
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
18e JAARGANG 

Nr. 4 - (208). VOOR PHILATELIE BREDA, 
16 APRIL 1939. 

BIJZONDERE AANBIEDINGEN ! 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Wij hebben af te geven enkele paren van de z.g. 
MUZIEKBLOKKEN (Nationale hymne). Deze blokken 
hebben een zeer geringe oplage en waren reeds vóór de 
annexatie van Tsjechië bijna niet te vinden. 
Prijs van beide blokken samen slechts ƒ 58.— 
N.B. Van deze blokken bestaan geraffineerde ver-
valschingen; men koope alleen uit betrouwbare bron ! 

„ASCH"-OPDRUKKEN. 
Kr. 1.20 op 50 Heller (oplage slechts 43.200) ƒ 0.90 
Kr. 1,20 op 1 Kr. (oplage slechts 12.140) ƒ 5.75 
Postfrisch of op kaart gestempeld. 

..SLOVENSKY STAT 1939". 
(Overdruk op oude zegels van Tsjecho-Slowakije). 
7 waarden' postfrisch ƒ 0.70 
Serie t.m. Kr. 3.50 (15 waarden) ƒ 4.50 
Verschillende waarden hebben een zéér geringe oplage 
en waren direct bij de Post uitverkocht ! 

VATICAAN STAAT. 
„SEDE VACANTE", complete serie 7 
frisch 

LIECHTENSTEIN. 

stuks, post-
ƒ 1.90 

LUCHTPOST. Zoo juist verschenen. Serie van 7 stuks, 
compleet, nominaal fr. 4.25 ƒ 2.15 

Bijna steeds voorradig: 
VERZAMELINGEN VAN VRIJWEL ALLE 

EUROPEESCHE LANDEN. 
Geeft U ons op voor welk land U belangstelling heeft en 
voorts of U meer let op kwantiteit of op kwaliteit. 
Prijzen varieeren van % tot 2% cent per franc, al naar de 

kwaliteit der zegels. 
Gereed voor verzending: 

BOEKJES MET ZEGELS VAN EUROPA EN 
OVERZEESCHE GEBIEDEN, 

geprijsd van I K tot hoogstens 2J^ cent per f ranc! 

Hekker's PostzegeHiandel N.V. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Helcker. 

Rokin 40, Amsterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 

J.K. RIETDIJK 
AANKOOP - VEILIN6EN - VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

C ^ Binnenkort verschijnt onze 

^ Prijslijst met Aanbiedingen 
E % van goedkoope en zeldzame zegels 

^ ^ alsmede complete series van . 

^ Nederland en Kol. - Europa. 
^ V Deze prijslijst wordt U één 

C V dezer dagen toegezonden, en 

C ^ bevelen wij in Uw welwil-

E % lende aandacht aan. 

| | \ 147e Veiling van Dinsdag 30 Mei 
tot Vrijdag 2 Juni a.s. 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



J V x y \ y ^ J r ^ v 3 v 3 L ^ , Telefoon 554629 - Postrefc. 61989. U t / l N J r l / V A . L j , 
Gevestiéd sinds 1918. ( P O S T - S O H E V E N I N G K N ) . 

WEET U WAT 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING I S ? ? ? 
D i t is een n i e u w e ) -wijze van verkoop van belangrijke col
lecties, u i t g e k a v e l d zooals kij veilingen gesckiedt,{ w.o. 
talrijke rariteiten, ketere losse zegels, series, enz. en waarkij 
op de door U Z E L F te kieden prijzen, géén v e r d e r e on
kosten kerekend w^orden I 

Een P R E T T I G E en V O O R D E E L I G E 
wijze ter completeering Uw^er verzameling. 

2° VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
Inschrijvingen worden geaccepteerd 

tot en met 18 April 1939. 

Indien U Uwe orders nog niet mocht hebben 
ingezonden, doe dit dan nog heden! 

ZELDZAME EUROPA-ZEGELS (* ongebruikt; ° gebruikt). 
BEIEREN 1911, 20 mark Luitpold, postfrisch, Yv. 91 * ƒ 3.25 
BOSNIË 1912, 72 heller rood, licht gest. pr.ex., Yv. 63 ° - 2.75 
BULGARIJE 1935, ged.serie Diraitri, postfr., Yv. 273-77 * - 3 — 
DANZIG 1923, opdrukken cpl. postfrisch, Yv. 165-76 * - 8.75 
Idem 1934, W H.^X^.-opdr., cpl. pfr. of gbr., Yv. 201-03 =' ° - 5.75 
D.-O.-AFRIKA 1900, 2 pes. - 3 rup., cpl. pfr., Yv. 11-21 "' -10.50 
ESTLAND 1938, Caritas cpl., postfr., Yv. 154-57 •■■  1.25 
Idem 1938, dezelfde zegels in blok, postfr., Yv. B. 1 *  1.25 
Idem luchtpost 1923 opdr., cpl., postfr., Yv. Av. 26 * 5 — 
ENGELAND 1902, Edw. £ 1, licht gest. kab.st., Yv. 12) °  8.^5 
ITALIË 1929, 2025 en 50 1., prachtex., Yv. 2^143   3.50 
Iderr luchtpost 1933, Zeppelin cpl., pfr., Yv. Av. 4247 ""  4.25 
Idem luchtpost 1934, RomeBuenos A., pfr., Yv. 5255 "'  2.— 
Idem luchtpost 1934, RomeMogadiscio, pfr., Yv. 7883 •■■  2.75 
LETLAND 1930, Rainis ged.s., cpl. get., pfr., Yv. 15459 ••  3.25 
Idem 1930, weld.ser., cpl. pfr. of gebr., Yv. 16271 * °  1.80 
Idem luchtpost 1921, 10 en 20 rubel, onget., Yv. 12 °  4.50 
LIECHTENSTEIN 1921, 2 rp.  1 fr., cpl , Yv. 44a59 "•  8.75 
Idem 1930, 3 rp.  2 fr., cpl., postfr.. Yv. 94107 *  13.50 
Idem dienst 5 rp.  1 fr. 20, cpl., .postfr., Yv. 18 *  8.25 
Idem dienst 1933, 25 rp. en 1.20 fr., Z., pfr., Yv. 910 *  4.— 
Idem dienst 193435, 5 rp.  1 ^ fr., cpl., pfr., Yv. 1119 "  5.80 
LUXEMBURG 1852, 10 c. en 1 s.gbr., gbr. pr.ex., Yv. 12 °  8.75 
Idem 1929, Caritas cpl., postfr., Yv. 21418 ='  1.50 
Idem 1930, Caritas cpl., postfr., Yv. 22630 =■"  3.— 
MEMEL 1923, opdrukken cpl., postfr., Yv. 16976 *  13.50 
N O O R W E G E N 1855, 1 skill., breedr. prachtst., Yv. 1 °  4.— 
OOSTENRIJK 1931, wld.s. dichters, postfr., Yv. 39904 *  6.25 
Idem 1932, Dr. Seipelzegel, postfr., Yv. ̂ 19 ■' '' - 3.25 
Idem 1932, weld.sene schilders, postfr., Yv. 42025 *  7 . — 
Idem 1933, Winterhilfe, cpl., postfr., Yv. 43740 *  2.75 
WH^ Daar verschillende exemplaren slechts éénmaal voorradig zijn, 
omgaande bestelling dringend aanbevolen. Levering tegen storting 
op giro 277730, postwissel of rembours; indien niet meer voor
radig, geld retour. — — Boven ƒ 5.— franco aangeteekend. 

X. DAUDT, Postzegelhandel, Zeugestraat 62, GOUDA. 

BELANGRIJK! 
Van onze 

ZICHTZENDINGEN 
liggen, naast vele andere Europeesche 
landen, op het oogenblik ter inzage gereed 
een aantal boekjes van de 

OUD-DUITSCHE STATEN. 
Deze boekjes bevatten uitsluitend gega
randeerd echte exemplaren tegen lage 
prijzea. 
Vraagt nog heden het door U gewenschte 
land eens bij ons aan. (Met eventueele op
gave van ref eren tien). 

BIJZONDERE AANBIEDING LUCHTPOSTZEGELS fe 
•"LETLAND 1932. Cpl. serie, getand (13-15) 
"LETLAND 1932. Idem, ongetand (13-15) 
■LETLAND 1932. Cpl. serie, ongetand (1620) 
"LETLAND 1933. Cpl. serie, getand (2124) 
'LETLAND 1933. Idem, ongetand (2124) 
"LETLAND 1933. Cpl. serie, getand (3032) 
••LETLAND 1933. Idem, ongetand (3032) 
«RUSLAND 1935. 1 r. op 10 kop. bruin (38) 

'■' = ongebruikt; porto extra. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25 -27 , D*n Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

UITSLUITEND VOOR HANDELAREN. (89) 

KOM NAAR LONDEN 
Meer dan 

100 
Tafels. 

VOOR DE GROOTSTE BEURS EN DE BELANGRIJKSTE MARKT TER WERELD 
OP 15, 16 EN 17 MEI 1939. 

Een goed hotel voor 
10 Shillings per dag. 

Alle inlichtingen te verkrijgen en reserveering van stands en kamers te 
bespreken bij de Directie Albert H. Harris, 112 Strand, Londen W.C. 2. 

Doorloopende toegangskaart 
7 Sh. 6 d. Geen belasting. 

Meer dan 

500 
Handelaren. 



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. 

Nederiandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL O R G A A N VAN 32 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 April 1939. Nr. 4 (208). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
il* 
1/6 

, 
^ 
„ 
. 

 17,50 
 12,50 
 10,— 
 7,50 

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

■• 

» 
n 

. 

 5^0 
 4^0 
 4,— 
 3,— 

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 Vo reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich het 
recht voor adver ten t i en , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, poststuk
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z. ; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 'sGravenhage; afstempelingen aan J, P. Traanberg, Brouwcrsplein i^r, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam; 
luchtpost aan H . L. S. Adama, Waalsdorperlaan 42, *5Gravenhage. 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. BoUan, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van HeerdtKolfiE, J . A. Kastcin, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem. 

Tot het plaatsen van advertenticn, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128. te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 3449°° 
ten name van het Nederiandsch Maandblad voor Philatelie. 

IN MEMORIAM 
JOHAN DERK VAN BRINK 

IN LEVEN HOOFDREDACTEUR EN LID VAN DEN RAAD VAN BEHEER 
VAN H E T NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

De hand, die bijna achttien jaren lang deze eerste blad

zijde van on? Maandblad schreef en — meer dan eens — 
vulde met een „in memoriam" gewijd aan heengegane 
vooraanstaande persoonlijkheden uit het openbare leven of 
op philatelistisch gebied, ligt verkild en verstijfd voor 
eeuwig werkeloos ter neer. „Werkeloos" —• een begrip, 

geheel strijdig met dat, waaronder wij den volijverigen, 
energieken persoon van den hoofdredacteur van ons Maand

blad kennen. Thans geldt een „in memoriam" hem, die in 
den bloei van het leven zoo zeer ontijdig en zoo zeer on

verwacht aan zijn gezin en aan ons orgaan is ontrukt . 
Nog in de laatste vergadering van den Raad van Beheer 
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werden voorzieningen getroffen, die van belang konden zijn 
bij een eventueel aftreden of onverwacht heengaan van den 
hoofdredacteur. Hoe weinig vermoedde de Raad toen, dat 
die getroffen maatregelen twaalf dagen later reeds hun nut 
zouden afwerpen. In diezelfde vergadering werd eraan her

innerd, hoe Van Brink behoorde tot de weinige „oude 
rotten", die de Raad telde en die de vóórgeschiedenis en 
geschiedenis van ons Maandblad algeheel hadden mede

beleefd. Van Brink was reeds vóór de „fusie", die op 
1 Januari 1922 uit het Philatelistisch Maandblad het Neder

landsch Maandblad voor Philatelie deed geboren worden, 
lid van den Raad van Beheer en verzorger van de rubriek 
„Nieuwe Uitgiften". Hij aanvaardde de hoofdredactie op 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij lid van den Raad van 
Beheer zou blijven, ook wanneer hij als zoodanig niet door 
een der eigenaressen of nieteigenaressen zou worden af

gevaardigd. Aanvankelijk vertegenwoordigde Van Brink in 
den Raad de H.P.V. Toen dit mandaat ophield en bezwaren 
te berde werden gebracht, den hoofdredacteur — ambts

halve — lid van den Raad van Beheer te doen blijven, heeft 
Van Brink met klem herinnerd aan de voorwaarden^ waar

onder hij destijds de hoofdredactie had aanvaard. Niet „de 
hoofdredacteur", maar „de persoon Van Brink" bleef — als 
het ware als minister zonder portefeuille ■— stemgerechtigd 
lid van den Raad. Hij heeft dit college achttien jaren met 
raad en daad gediend en menigen nuttigen dienst bewezen. 

Van Brink heeft ons blad zien uitgroeien van een klein 
vereenigingsblad, zonder omslag en „ongeniet", tot een 
philatelistisch orgaan van gezag, met een maandelijksche 
oplaag van vijfduizend exemplaren, dat tot ver buiten onze 
landsgrenzen wordt gelezen, geraadpleegd en gewaardeefd. 
Hoe heeft hij destijds — tot vervelens toe — gestreden voor 
het „nieten" der exemplaren ! De waardeering, die ons 
Maandblad in binnen en buitenland geniet, is voor een zeer 
groot deel het directe gevolg van Van Brink's noesten 
arbeid. De hoofdredactie van een philatelistisch orgaan 
eischt zeer bijzondere bekwaamheden en karaktereigen

schappen. Tot die bekwaamheden behoort in de eerste plaats 
grondige philatelistische en taalkennis. Als postale autoriteit 
beschikte Van Brink bovendien nog over een uitgebreide 
kennis van het postwezen, zoowel wat de techniek als de 
geschiedenis betreft. Hiervan heeft hij meerdere malen in 
belangwekkende voordrachten op philatelistendagen, voor 
vereenigingen en voor de volksuniversiteit getuigd. Ieder 
Nederlandsch philatelist weet, dat het in de Nederlandsche 
philatelic niet altijd volkomen pais en vree is. De hoofd

redacteur moet over de noodige stuurmanskunst beschikken 
om tusschen de klippen door te zeilen. Hij moet leiding 
kunnen geven, gezag kunnen oefenen en toch op zijn tijd 
weten te schikken en te plooien, weten te geven en te 

nemen, voor rede vatbaar zijn. Al deze genoemde bekwaam

heden en eigenschappen bezat Van Brink in hooge mate en 
heeft deze ten bate van ons Maandblad doen gelden. 

Van Brink heeft niet steeds die waardeering en erkente

lijkheid genoten, waarop zijn toegewijde arbeid voor ons 
Maandblad hem recht gaven. Te weinig heeft men soms 
beseft, hoe hij, in zijn vrijen tijd, dikwijls aan zijn schrijf

tafel gebonden was, als anderen zich gingen verpoozen. Men 
heeft wel eens vergeten, hoe hij een niet onbelangrijke 
ruimte van zijn woning moest bestemmen voor berging van 
duizenden cliché's en van een uitgebreid redactioneel archief. 
Men heeft zijn arbeid gekritiseerd, ja, zelfs erger dan dat: 
het heeft hem soms aan verdenking en laster niet ont

broken. De Raad van Beheer stelt met vreugde en vol

doening Vast, hoe hij in zijn laatste vergadering den hoofd

redacteur de onloochenbare bewijzen heeft mogen geven 
van vertrouwen in zijn beleid en erkentelijkheid voor zijn 
werk. 

Dezer dagen heeft een postale autoriteit er van gewaagd, 
dat Van Brink in de philatelistische wereld nóg meer bekend 
was dan in postale kringen. De juistheid van deze bewering 
kunnen wij moeilijk beoordeelen. "Wij kunnen slechts vast

stellen, dat de overledene eerelid en gewaardeerd lid was 
van verschillende Nederlandsche postzegelvereenigingen, zoo

wel van organisaties, die wél als die niet tot den Bond 
behooren. Van Brink heeft zich steeds doen kennen als 
een oprecht Bondsvriend, die het met den Bond goed 
meende. Dat wil niet zeggen, dat hij het steeds eens is 
geweest met het Bondsbeleid. Ook hier geldt het spreek

woord van den vriend, die de feilen toont. 
Binnen een jaar tijds zijn aan het Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie twee steunpilaren ontrukt: de admini

strateur L. C. A. Smeulders op 8 Juli 1938 en de hoofd

redacteur J. D. van Brink op 17 Maart dezes jaars. Beiden 
hebben pionierarbeid verricht, waarop hun opvolgers verder 
kunnen bouwen. Beider levens zijn niet voor niets geleefd; 
beider bestaan heeft beantwoord aan den strengen eisch 
van arbeid ten algemeenen nutte. 

Ook Van Brink heeft de philatelic in het algemeen en de 
Nederlandsche philatelic in het bijzonder een belangrijke 
erfenis nagelaten in den vorm van een bloeiend Maandblad, 
waarin tal van lezenswaardige artikelen van eigen hand 
De Raad van Beheer zal in zijn halfjaarlijksche vergaderingen 
zijn opgewekte persoonlijkheid vol humor noode missen, 
maar niet vergeten. 

Zijn assche ruste in vrede 1 Moge hij de welverdiende 
rust genieten na een welbesteed werkzaam leven ! 

Utrecht, 19 Maart 1939. 
W. G. DE BAS. 
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Zoo hebben wij dan het laatste gedaan, wat wij voor Van Brink 
persoonlijk nog konden doen, we zijn aanwezig geweest bij de 
ter aarde bestelling van zijn stoffelijk overschot op Dinsdag
middag 21 Maart op de begraafplaats Moscowa te Arnhem. 

Om ruim 3 uur werd de stoet opgewacht door het bestellers
personeel van het Arnhemsche postkantoor, welke zich met het 
omfloerste vaandel van de Postfanfare er achter aan sloot. 
Bestellers droegen het stoffelijk overschot grafwaarts, gaande door 
een eerehaag van postpersoneel. 

Behalve een zeer groote belangstelling uit alle lagen van het 
personeel der P.T.T., hadden zeer vele philatelisten zich gedrongen 
gevoeld Van Brink de laatste eer te bewijzen. Behalve verschillende 
leden van de plaatselijke vereeniging van postzegelverzamelaars 
„De Globe" waren aanwezig dr. P. H. van Gittert als voorzitter 
van den Raad van Beheer van het Maandblad, W. G. de Bas als 
secretaris van den Raad van Beheer, als 2e secretaris van den 
Nederlandschen Bond en als voorzitter van de U. Ph. V., 
G. Reyerse als administrateur van het Maandblad en als voor
zitter van „Philatelica", J. G. Cramerus als lid van den Raad 
van Beheer en als voorzitter van „Breda", J. J. Deggeller als lid 
van den Raad van Beheer en als voorzitter van de H. P. V., L. van 
Essen als lid van den Raad van Beheer en als voorzitter van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, dr. E. M. 
Gommers als lid van den Raad van Beheer, J. A. Kästeln als lid 
van den Raad van Beheer en als secretaris van „HoUandia", K. E. 
König als lid van den Raad van Beheer en als voorzitter van de 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", dr. H. G. Valkema 
Blouw als lid van den Raad van Beheer en als voorzitter van 
„De Globe", W. G. Zwolle als lid van den Raad van Beheer en 
als Ie secretaris van den Nederlandschen Bond, L. J. J. Smeulders 
als adjunct-administrateur van het Maandblad, J. C. Donck 
als secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars, J. F. Wiederholt als penningmeester van „Philatelica", 
P. J. Hekker als voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren en J. G. Millaard als vaste medewerker aan 
het Maandblad. 

Aan de geopende groeve werd allereerst het woord gevoerd door 
mr. Van Royen namens den directeur-generaal en het hoofdbestuur 
der P.T.T. Spreker memoreerde het veelzijdige werk door Van 
Brink gedaan. Na de beeren Bos, inspecteur der posterijen te 
Arnhem en Smits, adjunct-directeur van het postkantoor te 
Arnhem, sprak dr. Van Gittert. Hij herinnerde aan de groote 
beteekenis van het werk van Van Brink als hoofdredacteur van 
het Maandblad, welk blad onder zijn leiding voortdurend in bloei 
is toegenomen. Namens den Raad van Beheer van het Maandblad 
sprak hij daarvoor woorden van dank en waardeering. Majoor 
de Bas herinnerde aan het vele, dat de overledene niet alleen voor 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, maar voor alle postzegelverzamelaars in den lande 
heeft gedaan. De heer Van Essen roemde ook de groote verdiensten 
van den overledene in dit verband en sprak verder in het bij
zonder als vriend. 

Nadat nog eenige P.T.T.-ambtenaren de veelzijdigheid en hulp
vaardigheid van Van Brink hadden gereleveerd, was er gelegenheid 
tot het strooien van bloemen in de groeve, waarna deze bedekt 
werd met de talrijke kransen, die hem als laatste groet waren toe
gezonden. Diep onder den indruk verlieten wij daarna deze 
begraafplaats. -^ Q 2 . 

Het doet mij een buitengewoon groot genoegen, dat de Raad 
van Beheer in zijn voltallige vergadering van 2 April j.l. mij met 
algemeene stemmen heeft belast met de functie van hoofdredacteur 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie als opvolger van 
wijlen onzen vriend Van Brink. 

Hoewel ik mij geenszins ontveins de zeer vele arbeid, die hij 
er aan heeft besteed en het mij moeilijk zal vallen de voetsporen 
van Van Brink te drukken, zoo hoop ik toch daarin t. z. t. te 
zullen slagen, hetgeen evenwel alleen kan geschieden met de vol
ledige steun der redacteuren en medewerkers. Ik doe hierbij dan 
ook een philatelistisch en kameraadschappelijk beroep op hen, 
die hun medewerking aan wijlen den heer Van Brink verleenden 
in de hoop met U allen even prettig te mogen samenwerken 
tot bloei en groei van ons Maandblad. -^^ G_ ZWOLLE. 

liit^ifter 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

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

AI GIERS. 
Twee aanvullende waarden, getand 13: 

70 c , bruinrood. (Type halte in de Sahara). 
2 f. 25, blauwgroen. (Type moskee El Kebir te Algiers). 

ANGOLA. 

vn 

yi^^tamsÊÊaaBÊul 

Een serie van 3 weldadigheidszegels met 
als hoofdmotief het wapen. Geen water
merk, zonder gom, getand 10 K. 

0.50 ang., blauwgroen. 
1.00 ang., rood. 
1.50 ang., oranjebruin. 

BELGIË. * 
Op 1 April verscheen de reeds aangekondigde serie van 8 waar

den, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het 
Roode Kruis. De toeslag boven de frankeerwaarde komt ten goede 
aan het Roode Kruis. 

10 c. -f- 5 c , Henri Dunant 
30 c. -|- 5 c , Florence Nightingale. 
40 c. -f- 5 c . Koningin Elisabeth met de koningskinderen. 
75 c. -f- 5 c . Koning Leopold III met zijn kinderen. 

1 fr. + 25 c , als de 40 c. 
1.75 fr. -f- 25 c , als de 75 c. 
2.50 fr. -f- 2.50 fr.. Koningin Astrid. 
5 fr. -f 5 fr.. Koningin Elisabeth bij het bed van een ge

wonden soldaat. 
Bovenstaande zegels zijn verkrijgbaar rot 30 Juni a.s., zij zijn 

geldig tot en met 30 September 1940. 
BRAZILIË. 

. BRASIL-COftRElO 

«»ÉMÉÉMiÉAÉ 

Herinneringszegel met beeltenis 
van den president Vargas: 

400 reis, blauwgroen. 

CANADA. 
Het tarief voor expresse bestelling is gelijk gemaakt aan dat 

van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zoodat het 20 c 
zegel voorzien werd van den nieuwen opdruk in zwart „10" onder 
gelijktijdige doorhaling der oude waarde. 

10 op 20 cents, karmijn. 
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CHAMBA. 
Opdruk „Chamba State" op frankeerzegel van Engelsch-Indië 

type koning George VI. 
25 rupees, violetbruin en grijsblauw. 

CHILI. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, watermerk wapens, getand 

U% :14. 
^0 centavos, gioengeel. 

Luchtpostzegel in gewijzigde kleur. 
6 pesos, bruin. 

COLUMBIA. 
Ten vervolge op het gemelde op blz. 27 kan worden mede

gedeeld, dat ook het 1 c. zegel in steendruk werd vervaardigd, 
bovendien in iets gewijzigde kleur. 

1 centavo, groen. 
Den heer Preiss te Amsterdam dank voor bericht. 

In verband met de gewijzigde luchtpost
tarieven werden een drietal waarden der 
luchtpostserie uitgifte 1932 van eenige op
drukken voorzien: 

5 ets. op 40 c , (Yvert nr. 109), 
opdruk rood. 

15 op 20 c , (Yvert nr. 107), 
opdruk zwart. 

5 ets. op 20 c , (Yvert nr. 117), 
opdruk zwart. 

ECUADOR. 
Fiscaal zegel (Impuesto a las ventos) veranderd in telegraafzegel 

^ d o o r opdruk nieuwe waarde en „timbre telegrafico". 
30 s. op 10 s., geel en rood. 

FINLAND. 

mtmm^vmmmr 

f ^ ^ 
1 S'.mpgyizffi? 
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1 
1 

1 '-t̂  

Frankeerzegel, getand 13 K : 14, met afbeelding van het post
kantoor te Helsingfors, uitgegeven op 1 Maart. 

4 m., sepia. 
FRANKRIJK. 
Frankeerzegels in de daarachter vermelde teekeningen, »etand 

14:13>4. 
2 c , groen. (Mercurius). 

30 c , wijnrood. (Mercurius). 
40 c , violet. (Mercurius). 
60 c , oranjerood. (Mercurius). 

1 f. 40, Ida. (Vredestype). 
2 f., rood. (Cerestype van 1938). 

He t 1 f. 40 zegel, hetwelk reeds verschenen was met de bekende 
vóórafstempeling, is nu dus ook verkrijgbaar zonder deze af
stempeling. 

Op 15 Maart verscheen een speciaal, door Ouvré gegraveerd, 
zegel ter herinnering aan den lOOen geboortedag van den schilder 
Paul Cézanne (1839-1906), getand 14 : 13>^. 

2 f. 25, blauwgroen. 
Ter gelegenheid van den 75en verjaardag van de stichting van 

het Roode Kruis verscheen op 24 Maart een toeslagzegel ten bate 

W9twimmm^rmm 

m 
van genoemde instelling. Het zegel vertoont de afbeelding van 
Florence Nightingale, waaronder het embleem van het Roode 
Kruis. Het zegel is bij wijze van proef in 3 kleuren gedrukt. 

90 c. + 35 c , blauw, rood en zwart 

FRANSCH-MAROKKO. 
Frankeerzegel der uitgifte 1933-34 met rooden opdruk van een 

nieuwe waarde en doorhaling der oude waarde ten behoeve van 
het nieuwe binnenlandsche tarief voor een enkelvoudigen brief. 

40 c. op 50 c , groenblauw. 

GB lEKENLAND 
Eén der luchtpostzegels in het Hermes-type der uitgifte 1935 

verscheen op 1 Maart in een gewijzigde kleur en in een formaat, 
hetgeen 2 mm. hooger is, tanding 12J^ : 13J4. 

10 d., bruinoranje. 

GUATEMALA. 
Op 15 Februari verschenen twee series luchtpostzegels, waarvan 

elke waarde een andere teekening heeft, de eene serie voor het 
binnenlandsch, de tweede voor het buitenlandsch gebruik bestemd. 
Alle hebben in een der bovenhoeken het nationale embleem in 
groen, de vogel Quetzal. Getand 12%. De zegels werden gedrukt 
bij de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. 

r«*v«*OTVfw«««««Pv*««w*«« 

kM**MÉÉÉ«AÉMÉÉ*«MÉfl 
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MiMMUU 

Serie 
1 
2 
3 
4 
5 

voor het binnenland: 
c , olijf en bruinrood, 
c , 
c , 

karmijnrood en groen, 
blauwgroen en gl.olijf. 

c , lila en groengeel. 
c , lilabruin en blauw. 

6 c , oranje en grijs. 
10 c , bruin en zwart. 
15 c , violet en zwart. 
30 c , blauw en karmijnrood. 
50 c , oranje en violet. 

1 q., groen en blauw. 

HONDURAS. 

Serie voor het buitenland: 
1 c , groen en bruinrood. 
2 c , groen en zwart. 
3 c , blauw en groenblauw. 
4 c , rood en groen. 
5 c , groen en rood. 

10 c , karmijn en grijs. 
15 c , blauw en karmijnrood. 
20 c , groen en groengeel. 
25 c , lila en groen. 
30 c , karmijnrood en zwart. 
50 c , rood en oranje. 

1 q., oranje en groen. 

Een nieuwe serie luchtpostzegels, bestaande uit 10 waarden, alle 
in een verschillende teekening. Bovenaan in de hoeken komen de 
jaartallen 1939 en 1942 voor. 

10 centavos, bruin. 46 centavos, grijsbruin. 
15 centavos, ichtblauw. 55 centavos, groen. 
21 centavos, grijs. 66 centavos, zwart. 
30 centavos, groen. 1 lempira, olijf. 
40 centavos, violet. 2 lempiras, roodbruin. 

J. K. RIETDIJK. — POSÏZEGELVEILINGEN 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 77 

Een nieuwe serie dienst luchtpostzegels, bestaande uit 8 waarden 
in teekening volgens bovenstaande afbeelding. Ook deze zegels 
dragen de jaartallen 1939 en 1942, doch hier in de benedenhoeken. 

2 c , grijsblauw en groen. 
5 c , grijsblauw en oranje. 
8 c , grijsblauw en gr.bruin. 

15 c , grijsblauw en karmijn. 
IERLAND. 

46 c , grijsblauw en olijf. 
50 c , grijsblauw en violet. 

1 1., grijsblauw en rd.bruin. 
2 1., grijsblauw en vermilj. 

■*^r*rf«««vff«v««^>vv«r««*vvv*T 

ÉiMÉÉlAMÜil««*MÉAÉÉMM«Ml 

Op 1 Maart verschenen twee 
herinneringszegeN ter herden
king van het 150jarig bestaan 
van de NoordAmerikaansche 
grondwet (beter laat dan 
nooit !) en de verkiezing tot 
president van George Wash
mgton (1789). Links zien we de 
kop van Washington naar 

_ rechts gekeerd, rechts de lersche 
harp, daar tusschen de 

lersche adelaar met uitgespreide vleugels, waarboven het woord 
„Eire". Onderaan de jaartallen 17891939, waaronder in het lersch: 
„Het volk van Ierland viert de 150e verjaardag van de Ameri
kaansche grondwet". De zegels waren slechts geldig gedurende 
de maand Maart. 

2 p., karmijn. 
3 p., blauw. 

KUWAIT. 
Opdruk „Kuwait" op frankeerzegels van EngelschIndië, uit

gifte 192734. 
5 r., violetbruin en blauw. 

15 r., olijf en groen. 
LIECHTENSTEIN. 

Op 17 Maart verscheen een zegel ter 
herdenking van den honderdsten ge
boortedag van den bekenden schrijver 
J. Rheinberger. Het werd gedrukt in 
vellen van 20 stuks ,getand 12K

50 r., sepia. 

NICARAGUA. 
Frankeerzegels der uitgifte 1936 met 2regeligen rooden opdruk 

„Vale un centavo / 1939". 
Un c. op 15 c , groen. 
Un c. op 20 c , bruinrood 

Een nieuwe serie dienstzegels, getand 12J^. 
2 centavos, karmijnrood. 
3 centavos, blauw. 
6 centavos, bruingeel. 
TYi centavos, groen. 

10 centavos, bruinzwart. 
15 centavos, oranje. 
25 centavos, violet. 
50 centavos, groengeel. 

NOORDBORNEO. 
Aanvullingswaarde: 

2 d., groen en violet. 

>^^H^S 

F«««V 

^ 

G iP: 

PHILIPPIJNEN. 
Het 2 c. zegel der uitgifte 1935 verkreeg een nieuwen zwarten 

2refeligen opdruk van het woord „Commonwealth" in smallere 
hoofdletters. 

2 centavos, karmijn. 
Naar aanleiding van de eerste luchtpost

tentoonstelling werden een tweetal zegels van 
een desbetreffenden opdruk voorzien, tevens 
van een nieuwe waardeaanduiding. De opdruk 
bestaat bij beide zegels uit: „First Air Mail Ex
hibition Feb. 17 to 19, 1939". 

Het 26 c. zegel der uitgifte 191828 verkreeg 
bovendien de opdruk „8 centavos 8" en het 
10 pesos zegel der uitgifte 249'37 kreeg de 
opdruk „1 Peso 1". 

8 centavos op 26 centavos, blauwgroen. (200.000). 
1 peso op 10 pesos, grijs. (20 a 30.000). 

POLEN. 

Het 15 gr. zegel der herinneringsserie 
verscheen met een kleine wijziging, die aan 
de onderzijde is aangebracht, links van de 
letters Gr. 

15 gr., roodbruin. 

S/^EVADOR. 
Vier nieuwe frankeerzegels met verschillende afbeeldingen. 

Zonder watermerk, getand 1 1 % , gedrukt bij de American Bank 
Note Co. te NewYork. 

10 centavos, oranjegeel. 
20 centavos, biuin. 
50 centavos, grijsviolet. 

1 colon, zwart. 
SLOWAKIJE. 

De eerste 3 zegels, verkregen door zegels 
van Tsjechoslowakije te voorzien van den 
2regeligen opdruk: „Slovensky Stat / 1939", 
verschenen: 

20 h., rood, opdruk blauw. 
50 h., groen, opdruk rood. 

1 k c , rood, opdruk blauw. 

SPAANSCHGUINEA. 
Spaansche frankeerzegels van 193637 met den verticalen 

3regeligen opdruk „Territorios / Espanolos del / Golf o de Guinea". 
10 c , groengeel, (Yvert nr. 579), opdruk zwart. 
15 c , zwart, (Yvert nr. 580), opdruk rood. 
20 c , violet, (Yvert nr. 581), opdruk zwart. 
25 c , karmijnrood ,(Yvert nr. 582), opdruk zwart. 

SPANJE. 
Luchtpostzegels met rechts de afbeelding van J. de la Cierva, 

uitvinder van het autogiro vliegtuig, hetgeen links op het zegel 
voorkomt. Getand 11. 

25 c , rood. (Oplaag 2.000.000). 
35 c , lila. (Oplaag 500.000). 
50 c , bruin. (Oplaag 2.000.000). 

1 p., blauw. (Oplaag 2.000.000). 
Een eigenaardigheid bij het laatste zegel is, dat de waardeaan

duiding in het meervoud is vermeld, n.L: „1 PTS" in plaats van: 
„1 PTA". 

Expreszegel met 5regeligen rooden opdruk: „Correo Rapido / 
Especial / San Sebastian / Madrid / F.E. de las J.O.N.I.". 

10 c , groengeel. (Yvert nr. 529). 
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Frankeerzegels der generaal Franco regeering, uitgevoerd in steen
druk, zonder watermerk. 

In het Cidtype van 1937: 
10 cent., rood. 
15 cent., groen. 

In het gewijzigde type Isabeila de Katholieke: 
20 cent., violet 
50 cent., grijsblauw. 

Expreszegel in het type van 1937, doch zonder onderteekening 
„Hija de B. Fournier  Burgos" en in gewijzigde kleur: 

20 cent., bruinlila. 
TSJECHOSLOWAKIJE. 

^^^m^f^vrm^^imßmmmtmmmm 

rfüM mmr 
Vermoedelijk het laatste zegel, dat voor dit land werd uitgegeven, 

is een 3 kronen zegel, waaraan een tragische herinnering zal blijven 
bestaan. Het was bedoeld ter herinnering aan de opening van den 
eersten landdag van de Karpaten Ukraine op 2 Maart. Het zegel 
draagt bovenaan de nieuwe schrijfwijze van den landsnaam, dus met 
verbindingsteeken. 

3 k., blauw. 

URUGUAY 

Frankeerzegel met de buste yan generaal Artigas in nieuwe uit
voering. 

5 c , bruinlila. 
Luchtpostzegels in nieuwe teekening: 

62 cent., groen. 1 peso, rood. 
68 cent., geeloranje. 1 p. 38 c , karmijn. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Op 18 Februari, den dag waarop presi
dent Roosevelt de GoldenGate tentoon
stelling te San Francisco opende, verscheen 
een speciaal frankeerzegel, hetwelk ge
teekend is door William A. Roach en ge
graveerd door Charles A. Brooks en Ed
ward M. Hall. Getand 103^ : 11. 

3 cent, violet. 
Den heer Abma dank voor toezending. 

ZWEDEN. 
• Of 22 Maart verscheen een nieuwe waarde in de teekening 
konmg Gustaaf V, profiel naar rechts. Tanding 13, 2zijdig in 
rollen en 4zijdig in boekjes. 

10 öre, violet. W. G. Z. 

XeVenVaditen 
IVieim'e Uit^ifter 

■ ADEN. 
De uitgifte 1937 werd op 18 Januari j.1. buiten omloop gesteld. 
ALEXANDRETTE. 
Hier zullen vermoedelijk zegels van Syrië met opdruk worden 

uitgegeven, omdat de „SandjakAlexandrette" serie bijna is uit
geput en de „Hatay" opdrukken op Turkije voor het buitenland 
niet mogen worden gebruikt. 

ALGIERS. 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe uitgifte met de koppen van 

verdienstelijke mannen, die een rol bij de verovering van Algiers 
hebben gespeeld, o. a. maarschalk Bugeaud (17841849), Lamo
ricièie (18061856), gouverneur Edouard Laferrière (18131901), 
gouverneur Jonnart (geboren 1857). 

BELGIË. 
Om het „Rubens huis" te kunnen herstellen zal een toeslagserie 

worden uitgegeven van de volgende 8 waarden: 10, 40, 75 c , 1 f.. 
1.50, 1.75, 2.50 en 5 fr. 

De permanente commissie van het internationaal spoorweg 
congres zal op 6 Juli te Brussel bijeenkomen. Dit is voor de Bel
gische spoorwegen een motief om 5 speciale zegels te doen uitgeven 
in de waarden 20 c , 50 c , 2, 9 en 10 fr. De oplaag zal 20.000 
series bedragen. 

Bovendien heeft de Belgische spoorwegen besloten om de spoor
wegzegels der uitgifte 1923'31 (Yvert 135167) te vervangen door 
een nieuwe serie, vermoedelijk uit 22 waarden bestaande, waar
van de hoogste waarde 50 fr. zal bedragen. 

CHINA. 
In het „Sun Yat Sen" type worden de waarden 2, 5, 15 en 25 c. 

verwacht. 
ESTLAND. 
Het 100jarig bestaan van de haven Parnu zal worden herdacht 

door een serie van 4 waarden :5, 10, 18 en 30 sant. 

FRANKRIJK. 
Ter herinnering aan het 50jarig bestaan van de Eifeltoren (welk 

feit reeds op 1 Maart j.1. is gevierd) is men van plan een speciaal 
zegel uit te geven. 

De zegels in het vredestype zullen vervangen worden door een 
geheel nieuw type: Iris. 

De 15 en 25 c. Mercurius zijn uit het verkeer genomen; zij 
zullen in nieuwe kleuren verschijnen. 

GILBERT EN ELLICEEILANDEN. 
Toen op 14 Januari de nieuwe serie met George VI in gebruik 

werd genomen, werd de nog aanwezige vooraad met de beeltenis 
van George V verbrand. 

HONDURAS. 
Behalve de beide series gemeld bij de nieuwe uitgiften, moet er 

nog een serie van 5 gewone frankeerzegels op komst zijn. 

IRAN. 
De restanten van de „geboortedag" zegels, behalve de 10 rials, 

wil men gebruiken als luchtpostzegels door ze te voorzien van 
een opdruk van een vliegtuig en het woord luchtpost. 

Het huwelijk van den kroonprins met de zuster van den koning 
van Egypte zal worden herdacht door een serie van 5 zegels, die 
de portretten van het jonge paar zullen weergeven. De waarden 
zullen zijn 5, 10, 30, 90 din. en 1.50 r. 

JOEGOSLAVIË. 
Hier zal een nieuwe weldadigheidsserie ten bate van de Liga 

voor de Kinderhulp verschijnen. Zij zal op 1 Mei worden uit
gegeven en uit de volgende waarden bestaan: 
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1 d. + 1 d., groen. Etende kinderen (150.000). 
1.50 d. + 1.50 d., rood. Kinderen aan het strand (150.0001 
2 d. + 2 d-, vuurrood. Kind aan het werk (150.000). 
4 d. + 4 d., zwartblauw. Twee kinderen (100.000). 

LUXEMBURG. 
Op 15 April verschijnt een serie van 8 waarden ter herdenking 

van de 100-jarige onafhankelijkheid. 
NIEUW-GUINEA. 
Een luchtpostserie uit 14 waarden bestaande zal worden uit

gegeven. Zij zullen worden uitgevoerd in het type der bestaande 
£2 en £b. 

NIEUW-ZEELAND. 
Het op 1 October 1938 uitgegeven weldadigheidszegel werd 

op 15 Februari j.1. uit koers genomen. 

PANAMA-KANAAL-ZONE. 
Ter herdenking van de 25e verjaardag van de opening van het 

Panamakanaal en de 10e verjaardag van den luchtdienst tusschen' 
;de Vereenigde Staten en de Kanaalzone, zal een serie gewone 
^frankeerzegels en een serie luchtpostzegels worden uitgegeven. De 

eerste zal bestaan uit de waarden 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11; 12, 
14, 15, 18, 20, 25 en 50 c , de tweede uit de waarden 5, 10, 15, 
25, 30 c. en 1 d. De oplage varieert van 100.000 tot 3 miUioen. 

Verder zal er een nieuw 30 c. frankeerzegel worden uitgegeven 
ter vervanging van het Amerikaansche zegel met opdruk Canal 
zone. Het zal de beeltenis vertoonen van Sydney B. Williamson, 
die als ingenieur heeft meegewerkt bij den aanleg van het kanaal. 
Dit zal dan het 8e lid zijn van de kanaalcommissie, wiens af
beelding op de zegels voorkomt. 

POLEN. 
Naar aanleiding van het 3e congres van buitenlandsche Polen 

in Warschau zal in Mei of Juni een herinneringszegel van 30 gr. 
worden uitgegeven. 

Verder zal het 25-jarig bestaan van de legioenen door de uit
gifte van 1 of 2 zegels worden herdacht. 

RUSLAND. 
De 125e verjaardag van den Ukrainischen dichter Taras Shev-

chenko zal worden herdacht door de uitgifte van een speciale 
serie, waarvan sommige waarden zijn portret en andere een monu
ment van hem zullen vertoonen. 

SALVADOR. 
Drie herinneringszegels van 15, 30 en 40 c. zullen worden uit

gegeven naar aanleiding van de internationale tentoonstelling. 

SPANJE. 
Drie nieuwe luchtpostzegels met de afbeelding van De la Cierva 

zijn in voorbereiding, n.1. een 20 c , 2 p en 4 p. Oplaag resp. 
500.000, 1 millioen en 1 millioen. 

TRIPOLIS. 
De serie, die zal worden uitgegeven naar aanleiding van de 13e 

jaarbeurs, zal bestaan uit vijf frankeerzegels van 5, 20, 50, 75 c. 
en 1 1. 25 en drie luchtpostzegels van 25, 50 c. en 1 1. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De invoering van een regelmatigen luchtdienst naar Europa, die 

waarschijnlijk nog dezen zomer tot stand komt, zal worden her
dacht door een speciale serie luchtpostzegels. Het is de bedoeling 
dat het port voor een enkelvoudigen brief 25 ets. zal bedragen. 

De 150e verjaardag van de verkiezing van Washington tot 
eers:en president zal worden herdacht door een speciaal zegel, dat 
op 30 April zal verschijnen. 

WERELDTENTOONSTELLING TE NEW-YORK. 
Minstens 9 landen griipen deze gelegenheid aan om geld uit 

onze zakken te kloppen door de uitgifte van één of meer speciale 
zegels. De Vereenigde Staten zelf geven een 3 ets. zegel uit. Be
doeld was dit zegel op 30 April, den dag der opening van de 
tentoonstelling, zou verschijnen. Maar omdat op dien dag het 
herinneringszegel van Washington moet uitkomen, is het tentoon
stellingszegel reeds verkrijgbaar vanaf 1 April. 

Op verzoek van het tentoonstellingscomité hebben Brazilië (400, 
800, 1200 en 1600 reis), Dominica (frankeerzegels van ^ , 1, 3, 
10 c. en een luchtpostzegel van 10 c ) , Ecuador (een serie van 

frankeer- en 7 luchtpostzegels), Frankrijk (1 zegel, misschien ook 
van de verschillende koloniën), Roemenië (een serie), Rusland (een 
serie), Turkije (3 ä 6 waarden), IJsland (3 stuks) en Zweden 
(een serie) zich bereid verklaard speciale zegels te zullen uitgeven ! 

ZWEDEN. 
De afbeelding van het P. H. Ling zegel is gemaakt naar diens 

porfret van den Zweedschen schilder Sandberg (1762-1854). 
Van de Swedenborg zegels bedroeg de oplage: 

10 öre 2-zijdig getand 38:000.000. 
10 öre 4-zijdig getand 14.000.000. 

100 öre 2-zijdig getand 1.180.000. 
Van de zegels uitgegeven ter gelegenheid van den 80en geboorte

dag van koning Gustaaf bedroeg de oplage: 
5 öre 2-zijdig getand 71.5Ö0.000. 
5 öre 4-zijdig getand 19.460.000. 

15 öre 2-zijdig getand 76.000.000. 
15 öre 4-zijdig getand 23.970.000. 
30 öre 2-zijdig getand 3.402.000. 

W. G. Z. 

Nederland 
en Overzecsclie Geweslem 

NEDERLAND. 
Portverlaging. 
Met ingang van 1 April zijn enkele tarieven verlaagd. De voor

naamste zijn: briefkaarten binnenland kosten voortaan 3 inplaats 
van 4 cent; het aanteekenrecht is van 15 cent op 10 cent gebracht. 

De wijzigingen zijn ingevoerd bij K. B. van 8 Maart 1939 (Staats
blad 341); Dienstorder H 132 van 13 Maart geeft nadere bij
zonderheden. 

Het port voor interlocale briefkaarten, alsmede voor de brief
kaarten, verzonden in het grensverkeer met België en Duitschland, 
in het verkeer met Curajao en Suriname en in dat met Ned.-Indië 
bij verzending (op verzoek) per landmail of zeepost, wordt ge
bracht op 3 cent per enkele kaart. 

Het aanteekenrecht, zoowel in het binnenlandsch als in het 
internationaal verkeer, wordt gebracht op 10 cent. In overeen
stemming daarmede wordt ook het recht voor de verzending van 
brieven, doosjes en postpakketten met aangegeven waarde met 
5 cent verlaagd. 

In verband met het bovenstaande worden postzegels van 22Y, 
cent in gebruik gesteld (voor aangeteekende brieven naar het 
buitenland), terwijl postzegelboekjes met 6 frankeerzegels van elk 
der frankeerwaarden \Y>, 2y<, 3 en 5 cent worden aangemaakt 
(prijs 72 cent). 

De postzegels van 4 cent worden niet meer aangemaakt, evenmin 
de postzegelboekjes met frankeerzegels van 4 cent en de bestaande 
boekjes met gemengden inhoud. 

De op 31 Maart na afloop van den dienst op de kantoren voor
handen frankeerzegels van 4 en 2 7 ^ cent moeten aan den contro
leur worden toegezonden, met dien verstande, dat van de zegels 
van 27K cent een kleine voorraad voor verkoop aan het publiek 
dient te worden achtergehouden, terwijl op de kantoren, waar 
loketten voor verzamelaars zijn opengesteld, zulks eveneens behoort 
te geschieden ten aanzien van de zegels van 4 cent. 

De bij het publiek voorhanden postzegels van 4 cent en 275^ 
cent kunnen, mits gaaf en ongeschonden, van 1 April tot en met 
31 ATei a.s. worden ingewisseld tegen postzegels van 3 en 22 J^ cent, 
rekening houdend met het prijsverschil. 

De nieuwe 2234 cent verschenen. 
Het in verband met de tariefsverlaging noodig geworden zegel 

van 22>2 cent is eind Maart of begin April verschenen. De kleur 
is roodoranje (dus geen herleving van de vroegere olijfbruine); 
de afwerking is als van de andere waarden (koninginnetype, papier 
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met watermerk cirkeltjes, kamtanding 13>^ 'AlVi, vellen'van 200 
met randdruk dubbele lijn). 

Als we binnenkort een geheel nieuwe serie krijgen, dan zal dit 
zegel geen lang leven beschoren zijn. 

De Zomerzegels. 
In verband met de verlaging van de posttarieven zal van de 

komende serie zomerzegels de waarde van 4 cent vervallen. Daar
voor in de plaats komt een nieuwe waarde van 2% cent met een 
toeslag van 2% cent, terwijl de toeslag van de 3 cent van 2 tot 
3 cent is verhoogd. 

De serie zal nu bestaan uit: 
1>2 + 1/4 cent, Mathijs Maris; 

.2% + 2J^ cent, Anton Mauve; 
3 + 3 cent, Gerard van Swieten; 
5 + 3 cent, Nicolaas Beets; 

1 2 ^ + 'i% cent, Pieter Stuyvesandt. 
Zooals bekend zullen de zegels op 1 Mei verschijnen. 

Nieuwe oplaagletters. 
1J4 cent G; 4 cent N ; 22M cent roodoranje A. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent W: L 618, R 618. 
5 cent X: R 640, R 648, L 649, R 649, L 651. 
7% cent F: R 624. 

12K cent N : R 616. 
22 }4 cent A: 654. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
1 cent V: 365. 
\yi cent E: 358. 
VA cent G: 381, 382, 383. 
3 cent Q : 363. 
4 cent N : 369, 370. 
Een onbekend rolzegel ? 
In een van de vereenigingsverslagen in het laatste nummer van 

het Postzegelblad voor Indië komt het volgende voor: 
„De heer De B. deelt mede in het bezit te zijn van een 1234 cent 

blauw tweezijdige roltanding met watermerk. Dit zegel is af
komstig uit een Haagsche automaat." 

2ou de oude tweezijdige roltanding bedoeld zijn, dan kan het 
zegel niet bestaan en moet het een vervalsching zijn. De \2% cent 
blauw is verschenen toen reeds een tijdlang de vierzijdige rol
tanding was ingevoerd. 

Mocht echter de tweezijdige h o e k roltanding zijn bedoeld, dan 
is het bestaan van dit zegel (theoretisch) niet onmogelijk; het is 
echter buitengewoon onwaarschijnlijk dat geen enkel ander ver
zamelaar het zegel ooit zou hebben opgemerkt. 

NED.-INDIE. 
Een nieuwe Specimen-serie ? 
In het Orgaan van de Postzegelverzamelaarsclub ,,Batavia", 

waarvan het eerste nummer in Januari j.1. verschenen is, komt 
volgens „N. C. P.' ' een artikel voor over de deelneming van de 
Indische posterijen aan het congres der Wereldpostunie te Buenos 
Aires. Een geïllustreerd boekje zal aan de gedelegeerden worden 
uitgereikt met een complete verzameling van de koerseerende 
frankeer- en portzegels, die van een opdruk „Specimen" zouden 
zijn voorzien. 

Wij hopen binnenkort uit Indië nader nieuws hierover te ver
nemen. Zooals bekend is vroeger (in 1924) eens een serie met 
„Specimen" uitgegeven, bekend als de Stockholm-serie (zie b.v. 
Speciaalcatalogus 1938, blz. 122). 

SURINAME. 
Oplaagcijfers. 
Aan De Philatelist ontkenen wij, dat in Suriname van de 

regeeringsjubileumzegels de volgende aantallen zijn verkocht: 
2 cent. 16.045; 
7% cent- 46.814; 

15 cent; 15.206. 

En van de emancipatie-herdenkingszegels: 
2>^ -f- 2 cent: 14 099; 
3 +2 cent: 13.297; 
5 -1-3 cent: 13.577; 
7% + 5 cent: 13.775. 

Deze aantallen moeten dus nog vermeerderd worden met de in 
Nederland verkochte hoeveelheden, waarover wij t. z. t. nadere 
mededeelingen hopen te kunnen doen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1899). 
In dit nummer komt niets voor, dat voor de lezers van 1939 

nog van belang is. 
B. 

bststuWkeiL 
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NEDERLAND. 
In de nieuwjaarsrede op 2 Januari 1939 gehouden door den 

directeur-generaal der P.T.T. zeide deze o. a.: 
„Of we voor het nu aangevangen jaar belangrijke tariefsver

lagingen zullen kunnen tot stand brengen, acht ik niet alleen on
zeker, maar zelfs twijfelachtig. De uitkomst van het afgeloopen 
jaar is gunstig geweest, zooals ik heb gezegd, maar de eischen, die 
voor 1939 gesteld worden, zijn vrij hoog en wanneer dus al op het 
oogenblik aangenomen mag worden, dat we voor 1939 nog enkele 
maatregelen op dit gebied zullen kunnen nemen, zoo zullen die 
zich toch moeten beperken tot aangelegenheden van secundaire 
beteekenis; ik hoop, dat we daarover binnen korten tijd beslis
singen zullen kunnen mededeelen." 

En ziet, binnen de 3 maanden komt een dergelijke beslissing. 
Eén daarvan is evenwel absoluut niet van secundaire beteekenis, 
want het is van zeer groot belang, dat het port voor een briefkaart 
in binnenlandsch verkeer wordt gebracht van 4 op 3 cent, welk 
tarief tevens van toepassing wordt in het grensverkeer met België 
en Duitschland en in het verkeer met de overzeesche gewesten per 
landmail en zeepost. Hieromtrent meldt verder dienstorder H 132 
van 13 Maart 1939: 

3. In verband met het bovenstaande (d. i. de verlaging van het 
briefkaart-tarief) worden briefkaarten (enkele en dubbele) met 
zegelafdruk van 3 cent in gebruik gesteld. 

4. Een eerste voorraad van de nieuwe briefkaarten zal zoo 
spoedig mogelijk worden toegezonden, voorloopig niet in blok
vorm. De directeuren dragen zorg, dat vóór 1 April a.s. een 
eerste hoeveelheid der briefkaarten aan de bij- en hulpkantoren 
enz. wordt verstrekt. 

9. De bij het publiek voorhanden briefkaarten (enkele en 
dubbele) met een zegelafdruk of opdruk van 4 cent kunnen, mits 
gaaf en ongeschonden, van 1 April tot en met 31 Mei a.s., rekening 
houdend met het prijsverschil, worden ingewisseld tegen brief
kaarten van 3 c.q. 6 cent. 

11. De arbeidslijsten met aangehechte briefkaart van 4 cent c.q. 
van 5 cent moeten van 1 April af tegen den prijs van 8 cent 
worden verkocht. 

De volgens punt 3 in gebruik te stellen briefkaarten bleken oude 
bekenden voor ons te zijn. Het zijn n.1. de vroegere „stads"-
briefkaarten van 3 cent met groenen zegelafdruk en met 2 
afzenderslijnen. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND 
De 122e en 123e serie van de geïllustreerde briefkaarten, beide 

nog met het jaartal 1938, worden ons nu uit Berlijn gemeld. Zij 
vertoonen de volgende afbeeldingen: 
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RAAD VAN BEHEER. 
NIEUWE HOOFDREDACTEUR. 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie heeft in zijn buitengewone vergadering van Zondag 
2 April 1939 te 's-Gravenhage met algemeene stemmen besloten 
te benoemen tot hoofdredacteur van genoemd orgaan, als op
volger van wijlen den heer J. D. van Brink, den heer W. G. 
Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, telefoon 93728, Amsterdam Z. 

De secretaris van den Raad van Beheer, 
W. G. DE BAS. 

RAAD VAN BEHEER. 

INZENDING VAN KOPIJ VOOR H E T MAANDBLAD. 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie heeft in zijn buitengewone vergadering van 2 April 1939 
besloten, dat kopij, bestemd voor het philatelistisch gedeelte van 
het Maandblad, aan den hoofdredacteur moet worden toegezonden 
VÓÓR DEN EERSTEN VAN ELKE MAAND. Alleen dan kan 
plaatsing van deze kopij in het eerstvolgende nummer van het 
Maandblad in overweging worden genomen. 

Vereenigingsverslagen en andere kopij, bestemd voor het ver-
eenigingsgedeelte van het Maandblad, behoort UITERLIJK DEN 
VIJFDEN VAN ELKE MAAND in het bezit te zijn van de 
administratie. Vereenigingsverslagen, welke na dien datum worden 
ontvangen, zullen in geen geval meer in het eerstvolgende nummer 
van het Maandblad worden afgedrukt. 

De secretaris van den Raad van Beheer, 
W. G. DE BAS. 

LEON DE RAAY-MEDAILLE 1938. 

De Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie heeft in zijn vergadering 
van 5 Maart 1939 besloten, aan de 
hand van de statuten voor de 
Leon de Raay-medaille — zie 
Mei-nummer van het Maandblad 
1937, blz. III — deze onderschei
ding toe te kennen aan den heer 

J- J- Deggeller 
te 's-Gravenhage. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

DERTIGSTE NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG. 
De dertigste Nederlandsche Philatelistendag zal worden gehouden 

op Zaterdag 2 September a.s. te 's-Gravenhage. 
De tweede Bondssecretaris, 

W. G. DE BAS. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA VAN DEN 
DERTIGSTEN NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 
TE H O U D E N 2 SEPTEMBER 1939 TE 'S-GRAVENHAGE. 
9 uur. Kapittelvergadering Costerus-medaille. 
9.30 uur. Opening van den Dertigsten Nederlandschen Philate

listendag. Algemeene Bondsvergadering. 
13 uur. Gemeenschappelijke lunch. 
14 uur. Congres 
20 uur. Gemeenschappelijk diner. 

Ondergeteekende verwacht gaarne een opgave van deelnemers 
aan het congres (met vermelding van het onderwerp), waarbij ver
zocht wordt de voordracht hoogstens % uur te doen duren. 

De eerste secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten): 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam; 
mevr. Witter van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 
Op verzoek van den heer A. S. Doorman wordt nog het vol

gende opgenomen: 
„Alvorens zaken te doen — ruil, verkoop enz. — met den heer 

R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel (laatste adres), is het 
in het belang van allen eerst informaties in te winnen. 

A. S. D O O R M A N . " . 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
AUSTRALIË (COMMONWEALTH). — De administratie der 

posterijen levert de zegels, die in koers zijn, tegen hun nominale 
waarde (-|- het porto) tegen toezending der kosten. Deze moeten 
overgemaakt worden aan M. de Directeur-Général des postes et 
des télégraphes, Office central. Treasury Gardens, Melbourne C. 2. 

CANADA. — Het ministerie der posterijen te Ottawa bezit 
een „Section philatélique". Deze is ter beschikking van belang
hebbenden, die Canadeesche postzegels wenschen te koopen. 

BRITSCH-INDIE. — a. Buitenlanders kunnen zich de zegels van 
dit land verschaffen door zich te wenden tot „Ie Presidency of 
the Postmaster a Bombay" en moeten vooraf het nominale bedrag 
der zegels overmaken, vermeerderd met de kosten van een aan-
geteekenden brief en andere bijkomende kosten, zooals die van 
verpakking. Er bestaat eveneens op het „Office du Haut-Commis-
saire pour l'Inde, a Londres" een officieel agentschap, waar de 
Britsch-Indische postzegels tegen nominale waarde verkocht 
worden. Het is echter vereischt het porto van Indië naar Londen 
en van deze stad naar de bestemming, bij te voegen. Bovendien 
is men verschuldigd een vast commissieloon van % "lis van de 
nominale waarde, met een minimum van 10 shilling per zending, 
b. Dienst- en officieele zegels kunnen alleen besteld worden bij 
„Ie Superintendent of Stamps" i Bombay, onder voorwaarde, dat 
de nominale waarde der zegels, die aan één persoon in één zending 
geleverd worden, niet minder dan 10 shilling is, en dat men, om 
bijkomende kosten te kunnen dekken, 34 Vo der nominale waarde 
bijvoegt. 

NIEUW-ZEELAND. — Ongebruikte koerseerende zegels van 
dit land en van „les Dépendances de Niue et les Hes Cook" als
ook van „Samoa occidental" kunnen besteld worden aan „l'Office 
néo-zélandais". 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. — „Le Postmaster General ä 
Pretoria" en eveneens „le Directeur des Postes et Télégraphes ä 
Windhoek" zijn te allen tijde bereid aan de philatelisten inlich
tingen over zegels te verstrekken. Dezelfde faciliteiten gelden voor 
l'Afrique du Sud-Ouest, le Protectorat de Bechuanaland et de 
Swaziland. 

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

In memoriam 
J. D. VAN BRINK. 

Ontstellend trof ons het bericht, dat na een zeer korte 
ongesteldheid 17 Maart i.1. ons lid, de heer ]. D. van Brink, 
hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie, is overleden. Nog kort te voren was hij aanwezig bij 
de vergadering van den Raad van Beheer; niemand had 
kunnen vermoeden, dat hij zoo kort nadien ten grave moest 
worden gedragen. 

Onze vereenigmg verliest in hem een zeer toegewijd lid, 
een ter zake kundig philatelist. 

Hij ruste in vrede. 

Nieuwe leden. 
348. P. Jongejan, Reijerskoop 101, Boskoop. (V. Ned en Kol., Eur.). 
362. P. Richter, Pieter Lasmankade 6, Amsterdam Z. (V. en L.). 
380 G. L.' Hergarden, Keern 107, Hoorn. (V). 
394. ir. M. O. Davis, Ingenluifflaan 77, Madioen (Java). 
414. A. L. Blaak, Magelang. 
429. B. W. Berenschot, S.f. Nieuw Tersana (Java). 
433. K. Lammers, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
441. F. E. Cochius, p.a. Kehding & Van Nie, Tandjong Balei (Sum.). 

(Lid van de H.P.V.). 
466 j . R. Monkhouse, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
501. L. H. Veldhuizen, p.a. B.PM., Tarakan (Borneo). 
509 J. Sibinga Mulder, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
519. M. L. Caljouw, p.a. B.P.M., Tarakan (Borneo). 
525. H. Keppel, p.a. B P.M., Tarakan (Borneo). 
531. ir. Ph. H. Huisman, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
541. P. Bodemeijer, p.a. Deli Mij, Medan (Sum.). 
584. H. Sommer, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
596 K. Las van Bennekom, Kapelstraat 16, Hilversum. 

Aanmeldingen, 
ir. J. M. Böeseken, Gr. Willem de Oudelaan 6, Naarden. (V. en L.). 
J. G. Grüschke, Santhorstlaan 79, "Wassenaar. (V..). 

Adresveranderingen. 
199. P. C. van Dongen, Kawistraat 8, Lawang (Java). 
857, A. J. Bakker, Jacobus Bellamylaan 31, Bussum. 
412. F. G. Bes, Emmalaan 4, Tjepoe (Java). 
435. K. Olie, Ged. Nieuwesloot 45, Alkmaar. 
582 C. Wolthekker, p.a. Ned. Handel Mij., Batavia (Java) 
634. J. W. Hamers, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
148. A. P. Heynis, Utrechtschestraat 82, Oosterbeek. 
387. jhr. J. D. van Nispen, Hotel „De Zon", Arnhem. 

59. A. de Rooij, Zijde 36, Boskoop. 
70. y. van der Valk, Burg. Colijnstraat 41, Boskoop. 

389. D. A. Spek, Burg. Colijnstraat 36, Boskoop. 
941. dr. W. P. Coolhaas, p.a. dr.W. Ph. Coolhaas, Rozenhof

laan 23, Zutphen. 
359. H. C. Scheffer, p.a. mevr. Bérendés. Linnaeuslaan 10, Haar

lem. 
311. H. C. B. Weijerman, Koninginnegracht 57, Den Haag. 
434. D. Candel, Pontianak (Borneo). 
693. Th. K. Roqué, Pension Benvenuto, Wigmanstraat 1, Ban

doeng (Java). 
27. P. Dortland, Koninginneweg 20, Boskoop. 

624 P. H. Mooij, Rue Defacqz 78, BrusselSt. Gilles (België). 
459. S. A. C. van Doorn. Waterlooplein Zuid 8, Batavia C. (Java). 
468. N. Messchaert Snellen, Oranje Hotel, Padang (S.W.K.). 
569 P. W. L. Beekman, Prins Hendrikstraat 48, Alkmaar. 
875 J. F. G. van Boldrik, p.a. Dep. van Oorlog, Bandoeng (Java). 
26. C. A. Trijssenaar, adres onbekend. 

657. P. Wittkämper Jr., Graaf Florislaan 58, Bussum. 
Verbetering. 

Voor 57. W. Neuweij, Groeneweg 25, Zevenhuizen (Z.H.) te lezen: 
57. W. Verweij, Groeneweg 25, Zevenhuizen (Z.H.). 

Bedankt (ingegaan 31 December 1938). 
465. dr. P. H. van Gittert. 

Overleden. 

Afgevoerd. 
542 E. Pelt. 
549. H. C. M. Rijssenbeek. =•■ 
152. P. Mees. "■ 
'■■' Wegens wanbetaling. 

231. J. D. van Brink. 

402. J. Canta. 
276. J. L. Gilhuijs. * 
477. J. van der Most. '■'■ 
318 A. H. Rijnbeek. =•• 

'2. mevr. Papasotiriou. 
Mededeeling penningmeester. 

Met ingang van 23 April 1939 is het adres van den penning

meester: Graaf Floiislaan 58, Bussum. 
Mtdedeelingen afdeeling verkoop. 

Gevraagd worden: 
1. P O R T E N NEDERLAND EN NED.INDIE. 
2. Betere ARGENTINIEE in prima staat. 
3. Betere HAMBURG, PRUISEN, SAKSEN, in prima staat. 
4. NIEUWIGHEDEN, ook gebruikt. 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag der vergadering van 15 Maart 1939. Kwart voor 

negen opent de heer Schröder de vergadering en heet den heer 
Pouiie als „aankomend lid" hartelijk welkom. Hierna dankt de 
voorzitter de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, door 
hem bij de periodieke aftreding te herkiezen. De heer Schröder 
is zeer verheugd den heer Van der Mey als nieuwe „aanwinst" 
aan de bestuurstafel te mogen begroeten. Vervolgens bespreekt de 
heer Schröder 3 onderwerpen, waar de couranten zich mee bezig 
gehouden hebben, n.1. de 9 cent postzegel zonder waardeinschrift, 
de openluchtpostzegelbeurs in Parijs en het interview met den 
heer Zilver. De notulen worden goedgekeurd. Punt 4 van de agenda 
vervalt, daar de candidaat zich teruggetrokken heeft. Hierna volgt 
de lezing van mr. Wolff de Beer over de Ferrarirariteiten en 
zegels, tweede gedeelte, en handelt over de 2e veiling, gehouden 
13 October 1921. Enthousiast gemaakt door deze lezing, zegt de 
heer Hochheimer toe, de volgende maand zijn collectie zeldzaam
heden en rariteiten mede te brengen. De voorzitter dankt mr. 
Wolff de Beer voor zijn interessante lezing en krijgt van dezen 
heer de toezegging bij gelegenheid het derde vervolg van den 
Ferrariroman op de agenda te kunnen plaatsen. Na de pauze 
volgt de verloting en rondvraag, waarna de voorzitter de ver
gadering sluit. A. P. 

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

In 
J. D. 

t 17 

memoriam 
VAN BRINK, 
Erelid. 
Maart 1939. 

Verslag der vergadering van 27 Maart 1939. 
Aanwezig zijn 59 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 

Cramerus, opent de vergadering en heet speciaal welkom den 
heer Bakx, die voor de eerste maal aanwezig is. Hij herdenkt dan 
het overlijden van den hoofdredacteur van het Maandblad en ere
lid onzer vereniging, den heer J. D. van Brink. De aanwezigen 
horen zijn woorden staande aan. 

De notulen van de Februarivergadering worden goedgekeurd 
en twee candidaatlcden met algemene stemmen als lid aangenomen. 
Bij de ingekomen stukken is een kennisgeving van overlijden van 
ons lid den heer mr. E. J. van den Berg, alsmede enkele brieven 
van zusterverenigingen, waarbij dank wordt gezegd voor de toe
zending van de lezing van den heer J. M. van den Berg. De secre
taris deelt mede, dat naar aanleiding van het beslotene op de 
vorige vergadering, waarbij gewaarschuwd werd voor de adver
tentie van den heer Ramftler te Hamburg in het Maandblad van 
Februari, door hem een serie zomerzegels is opgezonden. Hij heeft 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 

file:///TELIE


Ill N E D E R L A N D S e n MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 16 APRIL 1939. 

daarop niets vernomen en wordt dus te dezer plaatse gewaar
schuwd niet op de advertentie van dezen „heer" in te gaan. De 
Raad van Beheer zal hiervan in kennis worden gesteld. 

Als candidaten voor het Bondsbestuurslidmaatschap zullen 
worden voorgedragen de heren de Bas, Kästeln en dr. Valkema 
Blouw. Een der leden meent, dat de heer Cramerus de aangewezen 
persoon is om als Bondsvoorzitter candidaat gesteld te worden, 
nu de huidige Bondsvoorzitter, de heer Costerus, geen her
benoeming wenscht. De heer Cramerus deelt echter mede, dat hij 
een eventuele benoeming niet zou aanvaarden. 

Van de Bond is voorts ingekomen een circulaire betreffende af
gedane stukken en te behandelen punten op de a.s. Bondsbestuurs
vergadering, welke door den voorzitter worden toegelicht. 

Besloten wordt het lid Eram van de ledenlijst af te voeren en 
de heren Van Limburg Brouwer en Spiropoulos als lid te royeren. 

Medegedeeld wordt, dat op 23 April voor de eerste maal de dag 
van de postzegel gevierd zal worden in Luxemburg. De daar uit 
te geven kaart met speciaal stempel zal door den secretaris besteld 
worden voor die leden, die zich daarvoor opgaven. 

Na een pauze wordt door den heer dr. Gommers een lezing 
gehouden over „de leeuw op de Nederlandsche en Belgische post
zegels". De voorzitter dankt hem voor de moeite, die hij zich 
gegeven heeft de vergadering een kwartiertje aangenaam bezig 
te houden. Het bestuur stelt voor — in verband met het feit, dat 
het aantal bezoekende leden de laatste tijd zo toeneemt — het 
bedrag voor de aan te schaffen zegels voor de maandverloting te 
brengen van ƒ 5.— op ƒ 7.50 per vergadering, waarmede de ver
gadering zich kan verenigen. Na rondvraag wordt de vergadering 
daarna door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
392. (S.E.Z.NK.). J. C. Conijn, Nieuwe Haven 78, Gorinchem, 

giro 350494. 
393. (S.E.Z.). A. J. A. J. Magielsen, De Roy van Zuidewijnlaan 8, 

Breda, giro 28974. 
Overschrijving lidmaatschap. 

319. mr. E. J. van den Berg op dr. A. H . van den Berg, Jacht-
laan 92, Apeldoorn. 

Candidaat-Iid. 
H. G. Griep, expeditie-bediende. Nieuwe Kerkstraat 342, Hans-

weert. (Eigen aangifte). 
Overleden. 

331. J. D. van Brink, Arnhem. 
Afgevoerd als lid. 

63. V. S. Eram. (Adres onbekend). 
Geroyeerd als lid. 

192. B. H . van Limburg Brouwer, Rochester. 
200. B. Spiropoulos, Athene. 

Adreswijzigingen. 
193. C. W. M. Baans, thans Vivienstraat 2, 's-Gravenhage. 

4. L. Elsbach, thans Loudonstraat 47, 's-Gravenhage. 
245. R. Hanselmann, thans Steinhaldenstrasse 60, Zürich-Enge. 
164. A. Martens, thans Mechelsesteenweg 143, Antwerpen. 
237. Th. K. Roqué, thans Pension Benvenuto, Wigmanstraat 1, 

Bandoeng (Java). 
342. S. F. Tillema, thans p/a Volmer, Schoutenstraat 8, Hilversum. 

Verzoek. 
De administrateur der rondzendingen is dringend verlegen om 

boekjes met zegels van Nederland en Koloniën. Hij verzoekt 
daaiom de leden zulke boekjes bij hem in te zenden. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 24 April 1939, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 20 April 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 10 Mei 

1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Mei 1939, des morgens 10% uur, 

in „Moderne", Breda. 

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

In memoriam 
J. D. VAN BRINK, 

Arnhem. 

Verslag der vergadering van 25 Maart 1939. 
Aanwezig 76 leden en 2 introducé's. De voorzitter opent de 

vergadering met de droevige mededeeling, dat ons zeer geachte 
lid, de heer Van Brink, plotseling is overleden. Hij is vele jaren 
een buitengewoon verdienstelijk hoofdredacteur van ons Maand
blad geweest en het zal moeilijk zijn voor zoo'n all-round phila
telist als den heer Van Brink, een geschikten opvolger te vinden. 

De propaganda-tentoonsteiling in Amstelveen is goed geslaagd. 
Er waren plm. 100 bezoekers en binnenkort zal ons bestuur 
trachten daar een afdeeling van „Hollandia" te stichten. Als can
didaten voor het bestuur van den Bond zullen voorgesteld worden 
de beeren dr. Valkema Blouw, W. G. de Bas en J. A. Kästeln. De 
heer Haentjens Dekker werd als nieuw lid aangenomen. Voor den 
a.s. landenwedstrijd komt Seivië in aanmerking. Na een veiling 
van 30 kavels werden 20 zegelprijzen verloot. Ten slotte deelde 
de voorzitter nog mede, dat de plannen voor het stichten van een 
eigen philatelistisch home in Amsterdam meer vasten vorm aan
genomen hebben. Leden, die zich ook geldelijk willen interesseeren, 
worden verzocht dit aan het bestuur kenbaar te maken. 

Aangenomen als lid. 
G. W. J. Haentjens Dekker, Helmholtzstraat 10, Amsterdam O. 

(Voorgesteld door Van Tuyl). 
Candidaat-leden. 

J. W. C. Kern, Julianalaan 69, Overveen. (Eigen aangifte). 
H. Polak, Jan Luykenstraat 4 bov., Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door H. Oudkerk). 
Overleden. 

J. D. van Brink, Arnhem. 
Adresveranderingen. 

A. Veenhof, Avenue de Broqueville 107, Brussel. 
G. Vrielink, Radioweg 15 hs., Amsterdam O. 
W. H. Saehls, Nieuwe Bussumerweg 83, Huizen (N.-H.). 
G. Junge, Gaaspstraat 47 r, Amsterdam Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 17 April 1939, des avonds te 

8K uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 April 1939, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeelingen. 

De ledenvergadering wordt niet gehouden op den laatsten 
Zaterdag der maand, doch op Dinsdag 25 April 1939. Landen
wedstrijd: Oud-Servië. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 28 Maart 1939. 
Aanwezig 38 leden en introducé's. In zijn openingswoord be

groet de voorzitter in het bijzonder de beide introducé's, de beeren 
Belterman en Van de Pol, benevens den heer Houtsma, die voor 
het eerst sinds langen tijd weer een bijeenkomst meemaakt; ver
volgens wenscht hij den heer Lambeck geluk met zijn promotie 
tot dr. jur. 

Vervolgens wijdt de voorzitter een korte rede aan de nagedach
tenis van den heer Van Brink, in leven hoofdredacteur van het 

J . K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Maandblad en oud-lid der U. Ph. V. De vergadering verheft zich 
eenige oogenblikken in stilte. 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. Eindelijk ij de vereeniging uit de impasse gekomen, ont
staan door het bedanken van den heer Van Straten, om gezond
heidsredenen, als directeur van den verkoophandel. De heer Tholen^ 
thans sectiehoofd, is genegen deze functie op zich te nemen, terwijl 
de heer Fröger bereid is de dan opengekomen functie van sectie
hoofd te vervullen. De vergadering keurt deze oplossing bij 
acclamatie goed. De voorzitter dankt den heer Van Straten voor 
zijn arbeid, niet in het minst voor het feit, dat hij aangebleven is 
tot de verkiezing van een nieuwen functionaris; een toespraak tot 
de heeren Tholen en Fröger, benevens een antwoord van deze 
beiden, bezegelen deze heuglijke oplossing. 

De zoon van den heer Baljet, lid van onze jeugdclub, heeft op 
het lyceum een voordracht gehouden over de Grieksche mytho
logie, aan de hand van voorstellingen op postzegels, naar aan
leiding waarvan de leeraren verklaarden, niet te hebben geweten, 
dat er zoo'n paedagogische waarde in de philatelic zat. De voor
zitter stelt voor Baljet Jr. deze lezing in de Mei-vergadering te 
doen herhalen; de leden zien dan tevens een resultaat van de 
jeugdclub en een voorbeeld van philatelistische opvoeding van den 
vader aan den zoon. Aldus wordt besloten. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat de heeren Lokker en 
Belterman met algemeene stemmen worden aangenomen; de can-
didatuur Hillen wordt aangehouden, vermits van dezen heer de 
noodige papieren nog niet zijn binnengekomen. 

Na de pauze geeft de heer Hirsch een korte historische inleiding 
over de geschiedenis der Duitsche koloniën, het onderwerp van den 
landenwedstrijd. Als immer komt de heer Hirsch hierbij op zijn 
stokpaardje: het verzamelen van deze opdrukken en scheepjes is 
eigenlijk eentonig; het groepeeren van de zegels in verband met 
de historische gebeurtenissen van het land dat ze uitgaf, maakt 
het verzamelen interessant. 

Ingezonden is één verzameling, van den heer Hirsch. De beoor-
deelingscommissie kent den heer Hirsch voor zijn origineele opzet 
hiervoor een hoog cijfer toe. 

Als actueele aanvulling op deze inleiding en landenwedstrijd 
toont de heer Harbrink Numan een nieuwe Duitsche „voor-
looper"j een op 16 Maart 1939 te Praag afgestempelde enveloppe 
met Duitsch zegel en een bijzonder stempel in de Tsjechische taal, 
waarvan de vertaling blijkt te zijn: „Bezoek van den Leider en 
Rijkskanselier 15 en 16 Maart 1939". 

Bij de rondvraag vraagt de heer Fröger om beter licht bij de 
tentoonstellingen; de voorzitter wijst op een overdruk uit het 
tijdschrift Oud-Utrecht, waarin de heer Evers een verhandeling 
schrijft over de eerste emissie Nederland. De heer Evers schonk 
een exemplaar aan de bibliotheek en zegt voor belangstellenden 
nog een beperkt aantal beschikbaar te kunnen stellen. J. H . N. 

Nieuwe leden. 
J. G. Belterman, Johann Brahmsstraat 38, Utrecht .(i). 
J. P. Lokker, Amersfoortschestraat 15, Barneveld. (i). 

Candidaat-lid. 
J. Jacobs, Utrecht. 

Bedankt (met ingang van 1 April 1939). 
H. Schrage, Utrecht. 

Adreswijziging. 
W. H . G. van Tinteren, thans Harderwijkerstraat 45, Putten. 

Belangrijke mededeeling. 
Ter gelegenheid van de omstreeks 15 Juni 1939 te Utrecht 

plaatsvindende "Willibrordus-herdenking stelt de U. Ph. V. zich 
voor, uitsluitend voor leden een tentoonstelling te houden van 
zegels met religieuze onderwerpen, in den meest uitgebreiden zin. 
Gedacht wordt b.v. aan vele zegels van Hongarije en Italië, ook 
aan Nederland: Talma en Schaepman. 

Om over concrete gegevens te kunnen beschikken verzoekt het 
bestuur vóór 1 Mei a.s. aan den secretaris opgave te verstrekken 
van deelname en ongeveer omvang der collectie. 

I 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 21 April 1939 in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 April 1939, des avonds te 

8.30 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 
7.30-8.30 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. C.q. 
ballotage. 5. Lezing van dr. G. C. Hirsch: „Poststukken en his
torische gebeurtenissen", aan de hand van lantaarnplaten, opge
nomen in natuurlijke kleuren, duur 30-45 minuten. 6. Rondvraag. 
7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 22 April en 13 Mei 1939, 

telkens van 2J4-4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Columbusstraat 7, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 23 Maart 1939. 
Ormiddellijk na de opening der vergadering herdenkt onze voor

zitter, terwijl de aanwezigen zich van hun zetels verheffen, onze 
dooden, die in de afgeloopen maand heengingen. Het zijn ons lid 
de heer Van Pesch en de hoofdredacteur van het Maandblad, de 
heer Van Brink. Na eenige zeer waardeerende woorden aan de 
nagedachtenis van den eerste te hebben gewijd, herdenkt de voor
zitter al hetgeen de heer Van Brink voor de Nederlandsche phila-
telie en ons Maandblad heeft gedaan, zoowel in daden als woorden, 
welke laatsten nog lang tot ons zullen spreken, wanneer wij de 
Maandbladen nog eens opslaan. Het verlies voor het Maandblad zal 
zeer moeilijk te overkomen zijn, al zullen daartoe alle pogingen 
worden gedaan en al zal zijn vermoedelijke opvolger stellig ook 
zijn niet geringe capaciteiten daaraan ten volle wijden. 

Onder diepe stilte herdenken dan allen hen die heengingen. 
Daarna worden de notulen voorgelezen, goedgekeurd en ge

arresteerd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van een 
onzer leden äan den secretaris om hem over te halen mede te doen 
aan een z.g. philatelistische „ketting", die, na opoffering van 
slechts 10 zegeltjes na korten (of zeer langen tijd of nooit) een 
dikke 30.000 zegels kan opleveren. De secretaris vraagt of een 
der aanwezigen dit fortuintje van hem wil overnemen, maar 
niemand heeft er trek in; onbegrijpelijk ! 

De heer Van 't Haaff vraagt dan het woord om onzen voor
zitter, die daarover bescheiden heeft gezwegen, namens ons allen 
geluk te wenschen met de hem toegekende Leon de Raay-
medaille, een inderdaad zeldzame onderscheiding en die gegeven 
wordt door den Raad van Beheer van het Maandblad aan hem 
of haar, die gedurende een jaar het beste artikel in het Maandblad 
heeft geschreven. Hij is er van overtuigd, en het ferme applaus 
bevestigt dit direct, namens ons allen te spreken, als hij daarmede 
den voorzitter van harte gelukwenscht. Deze bedankt met enkele 
woorden den spreker en voor het applaus. 

Een veiling is er niet; de verloting sluit den avond. A. S. Jr. 

Candidaat-leden. 
mevr. A. Heyligers-Kalmer, Van Diepenburchstraat 156, Den Haag. 
F. Buyten, Galvanistraat 8a, Den Haag. 

Overleden. 
H. W. van Pesch. 

Adresveranderingen. 
H. Hanekamp, thans Amstel 308 ^, Amsterdam. 
A. P. Duran, thans Huize de Zykamp, Wezep (Gld.). 
M. C. Heymans, thans Heerengracht 17, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 April 1939, des avonds te 8% 

uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. — GROOTE 
VERLOTING. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver
kiezing candidaten. Verslagen ingevolge art. 19 van het huis
houdelijk reglement. Groote verloting. Rondvraag. Sluiting. 

J. K. RIETDIJK. — POSÏZEGELVEILINGEN, 
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Internat. Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J N H. V A N REST, Copernicusstraat 89, Den Haag 

Verslag der algemeene vergadering van 22 Maart 1939. 
De 28e jaarvergadering Aanwezig 202 dames en Heeren leden, 

waaronder de volledige besturen der afdeelingen Dordrecht en 
Utrecht, den secretaris der afdpeling Zwolle, het sectiehoofd uit 
Rotterdam en het beursbestuur. Door de groote opkomst wordt 
het begintijdstip wat later 

De voorzitter begroet de talrijke aanwezigen, in het bijzonder 
de gasten, en dan kl inkt als een kanonschot door de volle zaal 
zijn verzoek allen van hun zitplaatsen op te staan Hij herdenkt 
dan het vroegtijdig en plotseling overlijden van den heer J D 
van Brink, hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, als een knap en ijverig eerste klas philatelist die tevens 
een goed vriend was, in woord en daad, van „Philatelica" Allen 
en WIJ verliezen veel in hem en zijn nagedachtenis blijve bij ons 
in hooge eere. 

Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet De voor
zitter deelt daarna mede, dat zijn besprekingen met het hoofd
bestuur der P T T inzake strookjes voor lichte afstempeling geen 
resultaat had Gewezen werd van die zijde op de mogelijkheid, 
philatehstisch gefrankeerde stukken aan het loket aan te bieden, 
met het verzoek tot lichte afstempeling, zie art 18, 2e lid, van 
den P T T -gids Bij afwijzing van dit verzoek, waar dan ook in 
den lande, wordt dringend geraden daarvan direct kennis te geven 
aan het hoofdbestuur der P T T . 

Hierna geeft hij een vergelijking van eenige getallen van de 
jaren 1928 en 1938 H e t totaal aantal leden van eenige Neder-
landsche philatelistische vereenigingen bedroeg in 1928 2338 en 
in 1938 2259, van „Philatelica" in 1928 599 en in 1938 bijna 1300 
Voor onze verloting trekken wij dit jaar uit ƒ 5 5 0 — , alle (op 
2 na) zegels van Europa of Nederland en Kolomen Ook van den 
heer Bakker ontvingen wij 12 prijzen daarvoor 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd onder 
dankzegging aan den 2en secretaris De secretaris geeft daarna zijn 
jaarverslag. Men zie hieronder De voorzitter geeft daarna voor 
den penningmeester een overzicht van de rekening en verant
woording over 1938 Bij de begrooting geeft de heeer Muzene als 
zijn meening, dat er een betaalde kracht noodzakelijk wordt om 
het bestuur in de gelegenheid te stellen bij te blijven met al het 
werk en vraagt de vergadering het bestuur daarto? machtiging 
te verleenen, hetgeen de volle instemming ondervindt De voor
zitter antwoordt daarop namens het bestuur, hiervoor zeer erken
telijk te zijn, doch zegt, dat in geen geval hier een gesalarieerd 
bestuurder komt te zitten en dat wij van deze volmacht wellicht 
genoodzaakt zullen zijn eenig, doch dan een spaarzaam gebruik 
te maken De heer J Achilles geeft daarna cijfers van rondzen
dingen, aantal betalingen, uitname-bedragen enz De begrooting 
vooi 1939 wordt goedgekeurd De heer D O Kirchner geeft 
daarna zijn verslag over de bibliotheek in 1938 56 leden hebben 
99 lanvragen gedaan voor 155 boekwerken tijdschriften e d , 
een sterke vooruitgang tegenover 1937 Aan vele schenkers en 
schenksters wordt dank gebracht Voor nieuwe en oudere werken, 
abonnementen op tijdschriften, werd ƒ 57 1 4 ^ uitgegeven Van de 
leesportefeuille maakten 31 leden gebruik 

Op zijn verzoek geeft de heer Bakker, voorzitter der beurs, een 
overzicht vanaf 4 Januari tot heden Er waren 9 beursavonden 
met 434 personen, waarvan er 48 van buiten kwamen De moge 
lijkheid om zegels op beursbladen te verkoopen is een succes 
gebleken Nog veel meer leden die in Den Haag wonen, zouden 
niet vergeefs de beursavonden bezoeken. 

Hierna wordt begonnen met de jaarlijksche verloting, met 1282 
loten in de bus De mooiste prijzen zijn niet te vinden De trek
kingscommissie voor de niet-aanwezigen trok inmiddels voor A E 
Banse, Solo (Java) den len prijs Er gaat een uur mede heen, eer 
alle aanwezigen hun prijs of prijsje te pakken hebben, niettegen
staande de vlotte afwikkeling daarvan dankzegging uit de ver
gadering oogstte 

Bij de rondvraag deelt de heer Kirchner mede, dat geschonken 
zijn door den heer H Timmerman, Indie, 4 keurig gebonden 
jaargangen Postzegelblad van Indie en 1 jaargang L'Echo de la 

Timbrologie, door den heer Terwen 5 diverse jaargangen, door 
den heer Zuring een boekwerk Ch Phi'lips Stamp Collecting 
De heer Gregoire zegt, di t er veel dank gebracht is heden avond 
en ieder zijn applaus heeft ontvangen en meent ook een applaus 
te moeten verzoeken voor onzen voorzitter, hetgeen dan ook 
gul wordt verleend Deze dankt daarvoor en voor de groote op
komst dezen avond, die geheel een prettig en vlot verloop had en 
sluit daarna deze 28e jaarvergadering. J N H v. R. 

Jaarverslag over 1938. 
Dames en beeren 
De herdenking van 1938 geeft in mijn hoofd een gegons van 

allerlei geluiden en een warreling van schriftelijke gegevens, aan
vragen, opgaven, maandelijksche verslagen, enz Voor een jaar
verslag moet ik daarvan eemgszins een Symphonie maken met 
een overzichtelijk beeld der gebeurtenissen 

Ik heb ze niet geteld, doch ik schat het aantal bij mij binnen
gekomen en uitgezonden stukken — meest per post — zoo on
geveer een duizend Dit was een aardige liefhebberij 

Van den heer Wiederhold, onzen penningmeester, hoorde ik 
ook zoo'n aardig getal of grooter. Dito van den heer Achilles 
De heer A van der Willigen had ook zijn deel Onze voorzitter 
kon zich met bepalen of beperken tot zijn voorzitterschap alleen, 
in de rondzendingen en de groote verloting nam hij nog een groot 
deel der werkzaamheden op zich 

Men spreekt den laatsten tijd van een sneeuwbal voor „Phila
telica" Maar wij, het bestuur, lagen eronder en als wij even dachten 
ons er onder uitgewerkt te hebben, dan groeide hij weer aan en 
verder over ons heen 

Als regel is ieder lid voor zijn eigen belang lid. Natuurlijk Niet 
voor mij of voor een van ons allen Hij wil wat Hij verlangt 
wat, en dat komt dan ook Veel of weinig is voor hem te doen 
een prijs, een adresverardering, een rondzending, een contributie-
kaart, een afrekening, iets voor de veiling, iets uit de veiling, enz. 
Dit kost hem wel wat Maar het bestuur, de besturen onzer af
deelingen, de medewerkers in vele opzichten, geven het werk gratis 
— tot die niet nog meer kunnen geven 
M 1 IS dit toppunt in 1938 bereikt Wij hebben dientengevolge 
dan ook maatregelen besproken, die ons zullen verlichten en ons 
— wat te voorzien is — door nog meer werk zullen moeten heen 
helpen 

Toch hebben wij niet te klagen over medewerking van velen, 
in Den Haag en elders Daarvoor past onze dank De tegenwerkers 
zullen WIJ moeten gaan uitsluiten 

Ons werk naar buiten vindt men voor een groot deel terug 
in onze verslagen in het Maandblad Wij, zoowel als de afdeelingen, 
hielden die zoo beknopt mogelijk Toch vulden zij vele kolommen 
in het Maandblad Velen keken dat telkens met bijzondere belang
stelling na, zoowel onze leden als met-leden 

Onze jaarlijksche verloting gaf verleden jaar in een paar af-
deel ngen een uitgesproken teleurstelling Sommigen denken dat, 
al trekken zij nr. 735 of 875, zij toch nog wel een zegel van zoo 
ongeveer een gulden waarde zullen vinden 

De rondzendingen hebben wi; aardig opgevoerd. Onze eigen 
boekjes werden vrij algemeen ingevoerd Toch waren er nog 
klachten en wenschen, vooral wenschen Vooral Nederland en 
Kolomen Liefst voor de halve prijs Er is nog veel vraag Eigen
lijk IS 't te goedkoop in verband met de vraag Bovendien denken 
sommigen — vooral buiten Den Haag — dat wij een verkoop-
vereeniging zijn, die alles levert tegen een minimum prijs Wij 
kunnen slechts presenteeren, wat onze leden ons ten verkoop 
bieden De ernstigste klagers zenden zelf nooit iets in 

Laten wij nu even het voornaamste uit 1938 de revue passeeren 
WIJ scheidden de afrekening van de contributie van die der 

gelden van de rondzendingen De beeren Wiederhold en Achilles 
kunnen daarover meer vertellen In den heer Achilles troffen wij 
een zeer te waardeeren, accuraten en ijverigen medewerker De 
heer A van der Willigen leidde de rondzendingen tot einde 1938 

Met de vereeniging Sumatra's Oostkust sloten wij een verbond 
van vriendschap 

Op de Nederland Balticum tentoonstelling was het bestuur als 
gast bij de opening en zonden 10 onzer leden hun verzameling in, 
met als resultaat 6 bekroningen 

Met de H P V hielden wij een extra avond voor de lezing van 
den heer Zilver. 
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Rekening van de Intsrnationale Vereeniging „Philatelica" over 1938. 

Ontvangsten: 
Commissie rond 
Contributies 
Encree's 
Veilmgen 
Interest 
Blanco boekjes 

wendingen 
Begrooting. 

. ƒ 500.— 

. - 2000.— 

. - 100.— 

. - 40.— 

. - 150.— 

. -

Werkelijk. 
ƒ 621.90>^ 
-2354.52 
- 272.50 
- 60.28 
- 148.86 
- 72.57>^ 

Gezien en accoord, 6 Maart 1939. 
get. W. MUZERIE, 
get. V. KOPS, kascommissie. 

ƒ 2790.— ƒ 3530.64 

Uitgaven: 
Assurantie . . . . . 
Verlotingen 
Zaalhuur en kosten vergaderingen . 
Kantoor, bureaubehoeften, drukwerk 
Reiskosten 
Maandblad, na aftrek advertenties . 
Afschrijving debiteuren 
Onkosten 
Tentoonstelling kinderzegels 
Batig saldo . . . . . 

Begrooting. 

ƒ 4 5 . -
- 500.— 
- 7 5 . -
-
-
- 1500.— 
-
- 300.— 
-
- 370.— 

Werkelijk. 
ƒ 43.28 
- 404.91 
- 122.— 
- 207.03 
- 68.93 
- 1414.20 
- 11.— 
- 294.13>^ 
- 85.343^ 
- 879.81 

ƒ 2790.— ƒ 3530.64 

get. A. F. WIEDERHOLD, penningmeester, 
get. J. A. C. ACHILLES, administrateur. 

Op onze jaarvergadering hadden wij een presentielijst met 164 
handteekeningen. Het geheele bestuur van de afdeeling Dordrecht 
was tegenwoordig. De heer Verhoeff werd weder herkozen. 

Van de P.T. i . kregen wij de mededeeling, dat ook aan ons 
rechtstreeks de gegevens voor aankoop van zegels in vieemde 
landen zouden verstrekt worden. Later, op 31 Augustus, kregen 
WIJ mededeeling van de P.T.T., dat aan onze actie voor de prent-
brietkaarten, systeem Zilver, zooveel mogelijk was tegemoet 
gekomen. 

In Mei hield de heer Ritsema zijn tentoonstelling der Franco-
Spanje zegels. 

In Juni werd de afdeeling Winterswijk opgericht. 
In Juli hield de heer Wemmers zijn tentoonstelling. 
in September kwam de heer Reyerse met zijn collectie Brazilië. 
In dezelfde maand hield de afdeeling Venlo een tentoonstelling 

zooals door niemand verwacht was, zoo gunstig. 
Bovendien werd op het einde van September, juist op den dag 

der hevige Europeesche spanning (verdrag van München) de af
deeling Utrecht opgericht, die inmiddels in dat jaar nog tot 
38 leden steeg. 

In November besloten wij een eigen beurs op te richten en in 
diezelfde maand zagen wij de vereeniging Deventer als afdeeling 
toetreden. 

In December hielden wij de geslaagde tentoonstelling ten bate 
der kinderzegels en in de December-vergadering hield de heer 
Deggeller zijn lezing. De heer A. van der Willigen trad af; de 
heer Kirchner werd directeur der rondzendingen. 

Onze ledenvergaderingen kenmerkten zich allen door een echt 
geanimeerde vergaderingsgeest. Het ruiluur na de officieele sluiting 
IS beslist een succes geworden. Onze ledenvergaderingen in Den 
Haag gaven in 1939 een getal van 1309 bezoekers; dat is gemid
deld 109 per avond. 

Onze ledenlijst onderging nog al eenige verandering en uit
breiding. Wij namen in 1939 driehonderd een en dertig, 331, 
nieuwe leden aan. 84 leden gingen voor ons om diverse redenen 
verloren. Rest dus een vooruitgang van 247 leden. Op 1 Januari 
1938 telde de vereeniging 919, op 31 December 1166 leden. Het 
aantal adresveranderingen nam ik op den koop toe. Ook een paar 
afdeelingen, met name Zwolle en Venlo, hadden een zeer gunstig 
jaar. 

Onze verhouding met het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie werd in 1938 nog inniger, doordat de heer Reyerse de ver
antwoordelijke positie van administrateur van het Maandblad op 
zich nam. Over te veel plaatsruimte door ons ingenomen wordt 
zelfs niet meer gesproken, al mag hierbij niet vergeten worden, 
dat onzerzijds naar de grootste beknoptheid wordt gestreefd en 
ik in sommige verslagen der afdeelingen veel moet weglaten. 
Jammer, dat onze eerevoorzitter de heer Van Leyden niet hier is; 
ik ?eg dit, omdat hij in de eerste plaats, met enkele oudste leden, 
weet hoe het vroeger met het Maandblad ten opzichte van ons 
gesteld was. Hij zou dan zeggen: „Wat zijn wij vooruitgegaan". 

Ik eindig met nogmaals dank te brengen aan allen, die hielpen 
„Philatelica" te brengen in de huidige positie, welke wij innemen 

in de Nederlandsche philatelistische wereld, dank aan allen, die 
ons hielpen ain veel werk, in en buiten Den Haag, en ik doe 
een beroep op die allen om niet te luisteren naar de voorspel
lingen van sommige beeren, die meenen dat nu natuurlijkerwijze 
zelfs een flinke inzinking zal komen tengevolge van de sterke uit
breiding, dat wij topzwaar zullen worden, enz., maar om door 
voortdurende medewerking met rondzendingen, met lezingen, met 
artikelen in het Maandblad, met philatelistische studies of ont
dekkingen, enz., ieder op zijn wijze, onze positie te helpen hand
haven, zoo mogelijk nog in enkele punten te verbeteren. 

J. N. H . V. R. 
Verbeteringen. 

drs. J. W. F. Pannekoek, Deventer, was reeds lid onder nr. 117; 
nr. 501 kwam dus open. 

A. Buytendijk, Roermond, was reeds lid onder nr. 789; nr. 1252 
kwam dus open. 

334 P. de Leeuw, Voorburg, moet zijn R. de Leeuw, 
ir. H. L. S. Adama, 's-Gravcnhage, heeft nr. 614. 
H. T. J. Sengers, Utrecht, heeft nr. 1042. 
mevr. A. M. Huisman Rijkeiis, Dordrecht , heeft nr. 709. 
1071. moet zijn mevr. J. van Jacobovits, Szaged. 
1264. moet zijn J. Th. Docque Jr. 
1097. moet zijn A. J. Canninga. 

Overleden. 
815. mevr. R. Fokke-Mathey, Laren. 

71. K. Kossen, Bandoeng (Java). 
Afvoeren. 

71 t. P. J. C. de Waardt, Velzen. 
n . C. W. Keer, Den Haag. 

609. C. van Gestel de Bruyn, Tilburg. 
73 j F. Klingsporn, Tilburg. 
673 A. Roos, Tilburg. 
774. J. Singer, Monte Carlo. 

1097. E, Steinbach, Utrecht. 
713 H. M. C. Knip, Arnhem? 

Nieuwe leden. 
914. W. Binnenweg, Verlengde Postweg 44, Soesterberg. 
921. J. A. F. van Dijk, Van Horvettestraat 39, Voorburg. 
951. A. Feberwee, Nieuwstad 25, Zutphen. 
992. mevr. B. Pronk, Bazarstraat 24, Den Haag. 
999. H. J. P. Opscholtens, Marconistraat 36, Den Haag. 

1006. D. Bergsma, Herfterweg 12, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1071. J. van Jacobovits-Szeged, Van Zaeckstraat 63, Den Haag. 
1254 A. J. Hoffman, Nieuwstraat 27, Den Haag. 
1255. W. Pijl, Markt, Geldermalsen. (Afd. Tiel). 
1256. A. J. C. van Rije, Lingedijk B 59, Geldermalsen .(Afd. Tiel). 
1257. H. L. Stoffels, Gr. Hertoginnelaan 67, Den Haag. 
1258. J. P. Knijff, Anna van Saxenstraat 19, Den Haag. 
1260. A. A. Knuijver, Paramaribostraat 147, Den Haag. 
1261. R. Schenkhuizen, San. Oranje Nassau Oord, Renkum. 
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1262 H W U Plantenga, Maarsbergenstraat 292, Den Haag 
1263 J J H Schulp, Tomatenstraat 114, Den Haag. 
jeugdlid 3 M P Theil, Loosdumschekade 165, Den Haag 
1264 J Th Douque, Keizersgracht 319, Amsterdam 
1265 P van Asperen, Spoorstraat 112, Leeuwarden 
1266 B Bruinsma, Harlingerstraatweg 3, Leeuwarden 
1267. dr H Weytingh, Taxusstraat 60, Den Haag 
1268 A L W M Kerkhoff, Hallincqlaan 16, Dordrecht (Afd 

Dordrecht) 
1269 J A Schuurman, P. O Box 95, Ottawa, Canada 
127 G van Buren, De Vos van Steenwi^klaan 9, Meppel 
1271 dr G W W Bolian, Koninginneweg 77, Hilversum 
1272 W P Holwerda, Welgelegenlaan 20, Driebergen (Afd 

Utrecht). 
1273 P A O verweel J r , Asselynstraat 1 bis a, Utrecht (Afd 

Utrecht) 
1274 P van der Struijff, 2e Daalsche Dijk 167, Utrecht (Afd 

Utrecht) 
1275 mej Marian Mannus, Heerenweg 54, Lisse 
1276 T M van der Veen, Hamweg G 118, Harkstede. 

5 D de Vries, Van Breestraat 110b Amsterdam Z 
501 H de Beurs, Hoefblidlaan 113, Den Haag (Post Loosduinen). 
60) A A Suurland, Bagijnhof 37, Middelbuurg 
678 H J Blei, Vreeswijkstraat 125, Den Haag 
736 Th Jonkman, Beetslaan 16, Rijswijk (Z - H ) 
774 P den Hoed, Westduinweg 60, Schevemngen 

1097 A C Canninga, Hazelaarstraat 47, Den Haag 
1259 E J Spanjaard, Ruys de Beerenbrouckstraat 28, Delft 
714 mevr C de Haan, Van Loostraat 5, Den Haag 

15 D Oudshoorn, Cromvlietplein 45, Den Haag 
71 J de Jong, Van Speykstraat 143a, Rotterdam 

789 M Zendijk, Deventer 
1277 dr P H Baggerman Rhijnvis Feitlaan 13, Bussum 
1273 H M Kerkhof, Koningin Sophiestraat 8, Den Haag 
1279 jhr W H de Jonge, Balistraat 18, Den Haag (Voorheen 

jeugdlid) 
1280 L NoUet, Delfgaauwstraat 55, Rotterdam 
1281 N J Davids, Admiralengracht 93 huis, Amsterdam W 
1282. E Holtmans, De Riemerstraat 15, Den Haag 

Candidaat-Ieden. 
P H van Dijk Jr , Joan Maetsuvkerstraat 104, Den Haag (Voor

gesteld door J A C van Dijk, Voorburg) 
C J Meijneke, Jacob Catsstraat 102, Voorburg (Voorgesteld door 

J Hart) 
J M de Vries, Bilderdijkplem 37, Voorburg, Z -H (Voorgesteld 

door J. H Nebbehng) 
C 'P Vos, Tollensstraat 62, Dordrecht 
A van der Plaats, Armhoefstraat 52, Tilburg (Afd Tilburg) 
F A Kors Ringbaan Oost 17, Tilburg (Afd Tilburg). 
G Lemmens, Ringbaan West 298, Tilburg (Afd. Tilburg) 
R J D Boon, Boekenrodelaan 18, Amstelveen (Voorgedragen 

door J Th Douque J r ) 
J J E. P Theelen, ass zuivelfabriek, Baexem (L) (Voorgesteld 

door H Roker) 
W Tuyn, Oosterstraat, Noord Scharwoude (Voorgesteld door 

J W H Kemper) 
L J Schreurs, Stationsweg 15 B Rotterdam (Eigen aangifte) 
r Zandstra, waterbouwkundige. Ernst Casimirstraat 20, Sneek 

(Voorgesteld door D Swart) 
F Prozee, koopman. Van Swindestraat 46, Utrecht. (Afd Utrecht) 
N G J Molenaar, wmkelchef, Amsterdamsche Straatweg 236, 

Utrecht (Afd Utrecht) 
H Oesterman, vertegenwoordiger, Albrecht Thaerlaan 37, Utrecht 

(Afd Utrecht) 
L Kolijm, rijksveldwachter, Vleuten (Afd Utrecht) 
L J Adema, ambtenaar Van Gend & Loos, Van Koetsveldstraat 11, 

Utrecht (Afd Utrecht) 

Adresverandermgen 
W de Boer, Sutherland House 23/4, Londonstreet, Hyde-
park, London W C 

635 mr H E van Opstall, Vondelstraat 206, Den Haag 
961 P Moen, Schaarsbergcnstraat 104, Den Haag 
823 A E Banse, Kartisonoweg 281, Solo (Java) 

525 K M Henkelman, Paets van Troostwijkstraat 281, Den 
Haag 

153 A P Duran, Huize „De Zijkamp", Wezep (Gld). 
1060 D Douwes, Parkflat Marlot 40, Den Haag 
723 J van den Bosch ambt Rijkswaterstaat' ' ' 
256. ir G A de Mol, Departement van Economische Zaken, 

Batavia 
777 F Erkens, Resteren 

1064 G Dekker, Van Weelstraat 39b, Rotterdam W. 
782 M van Schalk, Gasthuisstraat 14, Doesburg 

35 L W Tasseron, p a mevr De Vries, Horstlaan 7, Drie
bergen, na 1 Mei 1939 Horstlaan 19, Driebergen 

624 H. N Zaalberg, 1 4Avenue d'Anvers (Cimier), Nice (A -M ) 
600 C J Schelling, Harddraverstraat 74, Rotterdam C 

3 J van Rossum, Flat Complex Olcottpark, Sumastraat, 
Bandoeng 

118 J F Bangert Jr , Ie Jerichostraat 63a II, Rotterdam 
443 A Bloemen, Parsifalstraat 11, Den Haag 

1078 F van Mastbergen, agent Van Gend & Loos, Vischmarkt, 
Groningen 

285 A Thill, Rue Kaylbach 11, Rumelange, Luxemburg 
89 E P van Staden ten Brink, Toegoekoelon 31, Djokjakarta 

1127 Joh Alphenaar, Westduinweg 53, Den Haag 
201 J Kiliaan, c o Firma Ruhaak & C o , Soerabaja 
731 A Faas, Zijlweg 83, Haarlem 

84 E R A de Bree, Tjepoe (N O I ) 
892 M Verdoner, Laan van Meerdervoort 179a, Den Haag 

1085 J. F Deibert, Heerengracht 89, Amsterdam C 
776 T Rook, Elandstraat 56, Den Haag 
989 A van Leeuwen, Merwede 36, Dordrecht 
529 K Schlossarek, tijdelijk adres J van der Heijdenstraat 89, 

Den Haag. 
1253 P Mohren, Dr . Leurstraat 9, Roei mond. 
596 Jos Maussen, Burg Ceulenstraat 11a, Maastricht 
828. A Nol, Pension Parkzicht, Emmapark, Soerabaja 

1021 Van 't Pad, Muntok, na 1 Augustus p a K van r Pad, 
Tolakkerweg 6, Maartensdijk (U t r ) . 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van Woensdag 29 Maart 1939 Aanwezig zijn 40 

leden Na opening geeft de voorzitter het woord aan den heer 
Bruinse, vice voorzitter, om verslag uit te brengen van het be
handelde op de jaarvergadering van „Philatehca" in Den Haag, 
waarbij het bestuur tegenwoordig was De leden worden aan
gespoord, bij het constateeren van onregelmatigheden in de rond-
zendingen hiervan terstond mededeeling te doen aan het bestuur, 
dat niet zal aarzelen krachtig in te grijpen Het voorstel van het 
bestuur om op 26 April a s een wedstrijd te houden over het 
mooiste gebruikte 5 c zegel Nederland 1852, wordt met alge-
meene stemmen aangenomen, evenals het aanbod van den heer 
Reyerse te 's-Gravenhage om een lezing en tentoonstelling te 
houden over Brazilië Als lid wordt aangenomen de heer A L 
W M Kerkhof, Hallincqlaan 16, Dordrecht Naar aanleiding 
van een discussie over het ruilen van vroeger en thans wordt 
besloten dat, indien er leden zijn die willen ruilen, zij zich kunnen 
opgeven bij den secretaris Na de gebruikelijke verloting, sluiting 
der vergadering 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 28 Maart 1939 in hotel „De Bonte Os", Nij-

mej,en De voorzitter, de heer F J de Waal, opent te ongeveer 
20 4'> uur de vergadering Aanwezig zijn ditmaal slechts 16 leden 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd Ver
volgens komt het voorstel van den heer Van der Sloot, hetwelk 
werd aangehouden op de vorige vergadering, ter sprake Er blijkt 
voldoende animo te bestaan om een bescheiden begin te maken 
met het tentoonstellen, op de vergaderingavonden, van een ge
deelte der collecties van de leden Nadjt diverse practische be
zwaren zijn besproken en uit den weg geruimd, wordt besloten, 
dat op de e V vergadering een drietal leüen zal kampen met de 
zegels van België vanaf 1936 Inderdaad een zeer bescheiden begin, 
doch beter dan geheel niets Aan het eind van de hierna gehouden 
pauze bekijken meerdere leden den penningmeester met afgunstigen 
blik, geen wonder wanneer m e i bedenkt dat genoemde heer kans 
heeft gezien om den weinig opgekomen leden m een minimum van 
tijd een dikke ƒ 70 — lichter te maken Bij de rondvraag verzoekt 
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de heer J. F. J. Janssen nadere inlichtingen betreffende door hem 
uit de derde hand vernomen geruchten, als zou het afdeelings-
bestuur met plannen rondloopen om leden, die zoo nu en dan een 
zegeltje verhandelen, op een of andere wijze te gaan tegenwerken. 
Het bestuur is hiervan niets bekend; de heer Janssen weet niet 
den naam van dezen snooden verlakker, d u s . . . . afgedaan. De 
heer Janssen heeft intusschen kans gezien om de bestellingen op 
de nieuwe Belgische toeslagzegels op te nemen, en geeft nog enkele 
toelichtingen betreffende verdere snoode plannen van Tante Pos 
uit Belgenland, die blijkbaar geen kwaad figuur zou slaan als 
poulier, speciaal voor de verzamelaars. Ook de heer Van der Sloot 
weet nog enkele lieve duiten in dit zakje bij te voegen. De heer 
Castelyn zoekt hierna tevergeefs medeliefhebbers voor bestelling 

I' van heusch gestempelde exemplaren van het nieuwe tanding zegel 
30 c Cour Permanente. Bij verloting wint de heer Plattel wederom 
het zegel, de 40 c. vliegpost van Curajao. Hierna volgt de sluiting, 
waarna veiling met germge animo. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 16 Maart 1939 in hotel Kage-

naar, Utrecht. Aanwezig zijn 16 leden, 2 candidaat-leden en 1 in
troducé. Om 8.40 uur wordt de vergadering door den voorzitter 
geopend. De notulen worden goedgekeurd en de ingekomen 
stukken behandeld. Vervolgens brengt de heer Noordhoff verslag 
uit over het bezoek gebracht aan den heer directeur van het post
kantoor hier ter stede door den heer Noordhoff zelf en den heer 
Kruissink, namens het bestuur. Bespreking volgt over 3 candidaat-
leden. Gezien de voorzitter om particuliere redenen de vergadering 
vroegtijdig moet verlaten, volgt vóór de pauze de rondvraag, 
waarvan de beeren Oesterman, Gerritsen, Cramer en Veen gebruik 
maken. De voorzitter deelt nog mede, op de volgende vergadering 
een gedeelte van zijn verzameling Duitschland te zullen exposeeren. 
Na de pauze presideert de heer Noordhoff. De veiling wordt ge
houden, daarna de verloting, waarvoor 1 prijs is geschonken door 
den heer Kruissink. De heer Noordhoff wekt de leden op boekjes 
voor de rondzendingen in orde te maken en sluit de vergadering 
om 10 uur. 

Excursie stationspostgebouw. 
Excursies voor leden en introducé's naar het stationspostgebouw 

(met Transorma). Aanmeldingen bij de secretaresse. De eerste rond
leiding zal plaats vinden op 28 April a.s. De deelnemers ontvangen 
hieromtrent nader bericht. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 14 Maart 1939 in café 

„Nationaal", Venlo. De notulen der vorige vergadering worden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Na behandeling der in
gekomen stukken en Maandblad, wordt een verloting gehouden 
van zegels, geschonken door de beeren Humpisch, Cool. Van der 
Valk, Janssen Venlo, pater Boots, Langen en Heyting, hierna ge
volgd door een extra verloting van zegels door de vereeniging 
aangekocht. De administrateur der rondzendingen deeelt mede, 
dat deze bij verschillende leden veel te lang worden vastgehouden 
en kan dit in verband met het grooter worden van het ledental 
en ook tegenover de inzenders niet langer zoo voortgaan. De 
voorzitter stelt de vergadering voor, op het te lange vasthouden 
in de toekomst een boete te stellen, een maatregel die wij helaas 
noodgedwongen verplicht zijn te nemen om zoodoende hierin 
eenige verbetering te brengen. De vergadering verklaart zich hier
mede accoord en wordt besloten een boete te rekenen van ƒ 0.25 
voor eiken dag dat een rondzending te laat wordt doorgegeven. De 
secretaris wordt opgedragen dit aan de niet-aanwezige leden per 
circulaire bekend te maken. Hierna wordt nog een Amerikaansche 
veiling gehouden, welke een bedrag van ƒ 2.30 voor de ver-

^ eenigingskas oplevert. Van de rondvraag wordt vervolgens nog 
druk gebruik gemaakt en wordt de vergadering te 11 uur gesloten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7 34 uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 26 April 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Verloting. 6. Velling. 7. Rondvraag en sluiting. 
Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 

Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
B maand, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra

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

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
burgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: raej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8K uur n.m., in hotel Kagenaar, Stationsplein 6, Utrecht. 
(Van 8-834 uur ruilen). Ruilavond eiken len Dinsdag der maand. 

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

Afdeeling Winterswijk: secretaris: J. H. Nijland, Hilbelinks-
pad 7 II, Winterswijk. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand, 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 

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

Verslag der vergadering van 29 Maart 1939. 
Aanwezig zijn 25 leden. De voorzitter, dr. H. C. Valkema 

Blouw, spreekt in verband met het overlijden van den directeur 
van het postkantoor, den heer J. D. van Brink, een korte rede 
uit, waarin hij de groote verdiensten van den overledene op het 
gebied der philatelie naar voren brengt. Het bestuur heeft een 
condoleance en een bloemstuk gezonden en was voorts bij de 
begrafenis vertegenwoordigd. 

Een mededeeling van den Bond, dat bij de firma Enschedé 
nieuwe tandingmeters zullen worden vervaardigd, vindt algemeene 
instemming. 

De vergadering besluit: 1. voor de vacatures in het bestuur van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars candidaat te stellen de beeren de Bas, Kastein en dr. 
Valkema Blouw; 2. de beeren Aarts van den Berg, Biesterbosch en 
Van der Lee als lid toe te laten; 3. ter bevordering van een vlotte 
circulatie het aantal leesportefeuilles van 3 op 5 te brengen. 

Nadat van de rondvraag slechts één lid gebruik heeft gemaakt, 
sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. Hierna 
wordt nog een korte veiling gehouden. B . M. B. 

Nieuwe leden. 
33. L. Aarts van den Berg, Bilderdijkstraat 7, Arnhem. 
35. L. Biesterbosch, Stationsstraat 93, Apeldoorn. 
39. A. C. C. van der Lee, Markt 7, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
H. Borkent, Koppellaan 5, Apeldoorn. (Voorgesteld door P. A. 

Kleekamp). 
G. C. Jansen, Kloosterstraat 53, Arnhem. (Voorgesteld door J. P. 

van Walree). 
W. M. Metzer, Kemperbergerweg 47 F, Arnhem. (Voorgesteld 

door C. Raadsveld). 
Adreswijzigingen. 

61. C. Th. Meijer, thans Betuwestraat 7, Arnhem. 
41. G. B. Rebel, thans Johannes Vermeerstraat 19, Arnhem. 

Verzoek. 
De heer J. P. van Walree, Vijverlaan 13, Velp (Gld.), verzoekt 

den leden hun doubletten eens na te zien en hieruit eenvoudige 
zegels te zijner beschikking te stellen, ten behoeve van de leden 
der jeugdgroep. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Veiling. 
Na afloop der vergadering van 26 April zal een veiling worden 

gehouden. Inzendingen hiervoor uiterlijk 25 April aan den heer 
C. Raadsveld, Burgemeester "Weertsstraat 12, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 26 April 1939, des avonds 8 uur, 

in „National" Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr. L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 14 Maart 1939. 
Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent deze vergadering, heet 

allen welkom en doet mededeeling van de ingekomen stukken. De 
here nVan Harderwijk en Weyer heben bericht van verhindering 
gezonden. Voorts deelt de voorzitter mede, dat hij de opening 
van de tentoonstelling in museum Boymans heeft bijgewoond. Een 
bezoek daaraan is zeer de moeite waard. De notulen worden ver
volgens gelezen en goedgekeurd. De heer Eygenraam laat dan zijn 
collectie zien betreffende de Postheffing sedert 1775. Hij begint 
met te vertellen, dat deze collectie gegevens bevat betreffende de 
ongefrankeerde brieven. Tevens, hoe de ontvanger het bedrag aan 
port, hetwelk aan de voorzijde met inkt werd vermeld^ had te 
voldoen. Dit bedrag luidde tot 1828 in stuivers, nadien in centen. 
Bij de gefrankeerde brieven of Francobrieven werd het door den 
afzender verschuldigde bedrag op de achterzijde geschreven. 
Verder bleek uit de stukken, dat de portzegels der uitgifte 1870 
tot April 1881 slechts voor binnen het arrondissement verzonden 
brieven dienden. Dit schijnt tot heden vrijwel nog niet bekend. 
Aan de hand van het aanwezige materiaal, dat uitmuntte door 
opzet en kwaliteit, werd alles ten zeerste verduidelijkt. Oude 
strafportcouverten, alsmede brieven met postzegels in plaats van 
portzegels vielen op, ook de gevouwen briefkaarten, die met port
zegels waren dichtgeplakt. Toen de vele bladen rondgingen, was er 
grote aandacht. Menige opheldering verruimde weer onze blik in 
dit grijze verleden. Prachtige stempels van verschillende aard waren 
een lust om te zien. Geen wonder, dat de voorzitter den heer 
Eygenraam complimenteerde met deze nieuwe aanwinst, die toch 
oud was voor een groot deel. Alleen iemand met veel liefde voor 
de philatelic en veel doorzettingsvermogen is in staat dergelijke 
nieuwe objecten te ontdekken. Wij als club genoten daarvan weer 
de primeur. Een krachtig applaus was de dank aan het eind van 
het woord van den voorzitter. 

Hierna volgden de extra en de gewone verlotingen. Bij de rond
vraag vestigde de heer De Lang er eens de aandacht op, of hel; 
niet mogelijk zou zijn, nog wat meer te kunnen profiteren van 
ruiling onderling en van gemeenschappelijke aankoop bij veilingen. 
Het bestuur zal deze aangelegenheid nog eens weer onder de loupe 
nemen, al is het niet gemakkelijk. Een nieuwe indeling van de 
rondzendingen, waarvan de leden mededeling zal worden gedaan, 
alsook een opgave van alle leden, welke landen men speciaal wenst, 
zal een en ander in betere banen brengen. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzi t ter dan het officieele gedeelte, onder dank 
aan de aanwezigen voor de opkomst. L. W. I. 

Adresverandering. 
H. W. Wissing, thans Mathenesserlaan 357a, Rotterdam. (In het 

vorige Maandblad abusievelijk vermeld onder „bedankt"). 

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

Verslag der jaarvergadering van 31 Maart 1939. 
Direct na opening dezer vergadering stelt de voorzitter de aan

wezigen in kennis van het verscheiden van den heer J. D. van 
Brink, hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, ter wiens nagedachtenis hij eenige woorden spreekt; 
daarna geeft hij den secretaris gelegenheid de notulen onzer 
Februarisamenkomst voor te lezen, welke worden vastgesteld, en 
de ingekomen stukken bekend te maken, welke voor kennisgeving 

J . K. R I E T D I J K . — 

worden aangenomen. Met een bestuursvoorstel naar aanleiding van 
het Bondsdrukwerk van 1 Maart 1939 gaat de vergajjering accoord. 

Het jaarverslag van den secretaris, door den steller voorgelezen 
zijnde, wordt onder dankzegging vastgesteld. Na voorlezing van 
de rekening en verantwoording door den penningmeester wordt 
deze functionaris op voorstel der verificatiecommissie ge
dechargeerd. Alsdan worden de balans en de begrooting bekend
gemaakt, welke eveneens goedgekeurd worden. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren Mos en Rob
bers worden bij acclamatie herbenoemd, resp. als penningmeester 
en ■> oorzitter. 

Wegens verhindering van den heer Traanberg wordt punt 9 der 
agenda tot de volgende bijeenkomst uitgesteld. Van de rondvraag 
maken eenige aanwezigen gebruik. Wegens verhindering van den 
heer Rumpff om de geheele vergadering bij te wonen brengt de 
heer Robbers de ontvangen kavels in veiling; ongeveer een derde 
verandert van eigenaar. Te ruim 23 uur wordt deze jaarvergadering 
gesloten met de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen, 
waai voor door een der leden in dank een prijs wordt gevoegd 
bij de beschikbare. H. W. 

Bedankt als lid. 
53. J. B. Thonus. 118. J. F. Beyerinck. 
73 J. G. Allebé. 141. H. van de Weijer. 
97. J. Rol. 199 drs. H. L. Zeelenberg. 

Adresveranderingen. 
128 mr. Ph. J. L. Reijinga, thans Wilhelminaweg 17, Zandvoort. 
227. H. J. Tabbers, thans Raadhuislaan 6, Hoofddorp. 

Ingeschreven als lid. 
149. A. J. F. Vis, Jan Haringstraat 25, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
K. L. van Rietschoten, Cedersingel 29, Haarlem. (Voorgesteld door 

D. W. van Waard). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 28 April 1939, des 
avonds 20.15 uur, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: bezichtiging falsificatenalbum van 
„O. H. V. Z." met toelichting door den heer J. P. Traanberg, 
alsmede veiling, waarvoor kavels tot Dinsdag 25 April 1939 in
gezonden kunnen worden aan den heer M. Rumpff, Duinoord
straat 13, Haarlem. 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

Verslag der vergadering van 20 Maart 1939. 

Aanwezig 27 leden. De vergadering wordt te ruim half negen 
door den voorzitter, den heer Kielman, geopend. Medegedeeld 
wordt, dat in verband met de luchtbeschermingsoefening op Maan
dag 27 Maart 1939, het bestuur heeft gemeend de vergadering 
een week eerder te doen plaats hebben. De notulen der vorige 
vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De in
gekomen stukken worden behandeld. 

Van het overlijden van den heer Van Brink, hoofdredacteur 
van het Maandblad wordt met leedwezen kennis genomen. Ejien 
secretaris wordt opgedragen aan de familie een schrijven van rouw
beklag te zenden. Verder kwam nog in een mededeeling van de 
recherche omtrent een grote postzegeldiefstal te Brussel. De leden 
worden er opmerkzaam op gemaakt om bij aankopen van België 
en de Congo hiermede rekening te houden. Vervolgens worden 
enige aardige zegels verloot. Gewezen wordt op een artikel in het 
Maandblad van de hand van den heer Hanekamp over de ver
zekering van kunstvoorwerpen, waarin ook de naam van onze 
vereniging wordt genoemd. Over het algemeen is men het wel 
met den schrijver eens, alleen richtten onze bezwaren zich niet 
tegen de kosteloze taxatie, maar wel tegen juridische fouten en 
het vele werk, dat bedoelde taxaties zouden meebrengen. 

Van de daarna aan de orde zijnde rondvraag maakt geen der 
aanwezigen gebruik, waarop de voorzitter met dank voor de op
komst het officiële gedeelte van de vergadering sluit. A. C. S. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Adresverandering. 
B. W. van der Schans wordt 2.II Reg. Gren., Kamer 39, Bleijen

burg, Den Haag. 
Afgevoerd. 

mme. Papassotiriou, Athene. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 24 April 1939, des avonds te 
8.15 uur, in restaurant „Suisse". Groningen. 

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

In 
J. D. 

lid Phi 
t 17 

memoriam 
VAN BRINK, 
. Ver. 
Maart 

„Z.-L.". 
1939. 

Verslag der vergadering van 20 Maart 1939. 
Aanwezig 38 leden. De voorzitter opent met een vriendelijk 

woord de vergadering. Alvorens met het officieele gedeelte aan te 
vangen, herdenkt spreker, door alle aanwezigen staande aange
hoord, het overlijden van ons zeer geacht lid den heer Van Brink 
Dit onverwachts heengaan heeft ons zeer verrast; namens onze 
vereeniging werd de familie Van Brink onze hartelijke deelneming 
betuigd en zal de heer Du Saar onze vereeniging bij de begrafenis 
officieel vertegenwoordigen. Spreker memoreert hoe gaarne de 
heer Van Brink onze vergaderingen bijwoonde, voor ons een goed 
raadgever was en dat wij van de verschillende lezingen, die hij 
voor onze leden hield, veel geleerd hebben. Zijn nagedachtenis 
zal nog lang in onze herinnering blijven. 

De notulen worden goedgekeurd. Hierna circuleeren enkele in
gekomen drukwerken. Bezwaar wordt gemaakt om tot ballotage 
van den heer Ek (eigen aangifte) over te gaan, daar bij informatie 
onvoldoende inlichtingen zijn binnengekomen en ook niemand der 
aanwezigen nadere bijzonderheden kan verschaffen. 

De secretaris deelt mede, dat van de voor onze vereeniging 
bestelde 20 series „Sede vacante" slechts één serie werd ontvangen. 
Als slot volgt de gratis-verloting en het gezelschapsspel. J. H 

Adresveranderingen. 
13. N. H . Defesche, thans Orleansplein 3, Maastricht. 

127. J. Maussen, thans Burg. Ceulenstraat 11a, Maastricht. 
16. G. Smit, thans Dantelaan 15, Utrecht. 

3. A. A. van Nijnatten, thans Baronielaan 50, Breda. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 17 April 1939, vergadering; 
Maandag 8 Mei 1939, beurs; 
Maandag 22 Mei 1939, vergadering; 

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

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

Verslag der vergadering van 28 Maart 1939. 
Te voorzitter opent te half negen met een welkom de ver

gadering en spreekt er zijn voldoening over uit, dat dank zij de 
halfjaarlijksche verloting de opkomst zeer groot is. Allereerst 
wijst hij op de wijziging in het bestuur, daar de nieuwe penning
meester in functie is getreden, terwijl de heer Witte bedankt wordt 
voor het vele werk, gedurende zijn functie voor de vereeniging 
verricht. 

Als candidaat-leden zijn aanwezig de beeren Van Loo en Schot 
en als gast de heer Vermeulen. Beide candidaten worden na ballo
tage als lid der vereeniging aangenomen. De notulen worden hierop 
gelezen en goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken in behan

deling komen. Van den heer Tra Kranen een schrijven over een 
zeer voordeelige aanbieding van eenige zegels van Nederland en 
Koloniën, waarvoor enkele leden zich opgeven. Van den heer 
Wolthuis een brief, waarin hij de leden waarschuwt voor een 
advertentie voorkomende in het Februari-nummer van het Maand
blad aangaande aanbiedingen van zegels door den heer Rampier. 
Verschillende leden blijken minder aangename ervaringen hiermede 
te hebben opgedaan. Verder zijn van het Bondsbestuur eenige 
brieven ingekomen. Tenslotte nog een bericht van overlijden van 
den heer Van Brink, hetgeen door den voorzitter gememoreerd 
wordt, waarbij hij den leden verzoekt zich eenige oogenblikken 
van hun zetels te verheffen teneinde den overledene aldus te 
herdenken. 

De voorzitter deelt hierop mede, dat de laatste ruilavond ge
houden zal worden op Dinsdag 18 April 1939. 

Het volgende punt is het veilen van 2 blanco albums, waarvoor 
geen liefhebbers aanwezig zijn. 

Bij de rondvraag deelt de heer Rüder mede, dat over eenige 
maanden weer een nieuw zegel van Zwitserland zal verschijnen. 
De heer Wezenbeek vraagt of de bestelde strookjes reeds ont
vangen zijn. Dit is niet het geval. Hiermede is het officieele ge
deelte afgeloopen, waarna de Maart-verloting gehouden wordt, 
waarnaar de belangstelling zoo zeer uitging. M. H . H . 

Nieuwe leden per 1 April 1939. 
L. van Loo, Sluisdijkstraat 100, Den Helder. 
C. Schot, Ooievaarstraat 119, Den Helder. 

Rectificatie. 
Th. J. W. van der Sei, adres moet zijn: Fazantenstraat 49, Den 

Helder. 
Vergadering. 

Ruilavond op Dinsdag 18 April 1939, in de bovenzaal van café 
„Postbrug", Koningsplein, Den Helder. 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 April 1939, in dezelfde zaal. 

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

Verslag der vergadering van 27 Maart 1939. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel

kom, waarna hij, daar de secretaris wegens ziekte verhinderd is, 
de notulen voorleest, welke worden goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Na de rondvraag 
heeft de gewone maandelijksche verloting plaats. Het officieele 
•gedeelte wordt hierna gesloten en de verdere avond wordt met 
koopen en ruilen doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
J. B. Daelman, Heesbergstraat 20, Heerlen. 
M. Daelman, Weltcrlaan 20, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Apri l 1939, des avonds 8 uur, in 

Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 23 Februari 1939. 
De voorzitter opent om 8.30 uur de vergadering. Wegens het 

bedanken van den secretaris, den heer H . Stiensma, is in zijn plaats 
benoemd de heer J. H . Frerks, die deze benoeming aannam. 

De algemeene jaarverloting bracht ook thans ieder lid weder 
in het bezit van prachtige zegels, mogelijk gemaakt door den 
gunstigen stand onzer kas Het bestuur werd nog een woord van 
dank gebracht voor de samenstelling van deze verloting, die bij
zonder in den smaak viel. J. H. F. 

Afgevoerd als lid. 
32. H. J. Klaassens, Heerestraat 90, Groningen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 27 April 1939, des avonds 8.30 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der jaarvergadering van 16 Maart 1939. 
Aanwezig 19 leden. Te 7 ^ uur opent de voorzitter, de heer 

D. E. Wolfert, de vergadering en heet alle aanwezige leden wel-
koiTi, in het bijzonder de heeren Van Breda Vriesman, voor het 
eerst op onze vergadering aanwezig, en G. Timmerman, na vele 
maanden in ons midden terug De notulen der vorige vergadering, 
gehouden 23 Februari j.1., worden, na een opmerking van den 
penningmeester, aan welk verzoek werd voldaan, goedgekeurd 
en gearresteerd. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt na voorlezing goed
gekeurd, waarna de voorzitter den secretaris zijn dank betuigt voor 
het verslag en voor de werkzaamheden, die de heer Lyppens in het 
afgeloopen jaar voor de vereeniging heeft verricht. Het jaarverslag 
van den penningmeester wordt na voorlezing onder applaus goed
gekeurd. Uit het verslag blijkt, dat alle vorderingen in 1938 ge
heel zijn binnengekomen, zoodat geen melding behoeft te worden 
gemaakt van kwade posten. Dank zij het zeer conservatieve be
heer van onzen penningmeester, den heer J. C. Westerweel, be
wegen de baten van de vereeniging zich wederom in stijgende 
lijn. Baten per 31 December 1935 ƒ375,81; per 31 December 1936 
ƒ255,31; per 31 December 1937 ƒ252,65; per 31 December 1938 
ƒ295,95. De voorzit ter dankt den penningmeester voor het ge
houden beheer. Daarna volgt het jaarverslag met rekening en 
verantwoording van den directeur der rondzending. Uit het verslag 
blijkt dat na aftrek van alle onkosten voor de vereeniging overblijft 
een bedrag van ƒ37 ,18 . Ook dit verslag wordt door de leden 
"ledoekeurd en de voorzit ter brengt ook den bijzonderen dank 
der vereen'ging over aan den heer J. Hommes voor de zeer vele 
werkzaamheden voor de vereeniging verricht. 

Eenige leden zouden het op prijs stellen als op de lijsten van 
de rondzendingen steeds dezelfde namen voorkwamen, natuurlijk 
met d'en verstande, dat telkens 1 lid opschuift, aan welk verzoek 
de d'recrevir gaarne zal voldoen. Met het oog op bepaalde af
standen of speciale verzoeken blijkt hiervan een enkele keer te 
zün afgeweken. 

Periodieke aftreding. Met algemeene stemmen worden de be
stuursleden J. Hommes, G. Timmerman en J. C. Westerweel her
kozen. Genoemde heeren verklaren zich bereid hun functie weder 
aan te nemen. Vervolgens komt de groote algemeene verloting 
aan de beurt. Na de verloting verklaren alle aanwezige leden zich 
zee- tevreden met hun prijs. 

Tenslotte geeft de voorzitter een breedvoerige uiteenzetting van 
de plannen tot het houden eener postzegeltentoonstelling op 11 
of 18 October 1939, gedurende 4 achtereenvolgende dagen, van 
Woensdag tot en met Zaterdag, naar aanleiding van het 12>$-jarig 
bestaan van de vereeniging. Aan alle deelnemers zal een diploma 
worden overhandigd. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering te ruim 
10 M uur. H. A. L. 

Adresveranderingen. 
E. R. Vos, thans Rozenlaan 3, Sas van Gent. 
J. Donze, thans Axelschestraat 42, Terneuzen. 

Nieuwe leden. 
8. Rene Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

89. Jan Doppegieter, Grenulaan 17, Terneuzen. 

Geroyeerd. 
J. 't Gilde, Zandstraat 12, Terneuzen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Donder

dag 27 April 1939, des avonds 8 uur. 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1939. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel

kom, in het bijzonder eenige nieuwe leden. Hij deelt mede, dat 
zich weer drie nieuwe candidaat-leden hebben aangemeld. De 
notulen worden onveranderd goedgekeurd; eenige ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur van de afdeeling 
juniores verzocht heeft, den heer Van Dijk te herbenoemen als 
leider dezer afdeeling. Het bestuur zal gaarne aan dit verzoek 
voldoen, daar het allen zeer gespeten heeft toen de heer Van Dijk 
eenige maanden tevoren genoodzaakt was geweest, deze functie 
wegens vertrek naar elders neer te leggen. 

De bibliothecaris zal overleg plegen met den heer Rademaker 
over het voorstel van den heer Ottevanger op de vorige ver
gadering gedaan, om de bibliotheek onder te brengen in de ver
gaderzaal. Wat betreft het voorstel van den heer Van Liempt, is 
besloten bij de herdenking van het 10-jarig bestaan onzer ver
eeniging eenige betere zegels beschikbaar te stellen voor de 
verloting. 

Hierna volgt de gewone verloting. Nadat nog eenige leden van 
de rondvraag gebruik hebben gemaakt, sluit de voorzitter het 
officieele gedeelte van de vergadering. J. M. K. 

Candidaat-leden. 
L. van Herwijnen, Boterstraat 51, Oss. (Eigen aangifte"). 
A. ]. M. Lamers, Koningsweg 4, Den Bosch. (Voorgedragen door 

N. Rosenbaum). 
F. E. Erkelens, Pelssingel 79, Den Bosch. (Voorgedragen door N . 

Rosenbaum). 
A. van Amelsvoort, Korvelscheweg 82, Tilburg. (Voorgedragen 

door W. A. de Bodt). 

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

Verslag der vergadering van 4 Maart 1939. 
Opening door den voorzitter, die het woord geeft aan den secre

taris ter voorlezing van de notulen der vorige vergadering, die 
worden aangehouden. Hierna volgt afhandeling der ingekomen 
stukken. Vervolgens komt de beurt aan den penningmeester, die 
verslag uitbrengt over den financieelen gang van zaken in het 
afgeloopen jaar. In aansluiting daarop volgt de rondzendings-
commissaris, die een overzicht geeft van den omzet en opbrengsten 
der rondzendingen en nieuwigheden. Tot leden der kascommissie 
worden voorts benoemd de heeren Urluys, Meys en Dux. 

Thans komt de rondvraag, waarbij eenige leden het bezwaar 
van op Zondag vergaderen naar voren brengen. De voorzitter 
meent, dat dit voor allen een voor en tegen heeft en geeft den 
raad, deze voor de volgende vergadering eens precies naast elkaar 
te leggen, om alsdan een besluit te nemen. 

De vergadering wordt daarna gesloten, waarop overgegaan 
wordt tot de groote jaarlijksche verloting, die tot groote tevreden
heid van ieder lid geslaagd mag heeten. P. G. 

Nieuwe leden. 
E. M. H. Erkens, Mauritslaan 4, Geleen. 
L. Konings, Rijksweg Noord, Sittard. 

Bedankt. 
H. Westemyer, Aan de Gellik 1, Elsloo (L.). 

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

Verslag der vergadering van 24 Maart 1939. 
Voor deze jaarvergadering bestond groote belangstelling. Te 

circa half negen wordt de vergadering door den voorzitter ge-
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opend, die alle aanwezigen hartelijk welkom heet. Na voorlezing 
der ingekomen stukken wordt den secretaris de gelegenheid ge
boden de notulen der Februari-vergadering voor te lezen, die on
veranderd worden goedgekeurd. Daarna volgt de lezing van het 
jaarverslag door den secretaris. De penningmeester kon wegens 
studieredenen helaas het financiëele verslag niet tijdig genoeg voor 
de jaarvergadering klaar krijgen, zoodat dit achterwege moest 
blijven. Daarna werd overgegaan tot het verkiezen van drie 
nieuwe bestuursleden wegens aftreden van de beeren Schol, Van 
der Laan en Schipper. Hiervoor werden gekozen de beeren Luttik, 
Schotman en Muller, die allen hun benoeming aannemen. De 
gratis verloting, die, zooals gebruikelijk op onze jaarvergaderingen, 
ook ditmaal weer gehouden werd, was een groot succes. 

Voor de rondvraag gaven zich op de beeren Muller, Klok, 
Schol en Brons. Na allen op bevredigende wijze door den voor
zitter beantwoord te zijn, sloot de voorzitter bet officiëele gedeelte 
en werd door alle leden nog een druk gebruik gemaakt van het 
ruilen en verkoopen van zegels. G. d. H . 

Bedankt. 
S. Meijer, Hagelingerweg 141, Santpoort. 
H. Lau, Van den Vondellaan 30, Driebuis. 

Vergadering. 
Aangezien onze eerstvolgende vergadering op Goeden Vrijdag 

zou vallen, is deze vergadering thans vastgesteld op Vrijdag 
21 April 1939. 

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

Verslag der vergadering van 27 Maart 1939. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Hij deelt mede, dat de heer J. D. van Brink, 
een der voornaamste medewerkers van het Maandblad, te Arnhem, 
is overleden. De heer Van Brink, die een reputatie als kenner der 
pbilatelie genoot, zal evenals de heer L. C. A. Smeulders bij het 
bebter van ons Maandblad moeilijk te vervangen zijn. 

Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot de behande
ling van eenige ingekomen stukken. Hierna volgt het jaarverslag 
van den administrateur. De voorzitter brengt den heer M. 
Schouten dank voor diens werkzaamheden als zoodanig. De kas-
commissie heeft de boeken van den penningmeester en admini
strateur in orde bevonden. Niets meer te behandelen zijnde, sluit 
de voorzitter de vergadering. 

Hierna volgt de veiling voor de jubileumkas. Na deze veiling 
is de kas weder met een behoorlijk bedrag gespekt. Voor de aan
wezigen wordt daarna een kleine verloting gehouden. Om half elf 
gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Mededeeling. 
Leden, die zegels voor de veiling van de jubileumkas disponibel 

hebben, worden verzocht deze bij den administrateur, M. Schouten, 
Goejanverwelledijk 13, te deponeeren. 

Nieuwe leden. 
L. A. Boot, P. C. Hooftstraat 8, Gouda. 
T. C. Boot, Kattensingel 56, Gouda. 
R. Frummel, Middelantstraat 1, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op 24 April 1939, in de bovenzaal van „Het 

Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 31 Maart 1939. 
Aanwezig 27 leden. Na de opening richt de waarnemend voor

zitter, de heer Smit, enkele zeer waardeerende woorden tot den 
secretaris ter gelegenheid van zijn benoeming. De notulen worden 

goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden kort be',proken. 
Hierna komt aan de orde de voorgestelde reglementswijziging. Met 
de veranderingen en toevoegingen kunnen de aanwezigen zich 
vereenigen. Alle leden zullen in het bezit gesteld worden van 
deze reglementswijziging. 

De secretaris leest de brief van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie voor en naar aanleiding van den inhoud hiervan 
stelt het bestuur voor, in den vervolge in plaats van op den 
eersten Vrijdag der maand, voortaan op den laatsten Vrijdag der 
maand te vergaderen. Dit voorstel wordt aangenomen. De eerst
volgende bijeenkomst zal dus zijn Vrijdag 28 April 1939. 

Na ballotage worden de 4 candidaatleden met algemeene stem
men aangenomen. Besloten wordt op de vergadering van 28 April 
weder een tentoonstelling te houden. Ieder lid is vrij in de keus 
van wat hij wil inzenden. Voor de verloting schenkt de heer 
Nefkens vele prijzen, waarvoor de voorzit ter hem dank zegt en 
waardoor alle aanwezigen in het bezit komen van een prijs. Ook 
deze keer waren de loten voor de verloting van 4 aangekochte 
zegels spoedig geplaatst. De veiling omvatte 55 kavels: Wegens 
te hoogen inzet werden verschillende kavels niet verkocht. G. v. H. 

Nieuwe leden. 
Th. Ziedses des Plantes, Thorbeckeplein 12, Amersfoort. 
M. van der Molen, Brederodelaan 6, Amersfoort. 
W. A. Fasol, Woesrijgerweg 163, Amersfoort. 
A. H. Boonen, Kerkstraat 32, Bussum. 

Vergadering. 
Ingevolge besluit van de vergadering op 31 Maart 1939 worden 

de bijeenkomsten voortaan gehouden op den LAATSTEN VRIJ
DAG der maand. De volgende bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 
28 April 1939, des avonds 8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 22 Maart 1939. 
Aanwezig 18 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter de ver

gadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Na voor
lezing der notulen en ingekomen stukken volgt bij de rondvraag 
een voorstel van den heer Mohr, ruil avonden van een of meer 
vooruit te bepalen landen te organiseeren. De bedoeling van 
spreker is, dat de leden hun doubletten en mancolijst medebrengen 
om zoodoende tot onderlinge ruil te komen. Besloten wordt, op de 
eerstvolgende vergadering een proef met Nederland te nemen. 

Hierna wordt overgegaan tot opening van een verzegeld pakket, 
inhoudende een prijsvraag. Wederom is het de onvermoeide heer 
Snitjer, die deze prijsvraag heeft ontworpen. Een lijvig „woord 
vooraf", op de bekende populaire wijze door den heer Snitjer 
geschreven, is ook weer bijgevoegd. Uit dit voorwoord spreekt 
weer de hartstochtelijke en tevens kundige philatelist tot ons. 
Na een lange inleiding zegt hij daarin o. a., dat wij allen streven 
naar een complete verzameling. Dat is ons doel en dat is ook 
bereikbaar. Voor iedereen. Fn zijn wij uiteindelijk dan zoover, 
weten wij dan de waarde van onze verzameling ? En daarom de 
volgende prijsvraag Den leden word t gevraagd te willen raden 
naar den totalen catalogusprijs van een complete, gebruikte ver
zameling Nederland en Koloniën. De bedoeling is een algemeene 
verzameling, zonder kostbare typen, tandingen en kleurverschillen. 
Een verzegeld couvert, inhoudende het juiste bedrag, is bijgesloten, 
terwijl 3 prijzen, waarvan 1 geschonken door den ontwerper, 
beschikbaar zijn gesteld voor hen. die het juiste bedrag raden of 
dit bedrag het dichtst benaderen. Voor allen is deze prijsvraag 
zichtbaar een verrassing; uit de oplossingen blijkt dit wel. Het 
laagst geschatte bedrag is ƒ295 .—, terwijl de hoogste oplossing een 
bedrag vermeldt van ƒ 13600.—; het verschil is dus wel zeer 
groot. De juiste waarde bedraagt ƒ1156 .21 . De winnaars van den 
len, 2en en 3en prijs zijn respectievelijk de beeren Merten en Schol 
en mejuffrouw Roosjen. Weer een uitstekend geslaagde prijsvraag, 
waarvoor wij den heer Snitjer hartelijk dank zeggen. 

Hierna volgt veiling van een 30-tal kavels, die op de vorige 
vergadering opgehouden zijn. Verschillende hiervan veranderen 
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van eigenaar. To t slot volgt nog een rondje kienen, met als 
prijzen zeer mooie zegels van Curasao en Suriname. Als om 
10.30 uur wordt gesloten, behoort deze leerzame en gezellige 
avond weer tot het verleden. W M. 

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

Verslag der vergadering van 8 Maart 1939. 
Er zijn 14 leden aanwezig. De voorzitter opent om ruim 8 uur 

de bijeenkomst met een welkom. Daarna worden de notulen der 
vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 

Na de afrekening worden nog eenige binnengekomen brieven 
voorgelezen en afgehandeld, dan wel voor kennisgeving aan
genomen. 

Na geringen postzegelhandel niets meer ter tafel gebracht 
wordende, sluit de voorzitter om 10.15 uur de vergadering. K. B. 

Mededeeling. 
Het adres van den penningmeester J. L. van Deutekom is 

Eikenlaan 24, Wassenaar. Gelden kunnen ook gestort worden op 
postrekening nr. 3946 van de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage 
voor spaarrekening nr. 247996 van de Postzegelclub „Wassenaar". 

Overleden. 
J. W. van der Zaal, Wassenaar. 

Adreswijziging. 
A. C. Nieuwstadt, thans Koningin Wilhelminalaan 421, Voorburg. 

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

Verslag der vergadering van 4 April 1939. 
Aanwezig waren 69 leden en eenige introducé's. Na de opening 

herdenkt de voorzit ter het overlijden van den heer J. D. van 
Brink, hoofdredacteur van het Maandblad. Eenige gevoelvolle 
woorden wijdt hij aan de nagedachtenis van den overledene, waar
na de vergadering zich eenige oogenblikken van haar zetels verheft. 

De secretaris leest hierna de notulen der vergadering van 7 
Maart 1939, welke door de vergadering onveranderd worden 
goedgekeurd. Nadat de voorzitter eenige philatelistische mede-
deelingen heeft gedaan, wordt overgegaan tot het aannemen van 
nieuwe leden; de 3 candidaat-leden worden als lid aangenomen. 
Hierna volgt de mededeeling van de aanmelding van 6 nieuwe 
candidaat-leden. Vervolgens doet de voorzitter van de feest
commissie nog eenige mededeelingen betreffende de viering van 
het a.s. 12J^-jarig bestaan der vereeniging, waarna door de 
keuringscommissie, bij monde van den heer J. Lub Jr., verslag 
wordt uitgebracht betreffende de werkzaamheden der commissie 
over het eerste kwartaal 1939. Na rondvraag, verloting en veiling 
wordt de vergadering gesloten. 

Nieuwe leden. 
211. F. J. van der Kolk, Hagedoornweg 47 I, Amsterdam N . 
215. H. J. Jager, p.a. Fam. Dresscher, Reinier Claeszenstraat 17, 

Amsterdam W. 
238. F. van Gelderen, John Franklinstraat 51 hs., Amsterdam W. 

Candidaat-leden. 
A. Smits, boekhouder, Amaliastraat 1, Amsterdam W. (Voorge

steld door J. Lub Sr.}. 
Th. van Riet, winkelbediende, Rustenburgerdwarsstraat 14 III, 

Amsterdam Z. (Voorgesteld door J. A. Mik). 
J. S. Snijder, electriciën, Amazonenstraat 59 huis, Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door J. A. Mik). 
J. Visser, teekenaar, Willem de Zwijgerlaan 123 I, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door P. Westerheiden). 
M. Wijnbergen, fabrieksagent, Merwedeplein 44, Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door K. A. Weeda). 
J. Leliveld, vertaler, Willem de Zwijgerlaan 370 hs., Amsterdam W. 

(Voorgesteld door A. ter Riet). 

Adresverandering. 
108. J. Swagerman, thans President Steynplantsoen 2 II, Amster

dam O. 
Fonds 12}^-jarig bestaan. 

Saldo 7 Maart 1939 ƒ226.60 
Schenkingen N. A. Zilver, Th Potter, C. H. Valenkamp, 
Firma Ten Kate & Weeda - 2.90 
Diverse baten - 5.— 

Totaal 4 April 1939 ƒ234.50 
Gaarne wachten wij ook uw bijdrage op gemeente-giro P 3017. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Prijsvraag. 
In de vergadering van 4 April 1939 werden aan de leden de 

volgende vragen gesteld: 
1. hoe groot is het aantal frankeerzegels van Nederland met 

opdruk; 
2. welk frankeerzegel van Nederland heeft percentsgewijze de 

hoogste toeslag. 
Prijswinnaar was de heer K. A. Buiter (prijs serie brandkast 

Curafao gebruikt). 
In de vergadering van 2 Mei a.s. zal wederom een prijsvraag 

worden gehouden. 

Etiketten „Licht afstempelen s.v.p.; philatelistisch stuk". 
Kleine gegomde etiketten met bovenvermelden tekst zijn bij den 

secretaris verkrijgbaar tegen den prijs van 15 cent per 100 stuks. 
Toezending volgt na overmaking van het verschuldigde plus porto 
op postrekening nr. 282721 van den secretaris. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 2 Mei 1939 in „De Roede 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Woensdag 17 Mei 1939, eveneens in „De Roede Leeuw", Dam
rak, Amsterdam. TEVENS VEILING. 

Bestuursvergadering. 
Bestuursvergadering Woensdag 17 Mei 1939, na 'afloop van den 

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

Nieuw lid. 
W. van der Kuyp, Onderneming Laras, P.k. Serbalawan (S.O.K.). 

Overleden. 
C. de Koningh, Siantar. 

Adreswijzigingen. 
W. Oltmans, thans Manggalaan 5, Medan (S.O.K.). 
J. F. van Walraven, thans Onderneming Poeloe Radja, P.k. Poeloe 

Radja (S.O.K.). 
T. van Loo, thans Cornelis Jolstraat 2, Scheveningen (Nederland). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. C. Danner, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Verslag der vergadering van 12 Maart 1939 
in hotel-pension Wilhelmina. 

De voorzitter opent om 10.15 uur de vergadering met een woord 
van welkom aan de 13 aanwezige leden. De notulen van de vorige 
vergadering worden na voorlezing goedgekeurd. 

Voor de expositie van heden zijn zeer veel inzendingen ont
vangen, waaronder zeer fraaie en belangrijke stukken, weshalve 
deze alleszins geslaagd kan worden genoemd. In de commissie van 
beoordeeling, tevens belast met de toekenning der prijzen, worden 
benoemd de beeren ir. M. Ph. Broekhuyzen, E. F. J. Linssen en 
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W. van Zanten, die zich dan ook voor een moeilijke taak gesteld 
zien. Zij komen ten slotte tot het volgende resultaat: 

Groep I a: Complete series na 1930, echt postaal gebruikt. 
Ie prijs P. Rings, met inzending Secours International aux 

Intellectuels 1935; 2e prijs H. Angenent, met inzending Suriname 
Do. X. 

Groep I b : Complete series na 1930, ongebruikt c.q. ongebruikt 
afgestempeld. 

Ie prijs H. Angenent, met inzending België serie kardinaal 
Mercier; 2e prijs F. H. Hartog, met inzending Montserrat, jubi
leumserie ter herdenking 300-jarig bestaan als Engelsche kolonie. 

Groep II: Waardevol c.q. bijzonder zegel van vóór 1900. 
Prijs toegekend aan F. H. Hartog, met inzending Ceylon 

9 pence (Y. & T. nr. 7). 
De prijzen waren aan de vereeniging aangeboden door den heer 

ir. J. Deinema, wiens vriendelijke geste zeer wordt gewaardeerd. 
De heer Hartog stelt een der door hem gewonnen prijzen ter 

beschikking van de jeugdclub, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld 
en dankbaar aanvaard. 

Na behandeling van enkele ingekomen brieven, w. o. van han
delaren in Nederland en buitenland, die gaarne verkoop-boekjes 
wenschen in te zenden, worden nog eenige poststukken en zegels 
ten verkoop aangeboden, waarvoor ditmaal echter weinig animo 
bestaat. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 
12.30 uur de vergadering. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 2 Maart 1939. 
Om 8.15 uur opent de voorzitter de door 45 leden bezochte 

vergadering en heet allen welkom^ in het bijzonder ons buitenlid 
den heer Wantzing en het nieuwe lid Berry Brunt, die voor het 
eerst aanwezig waren. Hij dankt allen, die hun beste krachten 
voor den feestavond hebben gegeven, daar er geen moeite gespaard 
is om dezen avond zoo goed mogelijk te doen slagen. 

Hierna wordt door den secretaris het jaarverslag voorgelezen, 
waarin hij een overzicht gaf van de werkzaamheden in het af-
geloopen jaar, terwijl hij de voornaamste gebeurtenissen belichtte. 
Met een applausje ontvangt hij voor de redactie bij monde van 
den voorzitter den dank der vergadering. Daarna kwam het ver
slag van den penningmeester aangaande de financiën over het 
afgeloopen jaar. De beeren Bianchie en Schootemeijer Sr., leden van 
de kascommissie, verklaarden, dat de boekhouding en kas in 
orde waren. Het verslag werd door den heer Eerenburg voor
gelezen en een spontane hulde viel den penningmeester dan ook 
ten deel voor zijn nauwgezet beheer. De verkoopcommissaris gaf 
daarna zijn overz'cht van de boekjesrondzending. Daaruit werd 
vernomen ,dat in ons Ie jaar voor ca. ƒ600.— werd verkocht 
uit de boekjes; dit is 40 "/o der aangeboden zegels, wat een mooi 
resultaat mag heeten. (In het begin van ons vereenigingsjaar 
waren de rondzendmgen tevens nog schaars ook). Natuurlijk viel 
ook den heer Harms een applaus ten deel, wat begrijpelijk is, daar 
allen weten, welk een zware en tijdroovende taak daaraan ver
bonden is. De voorzitter bracht zijn dank aan de beeren bestuurs
leden voor hun ijver en toewijding om de vereeniging groot 
te maken. Ook den beeren Bianchi en Schootemeijer Sr. werd dank 
gebjacht voor de boekencontrole. 

Daarna hadden eenige problemen van huishoudelijken aard de 
aandacht. De voorzitter stelde voor om de provisie, welke de 
rondzendingen voor de vereeniging opbrengen^ te verhoogen en 
wel om deze van 5 op 10 "/o te brengen, daar de meeste vereeni-
gingen dezen toeslag op hun rondzendingen hebben en de kosten 
voor een goede administratie te hoog zijn tegenover de inkomsten 
van de rondzendingen. De heer Breebaart ging daar niet mede 
accoord, zoomin als nog enkele andere leden, die de voorgestelde 
5 Vo verhooging te veel en remmend noemden voor het inzenden 
van betere zegels. Er werd dan ook, nadat ieder zijn meening 
naar voren had gebracht, besloten de prijs der boekjes met 10 cent 
te verhoogen en de provisie dezelfde te laten, ingaande 2 Maart. 

Aan de orde kwam verder de benoeming van een commissaris
veilingmeester. De heer Donker Curtius werd als zoodanig ge

kozen, wat met een applausje samenging. Wij zijn dan ook van 
oordeel, dat hij met evenveel ambitie als zijn voorganger, de heer 
De Jong, zijn taak zal waarnemen, en dat het veel gebruikte 
gezegde van „klein maar dapper" hier op zijn plaats is. De voor
zitter heette hem dan ook welkom in het bestuur en het duurde 
niet lang, of de heer Donker Curtius toonde zijn kwaliteiten als 
veilingmeester, daar alle kavels, die ter veiling waren gebracht, 
gretig een kooper vonden. 

De bestuursleden, de beeren J. J. Quartel en G. Eerenberg, die 
reglementair zouden aftreden, werden bij acclamatie herbenoemd, 
hetgeen met applaus samenging. Daarna had de maandelijksche ver
loting plaats, waarna de voorzitter dankte en het officieele ge
deelte van den avond sloot, die wel een avond van applaudis-
sement was. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
67. Berry Brunt, Heerenstraat 17, Bussum. 
68. mej. Schermer, Brinklaan 108, Bussum. 
69. R. Gleistein, Hooftlaan 14, Bussum. 

Candidaat-leden. 
H. M. Brandt, Meentweg 3 c, Bussum. (Eigen aangifte). 

S.H.E.L.L, Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secr.: dr. ir. J. VAN DEN BERGE, Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Adresverandering. 
Het adres van den penningmeester, den heer "W. F. Heckhuyzen, 

is gewijzigd in F. C. Dondersstraat 26c, Bussum. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op Vrijdag 5 Mei 
1939, des avonds 8.15 uur, in de lunchroom van de B.P.M., 
Amsterdam. 

Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade, Post Treebeek. 

Verslag der vergadering van 25 Maart 1939 
in hotel „Claassen", Brunssum. 

Daar verscheidene leden verhinderd zijn, is de opkomst niet 
groot. De voorzitter opent de vergadering te ruim 8 uur. Notulen 
zonder wijziging goedgekeurd. De voorzitter stelt voor het can-
didaat-lid, den heer Wiermans te Ten Esschen, niet als lid aan 
te nemen, daar deze zijns inziens te ver van Brunssum-Hoensbroek 
verwijderd woont en daardoor diverse moeilijkheden, o. a. met 
rondzendingen, kunnen ontstaan. Alle leden gaan hiermede 
accoord. 

Eenige leden hebben de bekende kettingbrieven ontvangen. De 
voorzitter geeft hun den goeden raad ze in de prullenmand te 
deponeeren. Daar er verder niets te bespreken valt, ruilen de aan
wezigen hun doubletten van Duitschland. Er volgt dan de ge
bruikelijke verloting, waarna men nog eenigen tijd gezellig bij
een blijft. P. V. d. S. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Zaterdag 22 April 1939, in hotel „Juliana", 

Hoensbroek. 
Beurs op Zondag 23 April 1939, van 11-12.30 uur, in het R. K. 

Vereenigingsgebouw, Markt, Hoensbroek. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van de nieuwe catalogus 1939, 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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D6 Haagsche Postzegel Handel 
Noordeinde 196 — Den Haag Telefoon 113157. 

Heelt een enorme voorraa a. 

Verzamelingen en RestantVerzamelingen, 
kleine en grootere Rariteiten, alsmede 
Boekjes met per stuk geprijsde zegels. 

ZICHTZENDINGEN GEVRAAGD: 
Tweeletter, lang .kleinrondstempels, enz., ook 
op paren, strippen, blokken; zeldzaamste 
nummerstempels; zeer groote blokken, zegels 
op brief, afwijkingen, enz., enz. Alles uitslui

tend 5 cent 1872. 

W. VAN TRUIJEN, 
Kleverlaan 22, Haarlem. (105) 

■ IK RUIL ALLE 
EUROPAZEGELS 
(alleen de betere) 

OOK VOLGENS MANCOLIJST 
(Michel). 

IK HEB EEN MOOIE VOORRAAD 
FINSCHE ZEGELS. 
G. KAUKORANTA, 

Kotikatu 2, Turku (Finland). (88 

I 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
'rijzen TOT 60 en meer procent beneden SpeciaalCatalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

billijksce prijzen in gelijke verhouding, 
»teeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
( A a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentien* 
V. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

Volgende verzamelingen af te geven: 
Liechtens te in . Vele mooie zegels en series 

Yvert fr. 2970,— f 65,— 
Zwitser land . Vooral moderne series 

Yvert fr. + 1700,— f 35,— 
Oostenrijl(, moderne series en Creta 

Yvert fr. 4555,— f 80,— 
B o s n i ë met eenige series Zuid S l a v i ë 

Yvert fr. ± 1000,— f 20,— 

Eerste Leeuwarder Postzegelhandel, 
Eewal 48, Leeuwarden. 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europazegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentiën. 

A. BISKE, 
POSTBUS 2 8 9 , BRUSSEL. 

(Lid I.P.H.V. Berlijn, Brussel). 

KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS
SERIES. ' TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN 

3 ^ 3 E 

i 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
ROLTANDINGEN : 

Roltanding zonder watermerk, 18 waarden, per 
complete serie ƒ 15.— 

Roltatnding, 2-zijdig, met watermerk, 13 waar
den, per complete serie ƒ 3.— 

Roltanding, 4-zijdig, 24 waarden, per com
plete serie ƒ 6.50 

Roltanding, versterkte hoeken, 14 waarden, 
per complete serie ƒ 1.75 

Alle kinderzegels in roltanding, 31 waarden, 
8 complete series ƒ 7.80 

Alle kinderzegels 1923--38, 62 waaiden, 16 com
plete series ƒ 6 80 

Postbewijszegels, 7 w., complete serie ƒ 4 — 
ä3i^ De series kinderzegels, ook in roltanding, 
zijn elk afzonderlijk verkrijgbaar. 
Levsnng na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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



16 APRIL 1939 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XVI 

U. WILLIAME, Expert 
Telefoon 127627. 3 R U e ^ U i V i l C Ü , B r U S S e l . Postrek. 218424. 

26e Groote Publieke Veiling 
van 20 tot en met 36 iViei 1939. 

BOVENDIEN: 
Een prachtige gespecialiseerde verzame

ling van de Duitsche Koloniën, 
bevattende alle groote zeldzaam

heden , waarvan verscheidene op brief 
en het meerendeel op briefstukken, 
alsook zeer mooie „voorloopers". 

Tenslotte 
zeer interessante album bladen. 

De rijkelijk geïllustreerde catalogus 
wordt gratis en franco op aanvrage 

toegezonden. 

Op deze veiling komt een zeer bijzondere algemeene 
verzameling van 1 ^ millioen franc cata logus waarde , 
bevattende o.m. België, gespecialiseerd; prachtige oude 
zegels en vele series ongetande moderne zeldzaamheden; een 
prachtige collectie OudEuropa, bevattende de m e e s t e 
der groote zeldzaamheden; 

Engelsche Koloniën, zeer uitgebreid; 
Spaansche en Portugeesche Koloniën; 
Fransche Koloniën, met zeer interessante stukken; 
De onafhankelijke Overzeesche Staten, eveneens zeer 
interessant. 

^ 2 f f i ^ ^ ^ 

1/ 

■fl^t*. 

Ter perse: De Speciaal Catalogus „Will iame" van België en Belgische Congo. 

Vraag een exemplaar van ons Bulletin Philatelique van 15 April 1939, dat talrijke 
speciale interessante aanbiedingen bevat, vooral van NEDERLAND. (87) 
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EERSTE EN OUDSTE W I N K E L I 

Series 

Albums 

Pakketten 

Insteekboekjes 

Philatelistische 
benoodigdheden 

Gratis VéDé Nieuws 

Veilingen sedert 1892 

Aankoop verzamelingen 

Zeer oude tot de laatst 
verschenen nieuwe zegels 

Vraagt onze brochure met 
alle antwoorden op uw vragen 

Prijslijst Ned. en Kol. 1939 ( 2 5 c.) 

K W A L I T E I T - S E R V I C E 

De eerste winkel m 1886. 

J. L. van Dieten 
Postzeée lkanJe l N.V. 
4 4 - 4 5 Delftsckevaart Rotterdam - C. 
Telefoon 55259 Postrekeniné 17369 

De gevel smds 1938. 
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POSTZEGELVEILING 
2 4 — 2 6 April a.s. 

te Amsterdam in Hotel „Polen" 
waarin zeer belangrijk: 

OUD-EUROPA 
DUITSCHE KOLONIËN. 

Kijkdagen in Hotel „Polen" 22, 23 en 24 April. 
C A T A L O G U S verschijnt nog voor 
Paschen en wordt op aanvrage gratis 

toegezonden. 

Postzegelhandel Com. Haeck 
2e Const. Huygensstraat 65, - Amsterdam, W. 
Telefoon 84234 Postgiro 181158 

Inzendingen voor de volgende veiling 
zien wij gaarne tegemoet voor 1 Mei a.s. 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
17 EN 18 APRIL: 

De gespecialiseerde „Major Pusey" verzameling van 
Britsch-Indië, alsmede een algemeene collectie bevat
tende zeldzaamheden van Finland, Groot-Britannië, 
Duitsche Staten, Zwitserland, enz. enz. 

24 APRIL: 
De dertiende luchnpostveiling, omvattende een zeer 
mooie en complete postfrissche verzameling; twee ver
zamelingen van Zeppelin-vluchten, elk afzonderlijk 
aangeboden, enz. enz. 

1 E N 2 MEI: 
Postzegels der geheele wereld in groote verscheidenheid. 

S EN 9 MEI: 
Een verzameling van het Britsche Rijk, met Antigua, 
Bahamas, Bermuda, de Cayman-Eilanden en de Leeward-
Eilanden gespecialiseerd. 

15 EN 16 MEI, ter gelegenheid van de Internationale Post-
zegelbeurs te Londen: 

Een zeer belangrijke veiling van niet-Britsche zegels, 
zeldzaamheden van alle landen, voornamelijk Euro-
peesche zegels, waarbij de „Treacy "Woodward" ver
zamelingen van Korea en Formosa. 

22 EN 23 MEI: 
De „Colonel Wood" verzameling van Groot-Britannië 
met aanhoorigheden. 

HEEREN VERKOOPERS: 
DIF" De Juni-veilingen worden nu gereed gemaakt en 
eventueele inzenders gelieven ons onmiddellijk te schrijven. 

— Catalogus wordt op aanvrage gratis toegezonden. — 
Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

H . R . H A R i V l B R , 
De le idende postzegel-auctionaris van d e were ld . 

Telefoon Mayfair 02t8. Telegram-adres: Phistamsel-W.sdo, London. 

Froede Catalogi (1939] zoojuist vetscheneii. 
De „Froede-Catalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld- en Europa-uitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijsveranderingen. 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de Froede-Catalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop 
De volgende uitgaven zijn verschenen : 
G e h a e l t t W e r a l d ongeveer 1200 blad
zijden dik, met alphabet en levermg van lo suppl. 

f 2,75 en f 0 .20 porto. 
E u n o p a ongeveer joo bladzijden dik, meC 
levering van 10 suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u l t S C h l a n c l 128 bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f 0 ,03 porto. 
L u c h t p o s t IOC bladzijden dik, de eenlge 
regelmatig verschijnende catalogus in dit genre. 

f 0,60 en f 0,03 porto. 
^ HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen ïn iedere postzegel- of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i P O 2 2 4 5 5 3 , 

Amsterdam, Zuid. 
Telefoon 9 3 4 8 9 . 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening: Den Haag 211591. 

Van Seventer's Postzegelhandel 
Keizerstraat hoek Visschersdp, Rotterdam-C. 
Het beste adres voor aan- en verkoop. 
Levert volgens mancolijst. Alleen prima kwaliteit. 
V e r R o o p b a s l s : 

Europa 23^ ä 3 ct. per Yvert-franc 
Overzee 174 a lY^ ct. per Yvert franc 
Ned. en Kol. basis Handelaren-Cat. met 20 ä 25% korting 
Typen en tandingen met plm. 4 0 % korting. 

Verder alle philatelistische benoodigdheden. 

H A C A & H A R P E N A U 
P O S X Z E G E L H A N D E I v 

G e l e e n s t r a a t 4 4 - AJVISTERDAJVI - T e l e f o o n » 1 1 8 2 
NEDERLAND: Koningin hangend haar ƒ 2.50 ƒ 3.90 
IDEM: Kindserie 1931 roltanding -0.75 
IDEM: Postpakketverrekenzegels ll/22>^, 15/1734, p. paar -1.90 
NED.-INDIE: Luchtpost 4J4 en 7K gulden - 2.— 
BELGIË: T.b.c.-serie, nrs. 249-253, ongebruikt -0.45 
IDEM: Boudewijn, nr. 446, gebruikt -0.40 
PORTUGAL: Camoëns, nrs. 309-329, ongebruikt, 110 frs. -1.35 
IDEM: Roode Kruis, 11 series van 6 zegels, ongebruikt, cpl. -3.25 
TSJECHO-SLOWAKIJE: nrs. 306-307, per serie -0.06 
IDEM: nrs. 338-339, per serie -0.10 
IDEM: nrs. 340-342, per serie -0.12 

Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 
— Onze advertentie in het vorige Maandblad blijft geldig ! — 

Ü ^ Te koop gevraagd: ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 
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TE KOOP GEVRAAGD : 
Nederland: Jub. '23 2 c. 0,12 p. 100; 5 c. 0,70 p. 100; lyi c. 
0,20 p. 100; 10 c. 0,06 p. 100; Jub. '38 IK c. 0,30 p. 100; 5 c. 
0,15 p. 100; Xiy^ c. 0,03 p. St.; Jamboree I K c. 0,30 p. 100; 
6 c 0,15 p. 100; 12K c. 0,03 p. st.; W. de Zwijger I K c. 0,40 
p. 100; 5 c. 0,80 p. 100; 6 c. 0,35 p. 100; 12K c. 0,07; Luchtpost 
40 c. 0,10 p. St.; 75 c. 0,06 p. st.; 36 c. 0,02 p. st.; 7K g. 0,24 p. st.; 
70 c. Ned. 0,02 p. st.; Cura9ao-herd. '34 6 c. 0,30 p. 100; 12K c. 
0,07 p. St.; Driehoeken 6 c. 0,75 p. 100; 12K c. 0.07 p. st.; Vrede 
12K c. 0,50 p. 100; Crisis 1934 6 c. 0,08 p. st.; div. Kind en Zomer 
t.m. '35 1,75 p. 100; Strafport 0,40 p. 100 (voor de 10 en 25 c. 
0,20 p. 100). Ook partijen bundelgoed Ned. en buitenl., zelfs de 
goedk. soorten, alsmede kilo's v. Ned. Ik betaal de hoogste prijzen 
voor alle soorten cpl. weid. Ned. Ik lever alles van Duitschland 
goedkoopst, b.v. LZ 129 50 en 75 pf. p. 100 ƒ 3 . — ; Lufthansa 
ƒ1.25 p. 100; Breslau cpl. 4 w. ƒ 6 . — p. 100; enz. Voor interes
senten prijslijst op aanvraag. Nederland te koop 80 c. ƒ 9 . — p. 100; 
I K g. luchtpost ƒ2.50 p. 10; 4K g- idem ƒ1.25 p. stuk; enz. 

A. J. DE WIT, Koninginneweg 175, AMSTERDAM Z. 
S ^ " Steeds verzamelingen en partijen, betere series Europa en 
Overzee te koop gezocht. 

d h m^ 
| |PHILATELISTEN, 

Raadpleeg ons voor aankoop van 
Surin. en Curafaosche Postzegels. 

De kans is groot, dat door schaarschte, vele 
zegels in de volgende prijscouranten aan
merkelijk verhoogd worden, 

M. S. POLAK. 
KAREL D U JARDINSTRAAT 12, AMSTERDAM. 

■ V " Zaterdag en Joodsche feestdagen gesloten. 

nm 

SPECIALE AANBIEDING BETERE SERIES. , 
(Nummers Yvert; '■" ongebruikt, ° gebruikt). 

TALIE 124-27 "° cpl. ƒ0 .85 ; 192-95 ° cpl. ƒ0 .75 ; 419-28 ° cpl. 
1.15; vliegpost 52-55 * cpl. ƒ2 .15 ; 78-83 * ° cpl. ƒ3 .45 . 

PANJE 540-54 cnl. ƒ 1 . 7 5 ; vliegpost 96-110 öpl. ƒ2 .30 . 
ETLAND vliegpost 6-7 * cpl. ƒ1 .55 ; 8-9a cpl. ƒ0 .30 ; 10-12 
et. of onget. * ° cpl. ƒ2 .25 ; 13-15 get. of onget. ''° cpl. ƒ 2 . 5 5 ; 
6-20 "° cpl. ƒ2.80; 21-24 * ° cpl. ƒ2 .50 ; 30-32 "° cpl. ƒ2 .25 . 
JRIEKENLAND vliegpost 1-4 cpl. ƒ0 .40; 5-7 cpL ƒ1 .80 ; 8-13, 

waarden ƒ 0.85. 
iULGARIJE 264-68 cpl. ƒ1 .50 ; 290-94 cpl. ƒ0 .80; enz. enz. enz. 

Dit is slechts een greep uit mijn voorraad. Ontbreekt er nog 
en serie in Uw verzameling, vraagt eerst even prijs bij mij. ik 
;ver vrijwel alle Europa-series tegen de laagste prijzen. Levering 
ontant; porto tot ƒ 5 . — extr. 

VOORSTRAAT 53 — D O R D R E C H T 
GIRO 306603. !. Lam Jr. 

WIJ BIEDEN U DEZE M A A N D de volgende combinat ie aan, tegen zeer 
gereduceerde prijs: 20 M a l t a ; 50 U.S.A.; 50 Egyp te ; 150 Eng. Kol . ; 100 
R u s l a n d ; 25 Mexico; 200 Oos tenr i jk ; 25 Syrië; Serie van 24 gr. fo rmaat 
U.S.A. Gedenkzegels; 100 België en 100 gedenkzegels. D i t alles o n t v a n g t 
U tezamen voor slechts f 6 , 5 0 franco aangeteekend. Benevens als altijd 
een mooie premie cadeau. NOG EENIGE VOORDEEUGE AANBIEDINGEN: 
200 verschillende Nederland f 3,jo. Serie van jo verschillende Weid. Nederland 
f 2,—. roo Duitschland uitsluitend Gedenkzegels en W.hilfe f Ï , — . loo stuks 
75 Pfg L Z. 129 Yvert Frc 450,— f 1,75. 100 stuks 80 Pfg Hindb. (50 Waben 
50 Hkr.) f j , — . 50 Spanje uitgave Gen. Franco Mi. Mk 60 f 2,—. Boven f j , — 
franco. Na ontvangst giro 118330. Postzegeihandel „The Globe", Zoandam. 

IHlÄMSITißEli 
behoeft U postzegels niet. 

Prima zegels zijn te allen tijde internationaal 
te verhandelen! 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegeihandel N.Y. 

Weste Wagenstraat 34 — Rotterdam C. 
Telefoon 55344. 

Zendt ons Uw mancolijsten. 

= het adres voor 
BETERE kwaliteit tegen 
BILLIJKE prijzen te 
ROTTERDAM. 

Onze aanbieding van nieuwe uitgiften 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 DER HEIDE'S POSTZEGEIHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17 a. d. N. Kerk. 

Éiiillllllllmilllllllliiiilllllll Illllllliniilllllllllii illlllllliiiiiillllllllMiillllllllmilllllll IIIIIIIIMIIIIIIHII |||||||i,g 

1 Holland - Ned. Indië engros. 1 
j Heeft U hiervoor interesse ? ? ? s 
\ Vraagt dan eens om toezending van mijn p ' 
= regelmatig verschijnende speciale aanhiedingen. f 

g Deze aanbiedingen stellen zoowel H.H.. Handelaren, alsmede p 
= Verzamelaars, die ruilconnecties met het buitenland onderhouden, = 

= in staat om tal van zegels van Nederland en Ned. Indië p 
Ë tegen gelegenheidsprijzen te koopen. f̂  

1 J. L. 6 . VAN DUYN - POSTZEGEIHANDEL, | 
J Lid van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. ^ 
1 BERKELSCHELAAN 92b. (45) ROTTERDAM, f 

^<N|||||||INI||||||||llll|||{||||llll|||||{||lllllll||||{||IIMIIII|||||p|MMII||||||||llll|||||{||llll||{|||||MII|{|{^^^^ 
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PRUSVBRl^AOINO KA-BB ALrBUiViS. 
IDEAAL-UTTGAVEN : 

EUROPA No. 410, 1-deelig, 
in schroef band, ca. 750 bladen, van ƒ 16.— voor ƒ 12.50 

EUROPA No. 415, 2-deelig. 
in klemband, ca. 750 bladen, van ƒ 28.— voor ƒ 24.50 

BUITEN-EUROPA No. 411, 1-deelig, 
in schroef band, ca. 950 bladen, van ƒ 16.— voor ƒ 12.50 

BUITEN-EUROPA No. 416, 2-deelig, 
in klemband, ca. 950 bladen, van ƒ 29.50 voor ƒ 26.— 

COMPLETE UITGAVEN : 
EUROPA No. 1741, 3-deelig, 

in schroef band, van ƒ37.— voor ƒ30.— 
EUROPA-ALBUM No. 2741, 3-deelig, 

in klemband, van ƒ50.50 voor ƒ43.50 
BUITEN-EUROPA No. 2841, 6-deelig, 

in schroef band, van ƒ 27.— voor ƒ 24.— 
p ^ Verdere beschrijving dezer albums te vinden in de „Ka-Be" prospectus 1939. 

IMlSWïtGAVEN: 

STAAT AAN ÖESJPITS 
Overal verkrijgbaar. 

ALLE ANDERE PRIJZEN DER KA-BE ALBUMS EN ARTIKELEN ZIJN ONGEWIJZIGD. 

„KA-BE" Postzegelalbumfabriek Comm. Venn. 
( i o 6 ) 
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Gereserveerd voor 

CBBRSTE EN O U D S T E POSTZEGEI^JWAGAZIJIV VAN ROTTERDAM). 
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Serie 122. 1. Weiskirchen; 2. Rossleben; 3. Igls; 4 en 5. Godes-
berg; 6. Oberwiesental; 7. Bunzlau; 8 en 9. Schwetzingen. 

Serie 123. 1 en 2. Steyr; 3. Gallspalt; 4. Nonnenhorn; 5. Velden; 
6. Blaichach; 7. Neuburg; 8. Mariazeil; 9. Hochstätt. 

MADAGASKAR. 
Van meerdere Fransche kolonies worden nu de verschillende 

poststukken bekend, die door het voorlaatste posttarief noodzake
lijk waren geworden. Zeer waarschijnlijk zijn intusschen (dé laatste 
wijziging dateert reeds van 15 December) deze kaarten en enve
loppen weer uit koers genomen of overdrukt. Het zou ons niets 
verbazen, indien hierdoor een aantal kleinere of grootere rariteiten 
zijn ontstaan. 

Uit Madagaskar kwam een nieuwe enveloppe van 65 centimes 
lila en olijf, met als zegelbeeld de bekende voorstelling van de 
osseukar met zeboe. Het papier is wit, de binnenzijde is licht
blauw. (Het binnenlandsche tarief is inmiddels van 65 tot 90 cen
times verhoogd). 

PORTUGAL. 
De serie felicitatiekaarten van Portugal blijkt nog een voor

stelling rijker te zijn. Dit keer wordt ons „de verkondiging van 
de geboorte van Jesus aan de herders" gemeld. Wij zagen nog geen 
van deze kaarten, maar hierdoor is tevens een vraag beantwoord 
die wij bij een vroegere gelegenheid opwierpen, n.l. welke vlucht 
naar Egypte in Portugal herdacht zou kunnen worden ? Dit blijkt 
nu, zooals wij toen reeds vermoedden, de vlucht van Jozef en 
Maria te zijn. 

TUNIS. 
Met de bekende afbeelding van de postzegels als zegelbeeld ver

scheen hier nog een postblad van 65 centimes blauw op bruin
achtig karton. Daar inmiddels het tarief 90 centimes geworden is 
en de postzegels in Frankrijk reedjs een 90 centimes blauw 
voor dit doel bezitten, kunnen wij ook spoedig een postblad van 
90 centimes blauw in Tunis tegemoet zien. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 112 II. Deze machine werd m Januari voorzien van 
nieuwe datum- en waardestempels: Ah N T . 

Machine 125 II. Ook hierin werden de stempels vernieuwd: 
Ah N T . 

Machine 158 V. Geheel als type IV, echter met nieuwe, groote 
waardecijfers model C4, in gebruik sinds Maart 1939. 

Machine 160 XXII. Links van den datumsterapel werd in Maart 
een nieuw cliché opgenomen: een driehoek, waarop een schrijf
machine en den naam Olivetti (cliché 33). 

Machine 163 III. Werd voorzien van nieuwe waardecijfers, 
thans C3zxk. 

Machine 178 III. Ook deze machine kreeg in Maart grootere 
waardecijfers, C4xg. 

Machine 193 XXXVI. In deze machine werd links hetzelfde 
cliché geplaatst links van den datumstempel als boven vermeld 
bij 160 XXII. 

Machine 196 II. In Augustus 1938 werd het afdruknummer 
uit deze machine verwijderd. 

Machine 213 III. Werd eveneens voorzien van nieuwe waarde
cijfers, model C4xg. 

Machine 252 II. Het telnummer werd uit deze machine ver
wijderd. 

Machine 270 VIII. Sedert Februari stempelt links een nieuw 
cliché: Een gezond / idee: / Drinkt trouw / „C.P.". 

Machine 287 V. Als type IV, doch zonder reclame-cliché links 
(Maart 1939). 

Machine 305 III-IV. Reeds in Februari 1938 werd uit deze 
machine het telnummer verwijderd: C3Azxk; thans werd het 

opnieuw aangebracht en tevens de waardecijfers gewijzigd: C3xk. 
Macliine 320 VIII. Ook het reclamecliché Jozo (als bij type II) 

komt voor in combinatie met den datumstempel Hengelo (O.). 
Machine 326 XI. In Januari werd links een nieuw cliché op

genomen: BOOTREIS DALMATIE- / GRIEKENLAND / ZOMER 
1939. 

Machine 333 VI. Een nieuw cliché links vermeldt: I N D O T A 
(afb. hoofd) / H E T NIEUWSTE / PERMANENT-SYSTEEM. 

Machine 361 IV. Tusschen de stempels werd in October een 
nieuw cliché geplaatst: Ekco Radio / E N / Nijkerk's / QUIET 
MAY, links: Blaupunkt (als type II). 

Machine 414 VI. Het reclamecliché van type V werd wederom 
gewijzigd en vermeldt thans: 275.000 abonnés. 

Machine 437 VI. Links van den datumstempel werd een nieuw 
cliché opgenomen: STRIK- / T O U W / N.V. Lankhorst / Touw-
fabrieken / SNEEK / Opgericht 1803. (October 1938). 

Machine 463 II. Begin Januari stempelde deze machine reeds 
links: 60 / Jaar / Nouveautés / 1879 / 1939. 

Machine 510 III. De boekenweek gaf aanleiding tot een nieuw 
cliché links: Boekenweek / 1939 / 25 Febr. - 4 Maart. 

Machine 553 II. In het afzenderscliché werd in December het 
adres veranderd; thans v. Eeghenstraat 70. 

Machine 640 V. In Maart stempelde deze machine links: SUEZ / 
HOLLYWOOD'S / MACHTIGSTE / FILM. 

Machine 723 III. Links van den datumstempel werd opgenomen 
de ófbeelding van een soort driehoekige appelboom, waarboven 
in boogvorm: TWEESON'S FABRICS en eronder: ORANGE / 
BRAND. 

Machine 761 II. In Februari werd links een nieuw cliché af
gedrukt: Geen keuken / zonder het / GRONINGSCHE / KOOK
BOEK / Prijs / F 2,25 / in iedere boek- / handel verkrijgbaar. 

Machine 772 II. Stempelt ook zonder cliché links. 
Machine 786 II. Begin Januari werd links van den datum

stempel opgenomen de afbeelding van een vlag, waarin: 100 / 
JAAR / 1839 1939. 

Machine 793 III. Stempelt ook zonder reclame links. 
Machine 823 II. He t S.S. Nieuw-Amsterdam is vertrokken (als 

reclame uit deze machine) ! 
Machine 832 II. Het adres van het afzenderscliché werd ge

wijzigd in: Lijnbaansgracht (nummer onleesbaar). 
Machine 866. Model C3Axg, sedert November in gebruik bij de 

Bedrijfsvereeniging Noord-Nederland te Groningen. Tusschen de 
stempels een monogram: N N / N O O R D N E D E R L A N D . / 
ZIEKTEVERZEKERING. 

Machine 876 II. Het cliché van deze machine werd in een recht
hoek opgenomen. 

Machine 879. Model C3xg, sedert October in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels een vierkant schild, waarop: 
V & D / VROOM EN DREESMANN / AMSTERDAM. 

Machine 880. Model C3xg, sedert October in gebruik te Hen
gelo (O.), Tusschen de stempels een afbeelding van een kraan, 
waaronder: DIKKERS. 

Machine 881 I-II. Model C3xg, sinds November in gebruik te 
Oosthuizen. Tusschen de stempels: V A N AMMERS, bij type II 
bovendien links: KONINKLIJKE KAASHANDEL / KLAVER
BLAADJE / 50 / J A A R / KLAVERBLAD KAAS. 

Machine 882. Sinds November in gebruik te Rotterdam bij de 
New Fruit Warf. Wij zagen hiervan nog geen afdruk. 

Machine 887. Model C4xg, sinds November in gebruik te Bilt-
hoven bij de Kon. Fabriek „Inventum" N.V. Tusschen de stempels 
een kroon, waaronder: INVENTUM. 

Machine 888 I-II. Model C4xg, sinds November in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: NEDERLANDSCHE BANK / 
VOOR / ZUID-AFRIKA N.V. Bij type II links een kaart van 
Nederland en Zuid-Afrika, verbonden door een keten, waarin de 
firmanaam en hierboven: SCHAKEL / TUSSCHEN / NEDER
LAND / EN / ZUID-AFRIKA. 

Machine 889. Model C3Azxg, sinds November in gebruik te 
Tiel. Tusschen de stempels een dubbel ovaal waarin: T V V V 
BETUWS FRUIT en als omschrift: TIELSE VEILING / SEPTER. 

Machine 925. Model C3xg, sinds November in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels: VAN DER VLIET & DE JONGE 
/ IJZER / EN / STAAL. 
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Machine 930. Model C4xg, sinds November in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels: MAINTZ' / PRODUCTEN-
HANDEL, N.V. 

Hasler. 
Machine H 507 VIII. Tusschen de stempels de afbeelding van 

het gebouw, links een nieuw cliché: ESSO in ovaal. 
Machine H 554 II en H 566 VII. Links: Boekenweek / 1939 / 

25 Febr. / tot / 4 Maart. 
Machine H 555 II. Een nieuw cliché links vermeldt: IN DEN 

HAAG / ALLEEN SPUI / SPUISTRAAT EN / BOEKHORST-
STR., tusschen de stempels eveneens een nieuw cliché met firma
naam. 

Neopost. 
Machine N 250 XXII. Links werd het cliché van type I weer 

eens gebruikt, thans met de andere waardestempels. 
Machine N 268. In gebruik bij de N.V. Zaanlandsche van 1845 

te Zaandam. Tot dusver werd alleen een 5 c. afdruk bekend. 

CURACAO. 
Francotyp. 

Een nieuw frankeerstempelgebied ! Voor dit overzeesche gewest 
kreeg de N.V. Ruys' Handelsvereeniging eveneens vergunning van 
de posterijen om aldaar Francotyp-machines te verkoopen. De 
stempels hebben hetzelfde type als het nieuwste model van Neder
land (zie afbeelding). 

-510 37 i^i 

WILLEMSTAD 
BANKING p " 
SHIPPING I I 

AND & — 

COMMISSION 
I 

3189 [CURACAOJ 

1 

Als eerste machines kunnen gemeld worden: 
Machine 1. In gebruik bij de firma Eduard Henriquez te Wil

lemstad. 
Machine 2. In gebruik bij de N.V. Curafaosche Petroleum In

dustrie Maatschappij te Emmastad, welke machine zonder af
zenders- en reclamecliché's stempelt. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN DECEMBER 1938, JANUARI EN FEBRUARI 1939 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J- VAN HEERDT-KOLFF. 
Afkortingen der tijdschriften: 
AE.F.: Aero Field. 
A . P H : American Philatelist. 
C.C PH. : Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B,: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L . P H : London Philatelist. , 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: The Philatelie Journal of Great Britain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Pigeon Posts in Peace and War. AE.F. vol. 3, 1939, 30. 
The influence of Politics on Design as shown by Postage Stamps. 

S.C. vol. LI, 1939, 543, 573, 599. 
Antigua. 

Antigua: Stamps and Story. W.E.PH. vol. XXXIII, 1938, 16. 

België. 
L'Emission a effigie de 1865-66. PH.B. jrg. 18, 1938, 225, 286; 

jrg. 19, 1939, 19. = 
L'Emission du Ier Mai, 1905 (10 cts. carmin etc.). PH.B. jrg. 

18, 1938. 281; jrg. 19, 1939, 3. 
Brunswijk. 

The Postage Stamps of Brunswick. L.PH. vol. XLVII, 1938, 321. 
Djibouti. 

Stamps of the moment: Jibuti. S.C. vol. LI, 1939, 455. 
Egypte. 

The Egyptian Postal Concession seals. W.E.PH. vol. XXXIII , 
1939 (Febr.), 55. 

Engeland. 
Great Britain. III. The Victorian Surface printed issues. (Ver

volg). G.S.M. vol. XII, 1939, 72. 
Varieties of the G. B. Jubilee Issue (1935). G.S.M. vol. XII, 

1939, 90. 
Frankrijk. 

Notes sur les tête-bêche des emissions aux types Liberté, N a 
poleon, Napoléon lauré et Colonies-Aigle. E.T. jrg. 52, 1938, 
1325. 

Groenland. 
Greenland. PH.J.G.B. vol. XLIX, 1939, 7, 
Das neue Markenland Grönland. I.B.J. jrg. 65, 1938, 444, 

Italië. 
Der Fachismus im Spiegel der Marken Italiens. P. jrg. 45, 1938, 

241. 
Nederland. 

The Children's Stamps of Holland. S.C. vol. LI, 1938, 352. 
The long bar variety of the postage due stamps of Holland. 

G.S.M. vol. XII, 1939, 96. 
Ned.-West-Indië. 

Dutch West Indies. The K.L.M. in the Dutch West Indies. AE.F. 
vol. 2, 1938, 207, 239; vol. 3, 1939, 9. 

Oostenrijk. 
The first issue of Austria. W.E.PH. vol. XXXIH, 1939 (Jan.), 

36. 
Rhodesië. 

The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post
marks. L.PH. vol. XLVII, 1938, 324; vol. XLVIH, 1939, 8, 31. 

Saargebied. 
Etudes sur les Timbres-Poste de la Sarre (1920-1935). (Vervolg) 

E.T. jrg. 52, 1938, 1250. 
Spanje. 

La Guerre civile d'Espagne (1936-1938). E.T. jrg. 52, 1938, 1316; 
jrg. 53, 1939, 66. 

Tsjecho-Slowakije. 
Czecho-Slovakia. An Aero-Philatelic Survey. AE.F. vol. 2, 1938, 

217. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Die Luftpostmarken der Vereinigten Staaten von Amerika. 
P. jrg. 46, 1939, 3. 

Vervalschingen. 
Bosnie-Herzegowina, M., Senf, Y.-T. nr. 10-23. P. jrg. 46, 

1939, 4. 
Victoria. 

Early Victorian Stamps. White veil Feature of the Half-lengths, 
with special reference to the Two Pence Value. PH.J.G.B. vol 
X L V m , 1938, 218. 

Virginische Eilanden, 
The British Virgin Islands. G.S.M. vol. Xn, 1939, 86. 

Zwitserland. 
The Christmas Stamps of Switzerland. G.S.M. vol. XII, 1938, 43. 
Neue Wege zur Erforschung der Eidgenössischen Ausgaben 

1850 im Kreuzmuster. S.B.Z. jrg. 51, 1938, 381; jrg. 52, 1939, 
4, 33. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN 
BRAUNSCHWEIG NRS. 6 EN 6a 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 

DïB.'5?. 

ENKELE BIJZONDERHEDEN OVER HET EERSTE 
ZEGEL VAN SPANJE 

door L. VAN ESSEN. 
De verzamelaarswereld van tegenwoordig kan men in diverse 

groepen onderverdeelen; hier te lande komt wel in de allereerste 
plaats de groep, die speciaal Nederland en Koloniën bijeen tracht 
te garen, hetzij al dan niet gespecialiseerd, gebruikt of ongebruikt. 
Het is te begrijpen dat dit een groot aantal personen omvat, niet 
alleen hier te lande en in Ned.-Indië, maar ook in het buitenland. 
Vandaar ook dat in de verkoopafdeelingen van de verschillende 
vereenigingen de vraag daarnaar zeer groot is en er steeds gebrek 
blijft bestaan aan goede inzendingen. 

Daarnaast vindt men verzamelaars, die zich bepalen tot de 
zegels van Europa, hetzij van voor of na den oorlog. Weer 
anderen voelen zich aangetrokken tot de zegels van de Vereenigde 
Staten of de Engelsche Koloniën; men kan dit tot in het on
eindige, zou ik haast zeggen, uitbreiden. De verzamelaars in Enge
land kunnen in dit opzicht tot voorbeeld strekken. 

Is men zooals velen, waartoe ook ik behoor, eenigszins beperkt 
in zijn keuze, dan komt men er onwillekeurig toe, zich op het 
specialiseeren toe te leggen en vormt dit zeer dikwijls een bron 
van groote vreugde. Dit is dan ook de reden waarom ik er zoo 
angzamerhand toe gekomen ben, te trachten een kleine speciaal
collectie van het eerste zegel van Spanje aan te leggen, iets waar
van velen zullen denken dat het niet zoo moeilijk is, maar dringt 
men iets dieper in deze studie door, dan zal blijken dat het nog 
ang niet eenvoudig is. Het is zoo op het oog geen dure lief-
lebberij, want dit zegel staat bij Yvert genoteerd voor slechts 
iO francs, maar in werkelijkheid valt het niet mee; iets wat u 
^oo aanstonds zult bemerken. Er komen zelfs exemplaren voor, 
ivaarvoor men tientallen guldens moet neerleggen en die dan ook 
feelil onvindbaar zijn. 

Dit zelfde geldt b.v. ook voor de zegels van Napels, waarvan 
nij onlangs een exemplaar werd aangeboden van de waarde 2 grano 
de goedkoopste waarde dus), doch dat vanwege het zeldzame 
tempel niet minder dan 475 lire moest kosten. Iets dergelijks 
eldt nu ook voor het zegel van Spanje, waarbij afstempelingen 
roorkomen, die het 32-voudige van den catalogusprijs moeten 
pbrengen, doch daarover straks 

Watermerk: Posthoorn in vierkant, opening rechts (bij doorzicht). 
Druk: Boekdruk in zwart op gekleurd (groen) papier. 
Kenmerken: 
1. Randlijnen onregelmatig van dikte en niet altijd recht, b.v. 

bocht rechts boven en schuin toeloopend links beneden, enz. 
2. Witte rand. 
3. 5 strepen. 
4. Streepjes laten hier een langwerpigen driehoek vrij. 
5. 4 strepen. 
6. Rechterbeen van de W korter dan linkerbeen. 
7. 3 strepen. 
8. Middelste E balk bestaat uit een lange verticale lijn. 
9. Ovaal bestaat van X tot X uit een dubbele lijn, de rest is 

één dikke lijn. 
10. Voorhoeven van het paard van onderen open. 
U . Vijf steenen, waarvan 3 kleine en 2 groote (langwerpige). 
12. Poot gevormd als een menschelijke voet. 
13. Staart loopt uit in twee punten. 
14. Achtergrond van het ovaal bestaat uit 42 verticale lijnen, 

waarvan de eerste links het ovaal raakt evenals de 42e rechts. 
De 7e van links raakt de bek van het paard. 

15. 2 streepjes op de hals van het paard. 
16. 3 streepjes. 
17. 4 streepjes, waarvan een de letter G raakt. Het bovengedeelte 

van de G is verlengd, zoodat de letter gesloten is. Onder de 
punt achter de G een kleine horizontale streep. 

18. Letters in de bovenhand zijn grooter dan in de benedenband. 
19. Het kruis op de kroon raakt de buitenste lijn van het ovaal. 
20. Op de buik van het paard 7 streepjes. 
Voor afstempelingen, zie bij de nrs. 5 en 5a op blz. 61 van 
het Maandblad 1939. 

Om echter weer op mijn onderwerp neer te komen, deel ik u 
allereerst mede, dat dit zegel werd uitgegeven in het jaar 1850. 
Het vertoont de beeltenis van koningin Isabella, naar rechts ge
keerd, terwijl bij de overige zegels dezer uitgifte de beeltenis 
naar links gewend is. Het beeld is geplaatst in een langwerpig 
vierkant; boven de waarde 6 cuartos, links het woord Correos, 
rechts Franco en onder het jaartal, in de vier hoeken rozetten. 
De kleur is zwart in diverse nuances; het papier van zeer dun 
afwisselend tot cartonpapier. 

Zeer veel specialisten, niet alleen in Spanje maar ook in Frank
rijk, (vooral) België en Noord-Amerika, hebben zich op dit zegel 
toegelegd. Hetgeen ik nu verder ga mededeelen, heb ik (met toe
stemming van den uitgever) in hoofdzaak ontleend aan een maan-
delijksch bulletin van den postzegelhandelaar U. Williame te 
Brussel, aangevuld met bijzonderheden uit mijn eigen collectie 
en ervaring. , 

De zegels werden gedrukt in vellen van 255 stuks van een litho
grafischen steen (17 rijen van 15 zegels). De eenige waarde van 
deze uitgifte, die óók in vellen van 255 stuks werd uitgegeven, is 
de 12 cuartos, violetgrijs. Die van 5 reales zijn groot 180 stuks, 
die van 6 reales 150 stuks en ten slotte die van 10 reales weer 
180 stuks. 

Het eerste zegel werd uitgegeven in twee platen en om de ver
schillende typen te reconstrueeren, heeft men van plaat 1 noodig 
24 stuks en van plaat 2 40 stuks (8 X 5), een z.g. „report blok". 
Ik ben in het bezit gekomen van een dergelijk blok van deze 
laatste plaat en men kan daaruit zeer gemakkelijk de verschillende 
typen, of laat ik liever zeggen plaatnummers, onderscheiden; 
eenige studie is daarbij echter noodzakelijk. Het verschil in de 
typen van plaat 1 en 2 is, dat bij de laatste de letters T en O 
van Cuartos aan elkaar verbonden zijn, iets wat bij plaat 1 niet 
het geval is. Bij de reconstructie van een blok van plaat 1, waarin 
de verschillende plaatnummers vertegenwoordigd zijn, kan men dit 
in 23 van de 24 gevallen constateeren; bij plaat 2 in 39 van de 
40 nummers of zegels. 

De verschillende kenteekenen van elke groep zijn veelal zeer 
duidelijk te onderscheiden; slechts in enkele gevallen vereischt 
het een nauwkeurig onderzoek, maar steeds kan men de ver
schillende plaatfoutjes ontdekken. Al deze fouten zijn veroorzaakt 
door kleine onregelmatigheden in den lithografischen steen, 
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fouten dikwijls vluchtig geretoucheerd, en juist deze retouches 
zijn voor een speciaalverzamelaar van zeer groot belang. Enkele 
ervan wil ik u noemen. 

1. De groote retouche van plaat 2, zeer goed bekend bij de 
specialisten, is veroorzaakt door een diagonalen breuk van het 
cliché, voorkomende op het achttiende zegel, en bevindt zich 
rechts bovenaan. Het eerste cliché, zeer sterk gespleten, is toen 
geretoucheerd dwars over het zegel, terwijl bij het tweede de breuk 
zeer duidelijk te onderscheiden is. Deze variëteit is een van de 
zeldzaamste; er zijn maar enkele exemplaren van bekend. 

2. De ruimte tuschen den chignon van de koningin en de 
letters FRA van Franco is geheel geretoucheerd, maar op een zeer 
slordige manier. Ook van deze retouche bestaan maar enkele 
exemplaren; zij was tot ongeveer 15 jaar geleden niet bekend, 
u kunt dus begrijpen dat zij zeldzaam is. 

3. Een retouche tusschen de letters N en C van Franco, even
eens een der zeldzame. 

Verder nog zeer vele andere, waardoor bij opsomming teveel 
ruimte in beslag zou worden genomen. Er zijn er o. m. onder 
den hals van de koningin, een volledige b.v. aan de onderste lijn 
van den rechthoek onderaan links, en ten slotte een zeer op
merkelijke links onderaan in het middenvak bij de kin van de 
koningin, die doet denken aan het baardje van Uncle Sam. 
Behalve deze, welke wel de voornaamste zijn, is het aantal re
touches zeer groot, en, zooals gezegd, veroorzaakt door fouten 
in de plaat of door afslijtingen, waarvan sommige zeer slecht 
te vinden zijn, andere weer duidelijk, b.v. een afgeplat cijfer 6 
voor CUA van Cuartos nr. 6 van plaat 2, tamelijk zeldzaam; 
de letter F van Franco misvormd; een witte vlek in plaats van 
een roset rechts boven, zoodat het lijkt of men daar aan het 
radeeren is geweest en daardoor een dunne plek ontstaan is, iets 
wat in werkelijkheid niet het geval is; verder punten en vlekken 
in het middenvak, tussen de letters N en C van Franco; een 
letter O, die naar rechts overhelt (van het woord Franco); een 
zeer duidelijke beschadiging van de arabesken en de rosetten 
rechts; al deze gegevens zijn duidelijke kenmerken om het pka t -
nummer te onderscheiden, evenals dit het geval is bij de zegels 
van Sicilië, het vereischt een nauwkeurige studie. 

Thans wil ik overgaan tot de diverse afstempelingen, welke een 
belangrijke studie op zichzelf vormen. Dit is dan ook wel de 
aanleiding geweest voor de specialisten om dit zegel te verzamelen, 
want hierin bestaat zoo'n groote verscheidenheid, dat daarvoor 
wel een afzonderlijke studie noodig is, en de zeldzame worden, 
zooals ik reeds in het begin mededeelde, met tientallen guldens 
betaald en bij deze wordt geen rekening gehouden met de Yvert-
cataloguswaarde van fr. 30.—. 

Zooals bij zooveel oudere zegels, speelt natuurlijk een afstem
peling van den eersten dag van uitgifte wel een zeer voorname rol, 
en evenals bij de zegels van België, Frankrijk, Oud-Duitsche Staten, 
Engeland, Nederland en nog vele andere landen, zijn deze zeer 
gezocht en worden er hooge prijzen voor betaald. Hierbij noem 
ik in de eerste plaats het stempel „BILBAO 1 En. 1850" en 
„REINOSA 2 EN.", zeer zeldzaam; evenals de foutieve afstem
peling van VALLADOLID met den datum 25 Februari 1805 
in plaats van 1850. Vervolgens die met den letter A in diverse 
kleuren, rechtopstaande, dun, spichtig, mager, vooruitspringend, 
derhalve verscheidene vormen, verder nog met of zonder om
lijsting. Ik geef er hierbij enkele weer, zooals de A in rood stempel 
van Salamanca, in roodbruin van Galicia, in karmijn van Requena; 
de dikke A in cirkel van Sevilla, de groote dito van Aragon, 
de kleine van Lerma, de gebogen A van Vigo, die in zwart van 
Barcelona en de groote A van Avito, enz.; ze alle op te noemen 
wordt eentonig. Al deze stempels zijn min of meer zeldzaam. 

De gewone afstempeling is, wat ik zou noemen een spinneweb-
vernietiging, maar ook deze bestaat weer in kleuren. Zwart komt 
het meest voor, met de variaties blauw-, groen, bruinzwart. Verder 
rood, blauw, groen, grijsachtig; daarvan zijn de blauwe de zeld
zaamste. Voorts de vernietiging P.P., al dan niet omlijst, in rood 
en blauw. Datum-afstempeling komt veelal voor in rood; daar
naast de stempels met den letter O in verschillende afmetingen en 
dikten, gebruikt in de navolgende plaatsen: Alicante, Saragossa, 
Galizia, Zafra, Cacarès, enz., alweer in rood en blauw. Ook vindt 
men afstempeling in zwarte cijfers, b.v. 11 van Saragossa; in dikke 

punten in blauw, b.v. van Sevilla; een ruitstempel in zwart van 
Madrid; in gekruiste lijnen in zwart van Logrono; die met de 
namen der plaatsen al dan niet omrand, b.v. van Cacerès, Potez, 
Ontaneda, Galizia, Trugillo, Castilla lo Nueva en Merida Estra-
madura. Ten slotte als een der meest zeldzame in zwart of rood 
een laurierkrans met de letters C.A., afkorting van de woorden 
Correos Ambulante. Zeldzaam zijn nog die in blauw en zwart 
(deze wel in het bijzonder) met een molenrad, een stempel ge
bruikt in Santiago, en het stempel van het toemalige Koninklijke 
Huis te Madrid, dat bestaat uit de letter M waarboven de kroon 
van Spanje. Dit is, zooals te begrijpen, wel het meest zeldzame, 
en ik herhaal, dat men daarbij den catalogusprijs niet als maat
staf moet nemen, want dan komt men bedrogen uit; tien- tot 
twintigmaal dezen prijs kan men daarvoor wel neerleggen, voorop
gesteld dat men een dergelijk stuk bemachtigen kan, daar zulke 
bijzonderheden zich veelal in vaste handen bevinden waaruit ze 
moeilijk los te krijgen zijn. Voor het grootste deel bevinden deze 
zeldzaamheden zich in het buitenland; vooral België is daarvoor 
zeer bekend. 

Het is overigens geenszins mijn bedoeling geweest, u een uit
voerige uiteenzetting te geven over de bijzonderheden van dit 
zegel. Degenen, die zich daarvoor interesseeren, verwijs ik naar ' 
de groote studieboeken die zich in de bibliotheken bevinden en ' 
wellicht bij bekende firma's te koop zijn. Een en ander zou mij j 
te ver voeren en wordt wellicht eentonig; bovendien zou dit te 
veel plaatsruimte innemen. 

Het doel is alleen geweest, iets te schrijven over een dood
gewoon zegel, dikwijls verwaarloosd, en dat toch zijn bijzondere 
attracties heeft. Ik hoop dat het lezen van dit artikel u evenveel 
genot zal verschaffen als mij, die het geschreven heeft, en voor 
wien het een genoegen is geweest het te schrijven en die nog 
dagelijksch geniet, als hij een bijzonderheid weet te ontdekken. 

UITSLAG ZEVEN EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
(Zie blz. 192 van het October-nummer 1938). 

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Eén hiervan is: 
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v: violet, gr: groen, o: oranje, bl: blauw, g: geel, r: rood. 

Ingekomen zijn 86 oplossingen. Door het lot werden als prijs
winnaars aangewezen: 

J. E. J. van Arcken, Nijmegen. 
B. H. Baank, Arnhem. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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As. Bernhard, Amsterdam C. 
C. M. van Broekhuizen, Den Haag. 
L. J. van der Feyst, Gorinchem. 
W. H. Guliger, Den Haag. 
W. Melis, Wassenaar. 
I. Midavaine, Slootdorp. 
Mevr. I. Nering Bögel, Wassenaar. 
L. Tjaden, Den Haag. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

A C H T EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt aan welke zegels de sterren van het sterren

beeld „de Groote Beer", de sterrenhoop, de komeet, de wolken 
en „de Kleine Beer" ontleend zijn. 
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Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
Oplossingen vóór 15 November 1939 in te zenden aan dr. P. H . 

van Gittert, Mengelbergiaan 71, Utrecht. Op de adreszijde te 
vermelden: „28e Prijsvraag". 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

Postzegelhandel Gorn. Haeck 2e Gonst. Huygensstraat 65, Am
sterdam W. Veilmg 24-26 April 1939 in hotel „Polen", Amsterdam. 

J. L. van Dieten, Delftschevaart 44-45, Rotterdam. 283e Veiling, 
lalf Mei 1939. t 

Albert H . Harris, 112 Strand, Londen W.G. 2. Veiling 15, 
16 en 17 Mei 1939. 

U. Williame, Rue du Midi 5, Brussel. 26e Groote publieke veiling 
ran 20 t.m. 26 Mei 1939. 

J. K. Rietdijk, Lange Poten 15a, Den Haag. 147e Veiling, 30 Mei 
;.m. 2 Juni 1939. 

TENTOONSTELLING MUSEUM BOYMANS. 

Het Nederlandsche Postmuseum doet ons een circulaire toe
komen betreffende een tentoonstelling, die van 10 Maart tot 
10 April gehouden wordt in het Prentenkabinet van het Museum 
Boymans te Rotterdam. Deze circulaire vermeldt: 

„Het verheugt ons een aantal stukken uit onze postwaarden-
verzameling te kunnen tentoonstellen in het Prentenkabinet van 
het Museum Boymans. 

Door de ruimte en de practische inrichting van dit fraaie 
museumgebouw was het mogelijk véél te geven en tal van bladen 
te toonen, die doorgaans in portefeuille worden gehouden. De wel
willende medewerking van het Staatsbedrijf der P.T.T. maakte het 
mogelijk, ook voorbeelden te laten zien uit den allerlaatsten tijd, 
zoodat men de jongste ontwikkeling die het postzegelontwerpen 
doormaakt, zal kunnen bestudeeren. 

Wij meenen dat Boymans door de groepeering van dit materiaal 
iets nieuws brengt, óók aan hen, die met deze materie al eenigs-
zins vertrouwd zijn: hierop bouwen wij de verwachting, dat de 
opening dezer tentoonstelling de besturen der algemeene en plaatse
lijke philatelistenvereenigingen en tal van kunstliefhebbers zal 
vereenigen." 

Wij hopen in het Mei-nummer op deze belangrijke tentoon
stelling terug te komen. Z. 

ANTWERPEN. 
Begin Mei zal te Antwerpen de eerste tentoonstelling in Europa 

gehouden worden van postzegels met voorafstempeling. De op
brengst van deze tentoonstelling, die gehouden wordt met de steun 
van den Koninklijken Belgischen Bond, komt ten bate van de 
noodlijdende Antwerpsche kunstenaars. De tentoonstelling zal ge
houden worden in de tentoonstellingszalen van de F.A.K. (Fede
ratie van Antwerpsche Kunstenaars), gelegen in de Lange Nieuw
straat 3 te Antwerpen, en wel in de oude en schilderachtige 
St. Nicolaas-kapel. 

THE STAMP GENTENARY EXHIBITION. 

Wij ontvingen de eerste brochure betreffende de internationale 
tentoonstelling, die gehouden zal worden naar aanleding van de 
100-jarige herdenking van de uitgifte van het eerste Engelsche 
postzegel, de zwarte 1 p. Deze tentoonstelling, die staat onder de 
auspiciën van de Royal Philatelie Society, zal van 6-11 Mei 1940 
te Londen worden gehouden. De tentoonstelling heeft de naam 
van „The stamp centenary exhibition". 

THE BRITISH PHILATELIST. 

Wij ontvingen ter recensie de 31e jaargang van „The British 
Philatelist", uitgegeven door Ghas. Nissen & Co. Ltd., 6 Blooms-
bury Street, London W.G. 1. Geredigeerd door den bekenden 
Fred. J. Melville kan het niet anders dan dat hetgeen dit tijd
schrift biedt op een hoog plan staat. Het bevat uitsluitend studies 
op het gebied der Engelsche zegels (ook op die der verschillende 
colleges, o. a. Keble en Hertford), zoodat ik speciaal-verzamelaars 
van Engeland kan aanraden eens inzage van dit tijdschrift te 
nemen. W. G. Z. 

ZICHTZENDINGEN. 

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

J . K. RIETDIJK. — 
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WEDEROM EEN ONDERSCHEIDING. 
Naar wij vernemen is mr. J. H . van Peursem onlangs benoemd 

tot correspondeerend lid van de Academie van Wetenschappen 
van Venezuela, op voorstel van den minister van onderwijs van 
genoemde republiek. In de motiveering werden de talrijke boeken 
en tijdschriftartikelen genoemd, welke mr. Van Peursem heeft 
gepubliceerd in verschillende talen over het leven van den grooten 
staatsman Simon Bolivar. (Een tweetal brochures is verschenen 
met de illustraties van de honderden postzegels, welke betrekking 
hebben op het leven van Bolivar en zijn tijdgenooten). 

DE 7 PENCE GRIJS VAN GROOT-BRITANNIE 
GEEN OVERLIJDINGS-ZEGEL. 

Van dit zegel, Yvert nr. 123, dat op 4 Mei 1910 verscheen, 
wordt gezegd dat het werd uitgegeven ter gelegenheid van het 
overlijden van koning Edward VII. Volgens het Philatelic Magazine 
is dit niet juist, want de koning overleed op 5 Mei 1910, zoodat 
de uitgifte in geen verband staat tot genoemde gebeurtenis. 

HET VERDWENEN MAURITIUS-PAARTJE. 
Een niet-alledaagsch proces heeft zich kortgeleden voorgedaan, 

waarbij de kadi het niet al te moeilijk had. 
Een Belgisch „verzamelaar" zond aan een bekenden Londenschen 

handelaar een aangeteekenden brief met, volgens zijn zeggen, een 
paartje van Mauritius der uitgifte 1848. De brief kwam on
beschadigd aan, maar de zegels ontbraken. De afzender eischte 
een schadevergoeding van de Londensche firma ten bedrage van 
1400 pond sterling. 

De Londensche handelaar was ook geen kind en vorderde bewijs
voering op welke wijze de afzender in het bezit was gekomen 
van dit zeldzame tweetal, waarvan slechts één exemplaar bekend is 
en dat zich in de verzameling van den koning van Engeland 
bevindt. 

Eerlijk gezegd, een gemeene vraag, die men eigenlijk niet stellen 
mag, want op zoo'n manier wordt het „zaken doen" een 
onmogelijkheid. 

OP DEN VERKEERDEN WEG. 
De postzegelclub in Costa Rica heeft zich klaarblijkelijk bij

zonder geweerd om den verkoop van de zegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van de nationale tentoonstelling in 1937, te bevorderen. 
Als belooning, alsmede als vergoeding voor de gemaakte kosten, 
zijn aan deze club krachtens besluit van den president der republiek 
voorraden dezer zegels verstrekt tot een nominale waarde van 
10.000 colon. 

Op deze wijze wordt het toch wel heel moeilijk om de uit
gifte van onnoodige zegels te beperken of tegen te gaan. 

KNOBBELS EN HOBBIES. 
Naar aanleiding van het stuk betreffende knobbels en hobbies, 

voorkomende in De Telegraaf van Zondag 12 Maart, verzoekt de 
heer N . A. Zilver ons om enkele zinsneden, die in dat artikel 
voorkomen, nader toe te lichten, zulks in verband met de moge
lijkheid, dat er opmerkingen over gemaakt zouden worden. 

De heer Zilver schrijft dan: 
1. Er staat o. a. dat ik „jarenlang" lid ben van „De Philatelist" 

te Amsterdam. Dit is niet juist. Ik was jarenlang lid van een 
andere Amsterdamsche vereeniging. 

2. Er staat dat ik met postzegels verzamelen ben opgehouden. 
Dit is niet juist: wel beperk ik dit tot datgene wat ik noodig heb 
bij de maximum kaarten en bij de diverse historische beschrijvingen. 

3. Er staat: „deze p h i l a t e l i e sterft haar eigen dood". Ook 
dit is een abuis, want: De philatelie kan nooit sterven, immers 
daarvoor is zij te mooi, te interessant, te leerzaam en dus nuttig 
en iets wat nuttig is gaat nooit verloren ! Bedoeld was dsn ook: 

„deze z i e k t e sterft op den duur haar eigen dood" en daar
mede weer was bedoeld: de tegenwoordige „koop"-ziekte, die 
sommige zoogenaamde verzamelaars en zelfs vooraanstaande veer-
zaraelaars te pakken heeft. 

DAG VAN DEN POSTZEGEL IN FRANKRIJK. 
In Frankrijk werd op 5 Maart j.1. de dag 

van den postzegel gevierd. Zeer vele pro-
pagandatentoonstellingen werden gehouden, 
terwijl meerdere vereenigingen een bijzon
dere bijeenkomst hadden georganiseerd, 
waarop plaatselijke autoriteiten evenals de 
pers aanwezig waren. 

De P.T.T. had voor dezen dag een bijzon
dere afstempeling toegestaan, welke in 45 

steden werd gebruikt. Alle steden hebben 
hetzelfde type afstempeling, alleen verschillend wat betreft den 
naam der stad. Het stempel werd gebruikt te Angouleme, Auxerre, 
Beaune, Bethune, Cambrai, Cannes, Carmaux, Castres, Chalons sur 
Marne, Chatellerault, Chaumont, Clermond FD, Corbeil, Dieppe, 
Le Havre, Lens, Lille, Lyon, Mamers, Marseille, Meaux, Metz, 
Montbeliard, Montpellier, Moulins, Mulhouse, Nice, Niort , Pans, 
Poitiers, Pontarlier, Reims, Rennes, Les Riceys, Rombas, Rouen, 
Saintes, Saint Etienne, Strasbourg, Thionville, Toulouse, Troyes, 
Valence, Voiron, Bone (Algiers). 

Zeer belangrijke 
VEILING No. 283 
HALF MEI A.S. 

ÄS .V* 

^ J . L VAN DIETEN 
> V 4445 Delftschevaart. 

ROTTERDAM. 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOL. 1939 
verschenen. Prils 25 cent. 
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S P E : C I A L E ; A A N B I E D I N G 

Toorop f 12,— 
Kind 1924 f 2,75 
dito, ongebr f 2,90 
Kind 1925 f 2,so 
dito, ongebr f 2,75 
Kmd 1926 f 4 50 
dito, ongebr. f 5,— 
Roode Kruis f 8,50 
Kmd 1927 f 2,40 
dito, ongebr f 4,10 
Olympiade f 13 yo 
Kind 1928 f 2,75 
H o n g a r i | e 

3 X Rakoczy cpl 
3 X Pazmany cpl 
3 X Buda cpl 

10 X 3 w Stephan 
E n g K r o n i n g 
South Rhodesia 
New Foundland 
South Africa prn 
S W Africa prn 
Papua 
Niue 
New Sealand 
Bi 

dito, ongebr f 
Kind 1929 f 
dito, ongebr f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goudsche gl f 

N G D B R L A N D . 
Prijzen per 10. 

A N W 
Kind 1931 

f, 1932 
Zeeman 
Kmd 1933 
Kmd 1934 

f 1,80 
f 1,80 
f 1,65 
f o 10 

per serie 
f 1,50 
f 3.^5 
f I.4Ï 
f 1,95 
f 0,30 
f 0,27 
f 0,27 

4,50 
2»7S 
4,50 
^,8o 
31^0 
6,50 
8,50 
7.ÏO 
5,ïO 

4.7S 
3 80 
4>— 

Zomer 193J 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Kmd 1936 
Zomer 1937 
Kind 1937 
dito, ongebr 
Zomer 1938 
Kmd 1938 
Luchtp 40,7J cf 
i i ^ G luchtp f 

2,75 
2,— 
2,— 
1,80 
1,80 
1,70 
4.25 
1,60 
1,60 
2,JO 
2,50 

algie 

3 X 1 
Astrid rouw 
Idem cpl 

f Ï.JO 
f 2,: 

10 X 5 w Astrid m Boud f i . j o 

Crisis f 
10 X 7 w Stephan f 0,40 
3 X 14 w Stephan cpl f i ,2 j 

10 X 4 w Debreczen f 0,60 
3 X 6 w Debreczen cpl f 0,90 

10 X 2 w av 3j/6 f 0,24 
New Guinea f 0,80 
Nauru f o J5 
Marocco f 0,10 
Cooks Islands f 0,27 
Canada f o 10 
Complete sene f 10,50 
Colonies compleet (135) f 9,— 

10 X 3 w Koekelberg f o,6j 
2 X 7 w Idem cpl f 2,50 

10 X 2 w Isaye f 1,75 
2 X 4 w Idem cpl f 1,60 

10 X 3 w Luik f 0,55 
3 X 20 w Spoor Jubileum f 1,35 
2 X 23 w Idem t/m jo fr f 2 20 
10 X 3 w Idem 171/2, 4 f 0,30 

ï X 3 w Idem 202 4 f ï , 2 j 

7S centimes Rozier f 0,3 j 
francs Moulm Daudet f o 08 

3 X 8 w Idem cpl f i 80 
10 X 5 w Boudewijn f i , j o 
3 X 8 w. Idem cpl f 1,95 

10 X 5 w Charlotte f 1,35 
3 X 8 w Idem cpl t 1,9 j 
3 X 5 w Leop/vhegt f i 80 

Frankrijk 
55 centimes Lafontaine f 0,25 
2,15 Mineurs f 0,27 
5S „ Gambetta f 0,30 
90 , Iseran f o 06 
90 ,, Descartes stel f 0,55 
30 Spoorwegen f 0,35 
30 , Mermoz f 0,35 
3 francs „ f o 60 
2 , Are d Orange f 0,20 
7 j centimes Corneille f 0,35 
40 „ Jaures f o 20 
40 „ Marseillaise f o 30 
20 , Rouget de l'I f 0,35 

IQO/O korting op aanbiedingen per 10, mits per 100 besteld 
IQO/O korting op aanb per 3, mits per i c besteld (behalve compleet 
weid België) 
Vooruitbetaling op giro 86326 s.v p. Porto extra. 

X E : K O O P G B V R A A O D : 
Neder land . Olympiade f 1 1 5 , R Kruis f 0,70, A N W f 0,70, 
Goudsche Glazen f o 52, Zeeman f 0,40 Kind 1924, 1928, 1929 f 0,22, 
1927 f0,19, '^6 f0,36, '30 f0,29,'31 f 0,60,'32 f o 4S, Toorop f 0,95, 
7I 9 g luchtp f 0,24 Niet genoemde soorten s v p eerst aanbieden 
Curapao* 300 ) herd f 17,—, Jub'23 f 19,— S u r i n a m e : DO X 
cmpl f 13,50 Jub '23 f 19,— 
Steeds interesse voor betere zegels of losse waarden van Neder

land, Europa, U S A Canada, etc 
H . D R E Y F U S S , 

Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

7J centimes Ampere 
7J „ Callot t o 20 
65 „ Delessert f 0,22 
3,50 francs St Trophime f 0,50 
75 centimes Cartier f 0,16 
1,25 franc V Hugo I f 0,16 
1,25 franc , II f 0,30 
3 francs Avignon f o 30 
5 francs Carcassone f o 50 
Gebr toeslagzegels — zoover voor
radig — tegen kostprijs 

Winternilie-Autoaussteliun^ 
und alle anderen deutschen und sonstigen Neuheiten 
sollten Sie nicht gleich kaufen, sondern versuchen, 
diese durch Tausch zu erhalten. Zumal, wenn der 
Tausch ganz bargeldlos vonstatten geht. Verschaffen 
Sie sich die kostenlose Information durch einen Pro
spekt, schreiben Sie nach Berlin N W 7, Fach N62, 
an den Internationalen Briefmarken Tauschdienst 

EQUATOR. 

BIJZONDERE AANBIEDING : 
O = ongebruikt, G = gebruikt 

Bosnië O, Yv nr 61-63, fr 164- ƒ 3 75 
Bulgarije G, Yv nr 26, fr 250 — - 5 — 
Idem G, Yv nr. 108, fr 100 — - 1.7.. 
Idem G, Yv nr 69-71, fr 75 — - 1 6 0 
Greta G, Yv. ni 8, fr 150.— - 3 50 
Idem G, Yv nr 9, fr 250 — - 5 75 
Idem G, Yv nr 13, fr 50 — - 1 15 
Idem G, Yv. nr 14, fr 60 — - 1 35 
Idem O, Yv. nr 29, fr 45.— - 1.05 
Idem O, Yv nr 30, fr 125 — - 3 — 
Idem O, Yv nr 31, fr 250— - 5 50 
Idem O, Yv nr 32, fr 225.— - 5 25 
Idem O, Yv. nr 48, fr 75.— - 1 75 
Finland O, Yv nr 120-21 en 133, fr 185 - 3 75 
Fiume O, Yv nr 141, fr 135— - 2 75 
Idem O, Yv. nr 156 en 158, fr 195— - 3 — 
Griekenland O, Yv. nr 141-45, fr 237.50 - 4 75 
Idem (Lemnos) Yv nr 20, 34, 35, fr 350 - 3 50 

. _ - - 1 40 
- 2 20 
-2.25 
- 6 95 
- 9 . — 
- 1 85 
- 5 — 
- 1 85 

4 75 
2 60 
1 20 

- 1 75 
- 1 10 
- 3 95 
- 1 85 
- 4 25 
- 3 ~ 
-6.75 
-1.40 
- 0 90 
- 4 75 
- 5 25 
- 3 50 
-2.50 

170 
-1.70 
- 3 50 

Hannover G, Yv nr 11, fr 80 
Italië O, Yv nr 83-86, fr 100 — 
Idem O, Yv. nr 152-155, fr 107.50 
Luxemburg G, Yv nr 14, fr 475 — 
Idem (Officiel) G, Yv nr 9, fr 550 — 
Letland luchtp O, Y nr 30-32, fr 90.— 
Memel luchtp O, Yv. nr 1, fr 225 — 
Nooiwegen G, Yv m 2, fr 100 — 
Idem (zw gest) G, Yv. nr 7, fr 400 — 
Roemenie G, Yv nr 145 en 150, fr 115 
Rusland G, Yv. nr 264-265, fr 52 50 
Idem G, Yv. nr 55 58, fr 80 — 
Saargebied O, Yv nr. 49, fr 45 — 
San Marino O, Yv nr 9, fr 200 — 
Idem O, Yv nr 37, fr. 90 — 
Servië veldp G, Y v ' nr. 1 21, fr 182 50 
Spanje G, Yv. nr 20, fr 200 — 
Idem G, Yv nr 230 en 233, fr 425 — 
Tsj Slowakije O, Yv nr 108, fr 60 — 
Idem O, Yv nr 182-184, fr 34 — 
Idem G, Yv nr. 188-191 fr. 177 50 
Idem O, Yv nr 254-265^ fr 200 50 
Idem O, Yv nr 267 273, fr 130 — 
Idem luchtp O, Yv nr 10-17, fr 91 .— 
Zweden G, Yv nr 25, fr 75 — 
Zwitserland G, Yv nr 15, fr 100 — 
Idem O, Yv nr. 245, nom. ƒ 4 50 
Idem, coli Soc d Nations, 37 vrsch., 

prachtex G, fr 459 — 
Ital Ko l , Outre Juba, geh cpl ong 

Yv 1-41, expr 1-2, porto 1-10, 
fr 242 — 

Idem Tripolis O, Yv nr 5-10, 43-46, 
60-63, fr 117 — 

Sahara Espagnol G, Yv nr 36-45, fr. 
60.50 

Oostr Levant, 10 versch, fr 341 50 
Duitsche Levant O, Yv nr 52-56 cp l , 

fr 267 50 
Duitsche Kol. Kamerun O, Yv 17-18, 

fr 150.— 
Idem S W Afrika O, Yv nr 34, fr 175 - 3 35 
Idem Karolinen O, Yv nr 16-18 en 

23, fr 280 — - 5 50 
Zegels, alle prima kwaliteit, kunnen tegen 
porto-vergoeding op zicht gezonden worden 
^fF" A contant goede verzamelingen te koop 
gevraagd. — Ik kom desgewenscht bij U aan. 

W . M.. F. S I J T H B R L , A N D 
POSTZEGELHANDEL 

ALBR THAERLAAN 49 
U T R E C H T 

H E T ADRES 
VOOR BILLIJKE ZICHTZENDINGEN. 

10 50 

-4 — 

-2 — 

-1.10 
- 5 — 

- 5 — 

•2.90 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

T e k o o p a a n g e b o d e n : 
Toeslagzegels van Oostenrijk 19141937 on
gebruikt. 2ï complete series, waaronder Wel
dadigheid, Rotary, F.I.S. (2 uitgaven), Wipa 
(blok en enkel), Winterhilfe. Waarde Yvert 
frs. I0.2J0,— Brieven onder nr 100 aan de 
administratie van dit blad. 

Te koop of te ruil aangeboden: 
Versterkte hoeken 1/2, 1I/9, 2, i^f.,, 3» 4> ^) to> 

20, 21, 30 en 50 et per stel f i ,—. 
Zomerzegels 1938 f 1,40 per 10 series. 
Kind iTiet fluit 3 et. per 100 f 1,90; 

series f 1,35 per 10. 
Te koop of te ruil gevraogd: 

Kind met fluit 1V2 et p . 100 en 4 et p. 100 
Lachend kinderkopje 1I/2 et p . 100; 4 et p. 100 

J. A. Hoekendijk Jr., Complaon U, 
Heemstede. Giro 223098. (94) 

Te koop gevraagd: 
onuitgezoehte kilo's van Nederland en Indië, 
alsmede engrospartijen Nederland en Kol. 

Brieven uitsluitend met prijs. 
Te koop aangeboden: 

Rembrandt per serie f 0,40 
Zeelieden per serie f 0,50 
Vreemdelingenserie f 0,90 
Goudsche Glazen f 0,65 
Olympiade f 1)5° 
Zomer 193J38, 4 series f 0,90 
Weid. 'ly-ii-'i^ 3 series f 0,80 
Weldadigheid 1930 f 0,40 

1931 f o,7S 
1932 f 0,50 
1933 f 0*40 

n 1934 f °,40 
Roltanding V2  60 et vierzijdig 
z o n d e n 2V2 et rood 23 w. f 3,— 
12I/2 et vierzijdig (rood) f 1,60 
tweezijdig 2  40 et compleet 

f 2,2 S 
Roltanding weid. 1926 f i ,— 

„ „ 1927 f 0,40 
1929 f o,3S 

, „ 1931 f 0,90 
» u 1932 f 0,60 

« 1933 f o.ïo 
Nat . Luchtv.fonds per 10 f i»so 
Crisis compleet z w . f 0,20 
3 et Kind 1938 per 100 f 1,50 
j et „ per 100 f 2,50 
6ctZomer*37 p.iooVond. f 1,40 

GIRO 402IS P O R T O EXTRA. 

JOHN GOEDE, (̂ °'> 
B r e d e r o d e s t r . 4 6 , A m s t e r d a m , W . 
P.S. Zichrzcndingen aan vereen, en clubs. 

Verzamelaars op Bdrekaiba 
worden verzocht hun namen in te 
zenden om gezamenUjk bladen te 
bestellen. F. J. Harterink, Harlin
gerstraatweg 2b, Leeuwarden. 
E u r o p a S c h a u b e k - a l b . g e v r a a g d 

nr. 41/43 n, 542A of 42/42A, zonder 
banden. Eventueel alleen de bladen 
vanaf 1929. — H. van der Vlist, 
Apothekersdijk 11, Leiden. (000) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

Wie zoekt er Plaatnummers 
der koerseerende uitgifte Nederland 
1924'34. De 1 tot 4 et in blokjes met 
velrand, letters A tot F met ver

schillende etsingteekens, de 5 tot 60 
et in paartje met cijfers 1 tot 156. 
Ook eenige roltandingen. Collectie 
bevat zeldzame nummers. Per stuk 
of als geheel in 2 keurige kleine 
klembanden af te geven tegen bil

lijken prijs. Brieven met duidelijk 
omschreven wenschen en referentiën 
onder letter M. J. M. F. aan de adm. 
v.d. blad Wilhelminapark 128, Breda 

N e w - F o u n d l a n d V l i e g p o s t 
Aangeboden: no . 2, postfrisch blok van vier, 

waarin no. 2a (zonder komma) 
Pr i j s f 5 . , — 

Ir. A. G. FERF, Prinses Mariestraat 7b, 
Den Haag. ( l o i ) 

Ruilclub „Holland" 
Van P e l t l a a n 1 0 9 , N i j m e g e n . 

zoekt leden voor ruil. Basis Michel 
en Yvert. Vraagt inlichtingen. Post
zegel voor antwoord bijsluiten. (99) 
T e koop gevraagd l o of 20 ex. van ieder 
ONgebruikt : Jubileum 1913 10 cent t /m de 
10 gulden en de 10 gulden 1923, Idem 1923 
2I/2 gulden en de 5 gulden. Compleet Olym
piade 1928, Salve Hospes 1932, Kind 1933 
en 1934 ^ contant. Alleruiterste prijs aan: 
J. M, Haasbeek Raadhuisstr. 249, Alphen a Rijn 

T e k o o p g e v P c i a g d : 

Ned. en Kol. Engros 
Series, betere zegels, bundelwaar, kilo's. 
Om U te overtuigen, dat ik de beste prijzen 
betaal, bied ik voor Kind 1928 25 e. Kind 
1930 30 e kind 1931 65 c. kind 1932 45 c. 
Goudsehe Glazen 55 c. Rembrandt 32 e. 
Zeeman 40 e per serie. Jubileum 1938 i ' / s c 
f 0,40 12V2 e f 4.— Jamboree 1̂ /2 c f 0,35 
12V2 c f 3,25 Willem van Oranje 1V2 c f 0,50 
5 c f 0,90 6 c f 0,40 Driehoek 6 c f 0,90 
12I/2 e f 9,— Luchtpost 40 e f 12,— alles 
per 100 stuks. Brieven met prijsopgaaf en 
kwaliteitsbeschrijving aan 

P o s t z e g e t e n g r o s h a n d e l 

R. KORMOS, VOORBURG 
T e l . 7 7 9 9 4 7 D e n H a a g . O p g e r . 1 9 2 3 
Lid: Breda, Ned. Ver. v.Postzegelhandelaren, 

Den Haag, enz. (57) 

Te koop gevraagd antieke boeken 
op elk gebied en in elke hoeveelheid, zooals 
atlassen, bijbels, plaatsbesehrijvingen, prenten, 
albums met postzegels, enz. 
Hooge prijzen. Contante betaling. {84) 
* . van Straten, magnetiseur, Den Haag. 
Laan van Eik en Duinen 237, Tel. 330617. 

The International Collectors' Club 
S e c r . : K e r s t a n i v. d. B e r g e l a a n 3 5 , 

H i l i e g e r s b e r g . 
Leden in ca. 100 versch landen. Unieke 
ruilgelegenheid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

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

Giro 2 7 7 7 3 0 . ^85) 

Te koop gevraagd: 
R. Kruis f 0,75 Olympiade f 1,20 A N W 
f 0,72 Goudsche Gl. f 0,52 Zeeman f0,40 
Toorop f o,9S Kind 35 en Zomer 36 f 0,18 
Kind 36 en Zomer 37 f o, l ï Zomer 38 f 0,13^2 
Luehtvaartfonds f 0,10 Luchtpost 40 en 7 j 
f 0,22 4V2 gulden f 1,10 Kind 31 f 0,65 

Betaal omgaand 
Bijzondere aanbieding: 

per 10 per 100 
Hongarije Stephan 14 w f 3.20 

„ Debreezen 6 w f 2,40 
„ Anschluss 2 w f 1,35 

Duitschland Breslau 4 w f 0,60 f 5,40 
„ Gemeindeeongr. f 0,40 f 3,20 
„ Luftschutz 3 w f 0,35 f 3,— 

Italië Impero 5 w f 0,65 
enz. exclusief porto alles gebruikt 
Postwissel vooruit. Maartaanb. ook geldig 

Lever alles concurreerend. 
Vraagt officieel Europanieuws. 

L . «J. A . I . U D E K E R , (96) 
Van Ostadestraat 209, l msterdamZuid, 

N e d e r l a n d s c h e P o s t z e g e l b e u r s 
M . J . H. T o o r e n s 

Stationsweg 76, Tel. 114484. Den Haag. 
Giro I20J43 N . P. B, 

Lid van „Philatelica", Ned. ver. van P.H., enz. 
*Vaticaanstad Areheol. congres 6 w f 0,40 
*Bulgarije Kind 1938 5 w f 0,60 
* id. Cyrill 5 w f 0,70 
Rusland 20jarig jubileum 4 w f 0,40 

id. ie raid 628/31 . 4 w f 0,35 
id. Constitutie 1938 635/46 f 0,60 
id. Vliegpost 9 w f 0,60 

België Koning in vliegtuig 466/70 f o,7J 
Hongarije Debreesen 6 w f 0,35 

^Luxemburg weid. 294/9 6 w f i,— 
'^Tsj. Slowakije 1918/38 2 en 3 kr. f 0,35 

Litauen 20jarig jubileum 4 TV f 0,30 
Hongarije Stefan 490/503 14 w f 0,50 

*Japan 1937 243/5 vliegzegels 3 w f 0,24 
*Duitsehlapd blok Braunes Band f 0,20 
* id. Automobieltent. 3 w f 0,42 
^Frankrijk Sport 345/7 3 w f 0,14 
'■'■Roemenië 1938 536/46 f 1,10 
Porto extra. Uitsluitend complete series tegen 
lage prijzen. Kwaliteit prima. 

''' beteekent postfrisch. (86) 

Vroagt onze nieuwe prijslijst. 
Bijzonder goedkoope aanbiedingen Nederland 
en Europa. B.v. Tooropserie i 1,05, Ned.
Indië luchtpost 1931 4'/2 gulden f 0,60 gebr. 
ZuidAfrika 1935 3 p. Silver Jub. gebr f2,75 
enz. enz (98) 
Postzegelhuis Stevinstraat 312, Scheveningen 

Te koop gevraagd: 
door verzamelaar (part.) Jubileum 1923 Suri
name en Curasao; Nederland herdenking 1913 
10 gld.; Nederland 1905 10 gld.; Ned.Indië 
Jaarbeurs Bandoeng. Brieven met prijsopgave 
onder no. 97 bureau van dit blad. 

Sluit U aan bij den: 

G U L D E N S D I E N S T 
Leidster: RENNIE HAAGSMA 

Pres. Steynplantsoen 3, Amsterdam. 
postgiro 336559

Lidmaatschap f0,25 per jaar. U ontvangt dan 
gratis toezending van het orgaan: 

„HET LAATSTE NIEUWS" 
dat deze maand o.m. bevat: 
Frankrijk Roode Kruiszegel f 0,09 o en g 

Merciertype 2, 30,40,60 c. f 0,09 o en g 
België Roode Kruisserie f 1)35 o en g 
Duitschl Reivhsber w.kämpf f 0,09 o en g 
JougoSlavié Postjubileum f 0,68 g 
Vaticaan ede Vacante op br. f 3,2j 
enz. g is gebr. o is ongebr. excl. por to 

V r a a g t u i t v o e r i g e i n l i c h t i n g e n . 

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

betaling genomen. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Postzegels Oranje Vrijstaat. 

Brieven aan W. J. L. BIGOT, 
Joh. Verhulststraat 53. Amsterdam. 

W 
Aan den meestbiedende te koop: 
Compleet vel 50 st. v. d. 35 c. 
Yvert 1923 no. 124 gemerkt C 7 
no. 1, getand 1 1 X 1 1 ^ - Brieven 
onder no. 79 bureau van dit blad. 

Te k o o p g e v r a a g d : 
A lbum|s> Y v e r t , l i e fs t no 12 , 

in zéér goeden staat. 
Aanbiedingen met duidelijke omschrijving 

en uiterste prijs aan H. A N H O L T , Wester
straat 84, Enkhuizen. (̂ 83) 

Te k o o p a a n g e b o d e n : 
Sur. Port 1886 30 et. T . Il gebruikt f 19,— 

id. 30 ct. T . I Open lijst f 8,— 
Vliegbrieven Pelikaan en Uiver Pälembang 
f 5,— p . st. Idem Uiver Medan f 3,—, enz. 

H. SWARTSENBURG, 
Spanjaardslaan 3, Leiderdorp. (80) 

Serieuze aanbieding Luchlpostbrieven. 
Verzamelaar biedt zijn zeer in teressante 
collectie Luchtpos tbr ieven te k o o p aan. 
Bevat onder meer ; 
CQ brieven en kaar ten van Zeppel ïn-
^ ^ v luchten , waarbij vele zeldzame en 
merkwaard ige s t u k k e n ; 
•JQ v luchten Neder land en Koloniën, 
' ^ waarbij »Postduif« heen en t e rug , 
D.O.X. compleet , brieven van veronge luk te 
vliegtuigen (Ooievaar , Uiver , Maraboe en 
Specht) enz. Ve rde r : een groo t aantal Ie 
v luchten Europa en Overzee, benevens 
andere interessante s tukken zooals Kata-
p u I t v l u c h t e n , D O . X . E u r o p a - A m e r i k a , o p 
d r u k k e n op Dui tsche Luchtpostzegels , enz . 
Totaal plm 500. s tuks. Schi t terend collectie 

Uits lui tend mooie gave s tukken . 
Vasle prijs f 750,— k con tan t . 

Brieven onder no , 102 aan de admin . 
van di t blad. 

Adüertter een I^eer 
en Udoet het meer. 

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

Aangeboden Nederland 1923 Jub. 2-50 et 
in alle tandingen compleet (uitgez. 35 et 11V4I 
Pracht exemplaren. Ncd. cat. waarde f 32,94. 
Voor f 15,— of in ruil voor Nederland Nr. 64 

H . J. KNIJP Jr., 
Beukelsdijk i jóa, Rotterdam. 

giro 236.294 (93) 

Restant collectie pl.m. 350c (Europa 2200) 
f 8,—. Bod gevr. Hongarije telegram Yvert 
I t /m 6, 8, 15a, ló, i6d. Brieven onder no. 
78 aan het bureau van dit blad. 

^ Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden aan de Administratie. 



^ M É k O A 

EEN MAANDELIJKSGH OVERZICHT VAN DE 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zeldzame oude en moderne postzegels; series 
zegels met reclame; restantverzamelingen in alle 
kwaliteiten en in alle prijzen. Maandelijksche 
premies. Een complete nieuwtjesdienst. 

Twintig jaren philatelistische praktijk hebben ons 
16.000 klanten aangebracht. Waarom U niet ? 
Correspondentie: Fransch, Nederlandsch, Engelsch, Duitsch. 

— Gratis toezending op aanvrage. — 

VAH BIERBEEK 
23 RUE DU MIDI, BRUSSEL. 

Lid van diverse Bonden en Vereenigingen. 

UITGEVER VAN DEN CATALOGUS PRINET 
België, Congo, Frankrijk, enz. 

(3 frs. in postzegels). 

Algemeen vertegenwoordiger van de Schaubekalbums. 

PIT" Vraagt aan wie bij ons kochten, of zij tevreden waren ! 

1̂11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIMIIIIIIIIIIIIIII Illllll|||||||lllllll»llllllll|||||||lllllll«llllll|{|||||||||lllll Illllllllllllll I l | | ^ 

f EUROPAALBUM I 
I EXCELSIOR, I 
I geheel compleet, | 
I i n 7 b a n d e n , | 
I Prijs 45 Gulden. | 

I Te betalen in 7 termijnen. 1 

1 W0r Het enigste Nederlands fabrikaat. 1W i 

I Album Nederland en Koloniën, | 
[ geheel compleet, losbladig systeem, | 
f prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. 1 

f Internationaal Ilitgeversbedrijf, 1 
I Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. | 
1 Telefoon 42164. 1 

liijMiiiillllllllllllli'iiiiiiiiilllllllUllllliMi iillllllllllllliiiimiiiilllllllllllliimMiiiiilllllllllllllimiiiiMiilllllllllll i i in 

GROOT BRITTÄNNIE 
I. R. OFFICIAL 
10 Sh. 1901/02 

Een prachtig postfrisch exemplaar van deze 
groote zeldzaamheid met het certificaat 

van de Royal Philatelie Society, 
Yvert & Tellier No. 22. 

Ik kan bovenstaand zeer gezocht zegel aanbieden 
tegen spotprijs, 
Mijn specialiteit: 

Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
P P " Verzoeken om speciale lijsten zullen mijn bijzondere 
aandacht hebben ! 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle deelen der wereld verzonden. 
De voordeeligste handelaar ter wereld voor Britsche Kolo

niale zeldzaamheden is: 

X. ALLEN, 
Frintonfon sea, Essex"(Engeland). 

i r 

postzegelhanilel p. Hoogerdqk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

1872. KONING, 714 et. 
1872. KONING, 2% gld. 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 2 2 ^ et. 

Aantal 

1899. 
1913. 
1919. 
1925. 
1927. 
1930. 
1934. 
1934. 
1936. 
1937. 
1938. 
1938 

l'A gld 
JUBILEUM, 2% et. t.m. 25 et **?«»■« 
40 OP 30 en 60 OP 30 * ^ . ' ^ 

5 GLD. DONKERGRIJS • • • ' ^  s ^ ' ^ ^ '  • 
ROODE KRUIS » f . W ? ' . . . . 
REMBRANDT , ,>!..k%iï«4t ^^M^^-è'"' 
CRISIS hW^^^^^^^fTJ^ 
KONINGIN EMMA ' l Ä v L •'^-
ZOMERZEGELS . .n^^W-
ZOMERZEGELS ' 
ZOMERZEGELS 
KINDERZEGELS .^ .^,.^...,«^.„:.«^..^.«.^^,. .^ 

1870. PORTZEGEL, 5'^èlM^Mg^K:^' 
1870. PORTZEGEL, 10 et. . . . . ? " . . " . ? . . . " . 

NED.INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 
1932. LEGER DES HEILS ^Äy^c^: 
1933. CRISISWERK , v 
1934. KONINGIN EMMA -iM"" 
1936. LEGER DES HEILS 
1937. JAMBOREE 
1937. ASIB 
1938. CENTR. MISSIE 

Prijs 
ƒ0 .30 
- 5 . — 
-0.40 
-0 .12 
-0.80 
-0.12 
-0.12 
-0.90 
-0.45 
-0.20 
-0.05 
-0.30 
-0.20 
-0.20 
-0.20 
-0.70 
-0.40 

ƒ1.20 
-0.40 
-0.70 
-0.40 
-0.12 
-0.70 
-0.30 
-0.60 
-0.60 
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