlandsche zomerzegels Op de zijranden telnummers 

10 en 10-1, boven- en onderrand zijn blanco. Alleen is, naar 
e heer Van Dongen meldt, bij de 2% cent op den bovenrand 
oven zegel 2 een liggende A met een streepje eronder te vinden, 
eteekenis onbekend. 

De toeslag blijkt volgens een krantenbericht bestemd te zijn 
lor de oprichting van een huishoud- en industrieschool voor 
eisjes te Paramaribo. 
Verzamelaars, die gestempelde exemplaren wenschen, al dan 

iet op enveloppe, kunnen deze verkrijgen bij den penningmeester 
n het Emancipatie Herdenkingscomité „Suriname", 2e Helmers-

raat 102, Amsterdam. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POST2EGELKUNDE VAN JUNI 1898). 

Nederland. 
In de eerste plaats begin ik er op te wijzen, dat op 4 November 
er een paar van de lagere waarden uitgegeven werden op schijn-
lar horizontaal g e r i b d (?) papier. Dit papier is zeer dun, 
liver wit en allesbehalve sterk. Als men niet op bureaucratische 
ijze te werk gaat, scheurt men wel in tweeën de zegels, maar 
et de perforatie ! Langzamerhand verschenen de andere waarden 
t 25 c. op ditzeUde papier. 
Het vroeger geelwitte papier werd door zuiver wit vervangen 

en is in deze nuance zóó dun (niet geiibd) geworden, dat de kleur 
die er op zit dikker is dan het papier. 

Omtrent dat g e r i b d merk ik hier op dat, hoewel de ribben 
zeer gelijkmatig zijn en gelijken op die in het papier van vroegere 
uitgiften aangetroffen, het schijnt dat de g o m die ribben toont, 
niet het papier. 

Suriname. 
De mail brengt mij een brief van een onzer getrouwen betref

fende hetgeen wij in April omtrent den zoogenaamden foutdruk 
van het noodzegel van 2 34 cent 1892 opnamen. — „In het April-
nummer vraagt U inlichtingen, betreffende een foutdruk 1K cent. 
Dit zegel heeft nooit bestaan. Het geval is als volgt: De twee 
eerste gedrukte vellen zegels waren eenigszins beschadigd aan den 
linkerbovenhoek; het zegel had daar, juist ter plaatse waar de 2 
van 2% moest zijn, een groote vlek. Of daaronder eene „ 1 " stond, 
kon ik niet uitmaken. Het zegel, dat ik gezien heb en hetzelfde 
moet zijn door „W. S."bedoeld, was samenhangend met een ander 
gewoon exemplaar." 

Klondyke. 
Het stukje grond, waarheen de gouddorstende menschenmassa's 

nu heentrekken, zal voor de verzamelaars geëxploiteerd worden 
door de „Alaska Pacific Express Company". Verscheidene Ameri-
kaansche en Engelsche bladen bevatten nu een brief van den 
Directeur dezer Maatschappij. Hij stelt zooveel schoons in uitzicht, 
dat dit goudland ons zeker wel gouden zegelstellen zal brengen, 
waarvoor wij echter onze lieve vrienden vooraf waarschuwen, 
daar wij vreezen dat het klatergouden zegels zullen zijn ! 

Internationale Tentoonstelling van Postzegels, Briefkaarten, Cou
verten, Kruisbanden, enz., gehouden te Utrecht van 25-31 Mei 
1898, in „Tivoli". 
(Enkele regels uit het verslag volgen hieronder. — B.). 
De z a a l . . . . uitstekend geschikt voor eene expositie en juist 

groot genoeg om de ruim 800 Meter lange inzendingen te kunnen 
bevatten. In ' t midden eene versiering van planten, waaronder op 
eenige trapeziumvormige vakken eene fraaie collectie, voorts een 
twaalftal 8 i 11 Meter lange dubbele lessenaars, en een platform 
met inzendingen, allen met rood bekleed Grootsch was de aan
blik ! Fraai waren de inzendingen ! 

G. F. Leliman, Heerde. — Nederland ongebruikt. — Bijna alles 
wordt daarin gevonden. Ontbreken de blokstukken 10 en 15 cent 
1864 — daarentegen vinden we extra fraaie blokstukken van 1852. 
Onder Varia, 1891, vinden we een 3 c. oranje, aan beide zijden 
bedrukt. 

Slechts een kleine inzending — 3 bladen — volgt hierna. Wel 
klein, maar rein ! en het resultaat van geduld, kennis, enz. De 
inzending bestaat uit niets anders dan chemische vervalschingen 
van de Nederlandsche Koninginnezegels. te weten: de 5 cent in 
de kleur van het 12K c zegel, de 1234 c. in alle kleuren, behalve 
in die, welke zij werkelijk moet hebben; de 15 cent in rood, bruin, 
zwart, enz. enz. 

Als slot mogen we 8 inzendingen van postzegelwerk melden. Het 
baarde volop bewondering, dat er personen waren, die zooveel 
geduld hadden om hetzij tafelbladen, imitatie Delftsche vazen, 
borden, enz., door samenvoeging van postzegelstukjes te ver
vaardigen. De kunstzin van de ontwerpers werd door het Bestuur 
met 2 prijzen gewaardeerd. 
\ 1 B. 
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BUITENLAND. 
ZWITSERLAND. 
Van de geïllustreerde kaarten van de uitgifte 1937 schijnen nu 

alle nummers bekend te zijn. Alle kaarten hebben de waardecijfers 
wit, gekleurde schaduwen werpend op een effen, gekleurden achter
grond. 

Van de 10 rappen violet op gekleurd papier bestaan de volgende 
afbeeldingen: 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGBN. 
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Adelboden - Autoverkehr im Winter. Aeschi ob Spiez. Amriswil. 
Arosa. Ascona - Lago Maggiore. Averstal (Graubünden). Baden, 
die Bäderstadt bei Zürich. Basel. Basel - Zoologischer Garten. Bad, 
Bagaz - Dorfbad. Beatenberg. Bergbahn Lauterbrunnen - Murren. 
Bern in Blumen 1937. Bern - Postmuseum (hiervan bestaan 2 ver
schillende afbeeldingen ? Wie van de lezers kan ons hierover in
lichten ?). Binntal CWallis). Brienz - Rothorn-Bahn. Crans sur 
Sierre. Einsiedeln - Inneres der Kirche. Erlach am Bielersee. Fluela. 
Gotthard- Grand-St.-Bernard. Grimsel. Interlaken - Kursaal, 
Blumenuhr. La Chaux-de-Fonds - Champ de jonquilles. Langen-
thal - Theater. Lenzerheide am Heidsee (Graubünden). Locarno -
Muralto, Quai Ginsmotta. Lukmanier. Luzern - Lucerne. Maloja. 
Montana-Vermala (Valais). Neuchatel - Chateau. Oberengadin. 
Ofenpass. Orselina - Madonna der Sasso. Rheinfelden - Solbad. 
Richterswill. Ringenberg am Brienzersee. Ronco s/A. Lago Mag
giore. Schwellbrunn (Appenzell) Luftkurort. Schynige Platte - Bahn 
bei Interlaken. Sierre, Lac de Geronde - Plage. Solothurn. Stanzer-
horn bei Luzern. Val d'Anniviers (Valais). Val d'Hèrens (Valais). 
Vierwaldtsättersee. Wädenswil. Winterthur - Unfallgebaude. Win-
terthur - Schlossmuseum Hegi. Zürich - Zunfthaus zur Meise. 

Bovendien van het autopostkantoor en de autotelefoonkantoren 
elk 3 kaarten (beide series van 3 verschillen onderling slechts door 
het gebruik van de landstalen). 

Getand verschenen 26 van de opgesomde kaarten, bovendien de 
kaarten met tekst en voorstelling: Weggis en Bagaz - Dorf bad. De 
beide laatste zijn ongetand niet bekend. 

De reeks van de 20 rappen rood, eveneens op gekleurd papier, 
ziet er als volgt uit: 

Adelboden - Autoverkehr im Winter. Aeschi ob Spiez. Arosa. 
Averstal (Graubünden). Arosa. Baden, die Bäderstadt bei Zürich. 
Basel. Basel - Zoologischer Garten. Beatenberg. Bern in Blumen 
1937. Bern - Postmuscum. Binntal (Wallis). Crans sur Sierre. Ein
siedeln, Inneres der Kirche. Flüela. Grand-St.-Bernard. Grimsel. 
Lausanne - La Cathédrale et le Jura. Leysin - Alpes Vaudoises. 
Luhmanier. Luzern Lucerne (2 verschillende afbeeldingen). Maloja. 
Oberengadin. Ofenpars. Ronco s/A. - Lago Maggiore. Sierre (Va
lais). Sills in Engadin. Val d'Anniviers (Valais). Val d'Hèrens 
(Valais). Weggis. Winterthur - Unfallgebaude. 

DE ENVELOPPEN VOOR AANGETEEKENDE BRIEVEN 
VAN 4H PENCE VAN ENGELAND. 

Voor het verschijnen van den „Welt-Ganzsachen-Katalog 1938" 
is meerdere malen gevraagd, hoeveel verschillende soorten van de 
enveloppe voor aangeteekende brieven van 4K p., wijnrood, met 
koning George V van Engeland, er wel bestaan. Die vraag werd 
natuurlijk gaarne beantwoord, maar daar de W.G.K. hierop nog 
geen voldoend antwoord geeft, is het misschien wenschelijk eens 
te melden, welke verschillende couverten hiervan tot nu toe zijn 
uitgekomen met een opgaaf van controleletters en stempelnummers, 
voor zoover die ons bekend zijn of in Ascher's G.G.K. zijn te 
vinden. De controleletters vormen waarschijnlijk geen doorloopende 
reeks; zij zijn gedrukt onder de sluitklep; de eerste letter geeft de 
maand van drukken aan (A: Januari, M: December; I is niet ge
nomen); de tweede letter het jaar (Q: 1922, V: 1927). 

De stempelnummers staan op de rechter-onderzijde van de hals, 
maar zijn heel dikwijls onleesbaar; ook hierin zijn dikwijls hiaten. 

De eerste enveloppe dezer waarde verscheen in Mei 1922; sinds 
dien zijn zoowel op de voor- als op de achterzijde wijzigingen 
aangebracht, die uit de onderstaande catalogiseering naar voren 
komen. 

5. 1922. Waardestempel op de ronde sluitklep; links hokje 
voor aan teekenstrookje; onder de klep controleletters. 

1. (42). 4)4 pence wijnrood. 
a. Formaat F. (AQ—DR). (St. nr. 1—7). 
b. Formaat G. (EQ—ARV fSt. nr. 1—4). 
c. Formaat H. (FQ—NQ)- (St. nr. 4—5). 
d. Formaat K. (FQ—JQJ. (St. nr. 2—4). 

Op 28 Mei 1922 werd het porto voor brieven in het binnenland 
van 2 tot 1% pence teruggebracht. Daarom werd de prijs voor de 
enveloppen voor aangeteekende brieven ook verlaagd van 5 tot 
4}^ pence. Oogenschijnlijk is hier een tegenspraak met de oudst 
bekende controleletters dezer uitgifte; deze letters zijn AQ, het
geen dus overeenkomt met Januari 1922, het tijdstip waarop zij 
gedrukt zijn; zeer waarschijnlijk echter is de waardestempel er 

later op gedrukt (Apiil 1922). Er bestaan ook enveloppen van 
5 pence (nr. 38) met AQ. 

7. 1923. Als nr. 1; in hokje voor aanteekenstrookje staat de 
letter van het formaat. 

2. (43). a. Formaat F. (GR—MU). (St. nr. 6—27). 
b. Formaat G. (GR—BV). (St. nr. 6—27). 
c. Formaat H. (KR—FV). (St. nr. 8—27, 29 ?). 
d. Formaat K. (BS—MU). (St. nr. 11—20). 

8. 1927. Als nr. 2, echter zonder controleletters onder de klep. 
3. (43). a. Formaat F. (St. nr. 28—37). 

b. Formaat G. (St. nr. 27—61). 
c. Formaat H . (St. nr. 31—61). 
d. Formaat H2. (St. nr. 32?, 36—61). 
e. Formaat K. (St. nr. 35—59). 

1930. Als nr. 3; op de voorzijde ontbreekt T H E ADDRESS enz. 
op de achterzijde nog Foreign and Colonial. 

4. (44). a. Formaat F. (St. nr. 36—63). 

9. 1933. Als nr. 4; zonder T H E ADDRESS enz.; op de achter 
zijde in plaats van Foreign and Colonial nu Imperial and Foreign 

5. (45). a. Formaat F. 
X. Binnenzijde wit. (St. nr. 62—90). 
y. Binnenzijde blauw. (St. nr. 80, 82, 87, 88). (12.'34) 

9. 1933. Als nr. 5; dus m.et Imperial and Foreign; T H E ADD 
RESS enz. op de voorzijde. 

6. (45). a. Formaat G (St. nr. 60—76). 
b. Formaat H. (St nr. 63—92). 
c. Formaat H2. (St. nr. 59—88). 
d. Formaat K. (St. nr. 64—88). 

5. 1935. Als nr. 6; in het hokje voor het aanteekenstrookje staa 
„Space on back for address of Sender"; op de achterzijde link 
boven: „Name and Address of Sender", nog met Imperial an 
Foreign. 

7. (45). a. Formaat G. (St. nr. 76—88). 

2. 1937. Als nr 7; op de achterzijde staat niet meer „Imperi; 
and Foreign", maar „to a place abroad"; formaat F weer m< 
THE ADDRESS enz. 

8. (46). a. Formaat F. 
X. Binnenzijde wit. (St. nr. 91—104). 
y. Binnenzijde blauw. (St. nr. 91). 

b. Formaat G. (St. nr. 92—106). 
c. Formaat H. (St nr. 94—98). 
d. Formaat H2. (St. nr. 94—98). H 
e. Formaat K. (St. nr. 94—106). H 

De enveloppen met blauwe binnenzijde (5a y en 8a y) z i H 
zonder linnen; hec is een proefneming geweest of men dezelf^B 
goede resultaten kon verkrijgen door de aanmaakkosten te v c H 
minderen door het weglaten van het linnen; dit is blijkbaar n i H 
het geval geweest, mer. is opnieuw tot het linnen te ruggekeerH 
Zij zijn zeer zeldzaam en ontbreken in de meeste 'verzamel inge^ | 

Edam, W. P. COSTERUS PZ. fl 
Reedhara, B. F. HOUNSELL D A M M E R H 

NEDERLAND. 
Bij-P.T.T.-kantoor op de tentoonstelling „De Weg 1938". 
In het tentoonstellingsgebouw Houtrust te 's-Gravenhage 

van 18 Juni tot 3 Juli a.s. gedurende de tentoonstelling „De \( 
1938" een tijdelijk bijpost-. -telegraaf- en -telefoonkantoor 
vestigd zijn, op werkdagen geopend van 10-22 uur, op Zondaj 
van 10-17 uur. 

De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van den 
druk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

J. K, RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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VERZOEK. 

Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hun 
gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over het eerste 
halfjaar 1938, vóór 27 Juni a.$. te willen inzenden aan de 
administratie. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
De openstelling van het loket voor den verkoop van post

waarden aan verzamelaars te Leiden is nader vastgesteld op den 
derden Zaterdag van elke maand var 14—16 uur. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Informatiebureau van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Op verzoek van den heer J. W. Rotteveel te Epe wordt den 
verzamelaars aangeraden geen gelden vooruit te zenden aan den 
postzegelhandelaar 

J. Mairlot, 26 rue de l'Hópital, Brussel, 
die geregeld adverteert in „Le Marché Mondial Philatélique". 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden (ingaande 1 Juli). 
796. mej. C. W. Jäger, Rooge Rijndijk 99a, Leiden. (V.). (Lid van 

Rott. Phil. Club).*) 
797. mej. J. P. Kloppert, Borneolaan 7, Hilversum. (V.). 
799. C. van den Berg, Gijsbr. van Amstelstraat 330, Hilversum. 

(V.). 
800. P. H. Moeijs, Van Welderenstraat 123, Nijmegen. (V. en L.). 
801. C. Krak, Voordam 10, Alkmaar. (V. en L.). 
803. mr. G. Sassen, Ter Apel (Gron.). (V. en L.). 
804. mej. B. A. M. Korthals Borneolaan 13, Hilversum. (V. en L.). 
805. H Robart, Waltersingel 90, Apeldoorn. (V.). 
506. C. H. de Lange, Lombardsteeg 24, Alkmaar. (V.). 

Aanmeldingen. 
r . Aarsen, Julianastraat 20, Boskoop. (V. Ned. en Kol.). 
nej. M. Koekman, Centr. Ziekenhuis, Wilhelminalaan 11, Alk

maar. (V.). 
Ir. B. K. Boom, Rozenlaan 25, Boskoop. (V.). 
■i. P. Vermeulen, Kedjahgan, Chenbon (Java). 
:h. P. A. M. Luske, Wilhelminaweg 2, Tjepoe (Java). (Oudlid). 
i.. M. Timmermans, Bajeman 12, Magelang (Java). 

H L . Chevalier, Ijsfabrieklaan, Magelang (Java). 
B j . Evertsz, Rantau Prapat (S.O.K.). 
H . G. M. Ceulemans, Wmgfoot Estate, Pangkalan (S.O.K.). 
H i e v r . M. Appelman, Kotta Tjane (Atjeh). 
« . J. J. Kraft, Padang (S.W.K.). 
■ . C. Dekker, Terandam 4, Padang (S.W.K.). 
■ r . R. F. A. Gheijselinck, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (S.O.K..). 
H i e v r . A. E. M. Stigterde Vos tot Nederveen Cappel, Buitenzorg 
■ (Java). (Oudlid). 
H e o Biesterbosch, Stationstraat 93, Apeldoorn. (V.). (Oudlid). 
H 7 . Luif, Merenstraat 47, Hoorn. (V). 

H Overgeschreven lidmaatschap. 
H ) 2 . mr. S. H. Bloemberger op: 
^B)2. mevr. wed. J. BloembergerTours, Valkenboschkade 586, 
H Den Haag. 

Is volgens de cartotheek géén lid van de Philatelistenclub 
.otterdam". Adm. 

J. K. RIETDIJK. 

Adresveranderingen. 
546. H. van Maarseveen, Gerard Doustraat 26, Utrecht. 
259 J. H. Goedkoop, p.a. Firma Jacobson van den Berg & Co., 

Rotterdam, C. 
863. ir. K. L. van Geelen, Hoofdbureau S.S., Bandoeng (Java). 
343. E. Kaufmann, Pension „Home sweet home", Händelstraat 21, 

Amsterdam, Z. 
870. R. E. P. Maier, Parklaan 41, Bussum. 
950. J. Ph. van de Water, p.a. N.V. Borneo Sumatra Handel Mij., 

Den Haag. 
611. mevr. J AmentBorel, p.a. mej. E. H. Borel, Frederik Hendrik

plein 34, Den Haag. 
588. E. J. F. Linssen, Hotel Splendid, Semarang (Java). 
607. dr. W. Weigand Regentesseweg 10, Buitenzorg (Java). 

18. jhr. F. Goldman, Bedaratjina 82, Meester Cornells (Java). 
725. J. A. Voorthuis, Javasche Bank, Amsterdam, C. 
157. ir. F. F. G. Kaulbach, Lawoestraat 11a, Malang (Java). 
267. ir. C. Polling, Kloetstraat 1, Malang (Java). 

75. J. L. M. van Tekelenburg, Ond. Bah Djambi, Pematang 
Siantar (S.O.K.). 

564 ir. J. A. Mijs, c o . B.P.M., Tjepoe (Java). 
280. G. Slotboom, co . mevr. Van Aken, Reeweg Oost 8, Dord

recht. 
320. R. Weissig, Brastagiweg 6, Medan (Sumatra). 
506. A. Bosman, Ned. Handel Mij., Bombay (BritschIndië). 

71. ir. H. van der Meijden, Soengeih Poetih, Galang (S.O.K.). 
910. J. S. G. Loncke, Prinses Beatrixplantsoen 99, Pangkalan 

Brandan (S.O.K.). 
358. L. J. J. Groeneveld, p.a. Familie Kolderie, Jelgersmastraat 31, 

Haarlem. 
605. P. Suter, Rutistrasse, Spiez (Zwitserland). 
608. J. Gruting, Kroesenstraat 10, Medan (Sumatra). 
457. drs. H. J. Manschot, p.a. dr. G. W. Manschot, Weurden 11, 

Winterswijk. 
67. G. Lebbink, Wasstraat 23, Leiden. 

702. C. Mulder, p.a. N.V. Borneo Sumatra Mij., Den Haag. 
584. Joh. Anema, Menaldum (Friesland). 
208. A. van der Plaats, Staringstraat 4, Tilburg. 
556. ir. J. H. Beltman, Keizerstraat 16, Deventer. 
691. K. W. Coppoolse, Groen van Prinsterenweg 21, De Bilt. 

Bedankt. 
26. J. H. Geerlings. 

650. P. M. Verstelle. 

Afgevoerd (wegens wanbetaling). 
780. A. G. J. Athmer 

6. C J. H. Rootlieb. 

Overleden. 
57. Eelco M. Vis. 

661. ir. F. J. K. Addicks. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Het gironummer van den direpteur der afdeeling verkoop is 329200. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Kort verslag der vergadering van 19 Mei 1938. De 

voorzitter opent de vergadering en houdt dan een inleiding, waar
in hij allereerst het hoofdartikel in „De Philateljst" van deze 
maand met instemming bespreekt. De voorzitter leest een uit
treksel daarvan voor en herinnert aan een door hem gehouden 
causerie „Uit de oude doos", waarin de beschouwingen ten deele 
parallel liepen met de inzichten van den heer Korteweg. De voor
zitter heeft de ervaring, dat er in den laatsten tijd meer belang
stelling is voor de nieuwere zegels dan voor de klassieke en dat 
aan de vraag van onberispelijke kwaliteit der klassieke zegels veel
al niet meer kan worden voldaan. Men zal zich met mindere 
kwaliteit dienen tevreden te stellen of anders zou het gevolg zijn, 
dat die oude zegels op den achtergrond geraken tot schade der 
echte philatelic. Vervolgens brengt de voorzitter onder de aan
dacht een lezenswaardig artikel in het Maandblad over luchtpost
stukkenverzamelen en ten slotte een artikel van den heer Witt
kämper over Hannover. Na lezing en goedkeuring der notulen 
laat de heer Van Essen zijn collectie Finland bezichtigen en knoopt 

ZICHTZENDINGEN. 
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daaraan eenige leerzame beschouwingen over kenmerken van echt
heid van deze zegels vast. De voorzitter dankt den heer Van Essen 
voor het toonen van deze bijzondere collectie met de vele zeld
zame prima tandingen. Na de gebruikelijke Terloting volgt een 
levendige discussie over het artikel in ,,De Philatelist" en de be-
schouwmgen van den voorzitter, waarbij de heer Hochheimer en 
de heer Wolff de Beer de zaak resp. van het geldswaarde-standpunt 
en historisch beschouwen. Met dank voor de opkomst sluit de 
voorzitter de vergadermg. " W. F. G. H. 

West-Friesland. Onze maand-bijeenkomst in Mei werd bijge
woond door den voorzitter der Ned. Ver., den heer Van Essen, 
die met belangstelling kennis nam van het wel en wee der af-
deeling. Te meer vindt zoo'n bezoek waardeering, omdat de voor
zitter dit geheel als privé-reis beschouwt. Na afloop circuleerde de 
prachtverzameling „Amerika" van den heer Van Essen, die zeer 
bewonderd werd. Hiervoor gaarne een woord van dank. L. 

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

Verslag >i-r vergadering van 31 Mei 1938. 

Aanwezig zijn 64 leden en intioJ'jcé's. als de vice-voorzitter, de 
heer dr. Gommers, de vergadering opent. In zijn openingswoord 
wijst hij erop, dat deze vergadering, als bew.;_ van dankbaarheid 
••oor de Tilburgse leden, die geregeld de opoffering zich getroosten 
de vergaderingen in Breda bij te wonen, te Tilburg plaats heeft 
en tevens als propaganda onzer vereniging bedoeld is. Hij her
denkt het overlijden van een onzer Tilburgse leden, den heer 
Wittgen, wiens nagedachtenis wordt geëerd door opstaan der aan
wezigen, en deelt mede, dat de heer Cramerus zeer tot zijn leed
wezen door zakelijke omstandigheden verhinderd was deze verga
dering voor te zitten. De notulen van de April-vergadering wor
den goedgekeurd en de 3 candidaat-leden met algemene stemmen 
als lid aangenomen. Ingekomen is een schrijven van den heer Van 
der Geld te Batavia, die Sseries Jamboree Ned.-Indië, 2 series 
Leger des Heils en 2 series „Asib" voor de jeugdclub schenkt, 
welke zegels dankbaar worden aanvaard. Van de Bond is een 
circulaire mgekomen betreffende het schrijven van „Philatelica". 
De secretaris licht, naar aanleiding hiervan, toe, dat „Philatelica" 
in het verslag van haar vergadering van 27 April een onjuiste 
voorstelling van zaken geeft. Het schrijven, dat wij tot „Phila
telica" richtten, wordt — ter overtuiging van de aanwezigen — 
voorgelezen. Medegedeeld wordt, dat niet zal worden ingegaan 
op het artikel over onze tentoonstelling in het Mei-nummer van 
het Maandblad geschreven door den heer Adama, daar de inhoud 
bezijden de waarheid is. De heer VanWest merkt op, dat het Juist 
daarom beter ware er wel op in te gaan. Nadat de heer Wiggers 
hieromtrent nog enige uitleg heeft gegeven en medegedeeld heeft, 
dat het bestuur van mening is, dat het beter is de zaak te laten 
rusten, wordt aldus besloten. Daarna hield de heer dr. Gommers 
een causerie over de zegels van Liechtenstein, waarna even werd 
gepauzeerd, om de leden in de gejegenheid te stellen te ruilen. 
Na de pauze volgde een lezing van den heer J. M. van den Berg 
over „enige interessante postzegels van de laatste tijd" en een van 
den heer Wiggers over „de culturele betekenis van de postzegel". 
De drie causeurs mochten een welverdiend applaus oogsten. Bij 
de rondvraag breekt de heer Boks (Antwerpen) een lans voor de 
verenigingen en de bonden. De verzamelaars moeten zich ver
enigen, en wat Nederland betreft geeft hij de raad lid van „Breda" 
te worden. De heer Van Gulick, die pas 2 maanden lid is, maakt 
aanmerking op de aantekeningen, die inzenders, voornamelijk de 
heer Kaas, in hun boekjes plaatsen. De heer Wiggers deelt hem 
mede, dat hierover vroeger ook reeds klachten zijn ingekomen, en 
het secretariaat genoemden heer al reeds heeft aangeschreven met 
verzoek zijn aantekening achterwege te laten. De heer Kaas is 
hierop echter niet ingegaan, hoewel hij de redactie veel minder 
scherp heeft gesteld. De heer Mutsaerts brengt namens de Til
burgse leden het bestuur dank hen in de gelegenheid te hebben 
gesteld, persoonlijk kennis te maken met de vereniging en haar 
leden en hoopt, dat zich dit nog eens zal herhalen. Daarna volgt 
de verloting, waarvoor de heer Francq o.a. een Congo-blok be
schikbaar stelde, waarvoor de voorzitter hem dank zegt. De voor
zitter sluit daarna de vergadering. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden, 
154. (-). H. van Lieshout, Hurksestraat 26, Helmond. 
239. (S.E.NK.). E. Wol, A 91 I, Didam. 
243. (S.E.Z.). M. G. R. Urlings, Pastoor Vonckenstraat 26, Ge

leen (L.). 

Candidaat-leden. 
F. P. J. van Brussel, arts. Rijksstraatweg 10, Numansdorp. (Eigen 

aangifte). 
O. P. N. Clinge Doorenbos, tandarts. Rijksstraatweg 13, Numans

dorp. (Eigen aangifte). 
Overleden. 

82. P. W. Wittgen, Tilburg. 

Adreswijzigingen. 
110. W. J. A. Bilsen, thans Houtenlaan 8, Amersfoort. 
369. H. J. Knijp jr., thans Heemraadssingel 112, Rotterdam, C. 

58. A. Luijk, thans Overakkerstraat 40 d, Ginneken. 

Vergaderingen, 
Ledenvergadering op Maandag 27 Juni 1938, des avonds te 8 | 

uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 23 Juni 1938, des avonds tel 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 14 Julil 

1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 Juli 1938, des morgens te 11 u u r | 

in café „De Beurs van Breda", Breda. 

Vereen, van Postzfgelverz. „Hollandia", te AmsterdamJ 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Koningli....'«—7 192 hs.. Arasterdam, Z | 

Verslag der vergadering van 31 Mei 1938. 
Aanwezig 62 leden. De voorzitter opent te 8K uur de vergaJ 

dering en heet in het bijzonder welkom den heer Van der Zeel 
die na 21 jaar zich weder als lid heeft opgegeven. De notulen vaif 
de vorige vergadering worden goedgekeurd. Vervolgens komt teJ 
sprake het schrijven van den heer Zilver, waarbij hij bedankt all 
lid. De voorzitter deelt hierop mede, dat h?'' geheele bestuur di l 
bedanken ten zeerste betreurde, maar dat het nj deze kwestie niel 
anders mocht handelen. Wij kunnen buiten den hi,.' 4 niet adresj 
seeren en zeker geen adhaesie betuigen aan een adres, a..i :^ 
succes kan hebben. Het verzoek van den heer Zilver is allerminsl 
nonchalant behandeld, doch is op de bestuursvergadering uitvoeril 
behandeld en toegelicht door den eere-voorzitter. Onder luid ap 
plaus van de vergadering verklaart de heer Traanberg zich bereid 
tezamen met de beeren Bakker en Streep, met den heer Zilver eerf 
te gaan praten; hierbij zullen zij den heer Zilver verzoeken op alga 
meen verlangen zijn besluit te herroepen. De 5 candidaten wordef 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Winnaars van del 
landenwedstrijd Malta zijn de beeren Van der Meij en PouliJ 
volgende landenwedstrijd: IJsland. Na veiling van 24 kavels vol l 
de algemeene verloting Winnaars zijn de nos. 156, 358, 37, 3l 
287 43 337 97 149 145 93 194 298 152 113 280 3 f 
131 151 80 102 82 66 312 en 60. Daar de meeste ledj 
liever op een anderen dag dan Zaterdag vergaderen, zal het vo 
gend seizoen hieraan worden voldaan. De Juni-vergadering blijj 
nog op een Zaterdag, n.1. 25 Juni a.s. Niets meer aan de orJ 
zijnde, sluit de voorzitter te ruim 10 uur de vergadering. R. F 

Aangenomen als lid. 
S. J. van den Berge, Corn. Krusemanstraat 28hs, Amsterdam, 
J. Verrijn Stuart, The Bund 1, P.O. Box 266, Shanghai (Chinl 
H. L. van Perlstein, Singel 532, Amsterdam, C. (Voorgesteld de 

mr. W. S. W. de Beer). 
F. O. Günther, Schubertstraat 10, Amsterdam, Z. (Voorgest^ 

dor K. H. Boeg). 
W. S. van der Zee, Valeriusstraat 39b, Amsterdam, Z. (Eigen a^ 

gifte). 
Bedankt als lid. 

T. de Jong jr., Marathonweg, Amsterdam. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Adresveranderingen. 
R.. Barrink, Nieuwe Huis flat 93, Amsterdam, Z. 
B. van Norden, Jan Tabaklaan 10, Bussum. 
M. J. van Zeeland, Solostraat 17 1, Amsterdam, O. 
Th. A. Eller, Seringstraat 21, Huizen (N.-H.). 

Nummeropgave. 
205. mej. H. G. D. Sanders, Wagenweg 224, Haarlem. 
261. dr. G. W. W. Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 Juni 1938, des avonds te 

914 uur, in Café De Boer, Leidsche Plein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 Juni 1938, des avonds te 8 

uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Arasterdam. 
Mededeeling. 

In de ledenvergadering van 25 Juni a.s. zal een landenwedstrijd 
van IJsland worden gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 31 Mei 1938. 
Aanwezig 36 leden; met kennisgeving afwezig de heeren Deenili 

en Van der Horst, de laatste wegens ziekte. De voorzitter deelt 
mede, dat de heer Noordhoff zijn functie als bestuurslid heeft 
gemeend te moeten neerleggen. De voorzitter heeft reeds vroeger 
gezegd, dat de functie van sectiehoofd een zeer lastige is en veel 
plooibaarheid vereischt; het besluit van den heer Noordhoff is 
niet vreemd aan persoonlijke teleurstellingen; hij wenscht den 
heer Noordhoff dank te zeggen voor hetgeen deze in zijn 2-jarige 
bestuursperiode, ook tijdens zijn ziekte, voor de U.Ph.V. heeft 
»edaan. Naar aanleiding van twee ingekomen circulaires van den 
Bond, die betreffende den stap van „Philatelica" en die een even-
:ueele Bondsreorganisatie behandelende, optspint zich een uit-
;ebreide discussie. De U.Ph.V. vaardigt naar de vóórvergadering 
fiti den Bond af de heeren dr. Van Gittert, Reintjes en Burgers-
lijk; reserve de heer Kaub. 

Voor den landenwedstrijd zijn dit keer geen inzendingen binnen-
;ekomen. De veiling verloopt zeer geanimeerd; er zijn vele kavels, 
?^aaronder 22 van wijlen den heer Raatgever. J. H . N . 

Mededeeling. 
De heer De Bruijn heeft zich belast met de organisatie van de 

xeursie naar Breda. Deze zal in principe geschieden op Zondag 
8 Augustus; bij een voldoend aantal deelnemers ook op Zater-
ag 27 Augustus. De kosten van de reis per autobus heen en 
;rug bedragen ƒ 1,75 per persoon; alles inbegrepen bij een aantal 
eelnemers van 30. Het programma, dat de heer De Bruijn zich 
oorstelt, is als volgt: vertrek ± 9 uur uit Utrecht over Gorin-
hem naar Breda, aankomst aldaar ± 11,30 uur; lunch, daarna 
ezichtiging der tentoonstelling; ± 16.30 uur vertrek uit Breda 
ver Den Bosch, aldaar diner; verder over Nijmegen en Arnhem, 
.osten van lunch en diner extra. Bericht van deelneming vóór 
Augustus met opgave van aantal introducé's en welken dag bij In heer F. de Bruijn, Weerdsingel W.Z. 54, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
. Heidenreich wordt Sweelinckstraat 21 bis, Utrecht. 
J. F Corver wordt Everard Meijsterlaan 75, Utrecht. 
. H. G. van Tinleren wordt Haydnlaan 2, Bilthoven. 
A. A. van Leent wordt Soenarioweg 6, Semarang. 

, L. H . Cassutto wordt van 1 Juni tot 1 October 1938 Danckert-
straat 33, Den Haag; daarna weer oud adres. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 Juni 1938, in Restaurant 
jrtenbach^ Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Juni 1938, in Hotel des Pavs-
is, Janskerkhof, te 8}^ uur (van 7'A—8K uur ruilen). 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ver-
;zing van afgevaardigden voor de a.s. Bondsvergadering. 5. Lan-
nwedstrijd: Transvaal, Natal, Oranje-Vrijstaat, Unie van Zuid-
"rika. 6. Rondvraag. 7. Veiling, o. a. een groot aantal brieven 
I J. K. RIETDIJK. — 

uit de collectie van wijleu den heer Raatgever, w. o. verschillende 
•interessante. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 25 Juni en 9 Juli 1938, telkens van 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., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 25 Mei 1938. 
De voorzitter, die de vergadering met een woord van welkom 

opent aan de talrijk opgekomen leden, deelt tevens mede, dat hij 
zich voorstelt heden avond een lezing te houden over Letland, 
in verband waarmede hij voorstelt huishoudelijke bezigheden als 
het lezen der notulen, enz. ditmaal achterwege te laten, hetgeen 
met applaus wordt goedgekeurd. Alleen wordt dan gestemd over 
de voorgehangen candidaten, die met algèmeene stemmen worden 
toegelaten als lid. 

In de daarop volgende lezing schetst onze voorzitter allereerst 
de ontwikkeling der drie Baltische republieken, om vervolgens 
over te gaan tot het invoeren der postzegels in Letland, wat met 
eigenaardige bezwaren gepaard ging, waarvan wel als de voor
naamste oorzaak mag worden genoemd de schaarschte aan papier, 
wat thans voor de verzamelaars van dat land een welkom object 
vormt, omdat men een nog niet geteld getal verscheidenheden 
vinden kan, dat den speciaal-verzamelaar van dergelijke dingen 
kan doen watertanden. Ook andere uitgiften passeeren de revue 
en laten den indruk na, dat inderdaad hetverzamelen van zegels 
van Letland de moeite loont en een studie op zichzelf is van aller
lei soorten en fouten ! Een dankbaar applaus beloont den spreker. 

Medegedeeld wordt nog, dat het bestuur erop uit is geweest 
een andere zaal te zoeken, daar deze te klein wordt, en dat men 
méént daarin te zijn geslaagd, zoodat wij de volgende vergadering 
in een andere zaal zullen houden als proef of deze ons bevalt, 
zoodat de leden een vrije keuze zullen Lehouden. 

De verloting heeft het gewone succes. A. S. jr. 
Nieuwe leden. 

H . Vitters, Koningsplein 3, Den Haag. 
B. R. Polak, Azaleastraat 53, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
A. W. Brummer, Sonderdanckstraat 1, Den Haag. 
J. M. van Nie-van Nie, Ruijchrocklaan 135, Den Haag. , 
L. P. Bot, Olijfstraat 38, Den Haag. 
E. R. Loeb, Gentschestraat 78, Scheveningen. 
J. W. de la Rondelle, Meerhuizenplein 3 I, Amsterdam, Z. 

Afgevoerd. 
L. Hakker, Spaarnestraat 138, Amersfoort. 

Adresveranderingen. 
L. van Os wordt Van TuijU van Serooskerkenweg 100, Amster

dam, Z. 
mr. L. Eikendal wordt Mechelschestraat 22, Scheveningen. 
A. N. C. F. Keijzer wordt Buijs Ballotstraat 31, Den Haag. 
Th. A. W. Bolman wordt Voorstraat 11, Nieuw-Beijerland. 
W. H. M. Rose wordt Loosduinschekade 89, Den Haag. 
J. C. Bloijs van Treslong Prins wordt Sadéestraat 22a, Den Haag 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Juni 1938, des avonds te 8K uur. 

in café MONOPOLE, VEENESTRAAT, Den Haag. 
Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Bal

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

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1938. 

Aanwezig 97 leden. De voorziter, de heer C. J. Reijerse, opent 
met een speciaal woord van welkom aan den heer Nicolai, uit 
Utrecht. Zegels voor de verloting zijn geschonken door de heeren 
Vcrhoeff, Melsert, Conrads, Sans, Haussen, Van der Houven en 
Reijerse, tijdschriften voor de bibliotheek door de heeren Duin
dam en Melsert. 

Van den heer directeur-generaal der P.T.T. is als antwoord op 
ons verzoek inzake afstempeling en frankeering van prentbrief-
kaarten de mededeeling ontvangen, dat bij verschillende buiten-
landsche postadministratien inlichtingen worden ingewonnen. 

"Van den heer Boesman kregen wij een dankbetuiging voor onze 
fel'citatie met zijn succes in Frankrijk. De heer Kirchner wijst 
erop, dat het heden 15 jaar geledenis, dat de heer Reijerse als 
voorziter voor het eerst presideerde, hij dankt hem voor het vele 
werk, dat hij leidde, in verband met onze ontwikkeling van toen, 
± 280 leden, tot heden 1000. Als herinnering biedt hij hem een 
souvenir aan en wenscht hem nog vele jaren als zoodanig toe. 
Ondergeteekende sluit zich hierbij aan met enkele woorden, die 
wijzen op sympathieke samenwerking. De heer Reijerse dankt en 
zegt wel tevreden te zijn met ons vereenigingsleven en nu zijn 
plan weer wat hooger op te zetten. 

BIJ punt 3 merkt de blibliothecans op, dat in het verslag is 
genoemd 3 jaargangen van den heer ir. Verbeek; dit moet zijn 31. 
Verder worden de notulen goedgekeurd. Hierna volgt de aan
name van nieuwe leden Wi j h e b b e n h i e r b i j h e t g e n o e 
g e n o n s 1000e l i d t e n o t e e r e n Den gelukkige zal een 
mooie prijs ter hand worden gesteld. 

De heer Ritsema heeft een tentoonstelling van een belangrijke 
varia van enveloppen met zegels van Franco-Spanje. Bij de ver
loting krijgt de heer A Derks den len prijs Hierna wordt een 
uitgebreide veiling gehouden met veel animo en een vlot verloop. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter 
dankt allen voor hun aanwezigheid en den heer Ritsema voor 
zijii expositie, en sluit het officieele gedeelte, om over te gaan 
tot ruil, enz. J. N . H. v. R. 

Mededeeling. 
De heer J Da Cunha, Mient 268, Den Haag, stelt zich voor 

ons beschikbaar, gedeelten van de uitgebreide opgave omtrent de 
wijze, waarop m verschillende landen postzegels verkrijgbaar zijn 
voor verzamelaars, over te typen, desgewenscht zelfs uit de 
Fransche taal in het Nederlandsch over te zetten. Geïnteresseerden 
zenden hem s v p . opgave van welk(e) land(en) inlichtingen ver
langd worden, met postzegel voor antwoord. ( S v p niet aan 
den secretaris). 

* -t ^ 
Vooral nieuwe leden moeten wij waarschuwen voorzichtig te 

zijn met relatien aan te gaan met degenen, die gebruik maken 
van hun adres, dat in het Maandblad wordt gepubliceerd bij hun 
entree en adreswijziging. 

Nieuwe leden. 
213. W. L van Gessel, Nicolaistraat 58, Den Haag. 
535 mej. J de Hoogh, Valkenboschlaan 218, Den Haag. 
991 A. van der Kroft, Verwersdijk 178, Delft. 
992 E Kwaadgras, Kerkhofpad 28, Noordwijk-Binnen. 
993 Fr Colon, Reinkenstraat 50, Den Haag. 
994 W. Windrath, Lugano (Zwitserland). 
995 D. Hoogendonck, Heisterbachstraat 9 rd., Dordrecht. (Afd 

Dordrecht). 
996 Th Lagro, Willemstraat 40, Leeuwarden. 
997 G A Zegers, Camminghastraat 34, Leeuwarden. 
998 B H Andréa, Jan van den Bergstraat 81, Heemstede 
999. J J Kooij, lector Ned taal en economie, Arnhemschestraat 

64, Scheveningen 
1000. F. P. van der Gaag, W. van Outhoornstraat 83, Den Haag 

Verbetering. 
311. M. W. L. Pentermann. 

Candidaat-leden. 
J Cats, Zilverstraat 2, Franeker. (Voorgesteld door J Kieffer). 
S H Kets de Vries, Davidsstraat 14d, Rotterdam, W. (Voorgesteld 

door A Goudswaard). 
M. C J Eijke, Hanenburglaan 165, Den Haag. (Voorgesteld door 

P van der Meulen). 
G Winkel, Hadnanasstraat 15, Voorburg. (Voorgesteld door 

IJ. S Kramer). 
H J Hanenbergh, Hoekwaterstraat 4, Voorburg. (Voorgesteld 

door IJ S Kramer). 
P A de Riet, Ie Van den Boschstraat 74, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. G Melsert). 
J E Verbaarsschott, Fred. Hendriklaan 246, Den Haag (Voor

gesteld door H R Both). 
C Pijl, Achterweg 20, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
N Luijkenaar, Ankeveenschestraat 10, Den Haag. (Voorgesteld 

door J Achilles). 
J H Nijland, Hilbelinkspad 7 II, Winterswijk. 
H G Nijland, Morsestraat 11, Winterswijk. 
J. Dikkers, Eelinkstraat 60, Winterswijk. 
H. Bekkers, Steenhouwerspad 16, Winterswijk. 

(Allen voorgesteld door B W. Kruisselbrink). 

Adresveranderingen. 
369. W J. Neeteson Lemkes, Mathenesserlaan 196a, Rotterdam, C. 

3 J van Rossum, p a mevr. J. van Rossum-Las, Olympiakade 
23, Amsterdam, Z 

678 A Roos, Daendelsstraat 74, Tilburg. 
112. A. Brandt, Alaydroeslaan 66, Batavia, C. 
866 S A Lindeman, Singelstraat 9, Harlingen. 
568 A. Verdonk, Piccardstraat 16, Goes. 
505 S. D. Hoekstein, Houtrustweg 28, Den Haag. 
604. A A Guns, De BuUstraat 70, Den Haag. 
835. W. H. Vogelenzang, Leeuweriklaan 26, IJmuiden. 

J. Kleffer, Noord 44, Franeker. 
141. J. D. H Polak, Van Halewijnlaan 87, Voorburg. 
455. R R D. S Koopmans Stadnitski, Rumphiuslaan 1, MedanI 
699 G van Hemert, Corn de Wittstraat 33, Dordrecht. 

B van der Sloot, Graafschedwarsweg 74, Nijmegen. 
31 L. Thiescheffer, Groeneweg 166, Zwolle. 

720 C Braakenburg, Joan Maetsuyckerstraat 20, Den Haag. 
C J. Schelling, Gordelweg 184, Rotterdam, C. 

681 J G W van Rheenen, Boulevard de Ruijter 36, Vlissingen 
701 F. K. Kwinth, Hoofdstraat 144, Driebergen. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 25 Mei 1938. Aanwezig zijn 41 leden De heel 

D. Hoogendonk wordt als lid aangenomen Bij de veiling wija 
de voorzitter erop, dat het niet wenschelijk is de prijzen tot ba 
langrijk boven den catalogusprijs op te drijven, daar het geenJ 
zins in overeenstemming is met het vereenigingshdmaatschap, da 
de leden hun zegels in de vereeniging veel te duur zouden koopen 
De leden worden verzocht hiermede rekening te houden bij hJ 
stellen van een limiet voor te veilenkavels. 

Afdeeling Zwolle. 
Ledenvergadering van 20 Mei 1938 Aanwezig 16 leden. Vel 

schillende fraaie collecties Bosnië waren ter bezichtiging medl 
gebracht, dit in verband met een in de toekomst te organiseer« 
tentoonstelling te Zwolle De veiling was zeer levendig, prijza 
echter matig De prijzen van de algemeene verloting konden nd 
niet worden uitgereikt, daar het hoofdbestuur in Den Haag del 
nog niet had toegezonden Bij de rondvraag werden verschillen! 
kwesties aangesneden. De rondzendingen worden besproken 
besloten wordt aan het hoofdbestuur te schrijven. De heer V l 
Dongen stelt voor ter gelegenheid van den Nationalen Feestdl 
(6 September) een kleine propagandatentoonstelling te orgaiT 
seeren Daar zullen dan uitsluitend zegels worden geëxposeerd 
de beeltenis van H M de Koningin. De tentoonstellingscommisl 
zal trachten dit plan uit te voeren 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering van 10 Mei 1938 Aanwezig 12 ledl 

De voorziter memoreert de overplaatsing van onzen penniif 
metster den heer K den Hartog, waardoor deze die functie r 
kan blijven waarnemen. Als bestuurslid was hij reeds bijna 
jaren werkzaam en door zijn groote ervaring op het gebied 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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philatelie verliest onze vereeniging in hem een grooten steun en 
een trouw bestuurslid. Hij heeft echter den wensch te kennen ge
geven lid van onze vereeniging te blijven. Als bewijs van erkente
lijkheid voor de vele bewezen diensten aan onze vereeniging stelt 
de voorzitter voor hem een aandenken aan te bieden in den vorm 
van een mooien postzegel, welken hij zelf kan kiezen. De verga
dering keurt dit met algemeene stemmen goed. Thans is aan de 
orde het verkiezen van een nieuw bestuurslid; als candidaat wordt 
gesteld de heer R.Langen, die met algemeene stemmen wordt ge
kozen. In verband met het niet aanwezig zijn van een bestuurslid, 
kan tot verdeeling der functies niet worden overgegaan. Dit zal 
echter spoedig in een bestuursvergadering geschieden. Hierna vindt 
een bespreking plaats der tentoonstelling en verzoekt de voorzitter 
den leden-inzenders binnen 14 dagen een opgave te willen ver
strekken van aantal, lengte en breedte der vellen, die zij zullen 
gebruiken. Vervolgens heeft een verloting plaats van zegels, ge
schonken door verschillende leden. Een Amerikaansche veiling 
brengt ten gunste van het tentoonstellingsfonds een bedrag van 
ƒ 2,65 op. De heer J. Timmermans, Straalscheweg 40, Venlo, zal 
optreden als administrateur-penningmeester. E. H. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 13 April 1938. Na de aanneming 

van 3 nieuwe leden richt de heer De Waal zich in een toespraak 
tot den vice-voorzitter, den heer Veen, die zich in Utrecht gaat 
vestigen. Hij schetst in het kort de verdiensten van dezen heer 
als oprichter en bestuurslid onzer vereeniging. Als klein blijk van 

' waardeering wordt hem een fraai pincet met inscriptie aangeboden. 
De heer Veen dankt hiervoor en stelt voor ieder een aardig zegeltje 
beschikbaar! Op voorstel van eenige beeren wordt vervolgens de 
heer Veen bij acclamatie tot eerelid der afdeeling benoemd, waarna 
nog geruimen tijd gezellig bijeen wordt gebleven. 

Verslag der vergadering van 24 Mei 1938. Aanwezig 21 leden. 
iDe heer Castelijn leest een uitvoerieen brief voor van den heer 
IVeen, o. m. is deze heer paraat wat betreft philatelistische tips en 
[occasions voor onze leden. Ook zijn er 3 prijsjes ingesloten ter 
[verloting. Bij de hierna volgende bestuursverkiezing wordt de heer 
iDe Bekker in de vacature Veen verkozen. Genoemde heer zal 
look optreden als veilingmeester. Het voorstel van een lid, in 
[Augustus gezamenlijk naar de Bredasche tentoonstelling te gaan, 
Izal nader bezien worden. De penningmeester reikte de Haagsche 
Iprijzen uit, waarbij de meeningen nogal verdeeld waren. Opmerke-
llijk is evenwel, dat ons lid mevrouw Hammes evenals vorig jaar 
Iden eersten prijs trok. C. J. M. v. S. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7}i uur, vergadering op Woensdag 22 

|Juni 1938, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
^ e n Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
ïum, Grootekerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
laand, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra-

kvond voor ruilen, veilen enz. van September t.m. April, op den 
Jweedcn Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
|>laatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. Derex, 
^estwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-

veg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur bestuurs-
lergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio-
laal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan, 
p n Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand, 

uur, in Hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Bijeenkomst speciaal 
loor de jeugd in gebouw Speeltuinvereeniging „Assendorp", eiken 
|en Zaterdag, 3.15 uur n.m. 

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

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

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1938. 
Aanwezig 19 leden. Om 834 uur opent de waarnemend voor

zitter, de heer C. Raadsveld, de vergadering met een woord van 
welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot 2 nieuwe leden, 
de beeren De Bruijn en Hamelberg. De notulen der vorige verga
dering worden onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden alle voor kennisgeving aangenomen; slechts geeft een 
schrijven van de Postzegelvereeniging „Breda" den voorzitter, dr. 
H. C. Valkema Blouw, die inmiddels ter vergadering is ver
schenen, aanleiding den leden nogmaals dringend te verzoeken er 
voor zorg te dragen, dat „de Globe" op de in Augustus in Breda 
te houden tentoonstellmg goed vertegenwoordigd is. 

De voorzitter deelt mede, dat het hem een bijzondere vreugde 
is, den op het terrein der philatelie zoo bekenden heer Hamelberg 
als 100e lid welkom te kunnen heeten. 

Besloten wordt aan een eventueele tentoonstelling, ter gelegen
heid van de a.s. verschijning der kinderpostzegels, slechts mede te 
werken op voorwaarde, dat vereenigingen, op het gebied van 
kinderverzorging werkzaam, de organisatie op zich zullen nemen, 
en dat aan de medewerking geen geldelijk nadeel voor „de Globe" 
is verbonden. Verder niets aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
de vergadering. B. H. B. 

Nieuw lid. 
4. J. T. A. Oostendorp, Kloosterstraat 15, Arnhem. 

Adreswijziging. 
108. P. Rosseel, thans Verhuellstraat 14, Arnhem. 

Veiling. 
Inzendingen voor de na afloop der vergadering te houden veiling 

moeten uiterlijk op 28 Juni a.s. in het bezit zijn van den heer 
C. Raadsveld, Burgemeester Weertsstraat 12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 Juni 1938, des avonds te 

8 uur, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 10 Mei 1938. 
Aanwezig 20 leden en 3 introducé's. De voorzitter, de heer 

Samson, opent de vergadering, heet de leden en introducé's wel
kom, leest een schrijven voor van den heer Van Harderwijk, die 
verhinderd is. Het schrijven van „Philatelica" wordt medegedeeld, 
alsmede het schrijven van het Bondsbestuur, hieraan geen adhaesie 
te betuigen, daar dergelijke kwesties beter door den Bond kunnen 
worden behartigd. Verder wordt voorgesteld in Juni nog een ver
gadering te houden, waarop tevens geruild kan worden. Tevens 
zal een collectie worden bezichtigd. De heer Eijgenraam zal op 
verzoek België meebrengen. Vervolgens worden de notulen gelezen 
en goedgekeurd. Dan komt de heer Eijgenraam met zijn collectie 
Oud-Duitsche Staten voor den dag en alle aanwezigen kunnen 
zich verlustigen in een collectie Hannover, zoo volledig en zoo 
mooi opgezet, zelfs met de prachtvolle stempels van vrijwel alle 
kantoren op verschillende emissies, dat het stil is ter vergadering. 
Als Hannover op deze wijze is doorgegeven, wordt besloten de 
rest van de Oud-Duitsche Staten tot later te bewaren. De voor
zitter zegt dan een hartelijk woord van dank aan den heer Eijgen
raam namens de vergadering, die op deze wijze weer zeer genoten 
heeft. De verloting van het extra zegel brengt mr. De Jongh in 
de voorhoede, terwijl voor de gewone verloting de beeren De 
Lang, Van Putten sr.. Maas, Jorissen en Hartmann zich in volg
orde plaatsten. Dan vraagt de heer Bron als introducé het woord 
en zal gaarne als lid toetreden. Hierop volgen nog de beeren De 
Graaff en Altmann, zoodat we op dezen avond drie leden rijker 
zijn geworden. De voorzitter spreekt allen hartelijk toe en waar 
er verder voor de rondvraag niets meer aan de orde is, wordt 
de vergadering, wat het officieele deel betreft, gesloten. L. W. I. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Nieuwe leden. 
L. S. A. Bron, Mecklenburgplein 5, Rotterdam, O. 
J. D. de Graaff, Rodenrijschelaan 53, Rotterdam, N . 
G. Altmann, Burg. Meineszlaan 67a, Rotterdam, W. 

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

Verslag der vergadering van 27 Mei 1938. 
In snel tempo worden eenige huishoudelijke agendapunten be

handeld, ten einde zoo spoedig mogelijk den heer L. van Essen 
gelegenheid te geven zijn medegebrachte collectie-gedeelte toe te 
lichten en te laten zien. Na bewondering van zijn fraaie en waarde
volle verzamelingen Roemenië (tot 1914), Oost-Roemelië, Zuid-
Bulgarije en Finland, richt de voorzitter tot genoemden heer 
woorden van dank, wel.ke gevolgd worden door warm applaus 
door de samengekomenen. 

Met de kleine veiling verwisselt ongeveer de helft der 23 kavels 
van eigenaar. De verloting van 15 prijzen onder alle leden ver
loopt vlot; de gelukkigen, die hun prijs niet ter vergadering' in 
ontvangst konden nemen, ontvangen dezen in Juni van het secre
tariaat. Van de rondvraag maken enkele leden gebruik, waarna 
ook de verloting onder de aanwezigen een vlot verloop heeft. 
Wijl de eerstvolgende ledenvergadering pas op den laatsten Vrij
dag van September a.s. gehouden zal worden, wenscht de voor
zitter vóór sluiting dezer bijeenkomst allen een aangenamen 
zomer. H. W. 

Ingeschreven als lid. 
48 C. G. Voorham, Camplaan 4, Heemstede. 

Adresverandering. 
49. W. Levin, thans Graaf Florisstraat 73b, Rotterdam, C. 

Voorgesteld als lid. 
J. H. J. de Rochemont, Van DalenlaanlS, Santpoort (Station). 

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

Verslag der vergadering van 23 Mei 1938. 

Aanwezig 29 leden. Te ruim half negen opent de voorzitter, 
de heer Kielman, deze vergadering. De notulen van de vorige 
vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Bij de 
ingekomen stukken zijn er geen. die aanleiding tot bijzondere be
spreking geven. De voorzitter brengt dan een assurantiekwestie 
ter sprake. De firma Verdoorn te Arnhem heeft in overleg met 
„de Globe" een regelin? gemaakt voor het taxeeren en verzekeren 
van verzamelingen. Eén der leden, die er over dacht een ver
zekering af te sluiten, stuurde de bescheiden aan het bestuur door. ' 
Geen der bestuursleden voelt er echter iets voor, om geregeld als 
expert en taxateur op te treden; desgevraagd biedt zich ook geen 
der leden aan. Volgens de meening van den voorzitter zitten er 
in de polis nog eenige onjuistheden. Het bestuur adviseert daarom 
geen medewerking te veileenen. Aldus wordt besloten. Aan de 
orde is dan de benoeming van vertegenwoordigers. Door den secre
taris wordt voorgesteld, om evenals voorgaande jaren de beeren 
Kielman en Ongering te benoemen. Met dit voorstel gaat de ver
gadering accoord. Vervolgens wordt gestemd over de candidaat-
leden, de beeren Blok en Fried, die met algemeene stemmen wor
den toegelaten. Op voorstel van het bestuur wordt dan nog 
gesternd over royement van een lid, die in gebreke bleef zijn con
tributie te voldoen. Hiertoe wordt besloten. Er volgt dan een 
korte pauze, waarin nog een verloting wordt gehouden. Na de 
pauze houdt de heer Ch. Scholtens zijn aangekondigde causerie 
over meer- en minderwaardige afstempelingen. Gewezen wordt 
o. m. op de perspectieven, welke zich op dit gebied ook voor ge
wone verzamelaars openen Er wordt met veel belangstelling ge
luisterd. De voorzitter maakt zich aller tolk door den heer 
Scholtens hartelijk dank te zeggen voor het gebodene, hetgeen 
door een hartelijk applaus uit de vergadering nog wordt onder
streept. Na rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Geroyeerd wegens niet-betaling contributie. 
36. R. Boverhuis, Alteveerstraat 25, Assen. 

Nieuwe leden. 
20. C. Blok, Noordeinde 196, Den Haag. 
95. R. Fried, Radesingel 26a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. P. van den Broek, Star Numanstraat, Groningen. 

Adresverandering. 
94. J. H. Walles wordt p.a. M. Post, Petrus Driessenstraat 24a, 

Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Juni 1938, des avonds te 8.15 uur, 

in „Suisse", Groningen. 

Phil.itel.-Vereeniging ,.Zuid-Limburg", te Maastriebt. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 16 Mei 1938. 

In het nieuwe ruimere, goed geventileerde en voor onze ver-1 
eeniging bestemde vergaderlokaal op de bovenverdieping vani 
„Taverne Rutten" heeft de eerste bijeenkomst plaats. De voorzitter! 
kan met genoegen constateeren, dat 38 leden tegenwoordig zijn,! 
die hij een hartelijk welkom toeroept. De heer Rutten, die de zaall 
netjes met palmen heeft aangekleed,wordt door den voorzitter! 
voor zijn goede bemoeiingen bedankt. Spreker hoopt, dat wij nogi 
vele prettige avonden in dit nieuwe lokaal mogen doorbrengen. De 
heer Dankelman, die V :;rt geleden lid is geworden en voor he t i 
eerst aanwezig is, wordt speciaal welkom geheeten. De sluitzegelsJ 
door de vereeniging „Breda" gezonden voor haar te houden pro-f 
paganda-tentoonstelling. worden onder de leden verdeeld. 

De heer Banens wordt vervolgens tot lid aangenomeh. 
Op verzoek van den voorzitter geeft de heer Van de Ven een 

kort verslag over onze gehouden tentoonstelling, waarbij hij hei 
volgende memoreert: Het schitterend welslagen van de téntooni 
stelling kunnen wij danken aan de geheele vereeniging, vooral iif 
de eerste plaats aan het comité, in de tweede plaats aan de in ! 
zenders en verder aan de leden. Ook van andere ziide werd zeel 
veel steun ondervonden en mogen vooral de verschillende level 
ranciers niet vergeten worden. Aan de onderlinge samenwerking 
en de bijzonder goede verstandhouding, welke onze vereeniging ken 
merkt, hebben wij dit succes te danken. De enorme belangstellind 
ook van over de grenzen was buiten verwachting. Zelden is il 
ons land een postzegeltentoonstelling gehouden, die met zoovea 
smaak en netheid is opgezet, waarbij de entourage van de schitta 
rende Redoute-zalen het hare bijdroeg. De vele comolimentja 
van alle mogelijke richtingen getuigen dit. Wat het financieel 
resultaat betreft, kan worden medegedeeld, dat de heele opzej 
alles inbegrepen, ver beneden de 300 gulden is gebleven en dat 
inkomsten de uitgaven hebben gedekt, zoodat wij quitte hebbd 
gespeeld. De heer Van de Ven overhandigt den voorzitter ea 
dossier, bestemd voor het archief, waarin alle rekeningen en gl 
gevens verzameld zijn, die eventueel later bij eenzelfde gelegenhej 
zouden kunnen dienen. De voorzitter, die den heer Van de V ^ 
voor zijn korte uiteenzetting hartelijk dankt en hem en allen, 
tot het welslagen hebben biigedrap'en. nog eens gelukwenscht. biel 
den heer Van de Ven een goedge^laagde foto van de tentooi 
stelling aan, om in ons nieuwe lokaal als aandenken op te hangd 
Hiervoor dankt wederzijds de heer Van de Ven, die de mooie f o | 
als teeken van vreugde en herinnering aanvaardt. 

Vervolgens worden de 22 prüzen onder de 22 inzenders verloJ 
Bij de rondvraag stelt de heer De Beer voor, om ruilkaarten in | 
voeren, waarover in een volgende vergadering zal worden 
sproken. De gratis-verloting volgt hierop, waarna het gezelschaJ 
spel begint, waarop met ongeduld wordt gewacht. J. 

Overleden. 
77. J. Boekdrukker, Rijswijk. 

Nieuw lid. 
30. H. Banens, Wilhelminasingel 116, Maastricht. 
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Adresverandering. 
92. mevr. E. Seydlitz van der Maesen de Sombreff, Wilhelmina

singel 36, Nijmegen. 
Volgende bijeenkomsten. 

Vergadering op Maandag 27 Juni 1938. 
Mededeeling. 

In de maanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1938. 
De vergadering wordt, bij afwezigheid van den voorzitter, door 

den administrateur geopend met een welkom tot de aanwezigen, 
speciaal tot den heer Wolthuis, als candidaat. Deze wordt, met den 
heer Suermondt, die niet present iŝ  geballoteerd en als lid aan
genomen. De notulen worden gelezen en goedgekeurd en komen 
de ingezonden stukken in behandeling, waarbij o. a. twee brieven 
van den Bond over het adres van de vereeniging „Philatelica" en 
over de tanding 123^ : 13% van het 30 cents zegel Perm. Hof. 

Het bestuur heeft een regeling getroffen aangaande de verlo
tingen. Voortaan zullen In plaats van nummers de namen der 
leden getrokken worden, die in volgorde van de getrokken namen 
hun keus uit de opgehangen prijzen kunnen doen, waardoor dus 
ook de vóórverloting komt te vervallen. Voor de bultenleden 
wodt door het bestuur een regeling getroffen. Bezwaren worden 
niet gemaakt en zal het voor het eerst met de Octoberverloting 
beproefd worden. De voorzitter verzoekt den leden den secre
taris schriftelijk een opgave te verstrekken van de door de leden 
verzamelde gebieden. 

Naar aanleiding van den geuiten wensch op de vorige verga
dering, om In Indië een correspondentschap van de vereeniging 
te vestigen, zal getracht worden aldaar een lid te vinden, dat dit 
op zich wil nemen. De heer Zwagerman vraagt vervolgens de 
■nieuw uitgekomen Surlnamezegels op brief te bestellen; hieraan 
zijn nogal bezwaren verbonden. De heer Witte geeft een adres in 
Zeist, waar ze gebruikt besteld kunnen worden. De heer De Klerk 
heeft een briefkaart ontvangen over de betaling van zijn contri
butie en vindt dit minder aangenaam, daar het door een ieder 
gelezen kan worden. Hij vraagt zulke aangelegenheden voortaan 
per brief te doen. De penningmeester licht het nader toe, terwijl 
de toezegging gedaan wordt, dat het voortaan per brief zal worden 
behandeld. 

Hierop volgt een uitgebreide veiling van boekjes met zegels en 
kavels, waarop de vergadering onder dankzegging wordt gesloten 

I en de maandverloting wordt gehouden. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
I H T Suermondt, Javastraat 8, Den Helder. 
| H . Wolthuls, Vlletstraat 4, Julianadorp. 

Bedankt. 
11. de Graaf, Brakkeveldweg 208, Den Helder. 
[J. Drijver, 2e Boomlaan, Hoorn. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Dinsdag 28 

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

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

Verslag der vergadering van 30 Mei 1938. 
De secretaris opent de vergadering en deelt mede, dat de voor

Izltter door omstandigheden eerst later aanwezig kan zijn. De no
Itulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Verschillende inge
|komen stukken circuleeren onder de aanwezigen. De afgeloopen 

laand was weer rijk aan nieuwe uitgiften, waarvoor veel belang
stelling Is. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Na 
Je maandelijksche verloting wordt de vergadering gesloten. P. Sch. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 27 Juni 1938, des avonds 

te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging. te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Paterswoldscheweg 178, Groningen. 

Nieuw lid. 
16 B. Idzerda, Langezwaag (Fr.). 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 23 Juni 1938, des avonds te S% uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 26 Februari 1938. 
Alhoewel van deze vergadering weinig valt mede te deelen, was 

deze zeer geanimeerd door de aanwezigheid van 30 leden der 
Gentsche Club, waardoor ook een groote belangstelling der leden 
was te bespeuren. Ook ruil en verkoop mochten zich dien avond 
in een groote belangstelling verheugen. De heer Odon Boussu u' t 
Parijs werd dezen avond als nieuw lid aangenomen. 

Verslag der vergadering van 24 Maart 1938. 
Daar er voor deze vergadering geen notulen aanwezig waren, 

was het officieele gedeelte spoedig afgehandeld. 10 stuks Dude

lange Werden rondgedeeld. 

Verslag der vergadering van 2 Juni 1938. 
Na een welkom te hebben toegeroepen aan de 18 aanwezige leden 

opent de voorzitter deze vergadering, waarbij als gast aanwezig 
was de heer Dubrule, voorzitter der Gentsche Philatelistenclub. 

Hierna werden de volgende agendapunten behandeld: 
1. Een verzoek te richten aan het hoofdbestuur der P.T.T., om 

regelmatige toezending der circulaires betreffende nieuwe uitgiften. 
2. Adhaeslebetuiging Inzake het verzoek de prentbrlefkaarten op 

de prentzijde af te stempelen. 
3. Het verslag van de commissie inzake het jaarverslag van den 

directeur der rondzendingen. Dank aan den heer Hommes voor 
het vele en keurige werk, door hem voor de vereeniging gedaan. 
De commissie meent echter, dat een winst en verliesrekening en 
een balans het werk der commissie zeer zou vergemakkelijken. 

4. Verslag van den penningmeester, dat als gewoonlijk keurig 
in orde is en waarvoor de voorzitter den heer Westerweel dank 
zegt namens de vereeniging, benevens voor al het werk door dezen 
functionaris in het afgeloopen jaar verricht. 

5. Betreffende de a.s. postzegeltentoonstelling, te houden in 
SeptemberOctober, spreekt de voorzitter de hoop uit, dat vele 
leden deze zullen bezoeken. 

Hierna toont de heer Dubrule heel wat nieuwigheden, welke bij 
de aanwezigen zeer veel belangstelling ondervonden* en waarvoor 
hem de dank der vergadering werd gebracht. 

Bij de rondvraag komt alsdan ter sprake de uitnoodiging van 
de Bredasche Tentoonstelling op 27 en 28 Augustus a.s. De voor
zitter spreekt hierbij de hoop uit, dat ook onze leden blijken van 
belangstelling zullen geven door van het vele moois, dat zij be
zitten, wat In te zenden ter opluistering. G. T. 

Nieuw lid. 
Odon Boussu, 15 Rue Marc Sequin, Paris (18e). 

)) POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 f 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op de postrekening 
37183 van L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 
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'sHertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 'sHertogenbosch. 

■ Verslag der vergadering van 18 Mei 1938. 
De voorzitter opent te 8.45 uur de vergadering en heet allen 

welkom. De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. 
Daar het bestuur de proefveiling als geslaagd beschouwt, wordt 
besloten op de Junibijeenkomst met het veilen van kavels door te 
gaan. Op de volgende bijeenkomst zullen ook de verkregen inlich
tingen betreffende het betrekken van nieuwe uitgiften van be
paalde landen besproken worden. Aanneming van het schriftelijk 
nader toegelicht voorstel van den heer Van Liempt, om premies 
beschikbaar te stellen voor degenen, die de meeste nieuwe leden 
aanbrengen, wordt niet noodig geacht. Men is van meening, dat 
ook zonder deze ieder lid zijn best zal doen verzamelaars (niet
leden) voor de vereeniging te interesseeren. De heer Cramerus, 
vicevoorzitter van den Ned. Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, die door uitstedigheid de uitnoodiging tot bij
woning van de Aprilvergadering te laat ontving, is inmiddels 
uitgenoodigd tot bijwoning van de Mei of Junivergadering. Het 
voorstel van het bestuur, om dit jaar geen propagandavergadering 
te houden, doch hiervoor in de plaats eenige malen een circulaire, 
vermeldende de voordeden, welke de vereeniging haren leden biedt, 
aan verzamelaars(sters), nietleden toe te zenden, wordt aangeno
men. Voor de gebruikelijke gratisverloting bestaat weer veel be
langstelling. De voorzitter heet den heer Domensino welkom, die 
inmiddels ter vergadering is gekomen. Hij dankt dezen tevens voor 
zijn bereidwilligheid om op verzoek van het bestuur een deel zijner 
verzameling ter bezichtiging mede te brengen. Van de rondvraag 
wordt gebruik gemaakt door mejuffrouw Kempees, die erop wijst, 
dat in Juni een speciale vlucht naar Australië zal plaats vinden. 
Zij verklaart zich bereid voor liefhebbers een brief naar een relatie 
in Australië te zenden, die dan door deze zullen worden geretour
neerd. Van deze gelegenheid wordt door 10 personen gebruik ge
maakt, terwijl voor de vereeniging 5 enveloppen zullen worden 
medegezonden voor eventueele 'afwezige liefhebbers. Mejuffrouw 
Kempees wordt dank gebracht voor haar bereidwilligheid. De 
directeur der afdeeling Verkoop wenscht te wijzen op de hooge 
prijzen, die door inzenders van postzegelboekjes worden genoteerd. 
Het komt voor, dat inzenders tot meer dan 75 procent boven de 
prijzen van handelaren noteeren. Verschillende deelnemers aan de 
rondzendingen hebben over deze noteeringen geklaagd. Alvorens 
tot sluiting van het officieele gedeelte over te gaan acht de voor
zitter het op zijn plaats den heer Van Dijk, die de stad gaat ver
laten, te danken voor hetgeen hij, vooral als leider van de afdeeling 
junioren, voor de vereeniging heeft gedaan. Spreker wenscht hem 
veel succes toe in zijn nieuwen werkkring. De heer Van Dijk dankt 
voor de door den voorzitter gesproken woorden. Hierna vindt 
sluiting der vergadering plaats, waarna velen de fraaie collectie van 
den heer Domensino bezichtigen. P. H 

Nieuw lid. 
A. J. M. van Liempd, Markt A 116b, Schijndel. 

Candidaatleden. 
G. H. J. M. Raaijmaakers, Taaistraat 156, Vught. (Voorgesteld door 

H. M. F. Kersemaekers). 
R. H. J. Lamers, Willem van Oranjelaan 25, Den Bosch. (Voor

gesteld door mr. H. M. F. Kersemaekers). 
jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Grootgrinsel, Den Düngen. 

(Voorgedragen door mr. H. M. F. Kersemaekers). 
Adreswijziging. 

Fr. T. G. Scheefhals, thans Frederik Hendriklaan 39, Den Bosch. 
Mededeeling. 

. De directeur der afdeeling Verkoop verzoekt hen, die in de 
vacantiemaanden uitstedig zullen zijn, hiervan opgave te willen 
doen aan het adres Vughterstraat 110, 'sHertogenbosch, telefoon 
1309, opdat de rondzendingen geregeld zullen kunnen doorloopen. 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, ZuidParallelweg 26, 

MierloHout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 30 Mei 1938. 
Aanwezig 15 leden. Allereerst wordt in behandeling genomen 

een door den heer Prinssen bij den voorzitter ingediend voorstel 
tot deelname aan de tentoonstelling „KlimOp" in het Raadhuis 
te Helmond, en wel in de afdeeling kunstnijverheid en folklore. 
Besloten wordt tot een colectieve inzending van de vereeniging 
Als leden van de commissie van voorbereiding zullen optreden de 
beeren Aben, Domensino, Van Hoof, Van Lieshout en Van Schijn
del; deze zal vergaderen ten huize van den voorzitter. Hierna 
volgen de goedkeuring van de notulen der vorige vergadering, een 
veiling en de rondvraag. Op de volgende vergadering zal een 
gratisverloting gehouden worden onder de aanwezige leden. Hier
toe zullen de leden zegels beschikbaar stellen en bovendien voor 
een bedrag van ƒ 5,— door de vereeniging aangekocht worden. 
De heer Aben vraagt naar de mogelijkheid, om tegen speciale 
prijzen nieuwe uitgiften van België en Duitschland te verkrijgen. 
De heer Van Schijndel zal voor den aankoop van deze en andere 
nieuwigheden zorgdragen. Hierna volgt de sluiting van het offi
cieele gedeelte. A. H. J. S. 

Bendankt als lid (ingaande 1 Januari 1939). 
57. mej. J. van Hout, Stationsstraat 227, Veghel. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 27 Juni 1938, des 

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

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

Nieuwe leden. 
H. Dautzenberg, Mauritspark 15, Geleen-Lutterade. 
Jos. Coumans, Wolf einde 11, Beek (L.). 

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

Verbetering. 
V. Ph van der Kolk, Alkmaarschestraatweg 48, moet zijn: Alk-

maarscheweg 48, Beverwijk. 
Bedankt. 

G. van der Weide, Rijksstraatweg 340, Santpoort. 
W. Verloop, D. Hartoghstraat 60, IJmuiden. 
J. van der Burg, Wijk aan Zeeërweg 4, IJmuiden. 

Adreswijziging. 
J. F. Kriek, thans Vlietsend 68, Krommenie. 

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

Verslag der vergadering van 30 Mei 1938. 

Te 8K uur opent de voorzitter de vergadering. Er wordt over
gegaan tot de behandeling van eenige ingekomen stukken, w. o. 
een schrijven van de vereeniging „Breda" met bijgevoegde sluit-
zegels, welke onder de aanwezige leden worden gedistribueerd. 
Het volgende punt van de agenda betreft het voorstel van den 
heer Langenberg inzake een eventueel op te richten jeugdvereeni-
ging. Het bestuur heeft dit voorstel nader bekeken en wil nu de 
meening van de vergadering hierover vernemen. De voorzitter deelt 
mede, dat hij zelf vele jaren leider van een jeugdvereeniging is 
geweest en dat de moeilijkheden, die men met een dergelijke ver
eeniging ontmoet, niet gering zijn. Het moeilijkst van alles is wel 
om voor zoo'n jeugdvereeniging een geschikten leider te vinden 
die toch behalve postzegelkennis ook eenig paedagogisch inzicht 
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moet hebben, bovendien moet men over voldoenden vrijen tijd 
beschikken Ter vergadering blijkt alras, dat een leider voor deze 
vereeniging niet spoedig gevonden is Na eenige discussie wordt 
besloten, dat, alvorens verdere plannen worden gemaakt, eerst 
aan andere vereenigingen, welke een jeugdafdeehng hebben, rap
porten en bevindingen zullen worden aangevraagd, waarna dit 
vraagstuk wederom in behandeling zal worden genomen 

De agenda is ten einde en thans wordt overgegaan tot de rond
vrag, waarvoor zich opgeven de beeren Schouten en Jaspers Eerst
genoemde zou graag zien, dat ook in Gouda een philatehstenloket 
zou worden geopend De voorzitter zegt, dat pogingen daartoe 
zullen worden gedaan De heer Jaspers vraagt eenige inlichtingen 
omtrent de veiling voor het jubileumfondss, welke inlichtingen door 
den voorzitter worden verstrekt Hierna wordt overgegaan tot de 
verloting en veiling Na afloop van de veiling gaat de verga
dering om half elf uiteen D P 

Nieuw lid. 
mej L van Loon, Rotterdamschedijk 13, Gouda 

Bedankt. 
mevr Hadderus Oostingh Van Bevernmghlaan, Gouda 
H N Spruijt, H van Alphenstraat 3, Gouda 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Juni 1938, in „Het Schaakbord", 

Gouda. 

Philatelisten vereeniging „Amersfoort", te Amersfoort 
Secretaris G C VAN HOPTEN B Wuijtierslaan 70, Amersfoort 

Verslag der vergadering van 3 Juni 1938. 

De voorzitter opent te 8 uur de bijeenkomst met een woord 
van welkom tot de nieuwe leden,de beeren Hakker en Cramer, en 
het eveneens aanwezige candidaat lid E J Ruitenberg Op verzoek 
van den voorzitter leest de heer C Smit, bij afwezigheid van den 
secretaris, de notulen der vorige vergadering, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd 

Namens het hoofd der rondzendmgen wijst de voorzitter er nog 
eens met klem op, dat de leden gehouden zijn, de controlekaarten 
bij het doorsturen der boekjes onmiddellijk te verzenden en de 

I boekjes niet langer dan drie dagen te houden De lijst van deel 
I nemers m de verschillende secties zal opnieuw nauwkeurig worden 
lopaemaakt De voorzitter neemt van de aanwezige leden op, m 
I welke sectie zij geplaatst wenschen te worden Ter vergemakke
llijking van de betalingen opent het bestuur voor de led.; i c" 
[mogelijkheid om bij den penningmeester tegen afgifte van kwitantie 
leen bedrag te storten waaruit die betalingen kunnen geschieden 
Izonder dat zij zich daarvoor telkens bij den penningmeeif^r adii 
Ihuis moeten vervoegen Ook kunnen deze betalingen eens rer 
Imaand op de vergadering plaats hebben 

Het candidaat lid de heer Ruitenberg, wordt hierna met 19 
sremmen vóór en 1 blanco als lid aangenomen Besloten wordt \ c r 
volgens, dat de verzending der boekjes ook in de maanden Tul ■ 
augustus zal doorgaan Eveneens wordt aangenomen, dat in 
Wgustus geen vergadering gehouden zal worden Namens het 
noofd der verzendingen wordt den leden verzocht, van hun even 
tueele uitstedigheid zoo mogelijk hun voorganger in de sectie ken 

te geven en dit in ieder geval te doen bij den secretaris 
Door de commissie evcursie Breda28 Augustus worden eenige 

aededeelingen betreffende de reiskosten gedaan Een beslissing om
trent deze excursie zal op de Julivergadermg genomen worden 
/'ervolgens had nog een verloting zonder nieten plaats, welke ge

bol^d werd door een veiling van 33 kavels, waaronder een aantal 
luchtpoststukken Hierna sluit de voorzitter de vergadering welke 
poor 22 leden bezocht was C S 

Nieuw lid. 
J Ruitenberg 

Vergadering. 
De \oIgende vergadering wordt gehouden op Vrijdag 1 Juli 1938 

l p den gewonen tijd en dezelfde plaats. 

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1938. 
Aanwezig 15 leden Om 8 15 uur opent de voorzitter de ver

gadering en heet de aanwezigen welkom Het woord is hierna 
aan den secretaris tot voorlezing der notulen, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd Direct hierna wordt de heer Traanberg uit 
Haarlem, die, op verzoek der vereeniging, een lezing over Rusland 
zal houden, in de gelegenheid gesteld hiermede te beginnen Voor
dat de eigenlijke lezing aanvangt, laat de heer Traanberg brief
stukken met gemengde frankeering van Duitsche en Oostenrijksche 
zegels circuleeren, een en ander het gevolg van den „Anschluss". 
Hierna is Rusland aan de beurt Spreker merkt allereerst op, dat 
de eerste emissies zeer schaarsch zijn De frankeering werd m 
dien tijd nog niet zoo precies nageleefd, hetgeen dadelijk wel 
bewezen wordt door het toonen van zeer oude briefstukken 
Geleidelijk wordt overgegaan tot de latere uitgiften en in zeer 
grooten getale en in vele typen, tandingen en kleurverschillen 
worden deze den leden tentoongesteld De latere SowjetRepubliek 
bracht weer nieuwe zegels Mede door de waardevermindering van 
het geld zien we zeer hooge opdrukken en in 19221923 zijn zelfs 
zegels zonder waardevermelding uitgegeven, daar de roebel dage
lijks ,,kelderde" De heer Traanberg gaat onvermoeid door met 
zijn uiteenzettingen en doorloopend laat hij briefstukken en zegels 
circuleeren Vooral de weldadigheids en herdenkingsuitgiften zijn 
bijzonder fraai Uit alles blijkt, dat de spreker in den loop der 
tijden een kostbare verzameling bijeengebracht heeft Helaas laat 
de plaatsruimte niet toe hier meer over te schrijven Na beëin
diging dankt de voorzitter den spreker voor zijn leerzame en mooie 
causerie en spreekt de hoop uit, dat de vereeniging in de toe
komst nog eens een beroep op hem kan doen Een belangrijke 
avond is voor de leden, die een en ander aandachtig gevolgd 
hebben, weer gepasseerd 

Te 11 uur wordt de vergadering gesloten W M 
Nieuwe leden. 

J C van der Poel, Kerkerniklaan 27, Santpoort 
mej N Roosjen, Platanenlaan 36, Bloemendaal 

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

Verslag der vergadering van 11 Mei 1938. 
Om ± 8 uur wordt de vergadering door den voorzitter ver

welkomd Er zijn 14 leden en 1 candidaatlid aanwezig Na voor
lezing der notulen wordt een door de vereeniging „Philatelica" op 
2 Mei j 1 ingediend adres aan het hoofd van den P T T dienst en 
de adhaesiebetuiging onzer club voorgelezen Een door het be
stuur opgemaakt ontwerp voor de statuten en het huishoudelijk 
reglement wordt goedgekeurd Deze zullen, na gedrukt te Z'jn, 
onder de leden worden gedistribueerd Aangezien nog steeds en 
soms ernstige verschillen in de lijsten der rondzendmgen worden 

Voor Nederland en Kol. enz. is het meest gesorteerde adres 
I n t e r n a t . P o s t z e g e l ^ r o o t h a n d e l 

H. e. eoRRBi^aé, 
stationsplein 20, Tel. 12782, Utrecht. 
(Direct tegenover het station) Beeedigd Taxateur. 

Verlaagde prijs Ter kennismaking voor reclame „Correljé's 
Speciaal Catalogus Nederland en Kolomen", 7e uitgave, 1938, 
thans 25 cent plus 5 et porto op giro 10849 2 maal bekroond 

^fF" Steeds te koop gevraagd belangrijke partijen van 
Nederland en Kolomen. Uitsluitend offertes met 
verlangde prijzen. (363) 
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aangetroffen, hetgeen den secretaris extra moeite en de daaraan 
verbonden tijd kost, doet deze een beroep op de welwillendheid 
der leden, om de noodige a indacht te besteden aan een nauw
keurige invulling der verschillende rubrieken. Na een zeer be
perkten handel in zegels niets meer aan de orde zijnde, wordt 
om 10 uur de vergadering gesloten. K. W. B. 

Nieuw lid. 
mevr. P. H. J. Smabers, Gravestraat 11, Wassenaar. 

Candidaat-Iid. 
A. R. Boele, De Lus 22, Wassenaar. (Voorgedragen door A. 

Smabers). 
Adreswijziging. 

G. B. Fortuijn, Santhorstlaan 24, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 7 Juni 1938. 
Dat het zomer geworden is, bleek wel uit de geringe belang

stelling voor onze maandelijksche vergadering; slechts 46 leden 
waren aanwezig. Van het bestuur waren niet aanwezig de beeren 
K. E. König, J. A Mik en A. Tijbout, die allen bericht van ver
hindering hadden gezonden. De vergadering wordt door den 2en 
voorzitter, den heer W. W. Helmholt, met een woord van wel
kom geopend, waarna het eerst de secretaris het woord krijgt tot 
voorlezing van de aotulen der vergadering d.d. 3 Mei 1938, welke 
door de vergadering onveranderd worden goedgekeurd. Vervolgens 
wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden; de 3 can-
didaat-leden worden allen als lid aangenomen. Hierna volgt mede-
deeling van de aanmelding van 4 nieuwe candidaat-leden, waarna 
wordt overgegaan tot de benoeming der commissie tot beoor
deeling der inzendingen van den wedstrijd, zooals aangekondigd in 
het Maandblad van 16 Mei 1938. Benoemd worden de beeren 
Th. L. Stegenga, F. C. Harms en J. Lub sr. De 2e voorzitter 

VERKOOP ZEGELS. 
NEDERLAND EN KOLONIEN: 40 »/o korting op den Speciaal-

Catalogus. 
EUROPA: ad 3 cent per Yvert-franc. 
NOMINAAL: plus 10 »/o. 

VERKOOP BENOODIGDHEDEN 
tegen de laagste prezen. 

PINCETTE, goudkleur, prima materiaal . . . ƒ 0,80 
PINCETTE, aluminium, dus roestvrij . . . . - 0,60 
PINCETTE, prima nikkel -0,45 
PINCETTE, goede kwaliteit - 0,25 
LEDEREN ETUITJES -0,15 
LOUPEN, in diverse soorten en prijzen van ƒ 0,20 tot - 3,— 
INSTEEKBOEKJES, van ƒ0,20 tot . . . . - 9,— 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR. 
STAMP COLLECTING, by Stanley Phillips, over 300 

blz., 64 platen -2,90 
STAMP COLLECTING, The King of Hobbies and the 

Hobby of Kings, by Ch. J. Phillips, over 400 blz., 
vele platen - 3,90 

STAMPS AS AN INVESTMENT, by R. D. MacGuffin -2,50 

^ i ^ Voorraden, benoodigdheden en literatuur zijn tegen deze lage 
prijzen beperkt; dus is onverwijlde bestelling gewenscht. 

Wff Porto en aanteekenrecht steeds extra. 

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

Keizerstraat 4, ROTTERDAM. 
POSTGIRO 229209. (571 

spreekt zijn spijt erover uit, dat slechts twee inzendingen zijn 
binnengekomen, terwijl het hier toch een wedstrijd gold, waaraan 
zeker door een groot aantal leden had kunnen worden deel
genomen. Nadat bekend gemaakt is, dat de eerste prijs is toe
gekend aan den heer W. Snoeienbos en de tweede prijs aan den 
heer W. W. Helmholt, wordt na verloting en veiling de verga
dering te circa 10 45 uur gesloten. G. M. 

Nieuwe leden. 
22. C. J. Visser, Kostverlorenstraat 56, Zandvoort. 
19. A. Post, Surinamekade 5, Arasterdam, C. 
14. C. Coster, Zuider Amstellaan 154, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
J. Jansen Heytmajer jr., procuratiehouder. Stationsstraat 30, Zaan

dam. (Eigen aangifte) 
H. J. A. van der Weijden, opzichter, Da Costalaan 29, Driehüis-

Westerveld. (Voorgesteld door R. Kloek). 
H. Koopman, Presicient Steijnstraat 161, Amsterdam, O. (Voor

gesteld door firma Ten Kate eh Weeda). 
F. W. van der Wart, (adspirant). Zoomstraat 64, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door K. A. Weeda). 
Adresveranderingfen. 

81. J. A. Mik, thans Hoofdweg 32, Amsterdam, W. 
222. W. L. Kouwenberg, thans Jan Evertsenstraat 97 huis, Am

sterdam, W. 
250. A. van der Hulst thans Marnixstraat 138 huis, Amsterdam, C. 
165. G. J. Prior, thans Emmastraat 23 belétage, Amsterdam, Z. 

Rectificatie. 
75. is niet L. J. A. Ludiker, doch L. J. A. Ludeker. 

Adres veilingmeester. 
Het adres van den veilingmeester, den heer J. A. Mik, is thans: 

Hoofdweg 32 bov., Amsterdam, W. 
Ruilavonden. 

lederen derden Woensdag van eiken maand in „De Roode 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Eerstvolgende vergadering. 
Dinsdagavand 5 Juli 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. 

Verslag der vergadering van 11 Mei 1938. 
Aanwezig 13 personen. De notulen der vorige vergadering wor

den voorgelezen en goedgekeurd. De secretaris doet verslag van 
den gunstigen financieelen toestand van de club per ultimo April. 
De directeur der rondzendingen spoort de leden nogmaals aan de 
zendingen spoedig door te sturen en de zegels met zorg te be
handelen; een nieuw controle-systeem wordt ingevoerd. 

Op voorstel van het bestuur gaan de aanwezigen ermede ac 
coord, dat op de a.s. vergaderingen een kwartjesloterij, met zegel 
als prijzen, zal worden gehouden, alsmede veilingen. Teven 
machtigt de vergadering het besiuur reeds thans over te gaan to 
aankoop van geschikte zegels voor de op de jaarvergadering t 
houden algemeene loterij zonder nieten. Na verloting van 6 mooi 
prijzen sluiting der bijeenkomst. W. J. H 
Verslag der bijeenkomst van de jeugdafdeeling van 17 Mei 193 

De bijeenkomst werd gehouden in het Internaat van de school 
vereeniging in Simeloengoen te Siantar en was een tiental jeugd 
leden aanwezig. Demonstratie werd gegeven over reinigen en op 
plakken van zegels, waarbij aan ieder jeugdlid een pak gom 
strookjes werd uitgereikt. De medegebrachte verzamelingen we 
den bekeken, waarbij door de leiders diverse aanwijzingen werde 
gegeven. Na een uurtje bijeen te zijn geweest, werd de vergaderin 
gesloten. W. J. 

Nieuwe leden. 
mevr. C. M. van Es, Ond. Bah Bajoe, Pematang Siantar (S.O.K 
T. van Loo, p.a. Harrisons & Crosfield Ltd., Pematang Siant 

(S.O.K.). 
H. R. Kousbroek, Ond. Poelau Radja, Poelau Radja (Sumatra). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ingezonden 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

NEDERLANDSen PHILATELISTISCH LEVEN. 

Naar aanleiding van verschillende grootere en kleine gebeurte
nissen in het philatelistisch leven in ons vaderland meen ik goed 
te doen, in het algemeen belang voor de houding, de kracht en 
den groei van de verschillende vereenigingen, die er zijn of moesten 
zijn, en dat der Nederlandsche verzamelaars, met hen allen be
treurend de verdeeldheid in onze mooie sport, een en ander, niet 
misprijzend achter den rug, maar openlijk te bespreken. 

Wellicht zal dan weer van Bondszijde de oude dooddoener te 
voorschijn worden gehaald: waarom zijn niet allen lid van den 
Bond? Velen zullen dan antwoorden: zoolang als het zoo blijft 
gaan, nooit ! 

Ik wil hierbij enkele voorbeelden geven. 
Door „Philatehca" is een verzoek gezonden aan het hoofdbestuur 

der P.T.T. om in het belang der verzamelaars van gefrankeerde 
prentbriefkaarten toe te staan, dat de postzegels op de plaatzijde 
geplakt en ook afgestempeld worden. Misschien zijn in ons land 
nog niet zoo veel van die verzamelaars, maar in het buitenland 
veel meer; het lijkt ons een pracht-propaganda voor Nederland 
als in het buitenland op tentoonstellingen op prentkaarten de por
tretten van ons vorstelijk huis, stadsgezichten, onze havens en ons 
mooie landschap te zien zullen zijn. Ook bevordert een en ander 
den omzet van de prentkaart-industrie, met daarnevens, al is het 
dan maar een bescheiden, voordeel voor de posterijen. 

Dat we in deze zienswijze niet alleen staan, blijkt uit het groote 
aantal sympathiebetuigingen, dat wij van de meeste vereenigingen 
ontvingen, ook van enkele bij den Bond aangeslotene. Hoe on
prettig doet het dan aan, als men van „Breda" te lezen krijgt: 
we hebben er wel sympathie voor, maar de Bond moet het doen, 
en van de Nederlandsche Vereeniging: de Bond moet het doen. 
Welnu, de voorsteller, de heer Zilver, heeft eerst het voorstel in
gediend bij „Hollandia" (aangesloten bij den Bond), maar het is 
zelfs niet in behandeling genomen. De beeren voelden er niets 
voor; het was niet belangrijk en er waren niet veel van die ver
zamelaars. Niet belangrijk ? Ik lees hier in „De Philatelist" van 
1927, dat de heer Vredenduin op de tentoonstelling in Augustus 
van dat jaar de zilveren medaille heeft gekregen voor zijn 
prachtige inzending; het staat er op deze wijze: (postzegels op de 
plaatzijde van de prentbriefkaarten). Er zijn niet veel van die 
verzamelaars ? Ik meen, van poststukken ook niet; toch is zoo een 
poststukkenverzamelaar voorzitter van den Bond van Postzegel
verzamelaars. 

Het is helaas weer zooals altijd: als het niet van zekere zijde 
komt is het niets. Zelf probeert men het nu openlijk af te breken 
(zie notulen van „Hollandia" in het Maandblad van Mei 1938"). 
Wat het argument betreft, door den heer Zwolle aangehaald, dat 
deze wiize van afstempeling in 1934 door het consres is verboden, 
dacht ik dat hij wel weten zou, dat door veel landen daar van 
afgeweken werd. Ik kan echter mededeelen, dat wij van het hoofd
bestuur der P.T.T. het bericht hebben ontvangen, dat naar aan
leiding van ons verzoek aan verschillende landen o m i n l i c h 
t i n g e n is v e r z o c h t . Hoe veel meer begrijpend en svm-
pathiek is dan de houding van den heer de Bas, den voorzitter 
van de U. P. V. (zie de notulen in hetzelfde Maandblad). 

Al deze vereenigingen, die ons haar sympathie zonden, zün in 
aantal zeker even groot, mogelijk zelfs grooter dan de Bond. 
Wij bedanken er feestelijk voor, ons van die zijde als zijnde 
tweede rangs te laten behandelen. Bij de opening der Baltische ten
toonstelling in Den Haag was de Bondsvoorzitter zelfs zoo vrij
moedig te zeggen, dat hij sprak namens alle Nederlandsche ver-

j eenigde verzamelaars. Ondergeteekende, die daar tegenwoordig was 
als genoodigde, had wel als voorzitter van de grootste vereeniging 
in het land het woord kunnen vragen en vertellen dat dit niet 
zoo was, maar men speculeert er op, dat men dit niet zal doen 
voor den goeden toon. In de toekomst dient men daartegen bij 
voorbaat maatregelen te nemen. 

Bij velen is verzamelen met weinig kosten niet in aanzien, zooals 
die kaarten of elke andere manier om billijk wat bijeen te krijgen. 
Dit heeft echter bij de ware verzamelaars veel meer sympathie dan 
die groote, kostbare verzamelingen, met veel geld (protserij) bijeen
gebracht, om op die wijze de gouden medaille te koopen en de 
bezoekers van dat tentoongestelde te ontmoedigen, in plaats van 
ze in de verzamelaarswereld binnen te loodsen. Op die manier 
wordt het tegenovergestelde van de eigenlijke bedoeling bereikt, 
ongeacht de ergernis, die velen over zich voelen komen, die de 
congressen en de daaraan verbonden feesten (ook in vele ver
eenigingen) bezoeken. Daar ondervinden zij, dat een kleine groep 
voor zich zelf de eerste plaats opeischt en zelfs dat beetje een
heid onder de philatelisten tot een caricatuur maakt. Bij niet-
aangesloten vereenigingen is zoo iets niet mogelijk; daar is men 
allen gelijkwaardig philatelist zonder meer. 

Dat deze houding ook die van het hoofdbestuur der P.T.T. is, 
verheugt ons zeer. Immers op verzoek van de H P.V. en van ons 
krijgen wij ook dezelfde lijsten voor het verkrijgen van nieuwe 
uitgiften toegezonden, evengoed als de Bond. 

Het vorige jaar (en misschien nu nog wel) keurde men onze 
vrijmoedigheid af, om onze meening te uiten over Bondsbrief
kaarten, dag van den postzegel en de blokkenmanie. Eigenaardig 
was het, dat op het Bondscongres het zoo velen met ons eens 
waren; op een stemming liet men het maar niet aankomen: stel 
eens voor dat we per ongeluk gelijk kregen ! Ter aanvulling wil 
ik nog mededeelen, dat ondanks de aanmoediging van zekere zijde 
het met de blokken zeer slecht gaat; op de laatste veiling bij 
Rietdijk konden ze niet meer dan ongeveer 5 cent per mark 
opbrengen. 

Zoo zou ik nog een tijd door kunnen gaan, maar vind het 
voorloopig genoeg. Ik heb geprobeerd al deze dingen zoo ge
moedelijk mogelijk te behandelen en allen philatelisten, die het 
goed met onze sport meenen, ter overdenking gevend, hopende op 
deze wijze te bereiken, dat men begrip zal krijgen over het vele, 
dat samenwerking in den weg staat, om zoodoende te komen tot 
een gezonde eenheid in de Nederlandsche philatelie. Ik meen 
meer in het algemeen belang te doen door openlijk te spreken 
dan achter eikaars rug in het geheim te mopperen. Het laatste 
vind ik on-Nederlandsch en onwaardig. 

Den Haag, Mei 1938. 
C. I. REIJERSE, 

voorzitter „Philatelica" 

In het Mei-nummer werd de vraag gesteld, of er een speciaal
catalogus van Luxemburg bestaat. Eenige lezers waren zoo vrien
delijk de volgende opgaven te verstrekken: 

a. Les Timbres du Grand-Duché de Luxembourg, par Bernard 
Wolff. Edition de la Federation des Sociétés Philatéliques du 
Grand-Duché de Luxembourg. Verkrijgbaar bij Bernard Wolff, 
66 Avenue Bambusch, Luxembourg (Villel. 

b. Les Timbres-Poste du Grand-Duché de Luxembourg de 1852 
ä Septembre 1933, avec les cotes des catalogues Yvert et Tellier-
Champion et Michel 1934. Uitgave „Union des Timbrophiles de 
Luxembourg". (1933). Verkrijgbaar bij den drukker: Linden & 
Hansen, Imprimeur de la Cour. Prijs 5 francs. Van dit werk is 
niet bekend, of na 1933 nog een nieuwe uitgave verscheen. 

Aan de berichtgevers hartelijk dank 

SCHENKT AANDACHT AAN IN DIT BLAD 
OPGENOMEN ANNONCES EN BEGUNSTIGT 
ZOO MOGELIJK ONZE ADVERTEERDERS ! 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Lil A D V E R T E N T I Ë N in 
P r y s dezer advertenties ■: 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

MMM^IMM 
5 ei. Kind 1937 (lachende j 

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

per lOO stuks slechts 
36, 70 en 80 ct., per serie 
Rembrandt-serie 
Goudsche Glazen 
Toeristen-serie . 
Zeelieden-serie 
Crisis en Emma, 3 w. . 
Luchtvaartfonds 
Zomerserie i93S-'36-'37, 3 series 
Kinderseries i927-'28-'29, 3 series 
100 versch. Ned.-Indië 
100 , Nederland 
2oo , . . . 

ongen) 
f 1,25 

f l.zs 
l 0,25 
f 0,40 
f o,6s 
f 0,85 
f 0,50 
f 0,20 
f 0,15 
f 0,70 
f 0,70 
f i,M 
f o.SS 
f 3.̂ 5 

GIRO 4021 s. PORTO EXTRA. 

JOHN GOEDE, 
Brederodestr. 46, Amsterd am, W . 
P.S. Wij betalen voor onuitgezochte kilo's 
Nederland tot f i ,2j per kilo; dito Indië 
tot f 5,—. (579) 

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

ROTTERDAM. 
Levert t e g e n zeer billijke prijzen: Europa, 
Neder land en Koloniën, Overzee in al leen 

prima kwaliteit. 
Zichtzendingen vo lgens mancolijst. (393) 

GOEDKOOPE AANBIEDING! 
1906 T.B.C., per 100 f 5 — 
idem, enkel 3 en 5 cent „ 2,50 
1934, 5 et. Crisiszegel „ 5,— 
Postzegelhandel J. H. ROSSI, 
Raadhuisstraat 18, Amsterdam. 
Telefoon 43833, Giro 279945. 
Vraagt uitgebreide pakketten-prijs
lijst. Prijscourant Nederland en Ko
loniën op aanvrage gratis. (564") 

Dultschland, weldadigheid. 
1930 t en * f 3,—. 1932 f en '' f 3,—. 
1934 t f 2,so. Iposta f 12,75. 

Nothilfeblok f 22,—. 
Ook andere Nothilfe en Saargebied-Nothïlfe 
voorradig. 
SAALBERG, Postbus 390, Amsterdam. (574) 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
léo zegels, per 100 stuks f 5,50, per 500 en 
1000 belangrijke korting. Monster tegen 
dubbele briefkaart. Porto extra. 
X. DAUDT, Zeugestraaf 62, Gouda 

Giro 277730. (569) 

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

Dir. M. J. H . Toorens. 
Spanje nr. i j , 5 r. f 3,50; nr. 18, 12 cu. f 5,—; 
nr. jo, 19 cu. f 18,—; nr . 62, 19 cu. f 4,—; 
nr. 65, 2 CU. f 2,—; nr. 69, i r. f 3,—; 
101, 19 CU. f 18,—; nr. 114, 19 cu. f6,50; 
5 D. U.SA. nr. 157 f 12,—. Alles prima, 
Iedere bemiddeling bij koop en verkoop, 

(ns) 

Gevraagd te koop of in ruil voor 
ongebr. ex. of Ned. en Indië, Spec. 
Cur. 81 en P. 3 Type III, Sur. 108,175 
t/m 178 en P. 18, 19 en 23; alles gebr. 
Vogel, Bosscheweg 36, Vught. (575) 
Te koop aangeboden Ned.-Indië. 
2 Stuks noodportstempels Soerabaja ä f 7,50 

vspec cat. blz. 141) 
JO stuks No. 211, 2/30 ongebruikt f 6,7j 
i3od gevr. voor 2000 st. 60/r,—; 800 st. 
Dienst 3 et. en 4000 st. Dienst 4 et. (566) 

M. FEDDEMA, WASSENAAR. 

Zomerzegels 1938. 
100 series f 15,—. Alleen na ont
vangst van postwissel of storting op 
giro 167245. Mr. E. J. van den Berg, 
Jachtlaan 92, Apeldoorn. (568) 
Ruil gezocht of te koop gevraagd voor spe
ciaal-verzameling. Kindzegels in roltanding 
met firma-perforatie. Zending van één enkel 
exemplaar wordt ook op prijs gesteld. 

T H . GROENEVELD, 
Eewal j6, Leeuwarden. (57^) 

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

Epe. (Giro 132330). (567) 

Zend zichtzendingen afsfempe-
lingen Nederland en Koloniën. 

SHOENBACH, 202 W. 96th., 
New York, U.S.A. (562) 

Te koop gevraagd 
Plaat- en Etsingnummers 

van Nederland. 
J. S. G. LONCKE, 

Pangkalan Brandan (Sum. O.K.) (535) 
Verschenen: Overdrukken van het artikel 
„ L E G E N D E N E N J V I Y T H E N 

O P P O S T Z E G E L S " , 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Gepubliceerd in het Ned Maandbl. voor Phil. 
Verknjgb tegen vooruitbet. v. f 0,3 j in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn.(536) 

i ^ ^ H i H O N G A R I J E ! H ^ ^ H 
Stephan-serie 5 w. 10 X f 0,40; 100 X f 3,25. 

„ 7 w. 10 X f 0)^5; 100 X f S,2S 
cpl. 1 X f 0,70; 10 X ^ ^'25. 

Alles van Hongarije. - Postwissel vooruit. 
L. J. A. LUDEKER, 

Van Ostadestraat 209, Amsterdam, Z. (573) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
PHILATELIST, 

Albr. Thaerlaan 49 , 

UTRECHT. 

A A N B I E D I N G N o . 1 . 
Toezending gratis op aanvraag be
treffende Luxemburg, Duitschland 
en andere landen, o. a. Intellect, 
serie, Polar-fahrt en andere. 

SERIES EN VERZAMELINGEN 

TE KOOP GEVRAAGD. 

ZICHTZENDINGEN. 
(!76) 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G Z W I T S E R L A N D . 
Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling in Aarau 
hebben wij een speciale samenstelling voor Zwitserland-verzame
laars in het buitenland gereedgemaakt van alle onlangs verschenen 
nieuwe Zwitsersche zegels, bevattende: 
1 Aarau-TentoonstelIings-blok met a.s. tentoonstellingsstempel; 
1 Aarau-TentoonstelIings-blok ongebruikt^ 
1 Serie nieuw Zwitserland, gebouwen v. d. Volkenbond en Arbeid; 
1 Bijzonder zegel „1 Augustus"; 
1 Luchtpostopdruk 10/65 cts.; 
1 Bijzondere luchtpost „Pro Aereo" 75/50; 
1 Exemplaar van onzen speciaal-catalogus Zwitserland-Liechten-

stein 1939 (afzonderlijk onmiddellijk na verschijnen); 
voor totaal ƒ 3,50 (betaling gelijk met de bestelling). 
De verzending heeft plaats op den openingsdag der tentoonstelling, 
n.l. op 17 September 1938. Bestellingen moeten daarom uiterlijk 
1 September in ons bezit zijn. (467) 
ERNST MÜLLER A.G., Freiestrasse 91, Basel (Zwitserland). 

ENTOONSTELLING 
VERZAMELAARS! 

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

27 en 28 Aug. 1938, in ,,Concordia'' te Breda, 
ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der Postzegelvereeniging „Breda" 
en den Negen en Twint igsten Neder iandschen Pl i i latel istendag. 

PLAATSRUIMTE EN VERZEKERING KOSTELOOS. 

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

(48.) 
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Moderne Europa-Verzameling 
wordt en detail verkocht. 

Interessante series. 
Bezoekt mij of zendt mij uw 

mancolijsten. 

K SALOMON, 
AMSTERDAM, C. (44o) 

Muntplein 6'. Telefoan 37398. 
J 

SPECIALE AANBIEDING LUCHTPOST. 
— Danzig. — 

1920. Opdr. luchtp.serie, Yv. 1-3 * of f ƒ0,45 
- 1 , 

* -5,25 
-0,75 

t -3.75 
t -0,60 

-0,17 

- 9 , -

-1,20 

-3,10 
-0,45 
-2,25 
- 1,90 

-1,15 
- 1 , -
- 3 , -
-6,50 

t 

1924. 2% gulden, Yv. 24 f 
1932. Luposta-gedenkserie, Yv. 25-29 
1935. Luchtpostserie, Yv. 30-34 f 

— Duitschland. — 
1928-31. Zeppelin-ser., cpl. Yv. 35-37 
1934. Luchtpost, 5-80 pf . , 'Yv. 43-50 
1936. Zeppelin L.Z. 129, Yv. 55-56 f 
1933. Zeppelin Chief., Yv. souv. 1-3 t 

— Estland. — 
1924. Luchtpost, getand, Yv. 7-11 * 

— Bulgarije. — 
1931. Luchtpostserie, Yv. 5-11 * 

— Griekenland. — 
1927. Luchtpostserie, Yv. 1-4 * 
1933. Zeppelin-serie, fr. 140, Yv. 5-7 * 
1933. Luchtpostser., fr. 98, Yv. 8-14 * 

— Italië. — 
1930-32. Luchtpost, cpl., Yv. l la-17 
1930. Ferrucci, luchtpost, Yv. 18-20 
1932. Dante, Itp. 50 c.-lO 1., Yv. 26-31 
1933. Zeppelin, cpl., Yv. 42-47 * 

— Letland. — 
Zie advertentie van Mei. 

— Liechtenstein. — 
1936. Zeppelin-serie, Yv. 15-16 * -2,30 
1935. Opdr. 60 Rp. op 1 Fr., Yv. 14 '•■ - 1,10 

— Litauen. — 
1922. Luchtpostserie, Yv. 18-20 * -0,50 
1924. Luchtpostserie, Yv. 32-35 * - 1 , — 
1930. Luchtpostserie, Yv. 45-51 * - 1,— 

— Luxemburg. — 
Luchtpostserie, Yv. 1-6 * - 0,85 

Hongarije. — 
1920. Opdruk Legi Posta, Yv. 3-5 * -0,15 
1924-25. Luchtpostserie Yv. 6-11 * -0,75 
1927-30 Ltp.ser. (f ƒ 6,—). Yv. 12-23 * - 7,75 
1931. Zeppelin, Yv. 24-25 * - 3,— 
1933. Luchtp. 10-72 filler, Yv. 26-31 t -0,50 

— Joego-SIavië. — 
Luchtpostserie, Yv. 1-5 * - 1,25 
^uchtpostrouwzegel, Yv. 6, * of f - 0,35 

— Rusland. — 
1930. Graf Zeppelin Yv. 20-21 t - 1.10 
1934. Zeppelinbouw," Yv. 33-37 f - 1,50 

— Zweden. — 
1936. 50 öre, Bromma, Yv. 6 f -0,20 

Levering na ontvangst van postwissel of 
torting op giro 277730 of rembours. Zen-
lingen boven ƒ 10,— franco aangeteekend. 

X. DAUDT, 
SeuiSestraat 6 2 , G o u d a . (397) 

Sloot U ook reeds een abonnement op onzen 

NIEUWTJES-DIENST? 
Zoo niet, vraagt dan inlichtingen. 

ELK LAND, ELK GEBIED, ELKE SOORT ZEGELS 
kan a fzonder l i j k worden opgegeven. 

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

W.WAGENSTR. 34, TEL. 55344, GIRO 308080, ROTTERDAM, C. 
De firma met een ERVAREN directie 1 

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

(334) 

Wie ruilt een vUegbrief Canarische Eilanden, 
tweede uitgifte, 1,25 Pts op $ c. (zie Maand
blad Februari) tegen Belgisch Congo of Bosnië? 
Brieven aan 

F. VINGERHOED, 
Meidoornstraat 18, 

IJmuiden. 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. 1, 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. r idem. 
W. Mooi), St. Annastraat 357, Nijmegen. 

T e koop gevr. onber. exx. 10, 15 en 2} et. 
2-2 rolt. z. w. in paren. ïnterneering groen 
en brum. Duïtschl. weid. '33, 5, 20, 25 en4opf. 
G. C. E. Koffler, Stadhouderspi. 146, Den Haag. 

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. C. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

U I T K N I P P E N en toezenden. 

Aan HERMAN CÜHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 
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GROOTBRITTANNIE. 
Dienstzegel, £ 1 , postfrisch. YVERT nr. 9. 

ENGELSCHINDIE. 
1852, 'A a. rood, YVEUT nr. 1 b. 

LABUAN. 
1 dollar, postfrisch, YVERT nr. 20. 

MAT.ACCA. 
190508, 25 dollar, postfrisch, YVERT nr. 108. 

MALTA. 
1885, 4 d., postfrisch, ONGETAND blok van 4. 

NIEUW FOUNDLAND. 
1/, gebruikt, YVERT nr. 9. 

IMT Ik heb bovengenoemde zeldzame Kolo

niale zegels in voorraad en kan ze tegen zeer 
schappelijke prijzen aanbieden. 

Zichtzendingen worden op aanvraag naar elk 
deel der wereld toegezonden. 

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

m ao.o.iffi] 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND). (457) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden SpeciaalCatalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden CatalogusZumstein. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 

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

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. (425) 

3 S 3 E 
TE KOOP GEVRAAGD: 

ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS jH 
SERIES.  TEVENS VERZAMELINGEN. 

Aanbiedingen met uiterst verlangde pnjzen aan 

ERNSTCASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. (428) 

J. L. VAN DIETEN 
POSTZEGELHANDEL NV. 
4445 DELFT5CHEVAART, 

ROTTERDAM. 
TELEFOON 55259. (373) GIRO 17369. 

■I I 
Veizamelaars, zendt in op 

de a.s. 
Tentoonstelling te Breda. 

\\t I 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGlVEILmii. 
■ ■ ■ j j ^ ^ De Inspecteur der Domei

^ ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vriidag 24 l i i 1938, 
des namiddags te 2 uur, In het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
'sGRAVENHAGE, 

bij inschrijviny, verkoopen 
Gebruikte 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (563) 
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GOEDKOOPE ZOMERAANBIEDING. 
SPANJE. 

Yvert nr. 412-428 en Expresse nr 8, Goya herdenking, 
uitgifte 1930, 1 c. — 10 peseta's, cpl., 18 stuks * ƒ0,75 

Yv. 442-454, Columbus, uitgifte 1930, 1 c. — 1 pe
seta en Expresse, 14 stuks '•'' - 0,45 

Yv. 512 516, 3e Pan-Amerika Postcongres, uitgifte 
1931, 5 c. — 30 c , 5 stuks * - 0,15 

Dezelfde serie compleet, 10 stuks * - 1,40 
Yv. nr. 20-29 Dienst, zelfde serie Official (Dienst), 

5 c. — 10 peseta's, 10 stuks '■■  1,40 
Yv. nr. 540547 en Expresse, uitgifte Madrid, ge

stempeld, 1 c. — 30 c. en expresse f  0,30 
Dezelfde serie ongebruikt  0,30 
Dezelfde serie compleet, 1 c. — 10 peseta's f . . . . 3,25 

Luchtpost. 
Yv. nr. 3746 en Expresse, Goya herdenking, 5 c. — 

1 peseta, 11 stuks '■'  0,38 
Yv. nr. 8489, 3e Postcongres, 5 c. — 4 peseta's, 

6 stuks, compleet *  0,75 
Yv. nr. 96103, Pers van Madrid, 1 c. — 30 c , 

8 stuks, gestempeld  0,30 
Dezelfde serie, ongestempeld  0,30 
Dezelfde serie, compleet, 15 stuks, gestempeld 3,50 
Yv. nr. 16 Dienst, Luchtpost, 5 c. — 4 peseta's, 

6 stuks, compleet •'  0,75 

DUITSCHLAND. 
Luchtp., Yv. nr. 3537, Zepp., 1, 2 en 4 mk., cpl. '•' ƒ 4,50 
Luchtp., Yv. nr. 43-51, gestempeld -0,90 
Luchtp., Yv. nr. 52, 2 mk., ongebruikt - 1,— 
Luchtp., Yv. nr. 53, 3 mk., ongebruikt - 1,50 
Luchtp., Yv. nr. 54, 40 pf., ongebruikt - 0,30 
Luchtp., idem, gestempeld - 0,12 
Luchtp., Souvenir Chicago-Fahrt, 1 — 4 mk - 9,— 
Kleederdrachten-serie, Yv. nr. 547-556, compleet * . . - 1,75 
Beroepen-serie, Yv. nr. 513-521, compleet * -3,25 

ITALIË. 
Voetbal-serie, Yv. nr. 339-343, compleet '■'  1,75 

FRANKRIJK. 
Louvre, 2 stuks, compleet '■"  0,40 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Blok Bratislava  0,25 

ARGENTINIË. 
Yv. nr. 380, 1 peso  0,06 
Yv. nr. 381, 2 pesos  0,15 
Yv. nr. 382, 5 pesos  0,30 
Yv. nr. 383, 10 pesos  1,— 
Yv. nr. 384, 20 pesos  1,90 

Prima kwaliteit. 
g ^ " Ruime keuze van deze soorten zegels voorhanden ! 

IHIil^PI^DI^ ^ÄINI D i ^ D.©©'S IP©SiriliGilLIHIAI^I^IilL l ^ . ¥ . 
( O U D S T E P O S T Z E G E I v M A G A Z U N V A N R O T T E R D A M ) . 

N I E U W S T R A A T 2 6 ( I N G A N G P O R T I E K ) . R O T T E R D A M . T E L E F O O N 5 4 8 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 
P o s t ^ i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. i V l e e s & Z o o n e n . R o t t e r d a m . (304) 

zeer 
N r 

Handelaars-Aanbieding. 
Pincetten: 

Ia. kwaliteit, 
billijk! 

1. Pincetten, 12 c.M. lang, vervaardigd uit fijn elastisch staal, 
goed vernikkeld en nauwkeurig sluitend. 12 stuks ƒ 2 , 0 5 ; 
100 stuks ƒ17 ,—. 

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.-pmcette van het fijnste elastisch staal, goed vernik
keld, fijne kwaliteit. Met spitse, ronde of vierkante punten. 
12 stuks ƒ 1,10; 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 (,,—; 1000 zakjes ƒ 54,—. 

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

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

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

gratis alleen aan handelaren. 

J. Rosenberg, PostztgeU-
Ezport, Berlijn W.30. 

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

HET SPECIAAL-HUIS VOOR DEN HANDELAAR ! (549) 

Te koop of in ruil voor hooge prijzen: 

U.S.A. zegels en betere series 
voor speciale aanbieding van 

N e d e r l a n d s c h e s e r i e s : 
Roode Kruis, Goudsche Glazen, Zeeman, enz. 

Zichtzendingen aan: 

SHOENBAGH S STAMP EXCHANGE, 
292 W. 96th STREET, NEW YORK CITY. 
(Lid van „De Philatehst", Amsterdam) (561) 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. '^"' 
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H 
P 
H 

Een TIen Gulden Jubileum 1913 
voor f 7,50 

kan de HAAGSCHE POSTZEGEL HANDEL, Noordeinde 1 96, 
Giro 110104, Den Haag, U niet leveren. Maar wel: 
Een Japan Luchtpostblok voor f 5,75 of een serie 
Letland Luchtpost no. 6 en 7, gebruikt of ongebruikt, 
voor slechts 1,75, evenals zoo vele andere series en 

afzonderlijke zegels. 
De H.P.H, koopt 

verzamelingen, engros partijen en betere doubletten. (450) 

H 
P 
H 

20MERZEGELS 1938, licht gestempeld, per 10 series f 1,65. 
Idem zonder de 5 cent, per 10 f 1,45. 10 series met onderrand 
van het vel met plaatnummer f 2,15 10 driehoeken 6 cent 
met plaatfouten f i,— 40 idem met 40 versch fouten f 4,— 
Weid. I93J> 12V2 et , 51e en J2e zegel met de mooiste plaat-
fout, per paar f 0,75 Nederland nos i en 2, i8j2, mooie 
rand per paar f 2,—. Idem, iets korter, per paar f t,2j 10 paar 
70 en 80 cent f 1,75 10 paar driehoeken postfrisch f 2,20 
jo verschillende Nederland weldadigheid^egels f 2,50 100 ver
schillende Nederland prima f i,—. Jubileum Ned-Indie 1923, 
alle afw tandingen behalve j et 11^/2- n , per serie 8 stuks 
f I,— Toezending na ontvangst van het bedrag op giro 118330 
Porto extra Boven f 10,— franco Levering engros geheele 
wereld PRIJSLIJST OP AANVRAGE 
Postzegelhandel „The G l o b e " , Zoandom. (386) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT. 
2OMERZEGELS 1938, 
1 serie ƒ 0,18; 10 series ƒ 1,70; 100 ser. ƒ 16,—. 
ZOMERZEGELS 1937, 
1 serie ƒ0 ,20 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1936, 
1 serie ƒ 0 , 2 5 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1935, 
1 serie ƒ0 ,30 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1932 (Salve Hospes), 
1 serie . . . . . 

ƒ1 ,80 

ƒ 2 , -

ƒ2 ,50 

ƒ0,85 

ƒ6,95 
ALLE KINDERZEGELS 1923-1937, 
15 series 57 waarden 
ALLE KINDERZEGELS IN ROLTANDING, 
8 series, 31 waarden . . . ƒ7 ,60 
Levering na ontvangst van postwissel of stortrng 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c f o 20 per 100; voor de 1V2 c f 0,35 

per 100, 12V2 f 0,04 per stuk, ik koop verder 6 c Curafao 
herd f 0,35 per 100, 1V2 W de Zwijger f 0,40 5 c W de 
Zw. f 0,90 6 c. W. de Zw f 0,35, 6 c. driehoek f 0,75 per 
100; 12V2 driehoek f 0,10, enz Ook kilo's tot f i,— per kilo, 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste loorten. Voor ge
mengde portzegels betaal ik f 0,45 per 100 stuks voor ge
mengde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en 5 
ets. zegels) f 0,02 per stuk. 

Aanbiedingen met prijs aan A . %I. D E Ï "WITT» 
Koninginneweg 175, AMSTERDAM, Z. (391) 

E:E:N BIWIK 
op deze lijst is Uw voordeel, want zij bevat een 
samenstelling van stukken, welke, zonder beslist zeld
zaam te zijn, in de meeste verzamelingen ontbreken. 

ZWITSERLAND. 
Nummers volgens Michel; postfrisch, "f" gebruikt, § blok van vier. 

1900, Wereidpostjubileum, 25 Rp. blauw, nagegraveerde 
plaat (nr. 72 II) * f 33,— § ƒ 154,— 

1907/08, Helvetia met zwaard, 3 Fr. geelolijf (nr. 110) . . * - 3,75 § - 16,50 
1914/15, Landschap m. mythen, 3 Fr. blauwgroen (nr. 121) ' - 10,— § - 41,— 
1918, Idem, 3 Fr. rood (nr. 143) ' - 1,85 § - 8,20 
1931, Idem, nieuwe teekening, 3 Fr. bruin (nr. 245) . . - 1,45 § - 5,80 
1914/15, Landschappen met Rütli en Jungfrau, 5 Fr. ultra

marijn ,10 Fr. violet (nr. 122/23) " - 8,20 § - 37,— 
1928/30, Lancischappen met Rudi en Jungtrau, nieuwe 

platen, 5 Fr. helglauw, 10 Fr. groen (nr. 223, 234) - 6,75 § - 27,— 
1934, Naba-blok (nr. 277/80) - 8,20 f - 9,— 
1936, Pro-Patna uitgifte, 10, 20, 30 Rp (nr 294 96) . . - 0,85 § - 4,10 

Pro-Patria blok (nr. 297/99) ' . . . " - 1,65 ^ - 7,35 
1913/37, Pro-Juventute, alle series, totaal 84 waarden . . " - 12,25 ^ - 51,50 

(Afzonderlijke series der Juventute-zegels tegen 
billijke prijzen eveneens verkrijgbaar) 

1937, Pro-Juventute jubileum-blok (nr. 319/20) - 0,50 
1922/37, Dienstzegels voor den Volkenbond (56 waarden) 

en het Int. Arbeidsbureau (48 waarden), complete 
serie totaal 104 w. (alleen gebruikt verkrijgbaar) f - 63,50 § - 254,— 

1938, Nieuwigheid: 20, 30, 60 R p , 1 Fr Volkenbond t - 1.— § - 4,10 
Idem, 20, 30, 60 Rp., 1 Fr. Arbeidsbureau f - 1.— § - 4,10 

1919, Luchtp , 30, 50 Rp. propeller (nr. 146, 153), 2 w. - 6,55 § - 26,55 
1923/25, Id., 15 rp.-l Fr. (nr. 175/80, 185/87, 204), 10 w. - 5,10 ^ - 20,50 
1929, Id., 35 Rp.-2 Fr. (nr. 228/29, 237), 3 w ' - 1,65 § - 7,20 
1932, Id., ontwapening, 15-90 Rp (nr. 256/58), 3 w - - 0,85 § - 3,30 
1935/38, Id., versch. opdrukprovisonen (nr. 285/6, 291/3, 

313, 315), 7 w - 1,25 § - 5,10 
Luchtpost, alle verschenen waarden tezamen, 25 w - 14,30 § - 61,50 

Aangeteekende toezending bij vooruitbetaling. — Porto bij bestellingen 
beneden ƒ 25,— extra en wel ƒ 0,35 voor philatelistische frankeermg. 
Ieder belangstellende ontvangt, tot onze voorraad zal zijn uitgeput, een 
exemplaar van onzen catalogus Zwitserland-Liechtenstein 1938, gratis. 

Ernst Muller, A.-G., Basel (Schweiz), Freiestrasse 91. 
Kooper van de groote Zwitserland-verzamelingen van A. F. Lichtenstein, 

New York, en van Baron A de Reuterskiold. (577) 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

NEDERLAND. 
Eerste postvlucht op de luchtlijn Amsterdam-Texel ? 
Op Zondag 15 Mei j.1. begon de zomerdienst van de Neder-

landsche Spoorwegen en op 16 Mei die van de K.L.M. Toen wer
den o. a. verschillende binnenlandsche luchtlijnen heropend. Wij 
konden dus op Maandag 16 Mei postvluchten verwachten op de 
luchtlijnen, welke door de K.L.M, in zomerdienst bevlogen werden. 

Op de luchtlijnen van Groningen en Twente vonden de eerste 
postvluchten reeds plaats resp. op 1 en 15 Juni 1933. De souvenirs 
daarvan zijn zeldzaam en zeer gezocht. Op de luchtlijn Amsterdam-
Texel vond echter nog géén geregelde luchtpostverbinding plaats 
De vraag doet zich thans voor, of in dit seizoen voor het eerst 
luchtpost tusschen Texel en Amsterdam verzonden zal worden. 
De mogelijkheid daartoe bestaat, en de luchtpostverzamelaars doen 
dan ook verstandig, als zij alvast hun maatregelen treffen om zich 
in dat geval een luchtpostsouvenir der eerste postvlucht te 
verschaffen. 

Ten eerste kan men toch niet verwachten, dat Texel blijvend 
bij Groningen en Twente ten achter gesteld zal blijven, waarbij 
komt, dat 's zomers talrijke vreemdelingen dit mooie eiland be
zoeken en eveneens met een geregelde luchtpostverbinding met 
de vaste wal gebaat zullen zijn. 

Ten tweede wordt voor Amsterdam en voor plaatsen, die verder 
van Texel liggen dan Amsterdam, een aanzienlijke tijdsbesparing 
met het postvervoer door de lucht bereikt. De doorsnee-vervoertijd 
van 3 ä 4 uren wordt tot ^ uur teruggebracht. Ter illustratie 
moge het volgende overzicht van den zomerdienst der trein-boot-
verbinding en van de K.L.M.-dienstregeling volgen: 

Heen. Trein. Terug. 
9.17 12.04 15.04 22.37 Amsterdam C.S 12.51 16.25 19,25 22.15 

11.20 14.35 17.35 7.45 Den Helder 10.45 13.20 17.05 19.50 
12.05 15.20 18.20 8.30 Boot Texel 10.00 12.35 16.20 19.05 
terwijl de K.L.M.-dienstregeling als volgt is: 

Heen. Terug. 
8 00 14.00 18.30 Amsterdam 9.15 15.05 19.45 
8 30 14.25 19.00 Texel 8.45 14.40 19.15 
terwijl ook de aansluitingen, welke in Amsterdam verkregen wor
den, niet te miskennen zijn. 

Wij verwachten dan ook, dat deze luchtlijn vrij onverwachts 
fzooals wel meer gebeurd is) voor postvervoer geopend zal worden. 
Wil men dus zeker zijn, dat men de stukken — welke men daar
voor opgeeft — met de eerste postvlucht verzonden krijgt, dan 
verdient het aanbeveling deze nog deze week ter verzending aan 
het postkantoor te Den Burgh op Texel op te sturen. Men kan er 
dan bij verzoeken, dat men deze daar zoolang bewaart, totdat de 
luchtlijn voor postvervoer geopend wordt. 

Zooals bekend, wordt "voor drukwerken, per luchtpost binnen 
Europa verzonden, 5 cent luchtrecht geheven. Brieven en brief
kaarten zijn vrij van luchtrecht. Aanbeveling verdient de stukken 
per expresse te verzenden (10 cent extra); zij krijgen dan op nor
male wijze een aankomststempel. Een brief frankeere men dus 
met 15 cent, een briefkaart met 14 cent, plus expresse-strookje 
(gratis aan uw postkantoor verkrijgbaar). 

Hetzelfde geldt voor de luchtlijn Leeuwarden-Amsterdam, welke 
25 Juni a.s. geopend wordt. Bij het ter perse gaan van dit blad 
was nog geen pos", van Texel per vliegtuig naar Amsterdam 
vervoerd. 

NED.-INDIE. 
Van onze Indië-lijn. 
Het op 16 April j 1. van Schiphol vertrokken vliegtuig PH-ALN, 

de Nandoe, met als gezagvoerder den heer Parmentier en als 
e piloot den heer Aler (chef van den K.L.M.-vliegdienst) had 
iet Bandoeng als einddoel, maar strekte zijn vlucht uit tot Timor, 
eneinde zoo de Ned.-Indische vliegvelden op den luchtweg naar 

Australië te onderzoeken. Het toestel was uitgerust met Cyclone-
motoren type G 102, welke een grooter vermogen geven dan die, 
welke tot dusverre voor de Douglas DC 3 werden gebezigd. In 
verband hiermede was ook een deskundige van de Wright-
fabrieken aan boord. Het toestel vertrok met 339,852 kg. post 
uit Amsterdam. De Indië-vlucht zou worden uitgestrekt tot Soera-
baja, Bali, Waingapoe, Rembang en Koepang. 

Met de nieuwe motoren had men — volgens courantenberichten 
— wel eenige strubbelingen, maar toch verkende men de vlieg
velden op Bali, Lombok, het vliegveld Rembang en het vliegveld 
Koepang, en het bleek dat deze in uitstekende conditie ver
keerden, zoodat er met de groote Douglas-vliegtuigen goed op 
geland kan worden. 

De volgende philatelistische souvenirs geven de verzamelaars een 
beeld van deze proefvlucht van Batavia naar halfweg Sydney; 

Uit Amsterdam verzonden op 16 April, naar Soerabaja aan
komststempel 22 April 8 uur, naar Den Passar (Bali) 23 April 
16 uur (en doorgangsstempel van Soerabaja als genoemd), naar 
Rembang 22 April 12 uur (of Laboeanhadji 28 April, 4-5 N, met 
de opmerking: De Nandoe heeft Laboeanhadji niet aangedaan), 
naar Waingapoe 7 Mei 20 uur (doorgangsstempel van Soerabaja 
als bovengenoemd en met de opmerking: Vliegtuig niet te Wain
gapoe geland) en naar Koepang 29 April 12 uur. 

Te beginnen met het toestel, dat 14 Mei van Schiphol vertrok, 
werd Medan weer definitief door de K.L.M, aangedaan. Dit vlieg
veld, dat seruimen tüd — weeens den deplorabelen toestand waar
in het verkeerde — door de K.L.M, gemeden werd, is thans geheel 
in orde. De poststukken, welke met het vliegtuig, dat 14 Mei van 
Schiphol vertrok, naar Medart verzonden waren, kregen aldaar een 
aankomststempel van 18 Mei 16 uur. 

Opening der K.N.I.L.M.-luchtlijn Batavia-Sydney op 3 Juli a.s. 
De volgende voor luchtpostverzamelaars van belang zijnde be

richten ziin thans bekend geworden. De stukken, welke men met 
de Ie vlucht naar Sydney wil verzenden, en die men met het oog 
daarop eenigen tijd van tevoren ter post heeft bezorgd (27 Tuni a.s. 
is de laatste dag !) moet men op een in het oog loopende wijze 
voorzien van de aanwijzing „Voor de eerste vlucht Nederland-
Australië", Wij adviseeren u, deze tekst met rooden inkt boven
aan de enveloppe over de geheele breedte te schrijven, voorts 
rechts de zegels te plakken en daaronder het adres te schrijven. 
Plakt men dan het „Per Luchtpost"-strookje onder het adres of 
links boven, dan houdt het stuk nog het grootste gedeelte van 
de linkerzijde vrij voor het bijzondere poststempel. Het luchtrecht 
bedraagt boven het gewone internationale por t : 25 pent per 
5 gram. Op een brief van 5 gram moet dus 37% cent. De driehoek
zegel voor bijzondere vluchten is voor deze vlucht geldig. Deze 
zegel van 30 cent zal aan alle postkantoren zoo niet verkrijgbaar, 
dan toch te bestellen zijn. 

Als men geen correspondentie-adres in Australië heeft, kan men 
adresseeren aan: The Royal Netherlands Indies Airways, Box 
217 D, G.P.O. Sydney (Australia). In het omslag, gericht aan dit 
adres, neme men dan een ander op, dat uw eigen adres draagt, 
benevens een internationalen antwoordcoupon (aan het post
kantoor verkrijgbaar) voor de terugzending. De afzender krijgt 
zijn stuk dan in dit omslag per gewone post teruggezonden. 

De gelegenheid om stukken te verzenden of terug te ontvangen 
met de Ie retourvlucht Sydney-Batavia of Sydney-Batavia-Amster-
dam is niet opengesteld. 

Wel kan men ook stukken van Batavia uit meezenden. Deze 
kan men — verzorgd als bovenvermeld — zenden aan „Het 
Hoofd van de Ned.-Indische P.T.T.-dienst te Bandoeng". Voor 
de luchtpostverzending van Ned.-Indië naar Australië voege men 
internationale antwoordcoupons bij. Het port bedraagt 15 cent 
per 20 gram plus 10 cent per 5 gram luchtrecht, te voldoen met 
2 internationale antwoordcoupons, per stuk van 5 gram. Men moet 
ze uiterlijk 24 Juni a.s. naar Indië verzenden. 

BUITENLAND. 
Zwitserland. 
Ter ondersteunint, van de nationale luchtvaart door de organi

satie „Pro Aero" zouden op 21 en 22 Mei eenige bijzondere post
vluchten in Zwitserland plaatsvinden, waarbij alleen poststukken 
medegenomen werden, die van een bijzonder postzegel van 75 rp. 
voorzien waren (zie voor dezen luchtpostzegel ook onder de 
rubriek „Nieuwe uitgiften"). Dit zegel van 75 rp. werd er door 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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den postbeambte opgeplakt en was niet ongebruikt verkrijgbaar. 
De weinige zegels, die onverhoopt nog in handen van verzamelaars 
komen (evenals dat bij onze „Cour Permanente"-zegels het geval 
was) zullen dus wel opgeld doen. 

De bijzondere postvluchten vonden plaats vanaf de vliegvelden 
Geneve, Lausanne, Sitten, Bern, Biel. La Chaux de Fonds / Le Locle, 
Basel, Luzern, Zürich, St. Gallen, Chur / Maienfeld en Bellinzona. 
Bij slecht weer zou niet op 22 Mei, maar op een daarop volgenden 
mooien dag gevlogen worden. Dit is een Zwitsersche uitvinding, 
welke reeds meer toegepast werd, en zij getuigt van groote men-
schenkennis. Alle verzamelaars die op het laatste nippertje, of op 
het allerlaatste nippertje of nog wat later hun stukken inzenden, 
kan men zoodoende nog terwille zijn. De stukken vlogen ditmaal 
op 31 Mei en zij waren alle keurig verzorgd: de zegels er netjes 
opgeplakt en alles schitterend afgestempeld. Van alle bovenge
noemde plaatsen werd naar Basel gevlogen, en van Basel naar 
Bern. Natuurlijk kregen ze alle een doorgangsstempel van de plaats 
aan het eindpunt der vlucht. 

Alaska. 
In het hooge Noorden aan de grens van Alaska en Canada brengt 

het vliegtuig uitkomst. Hier worden rivieren en bergen, sneeuw
en ijsvlakten, waar pioniers nauwelijks een voet gezet hebben, in 
een paar uren tijds overvlogen. 

Eerste postvluchten vonden dit voorjaar plaats in Mei. 
Op 3 Mei werd gevlogen van Juneau (Alaska) naar Fairbanks 

(Alaska). Een bijzonder rood stempel memoreert deze vluchten. 
Het stelt twee totempalen voor en een berglandschap met daar
boven een vliegtuig. % 

Op 8 Mei vloog men van Fairbanks naar White Horse (Yukon 
in Canadal. Op het bijzondere groene poststempel ziet men tus-
schen twee totempalen een vliegtuig boven een hondenslede, ge
trokken door 6 honden. 

Dienzelfden dag vond de terugvlucht plaats van White Horsr 
naar Juneau. Het zwarte Canadeesche bijzondere stempel geeft 
eveneens een totempaal te zien met daaronder een jager, daar
achter een berg, met ter zijde een rivier en het vliegtuig. 

Aankomststempels van denzelfden dag geven de snelheid der 
vlucht weer. Nog zijn alle poststukken voorzien van een sluit-
zegel, waarop het wild uit deze streken (watervogels, herten enz.) 
is afgebeeld; met de opwekkmg: „Help restore our wildlife". 

H . A. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

VII. 
Het zegelbeeld (slot). 

Naast de drie standaard-teekeningen, beschreven in de vooraf
gaande artikelen, verschijnt al spoedig, als nieuw motief, de alle
gorie. Ten onrechte wordt herhaaldelijk als eersteling in dit nieuwe 
genre het zoogenaamde „Sydney View" genoemd, op 1 Januari 
1850 uitgegeven door Nieuw-Zuid-Wales. Dit zegelbeeld toch is 
niets anders dan een reproductie van het groot-zegel der kolonie, 
weergevende de Industrie, die verbannelingen of gedeporteerden 
verwelkomt. (Nieuw-Zuid-Wales en andere Australische kolonies 
werden aanvankelijk benut als strafkolonies). Dat we hier te doen 
hebben met het groot-zegel der kolonie, blijkt uit het latijnsche 
onderschrift: „Nov. Camb. Aust. Sigillum", verkorting voor novae 
cambriae australis vigillum, d-i- zegel van Nieuw-Zuid-Wales. Vol
ledigheidshalve zij nog vermeld, dat onder het wapen een tekst 
vcoorkomt, ontleend aan Virgilius en betrekking hebbende op 
handel en industrie: „Sic forcis Etruria crevit" (aldus is Etrurië 
machtig geworden). 

To t de oudste zegels met allegorische voorstellingen behooren 
die van Trinidad (1851) en Barbados (1852), teekeningen, die ons 
weinig of niets zeggen, hoe goed ook grafisch verzorgd, tot West-
Australië in 1854 uitkomt met een symbool, dat verre boven alle 
andere uitsteekt: het zwaantje. 

Toch blijven deze allegorieën aanvankelijk nog beperkt; het is, 
alsof de zegelontwerper zich niet geheel los kan maken van den 
oorsprong van het zegel; het administratief stuk papier — zooals 
de heer Stütterheim het in zijn studie noemt — dat een van 
staatswege aangegane overeenkomst „bezegelt", als zoodanig dan 
ook alle kenmerken van een „staatspapier" moet dragen.. 

De wijze, waarop de teekenaar van den West-Australischen 
zwaan zijn opdracht vervulde, verdient alle bewondering. Een 
prachtige harmonie bracht hij tot stand tusschen het met teere 
lijnen aangegeven water en den krachtigen rand. 

Merkwaardig blijft, dat bij de oudste Engelsche koloniale uit 
giften het moederlandsche voorbeeld niet werd gevolgd. Mauritius 
maakte hierop een uitzondering en wel op 21 September 1847 met 
de twee beroemde rariteiten, waarvan het bestaan echter eerst 
achttien jaren later in de verzamelaarswereld bekend werd ! 

Steeds verder wijkt men af van de oude principes, zonder dat 
eenige noodzaak daartoe aanwezig kan worden geacht. Nicaragua 
is, in 1862, een der eerste, zoo niet het eerste land, dat postzegels 
uitgeeft in een landschapteekening, wel is waar geen getrouwe 
copie van de vallei van Leon — het op een der bergtoppen waar
neembare vrijheidskruis is een opzettelijke aanvulling van het 
landschap —, maar toch wordt hiermede een nieuw perspectief 
geopend, een vooroeeld, o. a. door Egypte reëeler en eerlijker ge
volgd, al kan men tegen de gezochte omlijsting ernstige bezwaren 
aanvoeren. 

Toch kan men hier nog van een zekeren samenhang tusschen 
het beeld en den rand spreken; hoc geheel anders is het echter 
reeds gesteld met de uitgifte van Peru van 1866. Wij halen, bij de 
beoordeeling van dit zegelbeeld, wederom iets aan uit de studie 
van den heer Stütterheim: , 

Het zegel is niet meer een „schepping", maar een steeds wille
keuriger samenstelling van twee deelen: de rand en het eigenlijke 
beeld. Men heeft geen weerstand kunnen bieden aan den drang 
om in het zegel te zien een schilderijtje en, daar een schilderij een 
lijst behoeft, een schilderijtje met lijst. Zoolang een dergelijke lijst 
zich nu geheel aanpast aan het vlakke zegel, zoowel als aan het 
voorgestelde, kan dit weinig bezwaren opleveren. Zoodra men 
echter in het zegelbeeld een reproductie gaat zien van een of ander 
voorwerp, is de kans groot, dat men in de omlijsting ook een 
reproductie wil zien van een werkelijke lijst. Men begint dan de 
omlijsting te voorzien van een sterk sprekende reliefwerking, 
sterker dan die van hetgeen er in vervat is. En evenmi_n als, 
althans in de jaren waarover wij het nu hebben, een schilderij werd 
geschilderd als één en onverbreekbaar verbonden met de lijst, in
tegendeel, de lijst willekeurig kon worden aangebracht, evenmin 
vinden wij bij het plaatjestype een al te groote eenheid van 
plaatje en omlijsting, een eenheid, die meestal niet verder gaat 
dan het feit, dat zij beide op hetzelfde stukje papier zijn ge-
teekend. Zoo wordt, merkt de heer S. verder op, het zegel een 
reproductie van een reproductie. 

Is het goed geslaagde „zwaantje" van West-Australië nog t 
beschouwen als een symbool, reeds enkele jaren later komt New 
Foundland met een plompe navolging (kabeljouw), niet onwaar 
schijnlijk ingegeven door reclame-zin. Een geheel nieuw gezichts 
punt, dat in den loop der jaren verleidde lot navolging op groot 
schaal, waarbij de voorstelling nog werd aangevuld met een o 
anderen slagzin. 

Steeds verder grijpt de verwording, of zoo men wil de ver 
wildering, om zich heen; om elke eenheid als het ware opzettelij 
uit te bannen, drukt men middenstuk en rand in verschillend 
kleuren (zie Britsch-Noord-Borneo), of men gebruikt de om 
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lijsting als een passe-partout, geschikt (?) voor het opnemen van 
diverse beelden. Men zie er de „beroemde" Columbus-serie der 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika van 1892 maar eens op na ! 
Wat is van de oorspronkelijke schilderstukken, waarnaar dezs 
zegels werden vervaardigd, door de verkleining overgebleven ? Hoe
zeer is bovendien door de lijst het werk van den schilder in het 
gedrang gekomen ? Met welk een lichtvaardigheid is bovendi-n 
deze serie tafereelen uit het leven van den beroemden ontdekkings
reiziger samengesteld. De zegelbeelden toch werden ontleend aan 
verschillende schilderstukken; dat van de 1 cent is een repro
ductie van het schilderij van Powell en geeft het historische feit 
weer van het in zicht komen van het vurig verwachte nieuwe 
land, op 14 October 1492. Gladgeschoren staat Columbus uit te 
turen. Den volgenden dag wordt op het eilandje Guanahani voor 
het eerst de Amerikaansche bodem betreden, welke gebeurtenis 
door Vanderlijn werd vastgelegd op diens beroemde schi'derij, 
aanwezig in het Capitool te Washington, en welk stuk d'endc 
voor het zegelbeeld der 2 cents. Hier draagt Columbus baard en 
snor, wat dus in die jaren in één nacht mogelijk bleek. Wel is 
waar doet dit anachronisme aan de verdienste van dit zegelbeeld 
op zichzelf niets te kort, doch zij, die een dergelijke serie samen
stellen, hebben er voor te zorgen, dat zulke onzin wordt ver
meden. In het voorbijgaan zij nog opgemerkt, dat deze Noord-
Amerikaansche serie, wat algemeene uitvoering betreft, een een
heid vormt, iets wat men helaas ook niet van alle series zeggen 
tan. Een markant voorbeeld daarvan vormt de serie Roode Kruis-
egels van ons land van 1927, die al zeer „onrustig" werkt, oo 

velke ongewenschte eigenschap t. t. t. in het Nederlandsch Maand-
lad voor Philatelie de aandacht werd gevestigd. Verblijdend is 

pet te constateeren, dat bij latere uitgiften deze fout vermeden 
erd, wat meer is, hoewel aan eenzelfde serie verschillende kunste
aars werkten, ieder met zijn eigen opvattingen, wordt thans een 
egeling gevolgd, waarbij een artist zorgdraagt, dat de zoozeer 
ewenschte eenheid in acht wordt genomen. 

De Columbus-serie van 1892 wordt als regel beschouwd als de 
erste op den weg, dieff de gelegenheids- of herinneringszegels in 
'en loop der jaren zouden volgen. Toch had in 1888 Nieuw-Zuid-

ales hier reeds het voorbeeld gegeven, zij het dan ook op 
inder in het oog loopende wijze. Het eeuwfeest der kolonie 
erd herdacht door een serie frankeerzegels, voorzien van het 
pschrift „One Hundred Years". Zóó weinig trok dit de aan-
acht, dat vele verzamelaars zich niet bewust zijn hier te doen 

hebben met een herinneringsserie, wat niet geheel te verwon-
eren is, wanneer men bedenkt, dat verschillende dier zegels, zij 
et dan met ander watermerk of gewijzigde perforatie, in gebruik 
'even tot 1913 ! 

I i-KJ^ nju \,r^J\J\j^^r\jyn. 
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lAls tweede serie in dit genre is te vermelden die van 1891, uit-
Igeven door Rumenië, ter gelegenheid van het 25-jarig regeerings-

iileum van koning Karel I (5 waarden). 

Een geweldig aantal van dergelijke herinnerings- of gelegenheids-
zegels is in den loop der jaren verschenen; helaas schuilt, van een 
artistiek oogpunt bezien, hierbij zeer veel kaf onder het schaarsche 
koren. Hierop verder in te gaan, zou te ver voeren; met gerecht
vaardigden trots mogen wij, Nederlanders, releveeen, dat algemeen 
als een der fraaiste producten in dit genre te noemen is het uni
versiteitszegel van 1936, de 6 cent granaatrood. 

Wederom was het Nieuw-Zuid-Wales, dat in 1897 voor iets 
nieuws de aandacht vroeg: het weldadigheidszegel, dat bijzondere 
eischen stelde aan den teekenaar en die daarin in geen enkel op
zicht geslaagd is te noemen. Het zijn calqueerplaatjes of sluit-
etiketten geworden, verschenen in de waarden 1 en 2K shilling, 
waarvan de frankeerwaarde 1, resp 2% pence bedroeg. De op
brengst kwam ten goede aan een weldadig doel. 

In hetzelfde jaar gaf de buurvrouw Victoria twee dergelijke 
zegels uit in genoemde nominale- en frankeerwaarden, waarvan 
de extra-opbrengst bestemd was voor den bouw van een hospitaal. 
Ook hier teekeningen, geheel ingesteld op de bijzondere bedoeling 
dezer uitgifte, doch in geen enkel opzicht het karakter van staats-
papier dragend. Hetzelfde kan men zeggen van de drie primitieve 
series, in de jaren 1905 en 1906 door Rumenië uitgegeven voor 
weldadige doeleinden. 

Hoe gunstig steekt bij deze teekeningen het voorname Neder-
landsche anti-tuberculose zegel af, schepping van wijlen A. J. 
der Kinderen, en ongeacht zijn jeugdigen leeftijd een der oudste 
uitgiften in het genre der weldadigheidsuitgiften. 

Ook op dit gebied in den loop der jaren een oneindige ver
scheidenheid, doch helaas zoo weinig, dat blijvend boeit, noch 
de vlag voert, die de lading moet dekken. 

Bij deze uitgiften toch, waarbij het streven er op gericht moet 
zijn om ten bate van het goede doel den verkoop zooveel moge
lijk te bevorderen, moet de kunstenaar wel eens een concessie doen 
aan den publieken smaak; zijn schepping moet populair zijn in 
de goede beteekenis van het woord. Dat alsdan van het kunst
zinnige een klein offer wordt gevraagd in het belang van de 
publieke zaak, dient de kunstenaar te aanvaarden. Wat een goed, 
populair zegelbeeld bij dergelijke uitgiften kan beteekenen, heeft 
het Frans Hals-zegeltje bewezen. Toch mag deze tegemoetkoming 

^ aan den publieken smaak niet zoover gaan, dat de beelden vulgair 

É worden, of in geen enkel opzicht verband houden met de bij
zondere doelstelling dezer uitgiften. Laat ons tot voorbeeld nemen 
de zoo vaak geroemde kerkenserie van België van 1928, of de 
landschappen-serie v"i hetzelfde land van het volgende jaar. 

Naar ons inzicht zijn het niets
zeggende plaatjes, geschikt (?) voor 
elke willekeurige uitgifte. Het op een 
onmogelijke wijze aangebrachte lo-
tharingsche kruis moet ons bijbren
gen, dat het hier gaat om anti-
tuberculosezegels. Wat zegt ons de 
eveneens geprezen kasteelen-serie van 
1930 van hetzelfde land ? Hoe 
gunstig steken daarbij af de Neder-
landsche kinderzegels, ongetwijfeld 
niet steeds alle als volkomen ge
slaagd te beschouwen, doch onzen 
dank in elk geval verdienend voor 
het streven, dat er aan ten grondslag 
ligt: de schepping van een werkelijk 
kinderzegel. (De lezer vergeve ons 

deze uitweiding, ingegeven door den wensch om tegen de vaak 
geuite critiek ook eens een ander oordeel te doen hooren). 

Nieuwe verkeersmogelijkheden brengen andere uitingen op het 
stukje papier, waarnaar de belangstelling der verzamelaars uit
gaat. De luchtpost breekt zich baan; in 1912 geeft de post der 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika het eerste zegel uit, waarop 
een vliegtuig is afgebeeld, ook zonder dat men hier te doen heeft 
met een eigenlijk luchtpostzegel. Het betreft hier de serie, uit
gegeven voor den pakketpostdienst en waarop verschillende tafe
reelen uit den postdienst zijn weergegeven. Het eerste luchtpost
zegel verschijnt in 1917 in Italië, ter gelegenheid van de postvlucht 
Turijn-Rome v.v. Het betreft hier evenwel een opdruk op een 
gewoon frankeerzegel; het eerste eigenlijke luchtpostzegel kwam 
in 1918 uit in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Het luchtpostzegel is dus een product van de laatste jaren, waar
van men de ontwikkeling uit eigen waarneming kan volgen. En 
dan is het teleurstellend te moeten constateeren, dat zijn teekening 

v w w w w n n 

[ r t iÉaiÉ^i i i i»»aj»A««ri 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



114 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

als regel zoo traditioneel is, ah men ten minste van zoo iets 
jeugdigs reeds van traditie mag spreken. Slechts weinig post-
administraties is het tot dusverre gelukt op het luchtpostzegel iets 
anders weer te geven dan een simpel landschapje, „opgeluisterd" 
door een of meer vliegtuigen. 

Om tot het zegelbeeld terug te keeren: wie wil nagaan hoe dit 
in den loop van slechts weinige jaren verwerd, hem zij de her
lezing aanbevolen van de artikelen-reeks van den heer Stütter-
heim, opgenomen in den eersten jaargang van het Maandblad. 

Doch ook andere invloeden dan door dezen schrijver naar voren 
gebracht, doen zich gelden; groote gebeurtenissen in het geestes-
of politieke leven van een volk laten ook het zegelbeeld niet on
beroerd. Wanneer na een algeheele omwenteling of het verliezen 
van een oorlog een volk van zijn oude boeien is losgeslagen en 
zijn nieuwen koers nog niet kan vinden, treft men daarvan den 
terugslag aan in zijn kunstuitingen. 

Een merkwaardig voorbeeld kan men hiervan zien in de zoo
genaamde bolsjewisten-serie van Hongarije, waarvan de minst-
revolutionaire teekening die is van den dichter Petofi. 

Vier jaren later, in 1923, toen aan het bolsjewistische bewind 
reeds een einde was gekomen, werd het eeuwfeest van des dichters 
geboorte herdacht door het uitgeven eener speciale serie. Hoe 
„ tam" steken deze zegclbeelden af bij die der uitgifte van 1919. 
Het conventioneel-burgerlijke element heeft zijn plaats herwonnen. 

Eenzelfde opmerking kan men maken bij diverse uitgiften van 
Rusland. Wanneer de grootste spanningen op politiek gebied 
voorbij zijn, keert men, ook bij de postzegels, terug tot de oude. 
beproefde methodes, tot de wereld plotseling opgeschrikt wordt 
door een zegelbeeld, dat uit den burgerlijken toon valt. 

To t welke excessen men komen kan in tijden dat een volk zijn 
stuur kwijt is, bewijst o. m. de Duitsche prijsvraag van 1920. 

Het spreekt vanzelf, dat wij bij de behandeling van het zegel
beeld slechts hier en daar een greep deden; de uitgestrektheid van 
het terrein dwingt vanzelf tot een groote beperking. 

In zijn „Stijlveranderingen in het Europeesche portretzegel" 
(P.T.T.-Nieuws van September en October 1934) besluit de heer 
Hammacher zijn eerste artikel met de opmerking: 

„ . . . . sedert het Amerikaansche voorbeeld der Columbus-
herdenking wordt vrijwel overal het frankeerzegel als een ge
schikt middel begrepen voor het memoreeren van nationale ge
beurtenissen, het herdenken van figuren op het gebied van weten

schap, letterkunde, muziek, enz., en tevens als een liefdadigheids-
middel. Aan deze frankeerzegels, met bijzondere oogmerken uit
gegeven, is voor een goed deel toe te schrijven de stroom van 
portretzegels, die in de laatste 25 jaar het terrein der stijlexperi
menten op dit gebied heeft vermeerderd. De periode, die nu aan
breekt, is typeerend voor den nieuwen tijd. De rumoerigheid neemt 
oe. De terughouding is geweken. Het aandeel van meer belang
rijke kunstenaars, die in eenig opzicht naam hebben in de moderne 
kunstbeweging, stijgt (met zekerheid kan dit althans voor Neder
land worden gezegd). Tegelijkertijd brengen nieuwe drukprocédé's 
veranderingen in het karakter der uitvoering. Het is moeilijk voor 
deze periode van tnbulatie vaste trekken te bepalen. 

Ruw genomen kunnen de veranderingen wellicht het beste wor
den teruggebracht tot twee hoofdgroepen, die elkaar beïnvloeden, 
samenwerken of weerstreven: 

1. De toepassing van rotogravure en van offsetdruk beïnvloedt 
in hooge mate de uitvoeringsmogelijkheden. 

2. Het opdragen van zegeiontwerpen aan kunstenaars van be-
teekenis in het kunstleven maakt het zegel in hoogere mate dan 
vroeger gevoelig voor reflecties van moderne kunstbewegingen." 

Als goed-geslaagde pogingen tot vernieuwing noemt de auteui 
o. a. de jubileum-serie van 1913 van ons land van bouwmeestei 
K. P. C. de Bazel, waarbij gebroken werd met de burgerlijke con 
ventioneele verfraaiingen en het copieeren van stileeringen ui 
vroeger tijd. Doch deze en soortgelijke zegels zijn oases in di 
woestijn van onmogelijkheden, waarop de hedendaagsche verzame 
laar vergast wordt en die spotten met elk begrip van werkehjlf 
postzegel. 

Welke dan de voorwaarden zijn, waaraan een goed zegelbeelJ 
moet voldoen ? Vóór alles dient het postzegel te zijn een grafiscl 
„werk", geen „kunstwerk". Wanneer het zich als „kunstwerkl 
gevoelt of aandient, is de kans groot, dat het tegen zijn gebiedel 
— den gebruikswil — zelfstandig gaat optreden met de vrij grootT 
zekerheid van uit te glijden. Derhalve slechts een grafisch werH 
welks karakter duidelijk uit zijn principes en praktische omstar 
digheden naar voren moet treden. Bij elk vraagstuk van toegepa'; 
kunst geldt de onveranderlijke grondvoorwaarde, dat het i n d e l 
d i e n s t van een bepaalden opzet of wil staande voorwerp val 
deze dienstbaarheid uit worde ontwikkeld tot een vrijer en pef 
soonlijker vormgestalte. Daarnaast geldt nog bij het postzegel a l 
onverbreekbare voorwaarde het vertvouwen-wekkend karakter va 
Staatspapier, een voowaarde, die — wij zien het dagelijks — mei 
en meer in het gedrang komt of zelfs geheel wordt losgelaten. 

(Wordt vervolgd). v. 
(Nadruk of benutting voor radio-voordracht alleen met goeJ 

vinden van den schrijver). 

ENGELAND - USED ABROAD 
door J. G MILLAARD. 

(Slot). 

III. VLOOTBASES. 

De volgende nummerstempels worden onder bovenstaande 
naming gewoonlijk samengevat, hoewel dit niet geheel juist 
hetgeen blijkt uit de navorschingen uit de officieele gegevej 
door den heer C. F. Dendy Marshall M.A. 

Het gebruik der stempels ligt tusschen de jaren 1858 en 181 
Vast is komen te staan, dat verscheidene handelsschepen nummj 
stempels kregen toegewezen, ter vernietiging van de zegels 
brieven, aan deze schepen ter verzending toevertrouwd. 

Onderstaande nummerstempels komen echter bijna zonder 
zondering voor op brieven door de bemanningen van Engelsd 
oorlogsschepen verzonden, hoewel vele afgestempeld zullen 
op de handelsschepen, daar het de gewoonte was, dat elk oorlol 
schip op reis eenvoudig een handelsschip praalde, ter overnemf 
van brieven. 

Van enkele stempels zijn de plaatsen van afkomst definit] 
vastgesteld kunnen worden. Van stempel B 57 is het nog 
bekend, waar dit gebruikt werd. Stempel A 99 wordt algemJ 
toegeschreven aan Sydney N.S.W., hoewel dit ook een schee; 
afstempeling zou kunnen zijn, terwijl het oorspronkelijk ookl 
de Middellandsche Zee als scheepsstempel gebruikt moet zijn. f 

De nummerstempels zijn alle in type I; stempels B 53 en 
in type II. 
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Plaatsdatumstempels komen niet voor, alleen As
cension had er een, daarentegen geen nummerstempel. 

In onderstaande opsomming wordt alleen de plaats
naam gemeld, wanneer deze bekend is; voor de ove
rige de oceanen, op welke de stempels gebruikt 
werden. 

Groote Oceaan: A 79, A 80, A 82, A 83, A 84, A 85, 
A 87, A 89, A 90. 

China: A 81. 
Shanghai: A 86. 
Pechili: A 88. 
Virginische Eilanden: A 91. 
Halifax: A 92. 
Atlantische Oceaan: A 93, A 94, A 95, A 96, A 97, 

A 98. 
Sydney (?): A 99. 
Afrika: B 03, B 12, B 56. 
Mauritius: B 53. 
Plaats onbekend: B 57. 
Hong Kong (1860(?)—1870): B 62. 
Seychellen (1858—1860): B 64. 
Hong Kong (1858): C 79. .. 
Ascension (1858—1922): Geen nummerstempel. / 4 

laatsdatumstempel in type A, met stempelletters A, 
of zonder letter, in diverse grootten 19 t.m. 25 mm. 

IV. — VELDPOSTKANTOREN. 
De veldpostkantoren kunnen wij onderverdeelen naar de vol

inde af deelingen: 
1. Krimoorlog. 
2. Egypte. 
3. Sudan. 
4. ZuidAfrika. 
5. Saargebied. 

1. Krimoorlog (1854—1857). 
Voor het eerst werden officieele Engelsche veldpostkantoren 
gericht gedurende den Krimoorlog, om de troepen behoorlijke 
rbindingen met het vaderland te verzekeren. Dit instituut kwam 
)Otendeels tot stand dank zij de bemoeiingen van kolonel Du 
it Taylor. 
De Fransche postdienst zorgde voor het vervoer van post
kken tot en van Constantinopel, daar Engeland zelf geen 
■bindingen tot dit doel met de Middellandsche Zee onderhield, 
or verdere verzending naar en van de troepen werden post
btenaren uitgezonden, aan het hoofd waarvan mr. E. J. Smith, 
btenaar aan het hoofdpostkantoor te Londen, werd geplaatst. 
: corps, bestaande uit ongeveer 12 personen, nam de benoodigde 
jelsche koerseerende zegels, hoofdzakelijk de 1 d. en 2 d. uit
ten 18411855, met zich mede, alsmede diverse stempels. Het 
ifdbureau van dezen dienst werd gevestigd te Constantinopel. 

Nummerstempels werden niet gebruikt. 
Wel echter een tweetal stempels gelijkend 
op type I, maar het nummer was vervangen 
door a. kroon met aan weerszijden een ster, 
en b. ster in het midden waarnaast aan 
beide zijden een groote O. 

Plaatsdatumstempels zijn cirkelvormig, 
de cirkel gevormd door boven: „POST 
OFFICE", onder: „BRITISH ARMY", 

[rbinnen opgave van datum. Stempelletters A of B of zonder 
letters. 

Ie stempels zijn vrij schaarsch, hetgeen komt doordat groote 
'eelheden brieven eenvoudig zonder meer in postzakken naar 
len werden verscheept, alwaar afstempeling en verzending 
[s vond. 

2. Egypte (1882). 
bvengenoemden kolonel Du Plat Taylor werd opdracht ge

tot het vormen van een postcorps ten behoeve van de 
pende troepen in Egypte. Op 26 Juli vertrokken 50 ambte

na eerst te zijn geïnspecteerd door den blinden directeur
raal der posterijen, mr. Henry Fawcett. De postdienst werd 
icentreerd te Alexandria en Ramleh, doch werd spoedig, in 
listus, verplaatst naar Ismailia en na den slag te TelelKebir 

Cairo. In begin October gingen de postambtenaren weder 
Engeland terug. 

((AOlj) ffCGlM 
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£. D, 
Twee stempels werden hoofdzakelijk gebruikt, t. w. een balk

stempel bestaande uit 13 horizontale balken, waarbij twee ruimten 
werden vrijgelaten voor de letters, boven: „B. A." (British Army), 
onder: „E" (Egypt), alsmede een plaatsdatumstempel volgens 
type A met Inschrift, boven: „BRITISHARMYPOSTOFFICE", 
onder: „EGYPT". Stempelletters A, B, C, of geene. 

3. Sudan (1885). 
In dit jaar vond een Engelsche expeditie plaats naar Sudan, 

alwaar dezelfde stempels werden gebruikt als in Egypte, waarvan 
echter het plaatsdatumstempel van iets kleiner formaat is en 
tot stempelletters A of C heeft. 

4. ZuidAfrika (1899—1902). 
Door de uitgestrektheid van het land was de postdienst alhier 

hoofdzakelijk in drieën verdeeld: kapitein G. W. Treble vestigde 
zich in de Kaapkolonie, achter de troepen, waarmede hij zich 
verplaatste; kapitein W. Pice had zich met zijn afdeeling gevestigd 
te Cape Town; luitenant H. Mac Clintock te Pietermaritzburg. 

Het aantal ambtenaren, benoodigd voor het verwerken der post, 
bedroeg ongeveer 550; de hoeveelheid werk moet dus wel zeer 
belangrijk zijn geweest. Het aantal verzonden brieven bedroeg 
per jaar wel een 8 a 9 millioen stuks. 

Het is alles zeer interessant te lezen, met welke moeilijkheden 
dergelijke postambtenaren te kampen hadden. Ruimte verbiedt mij 
echter om in extenso op de geschiedenis in te gaan. Toch wil ik 
een aardig geval aanhalen. 

Op zeker oogenblik werden ongeveer 2000 postzakken voor 
barricade gebruikt, ter dekking tegen de aanvallen der Boeren. 
Tenslotte moesten de Engelschen zich overgeven en met generaal 
De Wet aan het hoofd werd de stelling genomen. Hem werd 
verzocht de mail te sparen, maar hij kon zich daar niet aan storen, 
„want", zeide hij, „dan zouden mijn mannen zelf wel de mail 
onderzoeken en zich met de brieven der soldaten gaan vermaken". 
Dus werden alle postzakken nagegaan, alle eetbare waar, ciga
retten, tabak, enz., verdeeld, zoowel onder de overwinnaars als 
overwonnenen. Het overige niet direct bruikbare werd verbrand. 

Op 31 Mei 1902 werd de vrede geteekend, waarna de postdienst 
geleidelijk aan civiele ambtenaren werd overgelaten. In 1903 werden 
de militaire postcorpsen geheel opgeheven. 

Een groot aantal plaatsdatumstempels is in ZuidAfrika ge
bruikt; de belangrijkste zal ik beschrijven. Deze stempels zijn meest 
dubbel of enkelvoudige ringstempels. Tevens komt een achthoekig 
stempel voor. 

De dubbele ringstempels dragen Inschriften als volgt: 
a. Boven :„FIELD POST OFFICE", onder: „BRITISH ARMY. 

S. AFRICA", met of zonder bijvoeging achter „OFFICE" van 
„B. O." (Base Office), zonder stempelteeken of met een ster, en 
in diverse grootten 24 t.m. 27 mm. Ook komen deze stempels 
voor met de cijfers 136, 38, 39, 4144, 4656, 100 en 110. Plaats 
van ster en cijfers in het middenveld onderaan. 

b. Boven: „ARMY POST OFFICE", met onderin een plaats
naam zooals: „CAPE T O W N " , „JOHANNESBURG", „MACHA
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DORP" . Deze stempels komen voor met 22 verschillende namen, 
alsmede stempelletters A of B. 

c. Boven: „ARMY POST OFFICE" en onder „ N O R T H E R N 
T.P.O." (Travelling Post Office), of „EASTERN", „WESTERN" 
en „MIDLAND T.P.O.", terwijl horizontaal tusschen de cirkels in 
links „E", rechts „R" (Edward Rex). Dit soort stempels werd in 
posttreinen gebruikt. 

d. Dan vinden we nog een rubberstempel, bestaande uit twee 
dicht bij elkander liggende cirkels met Inschriften boven „ARMY 
POST OFFICE", onder „SOUTH AFRICA", o. a. gebezigd te 
Barberton, Nelspruit, Machadorp, Komati Poort, Belfast, welke 
namen horizontaal zijn aangebracht in den boog gevormd door 
de woorden Army Post Office. Zeldzamer zijn deze stempels met 
onderin „VOLKRUST" of „MODDER SPRUIT" in plaats van 
„SOUTH AFRICA". 

Enkel cirkelvormige stempels dragen de volgende Inschriften: 
a. Boven „ARMY P. O.", gevolgd door een cijfer van 43 t. m. 

55, voor elk verschillend veldpostkantoor, onder „S. AFRICA". 
b. Boven „FIELD P. O.", onder „BRITISH ARMY S. AFRICA", 

zonder Stempelnummer of nummers O, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 48. 
c. Boven: „ARMY-BASE", onder: „P. O. CAPETOWN". 
Het achthoekige stempel is als volgt: boven „ARMY POST 

OFFICE", onder „NATAL FIELD FORCE", welk stempel ge
bruikt werd te Heidelberg, Standerton, Volkrust en Wakker-
stroom, welke namen men binnenin aantreft onder den datum, 
of het nummer 81. 

Hoofdzakelijk voor verzending van drukwerken werd gebezigd 
een enkel ringstempel van ongeveer 20 mm. met Inschrift hori
zontaal „F P O " (Field Post Office), waaronder een nummer. 

5. Saargebied. 
Gedurende het Saar-plebisciet in begin 1935 waren aldaar ook 

Engelsche troepen gestationneerd, waarvan het hoofdpostkantoor, 
voorzien van de koerseerende Engelsche zegels, was gevestigd te 
Saarbrücken. 

Twee stempeltypen werden hier gebezigd, t. w. dubbelring 
plaats-datum-stempel met Inschrift, boven: „FIELD POST 
OFFICE", onder tusschen twee gebogen balken met nummer 10; 
alsmede een rubberstempel, bestaande uit een aan den buitenkant 
dicht bij elkaar zijnden dubbelen cirkel, met Inschrift, boven: 
„HEADQUARTERS", onder: „SAAR FORCE". Halverwege den 
cirkel loopen, horizontaal, twee evenwijdige lijnen, waartusschen 
de woorden: „BR.ITISH C O N T I N G E N T " . 

(Tusschen haakjes: De Nederlandsche af deeling in het Saargebied 
bezigde geen speciale afstempeling. De brieven werden eenvoudig 
in postzakken gedaan, welke verzegeld naar Amsterdam werden 
verzonden, alwaar de zegels werden afgestempeld en de stukken 
verder verzonden.). 

FRANSCHE AFSTEMPELINGEN. 
Onder de groep „used abroad" vallen ten slotte ook nog zegels 

afgestempeld met Fransche afstempelingen. Deze zegels zijn groo
tendeels afkomstig van brieven, verzonden van de Britsche eilanden 
Jersey en Guernsey, en gepost bulten de Engelsche postkantoren 
op die eilanden om. 

Fransche scheepvaartmaatschappijen welke geregelde diensten met 
de eilanden onderhielden, hadden aan boord of op de kaden spe
ciale brievenbussen staan, waarin brieven konden worden gedaan. 

welke dan medegenomen naar Frankrijk en aldaar afgestempeld 
en verzonden werden. 

De meest voorkomende stempels zijn de bekende uit puntjes 
samengestelde ruitvorige nummerstempels, welke in twee typen 
voorkomen: kleine punten met kleine cijfers, grootere punten met 
grootere cijfers: 

St. Malo 3176 (klein), 3734 (groot). 
Granville 1441 (klein), 1706 (groot). 
Le Havre 1495 (klein), 1769 (groot). 
De plaats-datum-stempels zijn óf dubbelringvormig óf acht

hoekig, waarbinnen een cirkel. Tusschen de twee cirkels of cirkel 
en achthoek is het Inschrift boven een der plaatsnamen als boven 
vermeld, onder „ANGL. B. M." (Angleterre Boite Mobile). Dit 
zijn de meest voorkomende stempels, hoewel er ook nog bestaan 
van Dieppe, Duinkerken en Boulogne sur Mer, alsmede nummer
stempels: 

Dieppe 1096 (klein), 1299 (groot). 
Duinkerken 1152 (klein), 1364 (groot). 
Boulogne sur Mer 455 (klein), 549 (groot). 
De meest voorkomende zegels met deze afstempelingen zijn da 

Engelsche uitgiften 1855-1857. 
Deze welwillende, semi-officieele verzending van poststukkeij 

door de Fransche posterijen, hoofdzakelijk gedaan om de vela 
Fransche bewoners dezer eilanden in de verzending tegemoet t^ 
komen, duurde ongeveer van 1859 tot 1876. 

EEN „EIGEN" WIJZE VAN VERZAMELEN 
door H . W. BOREL. 

Het aantal postzegels is zeker wel enorm toegenomen; volgeri 
een recente becijfering van dr. Weigand in het Postzegelblad voo 
Indië bedraagt dit volgens Senf tot einde 1937 niet minder d a | 
66259 stuks; voorwaar een respectabel getal ! En dat zijn dan nc 
alleen die met een hoofdnummer aangegeven. Het aantal, dat 
telken jare bijkomt, is op zichzelf ook verbijsterend. 

Het is dus zonder meer wel duidelijk, dat het verzamelen vai 
al deze zegels vrijwel onmogelijk is; men moet wel over een on 
uitputtelijke beurs en veel tijd beschikken, wilde men dit kunna 
doen, zoodat dit dan ook maar voor zeer enkelen zal zijn wej 
gelegd. 

Vanzelf volgt hieruit, dat men zich dus moet beperken; dit 
wordt door ons verzamelaars al zeer verschillend opgevat. Veell 
toegepast wordt het verzamelen van de landen tot of van ei 
bepaalden datum af. Persoonlijk heeft mij dit nooit kunnen 
koren; een land dat niet „af" is, geeft mij een onaangenaa 
gevoel, het is als een kind zonder hoofd of beenen, er on tbree | 
iets aan. 

Ik ben daarom begonnen met me in de landen zelf te 
perken, heb alleen Europa genomen, maar ook dit gaf mij n l 
geen voldoening, want ik beschouw een land zonder zijn kolonil 
al evenmin als „af". Het zou zijn alsof wij b.v. Nederland v | 
zamelden, maar dan Indië en de West daarbij vergaten, alsof 
moederland met zijn koloniën niet één geheel vormt ! Bij orj 
koloniën gaat dit nu nog zonder bezwaar, er zijn er maar enka 
en als goed vaderlander nemen we die vanzelf. Andere land 
geven echter in deze wel de noodige moeilijkheden; nemen we 
de gedachten te bepalen b.v. een land als Frankrijk. Het aan 
koloniën is enorm en het aantal zegels, dat ieder van deze ko lon | 
heeft uitgegeven, nog veel en veel grooter. Daar komt nog bij, 
veelal series worden uitgegeven van zeer vele waarden, 22 
meer stuks, die bovendien dan nog óf in één, of in zeer eni 
teekeningen zijn uitgevoerd. Een geheel van al deze gelijkvorn 
series biedt een eentonig, een troosteloos gezicht. De waarde 
een enkele serie moge al niet groot zijn, door het enorme aan 
van die series wordt het totale bedrag wel degelijk heel groot. 

Ik heb nu gepoogd om een oplossing te vinden hoe toch 
goed overzicht van alle uitgegeven zegels te krijgen, zonder tege 
al die zegels te verzamelen en meen dat gevonden te hebben d l 
van alle series alleen de verschillende zegelteekeningen te nen 
in andere gevallen slechts één waarde. Het zal zonder meer dul 
lijk zijn, dat dit systeem tot een aanzienlijke beperking vo l 
series van 20 tot 24 stuks worden teruggebracht tot vaak 1, s<f 
tot 2 of 3 zegels, bovendien als regel niet de hoogste waara 
zoodat, ook van den financieelen kant bekeken, een aanzienl| 
besparing verkregen wordt. 
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Wat voor nut heeft het eigenlijk, als ik 20 tot 24 vrijwel de
zelfde zegels naast elkaar plak, alleen verschillend in de waarde-
aanduiding ? Om te weten welke zegels een land heeft uitgegeven 
is dat toch niet noodig en kan ik een volkomen overzichtelijk 
geheel daarvan krijgen door die enkele zegels op te nemen, aan
gevuld met een onderschrift tot hoe hoog die waarden loopen. 

Laat ik hier dadelijk aan toevoegen, dat dit systeem zich in 
het bijzonder leent voor de Fransche, Portugeesche en Spaansche 
koloniën, die zoovele vrijwel dezelfde series hebben uitgegeven 
Voor de Europa-landen daarentegen juist weer niet; wanneer het 
hier al voor enkele series mogelijk zou zijn, zoo zou een geheel 
op die wijze opgezette verzameling toch al een zeer onvolledig 
geheel opleveren, dat ik voor mij zeker niet zou willen propageeren. 

Neem ik als voorbeeld, om bij de Fransche koloniën te blijven, 
de bekende uitgifte van 1892, de zegels m het z.g. type groupe 
van Dubois, met do twee zittende vrouwenfiguren. Deze werden 
tegelijk voor 18 koloniën uitgegeven (later nog gevolgd door 5); 
iedere serie van 1 c. tot 1 fr. in 13 verschillende waarden, alle 
alleen verschillend in den naam van de betreffende kolonie. Met 
het opnemen van slechts één enkele waarde, bij voorkeur nog de 
laagste, bij al die 18 koloniën, kan ik bij mijn manier volstaan en 
weet ik, dat bij die en die kolonie deze zelfde serie is uitgegeven. 

In 1900 had een algemeen-doorgevoerde kleurverandering plaats, 
omvattende de waarden 10, 15, 25 en 50 c. bij 17 koloniën. Ik 
volsta hier met één waarde. 

Bij de series van '92/3 met schuinen opdruk van den kolonienaam 
is één waarde voldoende. 

De 15 c. is later als nieuwe waarde ingevoerd; deze wordt bij 
al die koloniën opgenomen. 

Een algemeene kleursverandering van de 5, 10, 25, 30 en 50 c. 
had in 1922 plaats bij alle 21 koloniën; ik volsta hier weer met 
slechts één waarde daarvan. 

In 1925 nogmaals bij de 10, 30 en 50 c ; ook hier dus slechtó 
één waarde. 

Bij den opdruk 3, 10 en 20 francs, die in 1927 werd ingevoerd, 
neemt de 3 fr. alleen tegelijk de plaats in van de hoogere op
drukken bij 20 koloniën. 

De serie van 1931 als propaganda voor de Parijsche tentoon
stelling is uitgegeven in 4 waarden voor 26 koloniën (alleen Indo-
chine 3 waarden); weer alle precies gelijk van teekening, alleen 
een andere kolonienaam. De uitgifte voor hetzelfde doel van 1937, 
nu 6 waarden voor 21, en eindelijk nog eens de velletjes voor 
24 koloniën, bij elkaar een 253 stuks. Ik kan volstaan met 71 en 
zie dan toch even duidelijk welke van de koloniën deze series 
hebben uitgegeven. 

In dit laatste geval ga ik zelfs nog een beetje verder en volsta ik 
met dit op te nemen in mijn beschrijvend overzicht en slechts 
bij enkele koloniën, die ik compleet verzamel, ook het velletje. 
Deze uitgifte toch werd mij een beetje al te veel, zij was wel 
geheel overbodig en zuiver als een speculatieve geldmakerij 
bedoeld. 

Men blijft immers geheel vrij in wat men al dan niet ver
zamelen wil, zoodat ik ook in bijzondere gevallen zegels in het 
geheel niet opneem, elders weer geheele series er tusschenin kan 
voegen. 

Teneinde het overzicht nog iets meer sprekend te maken, heb 
ik bij de werelddeelen telkens één kolonie weer compleet verzameld; 
de hiertoe behoorende koloniën geven veelal gelijksoortige series 
uit, waarvan als voorbeeld de palmen- of Faidherbe-series voor 
geheel "West-Afrika. 

De grootste moeilijkheden zullen de eerste opdrukken op de 
algemeene koloniale uitgifte blijven, die plaatselijk aangebracht 
werden, in grootere of kleinere oplagen, meer of minder nood
zakelijk. Ik volsta met één of enkele hiervan, maar hier vooral 
zullen hiaten blijven, aangezien hieronder zeer „zware broeders" 
zijn, soms zelfs maar een hoogst enkele is uitgegeven, die dan nog 
extra zwaar is. Men kan nu eenmaal niet alles bereiken wat men 
wel zou wenschen en ook hier moeten we trachten het zoo goed 
mogelijk te doen, zoo goed mogelijk toch aan te geven, welke 
koloniën deze opdrukken hebben uitgegeven. 

De latere opdrukken zijn als regel niet zoo zeldzaam; waar het 
hier bijzondere tusschen-uitgiften betreft, neem ik deze zooveel 
mogelijk compleet op. 

In den aanhef ben ik begonnen met te zeggen, dat ik een 
lland graag compleet neem, met alles wat er bij behoort; zoo bevat 
Imijn collectie, om weer bij Frankrijk te blijven, het volgende: 

1. Eerst het moederland compleet, dus normaal verzameld. 
2. De Fransche postkantoren in het buitenland. Van de scheep

vaartkantoren neem ik als voorbseld één compleet, in mijn geval 
Dédéagh, dat beide series, die van 1893 en van 1902, heeft 
uitgegeven. Van Port Lagos volsta ik met alleen de 5 c , hier is 
alleen de serie in deze teekening verschenen, met „5 c. tot 
4 piaster" in het onderschrift. Vathy geeft naast deze zelfde 5 c. 
voor de waarden 5 c. tot 20 piaster, ook nog de kleurverandering 
van de 5 c , dus in geelgroen. Cavalle bovengenoemde beide 5 c. en 
van de hier uitgegeven tweede serie 1902 de 5 c. en 2 piaster. 
Hiermede zijn deze kantoren met 7 stuks vertegenwoordigd in 
plaats van met 33, die in totaal zijn uitgegeven. Port Said en 
Alexandrië zijn ook mooie voorbeelden, een van beide normaal 
verzameld, voor het andere dan slechts enkele zegels, die hier 
precies gelijksoortig zijn. Na de andere Fransche kantoren, waarbij 
Maroc alleen voor zoover dit nog geen protectoraat was, volgen 
Algerie, Tunisie en Maroc, die een bijzondere plaats innemen; het 
eerste is als een provincie van het moederland, de beide andere 
zijn Fransche protectoraten. 

3. De koloniale uitgiften voor alle koloniën gemeenschappelijk; 
deze vanzelf weer normaal verzameld. 

4. Als vierde categorie volgen dan de koloniën, gerangschikt 
naar de werelddeelen, ieder voorafgegaan door een, die normaal 
verzameld is. 

5. Nu volgen de mandaat- en bezettingsgebieden: Togo, Ca-
meroun, Sarre, Memel, Rouad, Castellorizo, Cilicië en tenslotte 
Syrie, Grand-Liban, Alaouites en Lattaquié. 

Op deze wijze heb ik geheel Frankrijk tot één geheel bij elkaar 
gebracht; ik heb een duidelijk overzicht van alle zegels die in al 
die gebieden zijn uitgegeven, maar ik heb tegelijk toch lang niet 
al die zegels behoeven te nemen. 

Laat ik er tot slot nog eens de aandacht op vestigen, dat ik 
deze methode in geen geval wil propageeren als panacee voor 
?lle landen. Hoe armzalig zou oud-Europa er op deze manier 
afkomen; Nederland en koloniën op deze wijze verzameld, zou 
ons nooit bevredigen, maar voor de Fransche, Portugeesche en 
Spaansche koloniën is zij naar mijn meening bij uitstek geschikt 

De z.g. Seebeck-uitgitten vormen ook een dankbaar object en 
mochten de normale landen eens wat extra abnormale series gaan 
uitgeven, dan zal deze methode hen vast en zeker tot inkeer 
moeten brengen. 

Mocht een uwer iets voor deze wijze van verzamelen gaan 
voelen en soms nog nadere inlichtingen over een of ander 
wenschen, dan ben ik van zelf hiertoe volgaarne steeds bereid. 

IETS OVER DE POSTERIJEN TE GRONINGEN 
TIJDENS DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE 

NEDERLANDEN (TOT 1795) 
door B. W. VAN DER SCHANS. 

IL 

Evenwel was er te Groningen ook gelegenheid voor particulieren 
om brieven en andere stukken mede te zenden, maar toch nog 
niet zoo heel lang. 

In 1660 sloten de Gedeputeerden van Drente, waarschijnlijk voor 
het eerst, een overeenkomst met een zekeren Johan Flügger voor 
het vervoer van de brieven uit dit gewest naar Holland en Den 
Haag. Deze bode kreeg den titel van postmeester. 

Het landschapsbestuur van Drente had bovendien een specialen 
agent in Den Haag, die de zaken bij de verschillende macht-
hebbenden moest behartigen en bovendien het gewest, over alles 
wat Drente betrof, op de hoogte houden. 

De brieven uit Groningen en Drente werden door Plugger ver
voerd. Zij werden eerst door postillons te paard naar Zwolle 
gebracht; hier werden zij gevoegd bij de groote post van Hamburg 
voor Amsterdam. Vanuit Amsterdam werden de brieven naar 
Den Haag en elders getransporteerd. 

Het schijnt niet altijd rnet groote zorg gegaan te zijn, want er 
kwamen klachten over brieven, die voor Drente bestemd waren, 
doch verzeild geraakt waren in Hamburg. Hieruit blijkt wel, dat 
het voor Groningen en Drente bestemde deel niet altijd voldoende 
gescheiden werd gehouden van de overige post. Flügger stelde 
daarom aan de Gedeputeerden voor, een afzonderlijk pakket te 
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maken voor deze gewesten, doch het blijkt niet of hierdoor het 
euvel verholpen was. 

Plugger kreeg voor bovengenoemd brievenvervoer jaarlijks een 
som van ƒ 200,—. Hiervoor moest hij evenwel ook de Hollandsche 
kranten, zooals de „Werckelijckc Courante van Europa", in het 
Landschap bezorgen, doch het waren er slechts 13. Hij moest ze 
slechts afgeven in de plaatsen, waar de postroute langs ging; hier
vandaan moesten hoogstwaarschijnlijk de abonné's ze zelf afhalen. 

Bedoelde postweg liep van Zwolle over De Wijk, Echten, De 
Anholt, Assen, Ide en de Punt naar Groningen. 

In 1660 bestond er ook een Friesche post van Leeuwarden op 
Groningen. De Staten van Friesland waren er de oprichters van 
en tevens de beschermers. De regeering van de stad Groningen 
heeft zich er later ook mee bemoeid, wat blijkt uit een ordonnantie 
van Burgemeesteren en Raad van 1733. 

In 1663 kwam er een verandering in den bestaanden toestand, 
want in dit jaar deden de 4 provinciale boden een verzoek, om 
met ingang van 1 October 1663 2 maal per week de brieven 
en andere stukken te mogen bestellen per rijdende post. Het ver
zoek werd door de Staten toegestaan. Bij hun instructie werd 
bovendien nog voorgeschreven, dat de reis binnen tweemaal 24 uur 
moest worden volbracht en dat zij zorg moesten dragen voor 
verdere bestelling, voor zoover het betrof het gebied van de 
zeven provincies en de Generaliteitslanden. 

De leden van de Stad Groningen hadden echter eenige voor
waarden aan bedoeld verzoek verbonden, toen zij hun toestemming 
er toe verleenden. In de eerste plaats behielden zij het recht voor 
nog andere „posten alliene te mogen anstellen", terwijl zij boven
dien verkregen, dat de „Coopmansbode van hyr op Amsterdam 
van dese Post voor behoorlieke prijs mede gedient sal worden", 
mits deze zulks verkoos. Verder werd bepaald, dat de zaak aan 
de Staten van Stad en Lande niet meer dan ƒ 4200,— mocht 
kosten. Als we nagaan, dat een particulier voor dat bedrag 84000 
brieven (drukwerken en couranten niet meegerekend) kan ver
zenden, blijkt wel, dat dat bedrag met onaanzienlijk was. 

Ook was hierbij nog een voorschrift opgenomen, dat de rijdende 
post de particuliere brieven van „alle heeren van de regeennge 
participierende" portvrij moest overbrengen. 

Dit sluit niet in, dat de boden in het geheel geen brieven voor 
particulieren mochten vervoeren, want zij kregen voorloopig de 
bevoegdheid om uitsluitend de provinciale post te vervoeren en 
verder mochten zij ook anderen bedienen. Dit volgt n.1. uit het 
contract van 1663, gesloten tusschen de Staten van Drente en de 
Groninger boden. Voor het vervoer van de Drentsche brieven en 
andere stukken kregen de boden een loon van ƒ 200,—. 

Na de instelling van de rijdende post zal wel spoedig ook een 
wagendienst ingevoerd zijn, ten einde ook personen te vervoeren 

In 1665 vinden we een regeling van den dienst der postwagens 
tusschen Groningen en Amersfoort. Deze diensten waren begonnen 
door de provinciale boden, omdat deze toch reeds in verbinding 
stonden met de voerlieden in Groningen en andere plaatsen voor 
hun paarden en stallen. 

Bovengenoemde postdienst ging over Hasselt en Kampen naar 
Amersfoort, waar andere wagens stonden voor Amsterdam en 
Utrecht. 

In de dienstregeling waren verschillende bepalingen opgenomen, 
o. a.: Men kan 2 maal per week vertrekken, namelijk Woensdags 
en Zaterdags, 's morgens om 3 uur en wel in een „verdekte 
wagen" met 4 paarden en 6 plaatsen „so geappropneert dat ses 
personen gemacklyck können sitten". De genoemde 6 plaatsen 
waren niet alle even groot, want er werd bij bepaald, dat de eerst
komende mocht kiezen; kwamen er echter eenige personen tegelijk, 
dan moest er om geloot worden. De zitplaatsen werden onder
scheiden in de „beste", de „middelste" en de „leeghste"; m over
eenstemming hiermee varieerden ook de prijzen, n 1. ƒ 2,50, ƒ 2,25 
of ƒ 2,—. 

De postwagen vertrok dus om 3 uur 's morgens en was om 
pl.m. 11 uur in Beilen. Hier moest gewacht worden op den wagen, 
die van Hasselt kwam. Om 1 uur vertrok men weer en was dan 
om 10 uur in Hasselt Van Beilen liep de weg over De Wijk 
en Staphorst naar Hasselt In Hasselt gmg de tocht verder per 
trekschuit naar Kampen en dan vervolgde men de reis weer per 
gereedstaanden postwagen naar Amsterdam of andere Hollandsche 
steden. De geheele reis duurde 42 uur, mits alles voorspoedig ging. 

In 1669 werd aan Jan Willems, een provincialen bode, toe
gestaan om een zelfstandigen, rijdenden postdienst in te stellen 
overal heen; de stad deed dit in het belang van de Groninger 

kooplieden. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat de raad dit deed, om 
dn Ommelanders dwars te zitten. Jan Willems, dit was de onder
nemer, werd vrijgelaten om de brieven in de Ommelanden te 
brengen, als hij met de provinciale boden kon „accordeeren". 
Veider moest hij er voor zorgen, dat de brieven voor Zwolle, 
Utrecht en Amsterdam 2 maal per week werden verzonden en 
zulks binnen 2 maal 24 uur Ook moest hi) de brieven en officieele 
stukken en de „brieven aan de Heeren in Stadt of Eedt zijnde vrij 
ende sonder eenich port moeten bestellen", zooals dat ook door 
de provinciale boden geschiedde. 

Voor brieven van particulieren werd een vast posttarief in
gevoerd. Ook de „Amsterdammer en Groninger Coopmansbode" 
mocht, als hij dit wilde, van deze post gebruik maken voor het 
overbrengen van de aan zijn onderneming gerichte stukken. 

Jan Willems kreeg voor den tijd van 15 jaar octrooi tot het 
uitsluitend bedienen der stadsposterijen. Het stond hem echter vrij 
van de bij het octrooi verleende vergunning af te zien, als de raad 
de bevoegdheid tot vrije verleening terug verlangde Uit het feit, 
dat hij jaarlijks ƒ 250,— aan de gemeentekas moest betalen, blijkt 
dat er winst gemaakt werd. 

Het blijkt dat de postdienst van de stad beter functionneerd. 
dan de provinciale, want herhaaldelijk lezen we, dat de Staten van 
Drente met den postmeester te Groningen onderhandelden over 
het vervoer van hun brieven en stukken, terwijl hij tevens belast 
bleef met het kosteloos overbrengen der couranten. 

Door de toename van het verkeer werd het bedrag van ƒ 250,— 
in de 18e eeuw gebracht op ƒ400,—. 

Het spreekt vanzelf, dat de brieven van „de Heeren" op kosten 
van het Landschap werden vervoerd Dit was misschien de diepere 
oorzaak, dat bij de beweging in 1748 ook een der grieven van het 
volk was: het hooge tractement van den postmeester. 

In het volgende jaar 1749 werd door de Staten de „poincten 
van redres" (door den Prins van Oranje voorgesteld) aangenomen. 
Art 19 luidde: „Dat de Postmeester inkomstig niet meer dan 200 
gld jaarlijks zal genieten" en dat hij „daarvoor alle Landschaps-
depeches of die het Collegie van Drost en Gedeputeerden concer
neren voor niet moeten overzenden en dat daarenboven alle leden 
van de Regeennge en Ministers vrijdom van Briefporten zullen 
genieten". 

Hieruit zien we dus, dat „de Heeren" toch nog weer hun in
vloed lieten gelden en hun voorrechten daardoor behielden Alleen 
werd het tractement van den postmeester besnoeid; het schijnt 
echter, dat het vervoer niet meer behoorlijk kon plaatsvinden, 
tenminste hij kon er geen winst meer mee behalen. Dit kunnen 
we afleiden uit het feit, dat er in 1779 een verzoek om verhooging 
aan de bestuurders van Drente gericht werd Volgens zijn schrijven 
kreeg hij slechts een halve stuiver van elk stuk Dit was misschien 
wel wat overdreven, maar het maakte toch indruk, want er werd 
besloten den postmeester te ontheffen „van de vrije leverantie der 
couranten". Hierna hooren we niets meer van de zaak en schijnt 
het dus, dat door de andere partij hiermede genoegen genomen is 

In Groningen blijkt het octrooi op dergelijke wijze eenige malen 
te zijn verlengd De posterijen van de stad en de onafhankelijkheid 
van den postmeester van de Gedeputeerden der Ommelanden werd 
steeds grooter. Vooral in 1681, 1694 en in 1711 In laatstgenoemd 
jaar werd door den raad besloten, dat de postmeester „alleen sal 
dependeeren van de Stadt", verder, dat hij niets te maken zal 
hebben met de provinciale boden, terwijl die alleen de officieele 
stukken ,,in het geheel alle de brieven de Regeringe ende Provincie 
toucherende" mochten meenemen, mits de afzenders de rijdende 
stadspost verkozen. De postdienst was een zuiver stedelijke ge
worden, die wel op eigen wijze en op eigen risico werd gedreven, 
maar toch onder toezicht en controle van het stadsbestuur stond. 

De postmeester moest een borgstelling van 3000 gld geven 
terwijl hij bij wangedrag met straf bedreigd kon worden. Verder 
bleef de regeling vrijwel dezelfde als vroeger, evenwel werd voor
geschreven, dat de brieven op tijd bezorgd moesten worden, n 1. 
's zomers vóór 8 uur en 's winters vóór 10 uur. Ook werd de 
postmeester er met klem op gewezen er voor te zorgen, dat er 
geen brieven m Utrecht bleven liggen Het octrooi werd verleend 
op deze voorwaarden voor den tijd van 10 jaar, tegen een jaar-
lijksche retributie aan de stad van 1000 gld Het stadsbestuur had 
echter te groote verwachtingen, want toen „Burgemeesteren en 
Raad de Stadsposterijen publyck hadden opgehangen", werd er 
slechts ƒ 600,— per jaar geboden De som van 1000 gld. per jaar 
werd toch verkregen, doordat de Raad na „intreckinge" met 
Jan Thummer, „Coopmansbode op Amsterdam", onderhandelde. 
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In 1669 was ook reeds tot vereeniging van beide ambten be
sloten, doch zij was toen niet tot stand gekomen. Zoowel in 1726 
als in 1737 werd het octrooi met Jan Thummer verlengd. 

De provinciale post was beperkt tot „de brieven van de Pro-
vintie en van de Ommelanden, dewelcke sullen mogen worden 
besteldt an de provintiaal post". De officieele stukken, vooral voor 
de stad, gingen dus per stadspost. Het bedrag, dat de postmeester 
jaarlijks moest betalen, was intusschen reeds gestegen tot 1750 gld. 
Dit bedrag is vermoedelijk zoo gebleven tot 1795. 

De postwagendienst, die in 1665 door voerlieden werd bediend 
vanuit Hasselt en Groningen, heeft in 1703 opgehouden te bestaan. 
Sedert dat jaar bestond „het veer" tusschen Zwolle en Groningen; 
met dit „veer" zal hoogstwaarschijnlijk de post ook vervoerd zijn. 
Men volgde hoofdzakelijk denzelfden weg van vroeger, hoewel 
men in Jiet laatst der 18e eeuw over de Punt en Vries naar Assen 
reed, terwijl men naar Zwolle over Lichtmis ging. 

Omstreeks 1780 deed men pogingen om de postroute te ver
leggen en den directen dienst tusschen Zwolle en Groningen te 
veranderen in een van Meppel naar Groningen. De Groninger Raad 
jtond reeds in 1773 de oprichting ervan toe, maar in 1784 bestond 
ie dienst tusschen Zwolle en Groningen nog. Bij een algemeene 
Drdoni j " t i e van 1793 is er alleen sprake van diensten op De 
[ ernme; Leeuwarden, Coevorden en Zwolle. 

De postdienst op Lemmer moet reeds in 1731 hebben bestaan, 
vant toc.i werd er door den Raad een regeling gemaakt vooi 
et „Wagenveer van Groningen na de Lemmer en vice versa." 

(Slot volgt). 

JEROEMDE ZEEVAARDERS EN ONTDEKKINGS
REIZIGERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

II. 
James Cook. 

James Cook werd 27 October 172S in Marton, dat in Yorkshire 
ingeland) op een paar k.m. afstand van de zee lag, als zoon van 
fen daglooner geboren. Tusschen zijn veertiende en acht en twin-
gste jaar voer hij eerst als matroos, later als stuurman op kolen-

Ihepen. Niets duidde erop, dat de eenvoudige matroos bestemd 
|as om een van de beroemdste ontdekkingsreizigers van alle tijden 

worden. Toen in 1755 de oorlog tusschen Engeland en Frank-
Ik uitbrak, nam Cook dienst op een Engelsch oorlogsschip. Hij 
list al spoedig door zijn ervaring en kunde op het gebied van het 
lewezen, de aandacht op zich te vestigen, zoodat hij tot stuur-

benoemd werd. Bij het beleg van Quebec onderscheidde hij 
th zeer. Cook bezat van huis uit weinig kennis, doch hij had 

helder verstand en veel belangstelling voor de wetenschap, 
eciaal voor de zeevaartkunde en de sterrenkunde. Door eigen 
jidie wist hij zichzelf te ontwikkelen en de aandacht van de 
fetenschappelijke kringen in Londen op zich te vestigen door het 
[irijven van een verhandeling over een zonsverduistering, welke 

te New-Foundland had medegemaakt. 

m..Mw -M 

n 1768 wilde de Engelsche admiraliteit een schip uitzenden tot 
doen van astronomische waarnemingen in de Stille Zuidzee en 

ens tot het verkennen van Nieuw-Zeeland, want het wereld-
Australië was nog een vraagteeken op de wereldkaart. Men 

oemde Cook tot gezagvoerder van dit schip, dat de „Endea-
heette. Het gelukte hem Australië te bereiken. Hij bracht 

kusten van Nieuw-Zeeland in kaart en verkende als eerste 
opeaan de Oostkust van Australië. Een dergelijke reis bracht 

steeds ongelooflijke gevaren en moeilijkheden met zich mede, 
tegenstaande de schepen veel zeevaardiger en de instrumenten 

veel verbeterd waren, sinds den tijd van b.v. Columbus' zeereizen. 
Het ging hier echter ook om het verkennen van onbekend- zeeën, 
stroomen en kusten; men begrijpt welke eischen er aan de zee
manskunst van den kapitein gesteld werden. 

Cook kweet zich op voortreffelijke wijze van zijn moeilijke 
taak. Via Kaap de Goede Hoop keerde hij in 1771 terug naar 
Engeland. 

Reeds vijf maanden later werd hij wederom belast met het com
mando over een flinke vloot bestaande uit twee schepen, genaamd 
„Resolution" en „Adventure", ter verkenning van de zeeën er 
gebieden ten zuiden van de Kaap de Goede Hoop. Het vertrek 
had plaats in den zomer van 1772. Nadat Cook zich aan de Kaap 
de Goede Hoop ruimschoots van proviand had voorzien, zette hij 
koers naar het Zuiden. Na Tasmanië en Nieuw-Zeeland omzeild te 
hebben, koerste hij steeds zuidelijker in de richting van het gebied 
van de Zuidpool, waar hij al spoedig temidden van het drijfijs 
geraakte. Met veel moeite gelukte het hem zijn schip onbeschadigd 
er doorheen te brengen. De „Adventure" was men inmiddels kwijt 
geraakt; dit schip keerde op eigen gelegenheid in den zomer van 
1774 naar Engeland terug. Men zette nu weer koers naar het 
Noorden, daar Cook in den Grooten Oceaan nog onderzoekingen 
wilde doen. Hij ontdekte o.m. het Paascheiland, sindsdien bekend 
om de enorme steenen beelden, welke men er aantreft en welke 
gemaakt en opgericht moeten zijn door een uitgestorven men-
schenras. Na Nieuw-Caledonië en het Norfolkeiland ontdekt te 
hebben, koerste hij wederom naar Nieuw-Zeeland ter reparatie 
van zijn schip en ter proviandeering. Nogmaals doorkruiste hij 
daarop den Grooten Oceaan, voer langs Kaap Horn, ontdekte 
Zuid-Georgië en de Sandwich-eilanden. Hij nam deze gebieden 
voor Engeland in bezit. Via de Kaap de Goede Hoop keerde hij 
in den zomer van 1775 naar het vaderland terug. 

Van de bemanning van de „Resolution" waren er maar vier 
overleden, dank zij Cook's maatregelen tegen de gevreesde scheur
buik, een ziekte, welke ontstaat bij gebrek aan versch voedsel, spe
ciaal groenten en fruit. Cook had dit vraagstuk terdege onder de 
oogen gezien en het gunstige resultaat van zijn maatregelen op 
het gebied van de voeding moet voor hem wel een groote vol
doening zijn geweest. 

Cook werd door den koning in audiëntie ontvangen, benoemd 
tot lid van het Koninklijk Engelsch Aardrijkskundig Genootschap, 
ontving de gouden medaille van verdienste en werd benoemd tot 
directeur van het hospitaal te Greenwich. Cook was een beschei
den mensch, vandaar dat men hem al spoedig vergat toen hij zich 
eenmaal te Greenwich gevestigd had. Een jaar later werd hij echter 
door den eersten lord der admiraliteit, lord Sandwich, aangezocht 
om het bevel over een expeditie op zich te nemen, welke vanuit 
den Grooten Oceaan, de Noord-Westdoorvaart om Noord-Amerika 
moest verkennen. In den zomer van 1776 voer Cook uit als com
mandant van het schip „Resolution"; de „Discoverey" voegde 
zich later aan de Kaap de Goede Hoop bij hem. Nogmaals zeilde 
hij om de Kaap de Goede Hoop nar Nieuw-Zeeland en koerste 
daarop in noordelijke richting. Hij ontdekte de Hawai-eilanden 
en omvoer gedeeltelijk Alaska. Het ijs belette hem echter verder 
te komen. Hij keerde terug en besloot te overwinteren op een 
van de Hawaï-eilanden, waar hij in Januari 1779 het anker liet 
vallen. De bewoners van dit eiland toonden zich vijandig, doch 
Cook voelde niets voor een gewapend optreden. Zijn te groote 
lankmoedigheid kostte hem echter het leven. Door een onopge
helderde oorzaak werd op 14 Februari 1779 een inlandsch opper
hoofd door een lid van Cook's expeditie vermoord. Dit was het 
sein voor een algemeenen aanval op de blanken. Cook en een 
aantal schepelingen werden doodgestoken. Het grootste gedeelte 
van de bemanning wist zich echter te redden. Na den dood van 
Cook werd door zijn opvolger, kapitein King nogmaals getracht 
de N.-W. doorvaart te verkennen, doch ook ditmaal zonder sue-
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ces. Pas in het najaar van 1780 keerde de expeditie naar Engeland 
terug. > 

Portretten van Cook komen voor op het zegel van de Cook
eilanden, 1932, 1 d. en van NewZcaland, 1934, 2 sh. 

Kano's van de Maori's komen voor op het zegel van de Cook
eilanden, 1932, 2 p. en van NewZealand, 1906, 3 p. 

De landing van Cook op het zegel van de Cookeilanden, 1932, 
% d. 

De kaart van NieuwZeeland op het zegel van NieuwZeeland 
van 1923, 1 d. 

Afbeeldingen van het landschap van NieuwZeeland op z.egeH 
van NieuwZeeland 1898, %, 1, 2% d.; 5, 9 p.; 2, 5, sh.; 1935, 
2}i en 4 p.; 3 sh. idem van het landschap van Tasmanië %, 1, 
2. 2K, 3, 4, 5 en 6 p. 

Jacques Carrier. 
Jacques Cartier werd geboren te St. Malo (Frankrijk) in 1494; 

van zijn jeugd is niets bekend. Als jongeling was hij waarschijnlijk 
visscher van zijn beroep en moet hij als zoodanig verschillende 
reizen naar Newfoudland gemaakt hebben. Zijn roem dateert eerst 
van zijn 40e levensjaar, na een reis, welke hij in 1534 maakte en 
waarop hij Canada ontdekte. Hij verkende o.m. op deze reis een 
breede rivier, die hij een eind opvoer (de St. Laurens). 

wmmmmmrmmmmmmmm 

ÜÉHM 

De naderende winter noodzaakte hem den steven te wenden en 
terug te keeren naar het vaderland, De koning, Frans I, besefte 
onmiddellijk het groote belang voor Frankrijk van deze ontdek
king. In het voorjaar van 1535 beval hij, dat onder bevel van 
Cartier een vloot van drie schepen zou uitzeilen naar de nieuw 
ontdekte gebieden. Cartier verkende op deze reis de kust van 
Labrador en wierp het anker uit in de golf, waarin de St. Lau
rensrivier uitmondde. Hij voer de rivier op tot waar thans de 
stad Quebec ligt. In dien tijd was Quebec een kleine nederzetting 
Met een van zijn schepen voer hij nog verder, tot waar thans de 
stad Montreal ligt. Toen hij te Quebec terugkeerde vond hij vele 
leden van zijn bemanning lijdende aan scheurbuik. De winter na
derde en er zat niets anders op dan te Quebec te blijven over
winteren. In het voorjaar van 1536 aanvaardde Cartier de terug

reis; hij landde te St. Malo m 
Juli van hetzelfde jaar. De ver
halen van de geleden ontberin
gen en ziekten waren nu niet be

paald een aansporing voor de Fransche regeering om opnieuw een 
expeditie uit te rusten en waar ook de mineralen, welke Cartier 
had medegebracht, waardelooze stukken steen bleken te zijn in
plaats van goud e.d. te bevatten, was de geestdrift geheel bekoeld. 
Cartier liet het er echter niet bij zitten en wist tenslotte bij een 
zekeren de la Roche belangstelling voor zijn plannen te wekken. 
Door bemiddeling van dezen werd hij in staat gesteld vijf jaar 
later, met geld door de regeering verschaft, opnieuw een expe
ditie uit te rusten, welke het koloniseeren van de nieuwontdekte 
gebieden ten doel had. In Mei 1541 zeilde Cartier uit met een 

vloot van vijf schepen. In Augustus van datzelfde jaar zette hij 
de kolonisten in Canada aan wal en voer zelf door, om de door
vaart naar China te verkennen, een utopie, waaraan hij vast ge
loofde. Deze reis liep echter op niets uit en de naderende winter 
dwong hem terug te keeren. De afspraak was, dat er vanuit Frank
rijk nog meer schepen met kolonisten zouden volgen, doch voor
dat de nieuwe kolonisten waren aangekomen, werd Cartier door 
zijn schepelingen gedwongen naar het vaderland terug te keeren 
uit angst voor den vreeselijken winter met al zijn ontberingen. 
Op den terugweg trof hij de vloot met de kolonisten bij New
Foundland aan onder bevel van Roberval, die benoemd was tot 
bestuurder van de nieuwe kolonie. Deze wenschte, dat Cartier 
zijn plan om naar Frankrijk terug te keeren zou opgeven, doel 
Cartier weigerde. Het jaar daarop zeilde hij opnieuw naar Canada 
doch nadat Roberval en hij weer naar het vaderland waren terug 
gekeerd, liep de geheele kolonisatie op niets uit. De Indianen ver 
woestten de nederzettingen; koude en ziekten deden de rest. Eers 
in de 17e eeuw zou Frankrijk opnieuw een kolonisatiepoging doen 

Omtrent Cartier's lateren levensloop is niets bekend. 
De portretten van Cartier komen resp. voor op het zegel vaij 

Canada, 1898, 1 c. en op de zegels van Frankrijk, 1934, 75 c. ei 
IK fr. 

De kaart van Canada op het zegel van Canada, 1927, 12 
De aankomst van Cartier te Quebec in 1535 op het zegel val 

Canada, 1908, 20 c. 
Quebec in 1700 op het zegel van Canada, 1908, 10 c. 
Het fort van Quebec in de 17e eeuw op het zegel van CanadI 

1908, 5 c. 
Afbeeldingen van het Canadeesche landschap op zegels va 

Canada, 1928, 10 en 20 c ; 1930, 12 en 20 c , 1 $; 1935, 20 c. 
(Wordt vervolgd 

NATIONALE PROPAGANDATENTOONSTELLING 
TE BREDA OP 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

Aan allen, die hun medewerking aan de tentoonstelling hebbi 
toegezegd, doch tot op heden verzuimden hun inschrijviiijf 
formulier in te zenden, wordt beleefd doch dringend verzocl 
dit alsnog spoedig te doen. 

Namens de tentoonstellingscommissiej 
J. MOLENAAR, secretaris, Resedastraat 4, Brei 

piiflateli^c Allerlei 

EEN T E K O R T AAN ZEGELS IN CAMEROUN. 
mtmÊ^mt^tt^^^ Op 22 Januari j.l., aldus meldt L'Echol 
B < a ^ ^ " ^ ^ ^ I la Timbrologie, werd in deze Fransche kolcT 
B 1 ^ B ^ P I bekend gemaakt, dat wegens een nijpendi 
H ■ ■ I kort aan frankeerzegels, de corresponde| 
f ^ » I ^ ^ ^ ^ ^ M T ^OO'' het binnenland, Frankrijk en 
W^IKS^^^^^^^ Fransche koloniën met ingang van 24 J^ml 

moest worden afgegeven aan de postkantoren, ten einde in baal 
worden gefrankeerd. De stukken kregen een afdruk van het hii 
weergegeven stempel, met vermelding van het geheven bedragl 
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OPEmNG P0liT2EI!EliUIIDEL. 
J.N. VAN STAVEREN Jr., 
v o o r h e e n rxxim 10 j a a r w e r k z a a m g e w e e s t 
bij d e Fa . J. L . V A N D I E T E N ' 5 P O S T ^ 
Z E G E L H A N D E L ie R o t t e r d a m , o p e n t 
h a l f J u n i e e n P o s é z e g e l h a n d e l aan d e n 

O P P E R T 136, ROTTERDAM C. 
(BIJ DE MEENT), TELEFOON 5 3 5 0 9 . 

[ N K O O P E N V E R K O O P V A N P O S T Z E G E L S . 
>evering o.m. v a n N i e u w t j e s , A l b u m s , S t o k -

t o e k e n , P i n c e t t e n e n al le a a n v e r w a n t e a r t i ke l en , 
(578) 

enioe zeldzame Engelschs Koloniën per stuk. 
(Prfima kwaliteit en uitsluitend ongebruikt). 

vTTIGUA, 1903 5 sh. (Yvert nr. 28) . 
1921, £ 1 (Yvert nr. 55) . . \ . 

VHAMAS, 1901, serie (Yvert nr. 24—27) 
>LRBADOS, 1912, 2 en 3 sh. (Yvert nr. 101—102) 
fRMUDA 1910, 10 sh. (Yvert nr. 51) . 
fem, 1910, £l (Yvert nr. 52) . 
RYLON, 1912 10 r. (Yvert nr. 190) . 
OMINICA, 1903, 5 sh. (Yvert nr. 34) . 
lm 1923, £ 1 (Yvert nr. 84) . 
I L K L A N D , 1898. 2/6 sh. (Yvert nr. 16) . 
lm 1898, 5 sh. (Yvert nr. 17) . 
JUDKUST, 1913, 10 sh. (Yvert nr. 78a) . 
lm, 1913 20 sh. (Yvert nr. 79) . 

^ERIA, 1914, 5 sh. (Yvert nr. 10) . 
1914, £ 1 (Yvert nr. 12) . 

fORD-NIGERIA 1912, £ 1 (Yvert nr. 52) 
VINCENT, 1913, £1 (Yvert nr. 97) . 
vfGANYIKA, 1926, 10 sh. (Yvert nr. 38) 

llNIDAD EN TOBAGO, 1922-1928, V, d. tot 
(Yvert nr. 110—119), complete serie, zeldzaam 

IKS EN CAICOS ISLANDS, 1912, ^A d. tot 3 sh 
fvert nr. 58—68), compleet, mooie serie . 

POSTZEGELHANDEL 

ƒ 5,50 
- 1 0 , -
- 4,25 
- 17,50 
- 1 0 , -
-10 ,— 
- 7 , -
- 1 1 , -
- 1 0 , -
-10,— 
- 7 , -
- 5,50 
-10,— 
- 2,90 
- 1 0 , -
- 1 1 -

, _ - 1 0 , -

p\:^rr 5,50 

1 5 , -

5,75 

KEISER&ZOON, 
ïsage 25-27 , Den Haag. Giro 4 2 6 2 . 

Tvlefoon 112438. (449) 
Alle genoteerde prijzen vrijblijvend en voorzoover voorradig. 

ag bij bestelling. Bestellingen boven ƒ 10 franco aangeteekend. 

Eerstvolgende Veilingen. 
20—23 JUNI . 

Een gebeurtenis van de grootste beteekenis: de veiling 
van de niet geëvenaarde verzameling CEYLON, bijeen
gebracht door wijlen BARON A N T H O N Y DE WORMS. 
Het is moeilijk zich een gelijke verzameling van één enkel 
land voor te stellen, welke zooveel zeldzaamheden en 
variëteiten bevat in zulk een overvloed. . . 
Bijzondere mededeeling: Een speciale radio-reportage van 
20 minuten op het „London Regional"-programma (op 
342 M.) zal plaats hebben op 21 Juni a.s., aanvangende om 
2.30 uur namiddag, in overleg met de „British Broadcasting 
Corporation". 

27—28 JUNL 
Een prachtige verzameling Britsche Koloniale zegels met 
veel waardevolle overgebleven exemplaren. 

4—5 JULL 
Een andere zeer mooie collectie Britsche Koloniale zegels. 

11—13 JULI. 
Een zeer belangrijke Algemeene Verzameling, waarbij 
zeldzame luchtpostzegels. 

CATALOGI worden gaarne op verzoek franco toegezonden, met 
uitzondering van den „De ■Worms"catalogus, waarvoor, uit hoofde 
van de groote drukkosten, het kleine bedrag van 2/ behoort te 
worden overgemaakt. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch of Duitsch. 

H. R. HARiViBR, 
131/137 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 

Telefoon Hayfoir 0218. Telegramadres: PhistamselW*sdo, London. (436 

postzeBelhandel p. Boogerdfik, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, Koning, compleet 
1867, Koning, compleet 
1872, Koning, 7% cent 
1872, Koning, 22 >̂  cent 
1872, Koning, 2^4 gld. 
1891, Koningin (hangend ha.ir), 223^ cent 
192437, Kinderzegels, 14 serie^ «jmpleet 
1927, Roode Kruis , ^ # 1 $ ' 
1930, Rembrandt . 
1932, Salve Hospes 
1934, Crisis 
1934, Koningin Emma 
1936, 2omerzegels 
1937, Zomerzegels 
1870, Portzegel, 5 cent 
1870, Portzegel, 10 cent 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 

NED.INDIE. 
1936, Leger des Heils . . . . 
1937, Asib 
1911, Dienstzegels, geheel compleet, ongebruikt 

P O R T O EXTRA. 

5 
5 

28 

Prijs. 
ƒ 6 , -
- 10,— 
- 0,30 
- 1,75 

ï%-0,40 
- 5,— 
- 0,90 
- 0,45 
- 0,75 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,30 
- 0,20 
- 0,70 
- 0,40 

0,70 
0,60 

12,50 

(454) 



é
Ê

» 
ifc 

^ 
^ 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
= 

P
A

R
IJS 

 
1

3 R
u
e 

D
ro

u
o
t 

1
3  

P
A

R
IJS (9

e
). =

: 

4
2
e u

itg
av

e v
an d

e
n C

atalo
g

u
s Y

v
e
rtê

rT
e
llie

rC
h

a
m

p
io

n v
o

o
r 1938. 

P
rijs: 

fr. 6
2

,. 
P

o
rto 

ex
tra: 

fr. 
10,05 (aan

g
eteek

en
d

). 

A
ch

tste u
itg

av
e 1

9
3

7 ' 
van d

e
n 

C
a

ta
lo

g
u

s 
v

a
n 

d
e 

zeg
els 

d
e
r L

u
ch

tp
ost 

[^
P

R
IJS

: 
fr. 3

7
,5

0
. 

P
o
rto 

ex
tra 

fr. 7
,6

0 
(aan

g
eteek

en
d
). 

B
u

lle
tin 

M
e

n
su

e
l 

T
h
eod

ore 
C

h
am

p
ion

, 

su
p
p
lem

en
t o

p d
en C

atalo
g

u
s 

Y
vert&

TellierC
ham

plon. 
A

lg
e
m

e
e
n

e 
a
rtik

e
le

n
, 

T
o
elich

tin
g
en

, 
g
eleg

en


h
eid

saan
b
ied

in
g
en

, 
e
n
z
. 

A
b
o
n
n
em

en
tsp

rijs 
p
e
r ja

a
r: 

fr. 1
5

,—
. 

T
H

E
O

D
O

R
E

 
C

H
A

M
P

IO
N

. 
L

 
P

A
R

IJ
S 

- 
1

3 R
u

e D
ro

u
o

t 
1

3 
. 

P
A

R
IJ

S 
(9

e
). 

(4
3
9
) 

•
»

■
^

^
■

^
•
» 


