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147e POSTZEGELVEILmi! 
30 Mei - 2 Juni a.s. 
te ' s - G r a v e n h a g e , 
in de bovenzaal van 

Café Riche, 
Buitenhof hoek Passage 
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rijke verzameling U.S.A., 

alsmede 
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Europa, Overzee en 

Restanten. 
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LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

Vervolg op onze bijzondere aanbiedingen 
in het April-nummer, die nog geldig zijn: 

„Slovensky Stat 1939" 
(Overdruk op oude zegels van Tsjecho-Slowakije). 

COMPLETE SERIE t.m. 10 Kr. (22 versch.) ƒ 1 8 . — 
COURANTENZEGELS (9 stuks) ƒ 0.80 
Daarna verschenen met beeltenis van PATER HLINKA: 
50 H . groen en 1 Kr. rood, resp. met roode en blauwe 
opdruk, 20 en 30 H . ongetand en 5 H . tot 3 Kr., 6 ver
schillende, getand, alle 10 zegels tezamen slechts ƒ 1.30 
BELGIË 1939, Roode Kruis compleet ƒ 1.45 

Alles postfrisch. — Orders boven ƒ 5.— franco. 

Onze 93e 
Postzegelveiling 

OP 25, 26 E N 27 MEI BEVAT ONDER MEER: 
ZELDZAME P O R T E N van NEDERLAND 1881; 
ZELDZAME FOUTDRUKKEN en ongetande zegels uit 

den DUITSCHEN INFLATIETIJD; 
een prachtige afdeeling ENGELSCHE KOLONIEN; 
een omvangrijke afdeeling VERZAMELINGEN V A N DE 

MEESTE LANDEN DER WERELD. Een bijzondere 
gelegenheid om een verzameling op te zetten of uit 
te breiden. 

Catalogus gratis verkrijgbaar. 

Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden ! 

Hekker's Postzegelbande H.V. 
Onder Directie van den PKil. Makelaar P. J. Hekker. 

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 
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WEET U WAT 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING IS ? ? ? 
Dit 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, ^v.o. 
talrijke rariteiten, betere losse zegels, series, enz. en waarbij 
op de door UZELF te bieden prijzen, géén opge ld of 
v e r d e r e onkosten berekend ^^orden' 

Een P R E T T I G E en V O O R D E E L I G E 
w îjze ter completeering Uwer verzameling. 

w 

w^ 

± einde MEI 1939 

3° VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
EENER BELANGRIJKE COLLECTIE 

POSTZEGELS 
Afdeelingen Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 
WÊK^ Vraagt reeds t h a n s de geïllustreerde kavelbeschrijving. 

Toezending, bij verschijnen, g r a t i s en f r a n c o ! 

BBRIOHX 
B E G I N MEI I S M I J N Z A A K 
VERPLAATST NAAR U . S . A . 
waar ik vele belangrijke afnemers heb 
Ook in de toekomst zal ik alle gedenk

en weldadigheidszegels van 
Nederland en Koloniën in 

groote hoeveelheden 
benoodigen en deze loopend tegen 
behoorlijke prijzen blijven inkoopen 

VRAAGT U EVEN 
de complete aankooplijst van 
Nederland en Koloniën aan! 
Alle correspondentie en zendingen 

te adresseeren: 

H. DREIJFUSS, 
Zuideinde 3 8 2 , 

Landsmeer N.H., 
van waar omgaand betaling volgt. 
(Lid Nederlandsche Handelaarsvereeniging) 

■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ B 
1 Voor I V I B U W I G H B O e i V is sedert 1900 1 
1 HET adres: 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
1 Hilversum, Postbus 1, giro 1700. 1 
1 Amsterdam, Gravenstraat 17 a/d. N. Kerk. 1 
1 Levering (OOK IN ABONNEMENT), direct bij 
1 uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. 1 
1 . .̂ .,.V̂  VRAAGT INLICHTINGEN ! ! ! 

'VRAAGT TOFZENDING VAN ONZE 
JUIST VERSCHENEN AANBIEDINGEN. 

I Adresverandering! 1 
DE 1 

AMSTERDAIMSCHE 
POSTZEGELHANDEL 
voorheen St. Luciensteeg 22 
is verhuisd (voorloopig) naar 

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis), AmsterdamZ. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Pos tad res : Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 
Voortaan zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

aankoop van verzamelingen. 
Wij koopen A L L E S ongeacht Land of 1 
Aarddeel tot de grootste objecten of 1 
partijen, lots en oude archieven, uitsluitend 1 
ä contant. — Wij zijn vlugge koopers! 1 

Schrijft ons en Wij zijn direct bij U! 1 

Cjrünalicn tauscneni. i 
Man kann mit einem Brief für Pfennige tauschen. 1 
Man kann aber auch durch eine ganze Auswahl für ■ 
einige hundert Michelmark tauschen. Und das in ■ 
einem leistungsfähigem, bargeldlosem Rundsende 1 
Zirkel. Fordern Sie doch einmal ganz unverbindlich 
einen Prospekt, schreiben Sie nach Berlin NW 7, 
Fach N 62, an den INTERNATIONALEN BRIEF

MARKEN TAUSCHDIENST 

EQUATOR. 



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. 

Nederlandsoh Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 32 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 Mei 1939. Nr. 5 (209). 

ADVERTENTEEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . 
1/3 , 
1/4 . 
1/é . 
Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
n u m m e r s , 10, 20, 30 % reduct ie . 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

17,50 
12,50 
1 0 , 

7,50 

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

■• 

» 
» 
w 

 5,50 
 4,50 
 4,— 
 3,— 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelcn 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, Maunk (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven i $6, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts

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

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden toe 
L. J. J. Smeulders, Wilhehninapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

ONZE NIEUWE HOOFDREDACTEUR. 
„Le Roi est mort; vive Ie Roi!' 

Op 2 April, 's ochtends om elf uur, kwamen de philatelistische' 
kardinalen, die te xamen den Raad van Beheer vormen van ons 
Maandblad, te 'sGravenhage in conclave bijeen, om te beraad
slagen, welke maatregelen dienden te worden genomen om, ondanks 
den plotselingen dood van den heer J. D. van Brink, de redactie 
en exploitatie van ons orgaan zoo ongestoord mogelijk voortgang 
te doen vinden. Deze vergadering leidde tot de verkiezing van een 
opvolger. "Wanneer de kapel binnen de muren van het Vaticaan 
„Terminus" der Residentie een schoorsteen rijk ware geweest, zou 
men omstreeks 14 uur 30 de blauwgrijze rook van een tiental after
lunches in de ijle frissche voorjaarslucht omhoog hebben zien 
kronkelen ten teeken, dat —• reeds na eerste stemming — de Raad 
zoowel als onze vijf duizend lezers reden hadden te juichen 
„Habemus Papam" — wij hebben een nieuwen hoofdredacteur ! 

Na ampel en ernstig beraad werd met algemeene stemmen als 
zoodanig verkozen de heer Wiecher Geert Zwolle, een zeer voor
aanstaande figuur in de Nederlandsche philatelistische wereld. 

Het spreekt wel van zelf, dat het onvoorziene en onverwachte 
heengaan van den man, die sedert de fusie op 1 Januari 1922 de 

hoofdredactie van ons Maandblad met onvolprezen ijver en toe
wijding heeft gevoerd, zoo spoedig na het verscheiden van den 
voorbeeldigen administrateur, die op een even langen en eervollen 
staat van dienst kon bogen, den Raad van Beheer voor zeer groote 
en ernstige moeilijkheden stelde. De exploitatie van ons orgaan, 
waarmede groote bedragen zijn gemoeid en di^ .stipte nakommg 
van aangegane verplichtingen vereischt, moest ongestoord voort
gang kunnen vinden. 

De hoofdredacteur van ons Maandblad is als het ware de 
„bazuinengel" van de Nederlandsche philatelic naar buiten tot 
ver over onze grenzen. Aan zijn beleid worden niet geringe eischen 
gesteld. In de allereerste plaats behoort hij een kundig en door
kneed philatelist te zijn, wien men geen knollen voor citroenen, 
in casu geen falsificaten voor echte zegels kan verkoopen, temeer 
daar hij tevens verzorger is van de rubriek „Nieuwe Uitgiften" 
van ons Maandblad. Daarnaast moet hij beschikken over de 
noodige redactioneele routine en ervaring. Hij moet voldoende 
begrip hebben van drukkunst en typografie. De Nederlandsche 
philatelic vormt geen homogeen geheel. Het doornige pad, dat de 
hoofdredacteur moet bewandelen, is bezaaid met voetangels en 
klemmen. Het archief van wijlen den heer Van Brink bevat meer 
dan één voorbeeld, dat heel wat stuurmanskunst noodig is, om 
tusschen verschillende zichtbare en onzichtbare klippen door te 
zeilen. De hoofdredacteur vormt de schakel tusschen de leiding 
van ons Maandblad: den Raad van Beheer, die een zuiver beeld 
vormt van de Nederlandsche philatelistische massa, de mede
werkers en de lezers. Er wordt van hem nauwe samenwerking 
vereischt met den administrateur en het dagelijksch bestuur. De 
hoofdredacteur moet dus eenerzijds wezen een leider, een organi
sator, een stuurman met vasten hand en vasten wil, doch anderzijds 
iemand, die voor rede en overleg vatbaar is, waardoor een har
monieuse samenwerking bij voorbaat is verzekerd. Hij moet geen 
vreemde zijn in de internationale philatelistische wereld, voldoende 
de moderne talen kunnen lezen, schrijven en spreken, eenige zaken
kennis bezitten en in zijn optreden het blad, dat hij vertegen
woordigt, alleszins waardig zijn. De bescheiden vergoeding, welke 
aan den hoofdredacteur voor den velen, tijdroovenden en in
spannenden arbeid, die een dagtaak beteekent, wordt toegekend, 
is geenszins daarmede evenredig. De vervulling van deze functie 
beteekent allerminst een „gesalarieerd baantje", maar eischt vooral 
liefde en toewijding. 

Men zal uit dit heele verlanglijstje begrijpen, dat het aantal 
eventueel „gegadigden" naar de functie van hoofdredacteur 
grooter is dan dat der hiervoor „geschikten". Het is een geluk bij 
een ongeluk geweest, dat een belangrijk keerpunt in het leven 
van den heer Zwolle dezen juist thans in staat stelde, zich in den 
vervolge algeheel aan de belangen van ons Maandblad te kunnen 
wijden. Zijn sollicitatie naar de „sede vacante" was een even 
ernstige als welkome. 

„Who is who?" 
"Wanneer ons Maandblad ooit mocht overgaan tot het scheppen 

van een rubriek „Naamraadspel", dan kan de persoon van onzen 
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nieuwen hoofdredacteur als volgt worden ingeleid: „Ik ben 
geboren — in zonnegloren ! — gedurende Herfstmaand A. D. 
MDCCCXCI onder den rook van de gelijknamige hoofdstad der 
provincie Overijsel binnen de historische v e s t e . . . . Kampen ! 
Dit verklaart mijn zin voor humor, voorliefde voor Zuiderzeebot 
en onaantastbaarheid voor hooikoorts !" — Overgaande van den 
eersten tot den derden persoon enkelvoud, kan Zwolle dus bogen 
op den aanminnigen leeftijd van bijna acht en veertig lentes. Hij 
doorliep met begrijpelijk succes de lagere school en de H.B.S. 5-j. c. 
aan den oever van het tegenwoordige IJselmeer, waarna hij van 
1909 tot 1912 de studiën volgde aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda. In Juli van laatstgenoemd jaar volgde zijn 
aanstelling tot tweede luitenant der infanterie van het Koninklijke 
Nederlandsche Leger met garnizoen Amersfoort. Nog gedurende 
de mobilisatie, in 1915, werd Zwolle werkzaam gesteld bij het 
militair onderwijs ter plaatse, waar zijn wieg eens stond, eerst bij 
het Instructie Bataljon, later bij den Centralen Cursus, vervolgens 
bij den Hoofdcursus te Kampen, waar hij dus in de gelegenheid was 
het nuttige van zijn werkkring met het aangename van zijn ouder
lijk huis te paren. Men kiest voor het onderwijs in den regel niet 
krachten, welke ongeschikt zijn tot spreken en schrijven. Deze 
militaire staat van dienst wijst dus op redactioneele neigingen. 
In October 1920 werd de heer Zwolle werkzaam gesteld aan de 
Artillerie-Inrichtingen te Hembrug, waar hij in den loop der jaren 
tot Maart 1939 opklom tot kapitein en hoofd der geheele munitie-
afdeeling. Dit tijdperk van achttien jaren is voor hem een leer
school geweest voor zakenkennis en omgang met burgerpersoneel. 
Aan de fabriek is tevens een drukkerij verbonden, waarmede de 
heer Zwolle uit den aard der zaak bemoeienis had. 

Reeds als jongen werd Zwolle aangestoken door de besmette
lijke kinderziekte van postzegelverzamelen, waarbij hij terdege 
zorgde voor solide inplakken, om eventueele pogingen tot ont
vreemding door medemenschjes, meer verdorven dan hijzelf, te 
voorkomen. Zijn hobbies strekten zich verder uit naar het ver
garen van luciferetiketten en eieren. Zooals bij de meesten onzer 
verflauwde, tengevolge van studiebelangen, interesse voor andere 
zaken en gebrek aan contanten, de verzamelwoede tijdens de 
groeiperiode van jongeling tot man. Deze winterslaap, verre van 
te dooden, wekte op tot een nieuw leven. Zij beteekende „reculer 
pour mieux sauter" in de richting der carto-philatelie, waartoe 
de lust bij hem werd opgewekt door een naamgenoot, die voor
zitter was van een groote Duitsche vereeniging. Het sacrament des 
huwelijks bracht z'n bitter en zoet, z'n lief en leed, het lief en 
het zoet van lange winteravonden bij den huiselijken haard met 
nasnuffelen van vergeelde albumbladeren, waarvan in 1917 een 
hernieuwd opzetten — helaas zonder deskundige voorlichting —, 
het lidmaatschap van „Breda" en de kennismaking met het Phila
telistisch Maandblad de schromelijke gevolgen waren. Door over
plaatsing naar Amsterdam en door een artikel over carto-philatelie 
van P. Vredenduin maakte Zwolle met eerstgenoemde kennis en 
raakte door dezen in het net van „HoUandia" verstrikt. Door de 
vergaderingen dier vereeniging kwam hij, gelijk wijlen Socrates, 
tot besluit dat alles wat hij wist was, dat hij niets wist, m. a. w. 
tot de ontnuchtering, dat veel van hetgeen hij had verzameld, 
waardeloos was. Uit dien tijd dagteekent zijn kennismaking met 
een lotgenoot, den heer W. P. Costerus, die het verzamelen van 
postzegels er aan had gegeven en troost gezocht en gevonden had 
bij het vergaren van poststukken. Deze hobble werkte aanstekelijk 
op Zwolle, die denzelfden weg insloeg en thans de trotsche en 
gelukkige bezitter is van een dêr drie meest bekende verzame
lingen gespecialiseerde poststukken van Nederland en Koloniën (de 
twee andere zijn die der heeren Costerus en Van Nifterik). Toch 
bleven de postzegels hun magische kracht op het Zwolsche gemoed 
uitoefenen, vooral toen „HoUandia" in 1927 een nationale tentoon
stelling te Amsterdam organiseerde. Aanvankelijk beijverde Zwolle 
zich tot het verzamelen van alle plaat-(etsing)-nummers der tegen
woordige Nederlandsche emissie; hij slaagde er in verscheidene, 
zelfs zeer zeldzame exemplaren bijeen te brengen, maar op den 
duur bevredigde deze richting niet voldoende zijn lusten. Hij 
wierp zich op het verzamelen van weldadigheidszegels, waarvan 
hij nog steeds een collectie ongebruikte exemplaren van de geheele 
wereld bezit, later van ongebruikte luchtpostzegels, waarvan hij 
eveneens een vrijwel complete collectie der geheele wereld bezit, 
die op de laatste internationale tentoonstelling te Praag met goud 

werd bekroond. Behalve deze collecties bezit onze hoofdredacteur 
nog een gespecialiseerde verzameling van Luxemburgsche post
stukken, van ongebruikte geïllustreerde briefkaarten der geheele 
wereld, van officieele philatelistische souvenirs (postzegels, post
stukken, afstempelingen), van prentzijdig gefrankeerde prent-
kaarten, uitsluitend betrekking hebbende op den wereldoorlog 
1914-'18, die aan de hand hiervan geheel is te volgen, en ten slotte 
een collectie Nederlandsche penningen. Door zijn liefde voor de 
philatelic werd vanzelf zijn belangsteling voor de grafische kunst 
opgewekt, wat weer het verzamelen van exlibris en gelegenheids-
grafiek ten gevolge had. 

Geen wonder dat iemand met de philatelistische liefde en toe
wijding van den heer Zwolle vanzelfsprekend aangezocht werd 
voor tal van philatelistische functies als: bibliothecaris en tweede 
secretaris van „HoUandia", eerste secretaris van den Bond en lid 
van den Raad van Beheer van ons Maandblad. Op internationaal 
gebied werd de heer Zwolle onomwonden als kundig philatelist 
erkend, door hem uit te noodigen als jurylid zitting te nemen bij 
tal van belangrijke tentoonstellingen, als: te Königsberg (Ostropa 
in 1935), te Luxemburg (in 1936) en te Slagelse (in 1938). Meer
malen vervulde hij de gewichtige functie van commissaris-
generaal voor een tentoonstelling (o. a. voor die te Praag in 1938). 

Na het overlijden van dr. Goldberg werd Zwolle in 1936 ver
kozen tot diens opvolger in de zeer belangrijke, verantwoordelijke 
internationale functie van secretaris-generaal der F.I.P. Deze functie 
biedt hem ruime gelegenheid, zijn vele internationale relaties te 
onderhouden en uit te breiden. 

In 1934 onderscheiden met de Costerus-medaille, o. a. ter waar
deering van zijn in 1933 uitgegeven handleiding voor speciaal
verzamelaars van Nederlandsche -poststukken, werd hem in 1935 
de Waller-medaille toegekend als erkenning van zijn philatelistische 
verdiensten in het algemeen en voor den Bond in het bijzonder. 
Van zijn hand verschenen eenige artikelen over Nederlandsche 
poststukken in „Die Ganzsache", het orgaan der Berliner Ganz
sachen Sammler Verein, en in ons bekend Jubileumboek over ,,De 
Nederlandsche Privaat-Poststukken" en over „Kerstzegels". 
Wegens organisatie van de Poolsche tentoonstelling te Amsterdam 
in 1937 heeft de Poolsche regeering hem zeer onlangs onderscheiden 
met het Poolsche Kruis van Verdienste. In de huis- en werkkamer 
van den heer Zwolle legt een zeer gevulde vitrine getuigenis af 
van de vele hooge waardeeringen, welke hem in den loop der 
jaren op tal van tentoonstellingen in edel metaal en brons zijn 
ten deel gevallen. 

Voor ons Maandblad is de nieuwe hoofdredacteur geen on
bekende, daar hij sinds Juni 1926 als redacteur de rubriek „Post
stukken van Nederland en Koloniën" verzorgt. 

Uit het voorgaande moge blijken, dat de nieuwe hoofdredacteur 
beschikt over grondige philatelistische kennis en ervaring, ge
schoold is op redactioneel en organisatorisch gebied, beschikt over 
voldoende taalkennis, niet vreemd staat tegenover het zaken- en 
bedrijfsleven, weet om te gaan met personen van allerlei rang, 
stand en beroep alsmede is ingewijd op het gebied der grafische 
kunst. Om al deze redenen kan men de verkiezing van den heer 
Zwolle tot hoofdredacteur van ons Maandblad een gelukkige 
achten. Hem en ons Maandblad beiden wenschen wij geluk met 
dit „leiderschap". 

„Le Roi est mort — vive Ie Rol !" Een der zeer weinige recht
vaardige dingen, die in dit leven bestaan, is de natuurwet, dat 
ieder levend wezen sterfelijk is, wat tot de ervaring leidt, dat 
— hoezeer men een gestorvene kan missen en nimmer vergeten — 
niemand op deze wereld onmisbaar is. 

Het stuurrad van ons Maandblad is uit vertrouwde en bekwame 
handen in andere vertrouwde en bekwame handen overgegaan. 
Op de commandobrug van ons schip, dat „Maandblad" heet, staat 
een kundige en ervaren kapitein. Hem, zijn schip en zijn bemanning 
roepen wij van ganscher harte toe: 

„Meeresstille und glückliche Fahrt !" 
W. G. DE BAS. 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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TENTOONSTELLING VAN 
HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM 

IN HET MUSEUM BOYMANS TE ROTTERDAM. 
Van 10 Maart - 10 April werd in het museum Boy mans te Rotter

dam in de afdeeling Prentenkabinet een tentoonstelling gehoviden 
van ontwerpen en proeven van Nederlandsche postzegels van 1852 
tot heden. De 135 kartons, die in deze 3 zalen te bewonderen 
vielen, geven een indruk van de aesthetische en technische moeilijk
heden, die opdrachtgever, kunstenaar en uitvoerder ontmoeten bij 
de totstandkoming van een postzegel. 

Alvorens in detail weer te geven wat er precies op deze ten
toonstelling uit de portefeuilles van het Postmuseum aan de 
openbaarheid werd prijs gegeven, eerst eenige algemeene opmer
kingen in verband met de druktechniek. 

I. — Ontwerpen, uitgevoerd in plaatdruk. 
Het graveeren is een oud ambacht. Het is de kunst van het op

bouwen van een beeld door lijnen, die aanzwellen en weer uit-
loopen. Die lijnen worden in het metaal uitgestoken. Ontvangt 
een graveur van een anderen kunstenaar een ontwerp, dan moet 
hij dit eerst in lijnen „vertalen". De eerste postzegels (1852) werden 
geheel vervaardigd door een beroepsgraveur. Dit waarborgde een
heid van uitvoering. In 1898 is die eenheid geheel teniet en zijn 
de specialisten bezig, die elk een onderdeeltje aandragen. In 1913 
begint de hernieuwing. Bouwmeester De Bazel, als houtsnijder in 
ons land een voorganger der grafische herleving, kreeg de opdracht 
voor de jubileumserie; de feitelijk pas na zijn dood als graveur 
van een belangrijk oeuvre bekend geworden prof. J. J. Aarts 
graveerde de serie. De zomerzegels der laatste jaren toonen hoe 
eenige kunstenaars-graveur onder leiding van Willem van Konijnen
burg hun taak opvatten, voor zooveel mogelijk benaderend eenheid 
van ontwerp en uitvoering. 

II. — Ontwerpen, uitgevoerd in boekdruk. 
Deze techniek, toegepast op een zoo klein beeldvlak, eischt een

voudige zwart-wit tegenstellingen. Ontwerpen in houtsnede hebben 
dus een goede kans van slagen. 

III. — Ontwerpen, uitgevoerd in offsetdruk. 
Offset is een vlakdruk-procédé: op sommige gedeelten van een 

zinken plaat wordt de inkt vastgehouden, op andere niet. In 
offset worden andere drukprocédé's met succes nagebootst. Doch 
voor postzegels is dit niet de bedoeling en tracht men de meest 
geëigende werkwijze te volgen. Deze bestaat uit het weergeven van 
eenvoudige vlakken en lijnen, zonder geleidelijke overgangen daar-
tusschen. De vlakverdeeling moet het zegel levendig maken. 

IV — Ontwerpen, uitgevoerd in rotogravuredruk. 
De rotogravure is een procédé, waarbij het beeld wordt gevormd 

door een groot aantal stipjes. Naarmate die stipjes dichter bijeen 
staan, wordt de toon donkerder. Met dit procédé kan men ge
leidelijke overgangen van licht naar donker uitnemend weergeven; 
het leent zich dan ook bijzonder voor afbeeldingen naar foto's 
of schilderingen. 

Meer en meer worden voor rotogravure-uitvoering geschilderde 
ontwerpen vervaardigd. Hierbij dient de kunstenaar de contrasten 
tusschen licht en donker te verscherpen, om het beeld in de ver
kleining tot zijn recht te doen komen. 

Van de normale uitgiften zijn slechts weinig ontwerpen aan
wezig, eerst vanaf 1920 zijn er enkele tentoongesteld. De oudere 
emissies zijn in hoofdzaak vertegenwoordigd door verschillende 
proeven, waarbij toch nog de gang van zaken gevolgd kan worden, 
doordat dikwijls wijzigingen in het zegelbeeld werden aangebracht. 

Van de jubileumzegels, de kinder- en zomerzegels, de diverse 
gelegenheidszegels alsmede van de luchtpostzegels vielen zeer bij
zondere stukken te bewonderen. Voor het overgroote deel zijn 
deze ontwerpen sterk vergroot — de koppen zijn meestal levens
groot — soms zijn alleen details weergegeven. 

Uit de hierna volgende opsomming moge blijken wat voor 
belangwekkends er gedurende een geheele maand voor het publiek 
tentoongesteld was. Dat het bezoek evenredig geweest moge zijn 
aan den arbeid, die de organisatoren er aan hebben besteed. 

J . K. R I E T D I J K . -

De normale uitgiften. 
Behalve proeven van de gravure Kaiser was er van de 5 en 

10 cent der uitgifte 1852 een half proefvel, uitgevoerd in plaat-
druk, en wel de beide linker blokken van 25 stuks volgens ontwerp 
en gravure J. W. Kaiser. 

Van de uitgifte 1864 waren er proeven van het opschrift en 
van het geheele zegel. 

Van de uitgifte 1867 was er een afdruk in zwart van de goed
gekeurde gravure, ontwerp rand van Vürtheim, ontwerp beeltenis 
van Nusser, terwijl laatstgenoemde de geheele gravure maakte 
(plaatdruk). 

Van de uitgifte 1872 was er in de eerste plaats de foto van 
een teekening door Ten Kate van de kop van koning Willem III. 
Verder een Ie en 2e proef in boekdruk van de 10 cent. 

Van de uitgifte 1876 (cijferteekening) waren er niet gegomde 
kleurproeven van het zegel van 1 cent, uitgevoerd in boekdruk, 
ontwerp Joh. Enschedé naar J. Vürtheim. Op onderling regel
matige afstanden waren rijen van 10 zegels geplaatst in de kleuren 
rood, geel, paars en bruin, om daardoor een juiste beoordec-linf'. 
te kunnen verkrijgen. Verder waren er van deze uitgifte proeven 
in zwart van de goedgekeurde gravure op 3 soorten papier naar 
ontwerp Vürtheim, gravure Virey frères te Parijs. 

Van de uitgifte 1891 een houtgravure en proefdruk van de kop 
van koningin Wilhelmina met loshangend haar. 

De kroningsuitgifte 1898 was sterker vertegenwoordigd. In de 
eerste plaats van de guldenswaarden een proefdruk (plaatdruk) 
alleen van de rand, zonder beeltenis en waarde: ontwerp Vürtheim, 
gravure Steelink. Dan een proefdruk met verbeterde Inschriften, 
welke werd goedgekeurd op 23-9-'98; ontwerp en gravure beeltenis 
prof. Stang, ontwerp rand Vürtheim, gravure rand Steelink, 
gravure der Inschriften Joh. Enschedé en Zn. Vervolgens een 
proefdruk van de beeltenis der koningin ontwerp en gravure 
prof. Stang en nog een afgekeurde proef. Van de lagere waarden 
was er een gravure der beeltenis, een gravure van het geheel, 
proeven van cliche's met wijzigingen en ten slotte de goedgekeurde 
gravure (maar toch nog met wijzigingen): ontwerp en gravure 
der beeltenis van Mouchon, ontwerp rand van Knuttel en gravure 
rand van Raeder. 

Van de uitgifte 1899 (de lagere waarden) was er een gravure 
zonder waarde-aanduiding, een gravure voor het zegel van 1 cent 
en een gravure voor het zegel van %, 2 en 2% cent: ontwerp 
Vürtheim, boekdrukgravure Joh. Enschedé en Zn. 

Van de uitgifte 1923 (lage waarden in diverse teekeningen) was 
er een penteekening door De Roos van het zegel van 2% cent. 

Van de uitgifte 1924 (de in omloop zijnde zegels) waren er van 
de lage waarden in het vogeltype een pen- en penseelteekening 
door Lebeau, proeven in zwart naar ontwerpen Lebeau en uit
gevoerd in offsetdruk proeven van het gewijzigde ontwerp Lebeau 
in een niet gekozen kleur (bruin). Van de hoogere waarden was er 
een penteekening door prof. Veth, alsmede uitgevoerd 'n roto
gravure etsing- en kleurproeven van een zegel van 25 cent naar 
ontwerp Veth. 

Ten slotte was er van het zegel van 70 cent (uitgifte 1931) een 
fotomontage door Zwart, evenals van het zegel <r3.n. 80 cent 
(uitgifte 1933). Van het 70 cent zegel waren er in lotogravure 
etsing- en kleurproeven. 

Jubileumzegels. 
Uitgifte 1913. 
Penteekeningen door De Bazel van de 25 cent met kop 

Willem I, van de 2K gulden met kop Willem II, van de 123^ cent 
met kop Willem III en van de 10 gulden met kop koningin 
Wilhelmina. Goedgekeurde proeven in plaatdruk van de zegels 
3 cent, 20 cent en ƒ 2.50, volgens ontwerp De Bazel gravure 
prof. Aarts. De door den heer Pull gesigneerde velletjes geven aan 
dat van deze waarden gedrukt moesten worden resp. 20 700, 
7.200 en 1.600 vel. 

Uitgifte 1923. 
Van de 5 cent een houtskool- en krijtteekening en van de 10 cent 

een potloodteekening, beide door Van Konijnenburg. 
Uitgifte 1938. 
Een temperaschildering door Pyke Koch alleen van de beeltenis 

der koningin. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Kinderzegels. 
Uitgifte 1923. 
Van beide zegels een penteekening door Toorop. 
Uitgifte 1925. 
Penseelteekeningen door Molkenboer en wel in zwart van de 

7% cent, in zwart van de 10 cent en een in kleuren van de 10 cent. 
Uitgifte 1926. 
Een penseelteekening van de 5 cent (studie van het middenstuk), 

alsmede een penseelteekening in kleuren, beide door Molkenboer. 
Uitgifte 1928. 
Penseelteekeningen van de vier koppen door J. Sluyters. 
Uitgifte 1929. 
Pen- en penseelteekening door Kamerlingh Onnes. Proefdrukken 

in offsetdruk naar dit ontwerp, bestaande uit een blok van 4 on
getande 12J^ cent zegels in roode kleur, alsmede een blok van 
6 stuks in de blauwe kleur. 

Uitgifte 1930. 
Een penteekening van de 6 cent door Van der Vossen, alsmede 

een proefdruk hiervan in bruin. 
Uitgifte 1931. 
Van elk der vier waarden een fotomontage door G. Kiljan. 
Uitgifte 1932. 
Van elk der vier waarden een penseelteekening door Levigne. 
Uitgifte 1933. 
Een tempera- en krijtteekening door SjoUema. 
Uigifte 1935. 
Een penteekening door Henriet. 
Uitgifte 1936. 
Een potloodteekening gehoogd met zwart en wit door SjoUema. 
Uitgifte 1937. 
Een temperaschildering door Pyke Koch. 
Uitgifte 1938. 
Een temperaschildering door Pam Rueter. 

Zomerzegels. 

Uitgifte 1935. 
Een schets in krijt van de kop van 

Guyot, een houtskool- en krijtteekening 
van Diepenbrock en een potloodteeke
ning van Sweelinck, alle drie door 
Konijnenburg. 

Uitgifte 1936. 
Een krijtteekening van Talma door 

mevr. Reitsma en een potloodteekening 
van Schaepman door Seegers. 

Uitgifte 1937. 
Een pen- en penseelteekening van 

Jacob Maris door Hartz, alsmede een 
groene proefdruk van het 1}4 cent zegel 
door Har tz . Een krijtteekening en een 

zilverstiftteekening van Sylvius, beide door mevr. Reitsma. Een 
zilverstiftteekening van de kop van Vondel door mevr. Reitsma. 
Een pen- en penseelteekening van de kop van Antonie van 
Leeuwenhoek door Hartz, alsmede van deze kop afdrukken van de 
gravure tijdens de bewerking naar ontwerp en gravure Hartz . 

Uitgifte 1938. 
Een krijtteekening door Brinks en een potloodschets door 

Konijnenburg van Marnix van St. Aldegonde. Een potloodteekening 
van Heldring door Hartz . Van de kop van Maria Tesselschade een 
potloodschets door Konijnenburg, alsmede een potloodschets en 
een krijtteekening door mevr. Reitsma. Van de kop van Boerhaave 
een krijtteekening door mevr. Reitsma. 

Gelegenheidszegels. 
Tuberculosezegel, uitgifte 1906. 
Een penteekening van prof. Derkinderen. 
Reddingswezen, uitgifte 1924. 
Van eik der beide zegels een penseel -en penteekening door 

Hofman. 
Roode Kruis, uitgifte 1927. 
Een krijtteekening van het Emmazegel door mej. Duyvis met 

een proefdruk in groen. Een potloodschets van de beeltenis van 
prins Hendrik door mevr. Reitsma. 

Olympiade, uitgifte 1928. 

Houtsneden door "Wenckebach: zwarte afdrukken van de 3 en 
30 cent, alsmede van den kogelstooter. Proefafdrukken van deze 
ontwerpen in bruin. 

Houtsneden door Mees: zwarte afdrukken van de l^i, 2, 5 en 
15 cent. Proefafdrukken van deze ontwerpen in violet, waarbij 
de roeier de waarde 5 en de schermer de waarde 2% heeft. 

Rembrandt, uitgifte 1930. 
Een penseel- en krijtteekening door J. Sluyters. Een proefdruk 

van de 125^ cent van de goedgekeurde gravure: ontwerp Sluyters, 
gravure Seegers. 

Goudsche glazen, uitgifte 1931. 
Een fotomontage der beide zegels door P. Zwart. Een proefdruk 

van het 6 cent zegel naar dit ontwerp: een velletje met 9 stuks 
ongetande zegels. 

A.N.V.V., uitgifte 1932. 
Een fotomontage van het \ZM oent zegel (zonder waarde en 

opschriften"! door Schuitema. 
"Willem van Oranje, uitgifte 1933. 
Van het 12J4 cent zegel een penteekening door Van Baarsel. 
Zeemanszegels, uitgifte 1933. 
Van Ae \yi cent een pen- en penseelteekening door Kramer, 

idem van de 5 cent door Van der Stok. Proeven naar deze beide 
ontwerpen, waarbij Kramer enthousiast was over de gekozen kleur, 
blijkende uit zijn bijschrift: „Prachtig van kleur". 

Crisiszegels, uitgifte 1934. 
Een penteekening door Mees van de beeltenis der koningin. Van 

de beeltenis van prinses Juliana een penteekening door Seegers. 
alsmede een potloodteekening door Van Baarsel. 

Cura9ao-zegel, uitgifte 1934. 
Een potloodteekening van de 6 cent door A. van Dobbenburgh; 

een bijgewerkte foto van deze teekening, alsmede een goedgekeurde 
proefdruk: ontwerp van Dobbenburgh, gravure Warnaar. 

Emmazegel, uitgifte 1934. 
Een penteekening door Seegers. 
Universiteitszegels, uitgifte 1936. 
Van beide zegels een temperaschildering door Pyke Koch. 
Jamboree, uitgifte 1937. 
Van de Hermeskop der 1234 cent een temperaschildering door 

Pyke Koch. 

Luchtpostzegels. 
Uitgifte 1921. 
Enkele proefdrukken. 
Uitgifte 1928 (Koppen en Van der Hoop). 
Alle ontwerpen zijn gemaakt door Lebeau. Van het Koppen

zegel is er een penseelteekening gehoogd met wit. Een houtskool-
teekening van de kop van Van der Hoop, alsmede een pen- en 
penseelteekening gehoogd met wit van het 75 cent zegel. Van 
het 75 cent zegel een houtsnede Ie proef; een velletje met een 
donkerblauwe afdruk in een hoog rechthoekig formaat. Ten slotte 
een offsetdruk in de goedgekeurde kleur van het 75 cent zegel 
in het vierkante formaat. 

Uitgifte 1929 (Mercuriuskop). 
Van de Mercuriuskop een potloodteekening door Jongert en 

een penteekening door Seegers. Plaatdrukproeven dezer zegels 
volgens ontwerp Jongert en gravure Seegers. 

Uitgifte 1933 (driehoekzegel). 
Een lithografie door Van Dobbenburgh. Uitgevoerd in roto

gravure: etsing- en kleurproeven naar het ontwerp van Van 
Dobbenburgh. 

Uitgifte 1935 (luchtvaartfondszegel). 
Een krijt- en penseelteekening door Escher. Proefdruk naar ont

werp Escher: een velletje met een ongetande strip van 5 in bruine 
kleur. 

Uitgifte 1938 (kraai-zegel). 
Een krijtteekening door Van Dobbenburgh. Hier is het ontwerp 

veel beter dan het zegel werkelijk geworden iŝ  omdat hier de 
achtergrond in rood is aangegeven, hetgeen een veel beter effect 
maakt. 

Stijlverandering der zegels. 
Bijzondere opvattingen be'i'nvloeden ook nog het zegel: officiëele 

kunstopvatting, bestemming tot propagandistisch middel en nu 
eens sterker, dan weer flauwer de opvatting van vooraanstaande 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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kunstenaars. Al deze factoren bepalen den stijl van het zegel. 
Dit werd getoond in zes lijsten met verschillende typen: 

1. Een officieel type 18401870. 
2. Stijlverandering 18701906. 
3. Kentering plm. 1907. 
4 en 5. Nieuwe tijd sedert 1911. 
6. Invloed van veranderde regeeringsvorm. 

Ten slotte waren er 2 groote kasten en 6 kleinere vitrines, 
waarin materiaal, waarmede gewerkt wordt. W. G. Z. 

'r)^'\. 
Urtgfifleïi 

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

ARGENTINIË. 
De op biz. 53 gemelde frankeerzegels van 2% en 8 c. zijn 

verschenen. Zij geven resp. de beeltenis van Louis Braille, den 
uitvinder van het naar hem genoemde blindenschrift, en van 
Nicolas Avellaneda. 

2K c , zwart. 
8 c , oranje. 

Frankeerzegels in gewijzigde kleuren ten gevolge van wijzigingen 
in de posttarieven. Overigens zijn zij gelijk aan die der uitgifte 
1935'36. 

3 c , grijs, beeltenis van San Martin. 
4 c , groen, beeltenis van G. Brown. 

10 c , bruinrood, beeltenis van Rivadavia. 
12 c , rood, beeltenis van Mitre. 
15 c , ultramarijn, stierenkop. 
20 c , blauw, beeltenis v. Guemes (opschrift „Martin Guemes"). 

Ter herinnering aan het oude zeilschip, dat diest deed als op
leidingsschool voor de zeevaart, het fregat „Presidente Sarmiento", 
dat na 39jarigen dienst plaats moest maken voor een modern 
schip, n.l. de Argentina, verscheen een speciaal frankeerzegel. 
Getand 13. 

5 c , blauwgroen. 

rmmmuwm^nm 

XI'MUCIIESOMU 

umoKPOsmymyEssiiL 
■*ÉMMMMl*M*M*M 

Op 1 April verscheen de op blz. 53 gemelde serie ter her
innering aan het elfde internationale postcongres te BuenosAires. 
Getand 13)^. 

5 c , rose, wereldbol waarop Z.Amerika, omgeven door een 
posthoorn. 

15 c , groen, hoofdpostkantoor te BuenosAires. 
20 c , blauw, lakzegel van het wapen van Argentinië. 
25 c , blauwgroen ,waterval van Iguazin. 
50 c , sepia, Bonetoheuvel in het nationaalpark van Nahuel 

Huapi. 
1 p., bruinlila, allegorie van het 11e postcongres. 
2 p., lilarood, allegorie van Argentinië „het land der belofte" 
5 p., violet, Triasmeer in het nationaalpark Nahuel Huapi. 

De zegels werden gedrukt door de Casa de la Monedo te Buenos 
Aires, tanding 13. De oplage is resp. 10 millioen, tweehonderd 

duizend, 1 millioen, vijfhonderdduizend, vijfhonderdduizend, twee 
honderdduizend, dertigduizend en twintigduizend. 

Ten slotte is hier te meiden, dat twee der in omloop zijnde 
frankeerzegels door den 2regeligen zwarten opdruk der woorden 
„Servicio / Oficial" in dienstzegels veranderd werden. 

15 c , blauw. 
50 c , rood. 

AUSTRALIË. 
Het 3 d. frankeerzegel met koning George VI in ovaal der 

uitgifte 1937 verscheen in een gewijzigde kleur en tevens op 
dunner papier. 

3 d., donkerblauw. 
Het 4 d. frankeerzegel dezer uitgifte verkreeg de verticale per

foratie „W A", waardoor het dus een dienstzegel werd. 
4 d., groen. 

BASUTOLAND. 
Het portzegel van 1 d. verscheen in gewijzigde kleur. 

1 d., rose. 
BELGIË. 
Van de op blz. 75 gemelde roode kruis zegels geven wij hierbij 

de 6 verschilende afbeeldingen. 
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BULGARIJE. 
Twee der frankeerzegels van de uitgifte 1936, met de Bul

gaarsche leeuw, verschenen wederom in gewijzigde kleure.i. 
30 stot., lichtbruin. 
50 stot., karmijnrood. 
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CHILI. 
Twee aanvullende waarden in de serie „landschap en industrie". 

Steendruk van de Talleres de Especies Valorados Santiago Chile 
op wit papier, watermerk meervoudig wapen, getand 13}i : 14. 

5 c , lilabruin, Laja waterval. 
40 c , groen, kopermijn. (Oplage 1.500.000). 

C O C H I N . 
Frankeerzegel der uitgifte 1933'36 in zwart overdrukt met 

,,Anchal". 
1 anna, bruinoranje. 

In het portrettype der uitgifte 1933'36 verschenen een drietal 
frankeerzegels, die in Indië zelf werden vervaardigd op papier 
zonder watermerk, tanding tOJi. 

2 p., bruin. 
6 p., roodbruin. 
2% a., groengeel. 

COLUMBIA. 
Het 12 centavos frankeerzegel van 1937 (waterval van Tequen

dama) werd wederom gebruikt voor een opdrukzegel, het verkreeg 
nu de opdruk „10 / centavos". 

10 centavos op 12 cent., blauw. 
Nieuwe frankeerzegels, gedrukt door de American Bank Note 

Co. op papier met als watermerk de letters C tusschen horizontale 
golflijnen. De 2 en 10 c. hebben dezelfde teekening als die der 
uitgifte 1934'35, getand 1 1 % . 

1 c , groen, Bolivar. 
2 c , karmijn, petroleumbronnen. 
5 c , bruin, koffieplantage. 

10 c , oranje, gouddel ver. 
15 c , blauw, wapen van Columbia. 
20 c , grijs, Columbus. 
30 c , olijf, Caldas. 
40 c , gnjsbruin, station van de Sabana. 

DANZIG. 
Luchtpostzegels met het Duitsche watermerk hakenkruis. 

15 pf., geeloranje. 
20 pf., ultramarijn. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Drie aanvullende waarden in de serie dienstzegels der uitgifte 

1937. 
1 c , groen, oplaag 100.000 stuks. 
2 c., rood, oplaag 100.000 stuks. 
5 c , blauw, oplaag 50 000 stuks. 

DUITSCHLAND. 
Twee bijzondere frankeerzegels werden vanaf 4 April uitgegeven 

ter gelegenheid van de wedstrijd voor beroepen. Zij werden uit
gevoerd naar een ontwerp van den kunstschilder Erich Meerwald 
te BerlijnWilmersdorf op papier met het watermerk hakenkruis, 
getand 14. 

6 pf., groen. 
12 pf., karmijn. 

Frankeerzegel, uitgegeven op 13 April 
ter herdenking van den 50en verjaardag 
van den Führer. Het zegel geeft een beel
tenis van den Führer in zijn geboortestad 
Braunau, waaraan hij na den „Anschluss" 
een bezoek bracht op 12 Maart 1938. Het 
zegel wetd ontworpen door prof. Richard 
Klein te München, getand 133^ : H. De 
toeslag komt ten bate van het cultuur
fonds voor den Führer. 

12 f 38 pf., karmijn. 

Twee bijzondere frankeerzegels werden 
uitgegeven naar aanleiding van de op 22 

April te Stuttgart geopende tuinbouwtentoonstelling. Zij vertoonen 
den mgang der tentoonstelling en het wapen der stad Stuttgart, 
getand IZ'A. De toeslag komt ten goede van het cultuurfonds 
voor den Führer. 

6 t 4 pf., groen. 
15 + 5 pf., wijnrood. 

Ten slotte verscheen een frankeerzegel naar een Leicaopname 
van prof. Heinrich Hoffmann. Het vertoont een momentopname 
van den Führer tijdens diens rijksdagrede op 30 Januari j.l. Het 
zegel, dat bestemd is voor den dag van de nationale arbeid, dus 
1 Mei, werd reeds op 28 April naar aanleiding van de rijksdagrede 
van den Führer op dien dag uitgegeven. Ook hier komt de toeslag 
ten bate van het cultuurfonds voor den Führer. 

6 f 19 pf., zwartbruin. 

ECUADOR. 
Weldadigheidszegel van 1936 veranderd in luchtpostzegel door 

den 3regeligen rooden opdruk: „Aereo / Sedta / 0,65". Het woord 
Sedca is samengesteld uit de beginletters van de „Sociedad Ecua
toriana de Transportes Aereos". 

0,65 op 3 c , blauw. 
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Ter herinnering aan de overwinning op de Z.Amerikaansche 
Olympische spelen in 1938 gehouden te La Paz in Bolivia ver
scheen een serie frankeerzegels en een serie luchtpostzegels. 

De frankeerzegels zijn: 
5 c , rood, défilé. 

10 c , blauw, hardlooper. 
50 c , ohjfgroen, baskettbal. 

1 s., violet, worstelen. 
2 s., groen, duiker. 

De luchtpostzegels zijn: 
5 c , groen, paardrijden. 

10 c , oranje, hardloopster. 
50 c , chocoladebruin, tennis. 

1 s., bruin, boksen. 
2 s., karmijn. Olympische fakkel. 

EGYPTE. 
Vijf hooge waarden verschenen van de koning Faroek serie met 

op den achtergrond verschillende Egyptische afbeeldingen, behalve 
bij de £ 1. 

40 mill., sepia. 200 mill., violet. 
50 mill., groenachtig blauw £ 1, blauw en bruin. 

100 mill., bruinviolet. 
ESTLAND. 
Op 17 April verscheen een aanvullende waarde in de koer

seerende serie met de beeltenis van den president Pats. 
18 s., rood, oplage 800.000 stuks. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegels in de normale uitgifte: 

1 c , bruinzwart, (Mercuriustype). 
3 ft., wijnrood, (Cerestype). 

Ook hier verschijnen on
onderbroken de gelegenheids
zegels, meestal met toeslag. 

Op 4 April verscheen een 
zegel, waarvan de toeslag ten 
bate komt van de oprichting 
van een monument te Verdun 
ter eere der genie. Getand 13. 

70 + 50 c , rood. 
Op 8 April verscheen een 

zegel met het onlangs ingewijde 
gebouw van het Ministerie der Posterijen, waarvan de toeslag ten 
bate komt aan de weezen van het P.T.T.personeel. Getand 13. 

90 f 35 c , blauwgroen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Een frankeerzegel voor de propaganda voor de wereldtentoon
stelling te New-York. Het geeft een afbeelding van het Fransche 
paviljoen op deze tentoonstelling Getand 13. 

2.25 fr., blauw. 
Een frankeerzegel ter gelegenheid van het in gebruik nemen op 

17 Januari j . l . van het Fransche oorlogsschip Clémenceau. 
Getand 13. 

90 c , blauw. 

lAIDEAUXENFANTSI ; 
DESCHOMEURS 

Frankeerzegel ter herinnering aan het 100-jarig bestaan der 
fotografie. Het zegel geeft de beeltenis van J. N . Niepce (links) 
en Daguerre (rechts), waartusschen is afgebeeld de vergadering, 
waarin op 7 Januari 1839 Arago de ontdekking van de fotografie 
mededeelt. 

2 f. 25, blauw. 
Weldadigheidszegel, waarvan de toeslag ten goede komt aan de 

kinderen van werkloozen. 
90 + 35 c , rood. 

In de afgeloopen maand verschenen meerdere aanvullende waar
den van de postpakket-zegels in het type der uitgifte 1933-'34. 

I. Domicile. III. Remboursement. 
2 f. 40, bruin op geel. 2 f. 50, groengeel. 
3 f. 50, bruin op geel. 7 f. 50, groengeel. 
3 f. 80, bruin op geel. IV. Intérêt ä la livraison. 

II. Valeur déclarée. 1 f., lila. 
1 f., rood. V. Colis encombrant. 
5 f., rood. 3 f. 20, blauw. 

FRANSCHE KOLONIEN. 

I W P W P W W I I I I I H I I M 
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Op 5 April verschenen in een 
8-tal gebieden naar aanleiding 
van de herdenking van den 
dood van den ontdekkings
reiziger René Caillé (1799-1838) 
een drietal herinneringszegels. 
Zij zijn alle van het hierbij af
gebeelde type (alleen verschil
lend wat betreft de aan den 
voet vermelde landsnaam). De 
kaart, die links van de beeltenis 

van Caillé is afgebeeld, toont ons den weg, dien hij dwars door 
Afrika heeft gevolgd: vertrokken uit Boké in Senegal was hij de 
eerste Europeaan, wien het gelukte door te dringen tot Tom-
bouctou, waar hij 20 April 1828 aankwam. Na de Sahara te hebben 
doorkruist, bereikte hij de Middellandsche zee bij Tanger, van
waar hij zich inscheepte naar Frankrijk. 

De zegels verschenen in: 

ÉÉMÉMM 

Niger, 
Senegal, 
Soudan, 
Togo. 

Cóte d'Jvoire , 
Dahomey_ 
Fransch-Guinea, 
Mauritanië, 
90 c , roodoranje. • 

2 f., violet. 
2 f. 25, blauw. 

GUATEMALA. 
Voor het fonds tot herbouw van het nationale postkantoor 

werd het 1 c. portzegel van 29-10-'27 overdrukt met „ i939" in 
groen. 

1 centavo, olijfgroen. 
HAITI . 
Frankeerzegel der uitgifte 1933 in gewijzigde kleur. 

5 cent. de gourde, lichtgroen. 

HONDURAS. 
De op blz. 78 gemelde nieuwe serie frankeerzegels ir verschenen. 

Zij hebben alle verschillende afbeeldingen, zij dragen de jiartallen 
1939 en 1942. Uitgevoerd door de Columbian Bai.'i Note Co. op 
papier zonder watermerk^ tanding 12M. 

1 c , oranjegeel, wapen van Honduras. 
2 c , vermiljoen, regeeringsgebouw. 
3 c , karmijn, kaart van Honduras 
5 c , oranje, de Choluteca-brug. 
8 c , blauw, de nationale vlag. 

IRAN. 
In het Schah Riza Pahlavi type, zonder Franschen tekst „Postes 

Iraniennes", verschenen de volgende waarden: 
45 d., vermiljoen. 2 r., lichtblauw. 
75 d., bruinkarmijn. 5 r., grijsgroen. 
90 d., rose. 10 r., bruin en blauw. 

1 r., groenblauw. 
Op 25 April verscheen de serie frankeerzegels uitgegeven naar 

aanleiding van het huwelijk van den troonopvolger Mohamed Reza 
Chahpour met de prinses Fovsié, zuster van den koning van 
Egypte. De door de fa. Courvoisier te La Chaux de Fonds uit
gevoerde zegels vertoonen links de beeltenis der prinses, rechts 
die van den prins en in het midden het koninklijk wapen van Iran. 

5 d., bruin. 90 d., rood. 
10 d., violet. 1 r. 50, blauw. 

30 d., groen. 
ITALIAANSCH-SOMALILAND. 
Beide deelen van het Italiaansche paketpostzegel van 5 cent 

der uitgifte 1927 werden voorzien van den rooden 2-regeligen 
opdruk: „Somalia / Italiana". 

5 centesimi, bruin. 

KUWAIT. 
Acht waarden van de koerseerende serie van Engelsch-Indië met 

de beeltenis van koning George VI werden in zwart overdrukt 
met het woord „Kuwait". 

j4 anna, roodbruin. 
1 anna, karmijn. 
4 annas, bruin. 
6 annas, groenachtig blauw. 

LIBYE. 
Gelegenheidszegels naar aanleiding van de 13e jaarbeurs te 

Tripolis. Verschillende afbeeldingen, watermerk kroon, getand 14. 
In de eerste plaats een serie van 5 frankeerzegels: 

8 annas, donkerviolet. 
12 annas, bruinkarmijn. 
5 rupees, blauw en groen. 

15 rupees, groen en bruin. 

75 c , rood. 
1 1. 25, blauw. 

3 luchtpostzegels: 

5 c , bruinolijf. 
20 c , bruinrood. 
50 c , violet. 

Verder een serie van 
25 c , groen. 
50 c , bruinzwart. 

1 1., violet. 
LIECHTENSTEIN. 
Een serie luchtpostzegels in zeer mooie uitvoering, waarbij ons 

kraai-zegel wel erg schriel afsteekt, werd op 3 April uitgegeven. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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De zegels, welke alle afbeeldingen uit de vogelwereld vertoonen, 
zijn uitgevoerd naar ontwerpen van den bekenden Oostenrijkschen 
kolonel Ludwig Hesshaimer. Gedrukt op papier met zijdevezeh 
sretand 113^ 

FüRsrenTun 

^.^^.^.... 
10 r., violet, zwaluwen. 
15 r., oranje, meeuwen 
20 r., karmijn, meeuwen. 
30 r., blauw, buizerd. 

50 r., geelgroen, havik. 
1 fr., karmijnrood, arend. 
2 fr., violet, gier. 

LITAUEN. 
Het 20-j'arig bestaan der republiek bracht niet alleen de in 

het Maart-nummer vermelde 4 frankeerzegels, maar ook nog een 
blok met de zegels van 35 en 60 centu. De kleur van deze zegels 
is iets levendiger dan die van de afzonderlijke zegels. Het blok 
is groot 148 X 150 mm. Boven de zegels is in lila het wapen van 
Litauen weergegeven, waarnaast de jaartallen 1918 en 1938. Hier
onder: „Litauensche onafhankelijkheid". Onder de zegels staat in 
blauw: „Verkoopprijs 2 litai". Het verschil tusschen frankeer-
waarde en verkoopprijs komt in hoofdzaak ten bate van een fonds 
voor nationale doeleinden. De oplage bestaat uit 40.000 getande 
en 10.000 ongetande blokken. 

Blok 25 c , roodlila, en 60 c , blauw. 
MAROKKO (SPAANSCHE KANTOREN) . 
Weldadigheidszegels in het type 1937 met generaal Franco. 

10 c , bruinrood. 
10 c , blauw. 

Spaansche consulaatzegels (Derechos Consulares Espanoles), door 
2-regeligen zwarten opdruk: „Correo / Tanger" veranderd in 
frankeerzegels. 

50 c , karmijn. 5 p., karmijn en groen. 
1 p., karmijn. 10 p., karmijn en violet. 
2 p., karmijn. 

Dergelijke consulaatzegels, eveneens door den 3-regeligen zwarten 
opdruk: „Correo / Aereo / Tanger" veranderd in luchtpostzegels. 

1 p., ultramarijn. 5 p., ultramarijn. 
2 p., ultramarijn. 10 p., ultramarijn en violet. 

MEMEL. 
Meerdere Litausche zegels moeten in de eerste dagen van de 

hereeniging van Memel bij het Duitsche rijk voorzien zijn van den 
opdruk: „Memelland ist frei" of „Wir sind frei". 

MONACO. 

mtmm 
P0STE5 \ 

Ox> 25 April werd een fran-
keerzegel van 10 fr. (gelukkig 
zonder toeslag) uitgegeven naar 
aanleiding van de inwijding 
van het Louis Il-stadion. Het 
vertoont een afbeelding van dit 
stadion met op den achter
grond de rots van Monaco, 
aan welks voet het gelegen is. 

10 fr., groen. 

S c h a u b ek - Alb u n i^ l939. 
Vraagt toezending van de nieuwe catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUI\/I modern en goedltoop. 

NICARAGUA. 
Ter herinnering aan het feit, 

dat 8 jaar geleden Managua 
door een aardbeving geteisterd 
werd (31-1-'31) werd, mede ter 
cere van den humanist Will 
Rogers, die per vliegtuig uit 
N.-Amerika kwam om hulp te 
bieden, een herinneringsserie 
van 5 luchtpostzegels voor 
binnenlandsch gebruik uitge
geven. De zegels, die alle ver
schillende afbeeldingen hebben, 

dragen de volgende opschriften: „Nicaragua a Will Rogers", 
„Homeriaje" „Aerea Interior" „1931-1939'. De oplage van elk 
zegel bedraagt 3 millioen stuks. Getand 12. 

1 c , groen. 4 c , blauw. 
2 c , vermiljoen. 5 c , karmijn. 
3 c , lichtblauw. 

NIEUW-GUINEA. 
De op blz. 79 gemelde serie van 14 luchtpostzegels is verschenen. 

De zegels vertoonen een landschap met een vliegtuig, in de rand 
links een fregat, rechts twee inboorlingen. 

yi d., oranje. 
1 
IJ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
5 

10 
^ 1 , 

d., groen. 
d., roodbruin. 
d., rood. 
d., donkerblauw. 
d., olijf. 
d., donkergroen. 
d., bruin. 
d., violet. 
s., groen. 
s., bruinrood. 
s., oiijfbruin. 
s., rose. 
groen. 

PARAGUAY. 
Het driehoekige luchtpostzegel van 17 pesos is weer eens in 

een andere kleur verschenen: 
17 pesos, geelgroen. 

ROEMENIE. 
Was het maar bij het ééne zegel gebleven, zooals op blz. 53 

gemeld werd. De herdenking van den honderdsten geboortedag 
van koning Karel I is blijkbaar zoo belangrijk, dat er een geheele 
serie frankeerzegels van 14 waarden voor werd uitgegeven. 

25 b., donkerbruin, Karel I in een calèche. 
50 b., roodbruin, Karel I bij de manoeuvres. 

1 I., violet. Karel I bestudeert een plan. 
1,50 1., lichtgroen, de kasteelen Sigmaringen en Peles. 

2 1., donkergroen. Karel I met koningin 
Elisabeth in" 1869. 

3 1., rood, Karel I op 6-jarigen leeftijd. 
4 1., lilabruin, Karel I in 1866. 
5 1., grijs, Karel I in 1877. 
7 1.. 
8 1. 

10 1.: 

12 L 
15 L 

16 

donkerbruin, standbeeld v. Karel I. 
grijsblauw, Karel I te paard in 1878. 
karmijn, Karel I in groot tenue te 
paard. 
blauw, Karel I. 
ultramarijn, Karel I en koningin 
Elisabeth. 
groen, mausoleum van Karel I. 

SCHENKT AANDACHT AAN DE IN DIT BLAD 
OPGENOMEN ANNONCES EN BEGUNSTIGT, 

ZOO MOGELIJK, ONZE ADVERTEERDERS I 

J. K. KTETDT.TK. — POSTZEGEL VEILINGEN-
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RUSLAND. 

Drie vrouwelijke vliegers hebben kort
geleden het afstandsrecord in rechte lijn, 
staande op naam van vrouwen, verbeterd 
Deze raid werd door 3 zegels herdacht, 
n.l.: 

15 k., groen, beeltenis van Pauline 
Ossipenko. 

30 k., violet, beeltenis van Marine 
Raskova. 

60 k., rood, beeltenis van Valentine 
Grizodoubova. 

Dank aan Mezhdunarodnaja Kniga voor 
bericht. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
In het type der uitgifte 1938 van Angola verscheen hier een 

serie frankeerzegels van 17 waarden: 
5 c , bruingeel. 60 c , grijs. 

karmijn. 70 c , violetbruin. 
bruinviolet. 80 c , oranje, 
grijs. 1 e., rood. 
lila. 1 e. 75, blauw, 
groen. 2 e., lilabruin, 
lichtbruin. 5 e., olijf, 
lilarose. 10 e., blauwviolet. 

20 e., roodbruin. 
SLOWAKIJE. 
Er verschenen meerdere Tsjechoslowaaksche frankeerzegels met 

den 2regeligen opdruk „Slovensky Stat / 1939". Deze opdruk, die 
op de zegels tot en met 1 kroon eigenlijk onderaan het zegel moet 
voorkomen, komt op alle hoogten naar boven verschoven voor, 
hij is evenwel steeds horizontaal Bij de hoogere waarden loopt 
deze opdruk van links beneden naar rechts boven. Volledigheids
halve geven wij hier de volledige serie van 22 stuks. 

10 
15 
20 
30 
35 
40 
50 

c. 
c. 
c. 
c. 
c . 
c. 
c , 

v^ 

\ 
■M 

m 
5 h., violetblauw, (wapen), opdruk rood. 

10 h., olijfbruin, (wapen), opdruk rood. 
20 h., rood, (wapen), opdruk blauw. 
25 h., blauwgroen, (wapen), opdruk rood. 
30 h., purper, (wapen), opdruk blauw. 
40 h., blauw. (Comenius), opdruk rood. 
50 h., groen, (Stefanik), opdruk rood. 
50 h., groen, (Benes), opdruk rood. 
60 h., violet, (Stefanik), opdruk rood. 
60 h., blauw. (Stefanik), opdruk rood, 

1 k c , rood, (Masaryk), opdruk blauw. 
1,20 k c , purper. (Palanok), opdruk blauw. 
1,50 k c , karmijn, (B. Bistrica), opdruk blauw. 
1,60 k c , olijf, (Kuttenberg), opdruk blauw. 
2 k c , blauwgroen, (Zvikow), opdruk rood. 
2,50 k c , blauw, (Strecno), opdruk rood. 
3 k c , donkerbruin, (Cesky Ray), opdruk rood. 
3,50 k c , violet, (Slavkoj), opdruk rood. 
3,50 k c , violet, (Slavkoj), opdruk blauw. 
4 k c , violet, (Podebrody), opdruk rood. 
5 k c , blauwgroen, (Olmütz), opdruk rood. 

10 k c , blauw, (Pressburg), opdruk rood. 
De opdruk op de 3 hoogste waarden zal vermoedelijk uit slechts 

eenige duizenden stuks bestaan. Als verrassing zien we een 60 h. 
Stefanikzegel in blauwe kleur, welk zegel blijkbaar destijds in 
Praag reeds speciaal voor Slowakije was aangemaakt en op het 

laatste moment naar Bratislava werd afgeleverd. Zonder opdruk 
is dit zegel nog niet bekend. 

Verder verscheen deze opdruk, doch nu luidende: „1939 / 
Slovensky Stat" op de 9 courantenzegels der uitgifte 1937. 

2 h., bruin. 10 h., bruinrood. 
5 h., blauw. 12 h , donkerblauw. 
7 h., rood. 20 h., donkergroen. 
9 h., groen. 50 h., donkerbruin. 

1 k c , grijs. 

11 iM^Üi&lllViJülïüli M 

m\ 
De eerste frankeerzegels met de beeltenis van pater Hlinka, den 

in 1938 gestorven nationalen held van Slowakije, verschenen reeds 
Als wapen zien wij in de bovenhoeken het Lotharinger dubbel
kruis. Gedrukt op papier zonder watermerk, getand 1214. 

De 5 h., 10 h., 30 h., 2,50 k. en 3 k. zijn in het definitieve type 
met bovenaan het opschrift „Slovenska Posta". Daarentegen 
dragen de 50 h. en 1 k. bovenaan de woorden „CeskoSlovcnsko" 
en onderaan „Slovenska Posta", zij zijn diagonaalsgewijze over
drukt met „Slovensky Stat". Het 20 en 30 h. zegel verscheen zoo
wel getand als ongetand. 

5 h., ultramarijn. 30 h., violet, getand. 
10 h., groen. 30 h., violet, ongetand. 
20 h., bruin, getand. 2.50 k., blauw. 
20 h., bruin, ongetand. 3 k., sepia. 
50 h., groen, met rooden opdruk. 

1 k., karmijn, met blauwen opdruk. 
SPANJE. 
Nieuwe frankeerzegels: 

5 c , lichtbruin, Cidtype van 1937. 
60 c , blauw, type kop der repuLl'ek nïar rcc'.ts. 

Drie aanvullende waarden 
in de serie luchtpostzegels 
met rechts de beeltenis van 
Juan de la Cierva en links de 
afbeelding van zijn autogiro
vliegtuig. 

20 c , oranjerood. 
2 p., groen. 
4 p., grijsblauw. 

VENEZUELA. 

fmvmn 

* ^ É * M H U * * * 

Vier nieuwe frankeerzegels in het type Bolivar der serie 1916'28, 
doch iets grooter in afmeting. 

10 cent., karmijn. 50 cent., violet. 
40 cent., grijsblauw. 3 bol., roodoranje. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Op 1 April verscheen het speciale zegel, 
uitgegeven ter gelegenheid van de inter
nationale tentoonstelling te NewYork. Het 
geeft een afbeelding van den 210 m. hoogen 
„Trylon", de driehoekige naald, en_van den 
enormen aardbol, welke beide het geheele 
terrein domineeren. Getand lOK : 11. 

3 c , violet. 
Op 30 April verscheen een speciaal fran

keerzegel ter herinnering aan het feit, dat" 
150 jaar geleden George Washington ah 
eerste president der Vereenigde Staten werd 
ingewijd. 

3 c , violet. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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IJSLAND. 
De waarde-aanduiding van het zegel van 35 a. van de 100e her

denking van de geboortedag van den dichter Mathias Jochumsson 
(uitgifte 1935) werd voorzien van den zwarten opdruk van een „5". 

5 op 35 aur, blauw. 
ZUID-AFRIKA. 
Het 2 d. frankeerzegel der uitgifte 1930-'36 met de afbeelding 

van het regeeringsgebouw te Pretoria verscheen in gewijzigde kleur. 
Eveneens met den opdruk „Offisieel" en „Official". 

2 d., violet en grijsblauw, opschrift „Suidafrika". 
2 d., violet en grijsblauw, opschrift „South Africa". 
2 d., violet en grijsblauw, opdruk „Offisieel". 
2 d., violet en grijsblauw, opdruk „Official". 

'I W. G. 7 . 

XeVenVaclitcii 
l̂ tfeinVc Uitgiften 1 

AUSTRALIË. 
De komst van den hertog en de hertogin van Kent in November 

a.s. (aanvaarding ambt van gouverneur) zal waarschijnlijk worden 
herdacht door een speciaal frankeerzegel, waarop hun beeltenissen 
zullen worden weergegeven. 

BARBADOS. 
Ter herdenking van de 300e verjaardag van het bijeenkomen der 

eerste algemeene vergadering zal een serie van 5 waarden, n.l. K, 1, 
I K , 2% en 3 d. verschijnen. De zegels zullen een afbeelding geven 
van het parlementsgebouw met links de beeltenis van koning Karel I 
en rechts die van George VI, Onder aan de zegels zal behalve de data 
1639-1939 en de landsnaam te lezen zijn; „Tercentenary of the 
general assembly". 

BELGIË. 
Waarschijnlijk zal binnenkort een serie frankeerzegels met toeslag 

verschijnen, wederom ten voordeele van de abdij van Orval. 
Het is nog niet zeker dat de Rubens-serie dit jaar zal uitkomen. 

Voorgesteld zijn de volgende voorstellingen: 
10 c : Afbeelding van het huis van Rubens volgens een oude 

gravure van Hallewijn. 
40 c.: Reproductie van het portret van Albert en Nicolaas 

Rubens, zoon van den schilder (Galerie Lichtenstein). 
1 fr.: Reproductie van het bekende schilderij: afname van het 

kruis (Kathedraal van Antwerpen). 
1.50 fr.: Rubens en Isabella Brant (Pinacothek van München). 
1.75 fr.: Helene Fourment en haar kinderen (Musée du Louvre). 
2.50 fr.: Reproductie van het bekende portret van Suzanne 

Fourment, bekend als „Le chapeau de poil" (National Gallery). 
5 fr.: Het portret van Rubens (Kunsthistorisch Museum te 

Weenen). 
CANADA. 
De 3 zegels, welke zullen worden uitgegeven naar aanleiding 

van het bezoek van het Engelsche koningspaar, zullen 15 Mei 
verschijnen. 

CHILI. 
Hier is een weldadigheidsserie in voorbereiding ten bate van 

de slachtoffers der jongste aardbeving in Conception. Bovendien 
zal een tijdlang het binnenlandsche port van 30 op 40 c. gebracht 
worden. 

COLUMBIE. 
Naar aanleiding van het te Buenos Aires te houden 11e wereld

postcongres zullen 2 frankeerzegels worden uitgegeven, t.w. 800.000 
stuks van 1 cent en 500.000 stuks van 5 cent. 

COSTA RICA. 
Naar aanleiding van het te San José te houden Panamerikaansche 

congres „Voor het kind" zal een serie frankeerzegels in de waarden 

2, 3, 4, 5, 10, 20 en 40 c. en een serie luchtpostzegels in de waarden 
10, 25, 35, 45 en 60 c. verschijnen. 

EGYPTE. 
Hier is men van plan z'n leven te gaan verbeteren. Bij toe

komstige gelegenheidsuitgiften zal de P.T.T. hiervoor vermoedelijk 
slechts één enkel zegel van 5 mill, uitgeven. Dit zal dan in een 
zoodanig • groot aantal worden gedrukt, dat speculatie is uit
gesloten, terwijl het tevens gedurende den tijd totdat het geheel 
uitverkocht is, het in koers zijnde zegel zal vervangen. 

FRANKRIJK. 
Sinds 20 Maart zijn verschillende zegels uit koers genomen, zij 

zijn aan de kantoren niet meer te verkrijgen, t. w.: 
Type zaaister: 5, 10, 15, 20, 25 en 35 c. 
Type vrede: 30, 55, 80, 90 c , 1 f. 50 en 1 f. 75. 
55 c. La Fontaine, 90 c. Col de ITseran, 1 f. 75 Ceres type, 

1 f. 75 Champagne, 1 f. 75 bezoek van het Engelsche konings
paar, 2 f. Are de Triomphe van Orange, 2 f. 15 Mineurs, 5 f. 
Mont Saint-Michel, 10 f. Haven van La Roebelle en de 20 f. 
Pont du Gard. Het zegel 2 f. 25 Cézanne is geheel uitverkocht, 
wordt niet herdrukt. 

De beide op 31 October 1938 uit koers genomen zegels van 
55 + 70 c. en 65 c. -f- 1 f. 10 ten bate van de oprichting van 
een monument ter eere van de Fransche infanterie zullen op 
7 Mei 1939 wederom in omloop komen ter gelegenheid van den 
nationalen dag, doch slechts op 3 speciale kantoren (Rue du 
Louvre, Place du Trocadéro en in het „Maison de France" op de 
Avenue des Champs-Elysees 127). De op deze 3 kantoren ter post 
bezorgde correspondentie zal bovendien worden voorzien van een 
bijzondere afstempeling. 

De Fransche pers oefent sterke critiek uit op de P.T.T. omdat 
bij het Clémenceau zegel diens naam met een accent aigu is ge
schreven, hetgeen niet mag, daar het woord in hoofdletters is 
gedrukt. 

In voorbereiding is een nieuwe serie voor de intellectueele werk-
loozen met de beeltenissen van den musicus Debussy, Lamartine, 
enz. 

Driehonderd jaar geleden werd Racine geboren, wat door een 
speciaal zegel zal worden herdacht. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Voor elke kolonie zal het Roode Kruis zegel worden uitgegeven 

naar aanleiding van het 75-jarige bestaan dezer stichting. 
Verder zullen voor elke kolonie 2 frankeerzegels worden uit

gegeven ten bate van de oprichting van het monument ter eere 
van de Fransche infanterie en wel volgens het in het moederland 
uitgegeven type, maar in andere waarden. 

En tenslotte zullen op 10 Mei voor elke kolonie een zegel van 
1 f. 25, rood en 2 f. 25. blauw worden uitgegeven ter herinnering 
aan de deelneming der Fransche koloniën aan de tentoonstelling 
te New-York. Zij zullen van hetzelfde type zijn als het voor deze 
gelegenheid uitgegeven Fransche zegel. 

GRIEKENLAND. 
De op blz. 53 vermelde serie zal op 21 Mei verschijnen en uit 

5 waarden bestaan: 
1 dr.: Wapens van de zeven eilanden. 

4 dr.: Gezicht van Korfoe (haven en fort). 
3 zegels van 20 dr.: Links de beeltenis van koning George I 

van Griekenland, rechts die van koningin Victoria van Engeland. 
Deze 3 zegels zullen alleen verschillen in de kleuren, n.l. resp. 
geeloranje, blauw en karmijn, dit zijn de kleuren van de zegels der 
Ionische eilanden der uitgifte 1859. 

GROOT-BRITANNIE. 
De plannen om in 1940 ter gelegenheid van de 100e verjaardag 

van de uitgifte van het eerste postzegel, de zwarte 1 penny met 
de beeltenis van koningin Victoria, een herdenkingsserie uit te 
geven, nemen vasteren vorm aan. Talrijke Engelsche philatelisten 
hebben den wensch daartoe te kennen gegeven, zoodat reeds een 
prijsvraag is uitgeschreven, waaraan een 30-tal kunstenaars zullen 
deelnemen. Men denkt dat er 4 waarden, n.l. van 34, 1, XYi en 
lYz p., zullen worden uitgegeven. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 99 

GUATEMALA. 
De oplage van de op biz. 76 gemelde serie luchtpostzegels is 

de volgende: 
Serie voor het binnenland: 1, 2 en 3 c. van elk 200.000; 4 c. 

600.000; 5, 6, 10, 15 en 30 c. van elk 100.000; 50 c. en 1 q. 
van elk 75.000. 

Serie voor het buitenland: 1, 2, 3 en 4 c. van elk 200.000; 
5, 10 en 30 c. van elk 300.000; 15 c. 600.000; 20 en 25 c. van elk 
150.000; 50 c. en 1 q. van elk 75.000. 

JOEGOSLAVIË. 
Op 28 Juni zal een serie ten bate van de oorlogsgewonden 

worden uitgegeven. De zegels zullen een afbeelding geven van het 
graf van den onbekenden soldaat te Avala. 

JOHORE. 
Een zegel van 8 cents is op komst. 

KAMEROEN. 
Een geheel nieuwe serie frankeerzegels is op komst. 

LIECHTENSTEIN. 
Op 14 Mei, den dag der huldiging, zal een speciale serie 

„huldiging van den vorst" worden uitgegeven in de waarden 10, 
20 en 30 rappen. Zij zullen een afbeelding geven van een 
huldigingsscène van een vorst in de 18e eeuw naar een schilderij 
uit dien tijd. 

Tevens verschijnt omstreeks dien tijd nog een 5 fr. met de 
beeltenis van Frans Josef II, een 2 fr. met de wapens der vier 
oude graafschappen en een 3 fr. met het groote staatswapen 
van het vorstendom. 

LUXEMBURG. 
Zonder de uitgifte van een serie frankeerzegels van 10 waarden 

was het blijkbaar niet mogelijk om de 100-jarige onafhankelijkheid 
waardig te herdenken. Deze serie zou ter gelegenheid van de 
officieele feesten op 22 April verschijnen, maar is door bijzondere 
omstandigheden een maand vertraagd. 

NEWFOUNDLAND. 
Naar aanleiding van het koninklijk bezoek zal een 5 ets. zegel 

worden verkrijgbaar gesteld van 17 Juni tot 31 Juli a.s. Het zal 
de beeltenissen van Hunne Majesteiten en het Newfoundlandsche 
wapen vertoonen. 

NIEUW-ZEELAND. 
Op 2 Januari 1940 zal een serie frankeerzegels, uit 12 waarden 

bestaande, worden uitgegeven ter herdenking van het 100-jarig 
bestaan der Europeesche nederzetting. 

ROEMENIE. 
Met twee frankeerzegels zal de deelneming aan de wereld

tentoonstelling te New-York worden herdacht. Elk van deze 
zegels zal de afbeelding geven van een der beide paviljoens. 

RUSLAND. 
Het 30 k. zegel (type ss Yvert) zal verschijnen op wit papier 

zonder watermerk in lila kleur. Tegelijkertijd zal een blauwe 
15 k. in een nieuw type verschijnen. 

„Mezhdunarodnaja Kniga" deelt ons mede, dat twee speciale 
frankeerzegels zullen worden uitgegeven bij gelegenheid van de 
opening der New-Yorksche wereldtentoonstelling. De blauwzwarte 
30 k. (31 X 42 mm.) geeft een afbeelding van het beeldhouwwerk 
op het paviljoen der USSR, terwijl de in bruin en blauw uit
gevoerde 50 k. (38 X 28 mm.) een algemeen overzicht van het 
Russische paviljoen geeft. 

SLOWAKIJE. 
Met den bekenden opdruk zullen vermoedelijk ook nog ver

schijnen de Tsjechische luchtpost- en portzegels. 
De eerste definitieve serie met de beeltenis van pater Hl 'nka 

zal vermoedelijk geen lange levensduur beschoren zijn, daar de 
drukkerij in Bratislava, de „Slovenska Grafia", zich nieuwe offset
machines wil aanschaffen en verder papier met watermerk zal 
gaan gebruiken. 

TOGO. 
Een geheel nieuwe serie frankeerzegels is op komst. 
TUNIS. 
Van de weldadigheidssene 1938 ter herinnering aan het 50-jarig 

bestaan der Tunische posterijen en waarvan de toeslag ten goede 
kwam aan de hulp van kinderen en dooven van het P.T.T.-
personeel, werden 9.500 complete series verkocht. Bovendien van 
de waarden tot en met de 5 f. -|- 3 f. nog 2.750 series. Het restant 
der oplage is vernietigd. 

ZWITSERLAND. 
Een tweede serie van 4 frankeerzegels in de waarden 5, 10, 

20 en 30 c. zal worden uitgegeven om propaganda te maken voor 
de nationale tentoonstelling te Zürich. Zij zullen een afbeelding 
geveii van een armboog, waarvoor een bloeiende tak. Evenals de 
eerste serie zullen ook deze nieuwe zegels verschijnen met resp. 
Duitsche, Fransche of Italiaansche tekst. Men had beter gedaan 
met op elk der zegels een andere taal te gebruiken, waardoor ook 
de 4e landstaal, het romaansch, tot zijn recht was gekomen en 
waardoor er slechts 4 zegels in plaats van nu 12 zegels een plaats 
in de albums vragen. 

Van 15 Juni - 15 Augustus, verschijnt weer een frankeerzegel 
van 10 r. voor het „Bundesfeier" met toeslag van 10 r. Naar aan
leiding van de 600-jarige herdenking van den slag bij Laupen 
werd als zegelbeeld met slot Laupen ten tijde van den slag 
gekozen. 

W. G. Z. 

Nederland 
en Overzeesclie Gewesten 

NEDERLAND. 
De Zomerzegels 1939. 
Op 1 Mei zijn de zomerzegels verschenen, aangekondigd door 

Dienstorder H 208 van 19 April en een persbericht, waaraan wij 
het volgende ontleenen. 

De volgende vijf waarden zullen het licht zien: 
VA + VA cent, grijs (Thijs Maris); 
2>2 -f- 2A cent, groen (Anton Mauve); 
3 -1-3 cent, rood (Gerard van Swieten); 
5 -|- 3 cent, groen (Nicolaas Beets); 

12K -f 3K cent, blauw (Petrus Stuyvesant). 
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Van de netto-opbrengst is de helft bestemd voor sociale doel
einden (tuberculose- en kankerbestrijding en de Arbeid voor On-
volwaardigen), de andere helft voor cultureele doeleinden (ter 
tegemoetkoming in de huidige nood der cultureele werkers). 

De zegels zijn verkrijgbaar van 1 Mei tot en met 30 Juni; de" 
geldigheid loopt tot en met 31 December 1944. 

T h i j s M a r i s (1839-1917) is een der belangrijkste Neder-
landsche schilders. 

A n t o n M a u v e (1838-1888), schilder van naam. is bekend 
om zijn bijzonder fijngevoelde schilderingen van landschappen. 

G e r a r d v a n S w i e t e n (1700-1772) is de vermaarde Neder-
landsche geneeskundige aan het Oostenrijksche hof in de 18e eeuw. 
Van Swieten was leerling van Boerhaave en als zoc danig sluit het 
zegel met zijn beeltenis aan op het Boerhaave-ze^cl var. 1938. 

N i c o l a a s B e e t s (1814-1903), theoloog en lci:'.'i''-undige, 
is de man van de Camera Obscura, waarvan in 1839, dus jaist 100 
jaar geleden, de eerste uitgave verscheen, en die bij oud en jong 
bekendheid geniet. Beets schreef dit onvolprezen weik op 
25-jarigen leeftiid; in verband hiermee is een jeugdportret van hem 
gekozen. 

P e t r u s S t u y v e s a n t (1610-1682) is de bekende gouverneur 
van Curajao en later van Nieuw-Nederland (New York); zijn 
portret is gekozen in verband met de wereldtentoonstelling te 
New York. 

De afmetingen der zegels zijn dezelfde als die van de zomerzegels 
van vorige jaren. Mevrouw Reitsma-Valenfa ontwierp de zesels 
van \}4 cent en van 3 cent; het 234 cent-zegel is vervaardigd door 
S. Hartz dat van 5 cent door Kuno Brinks, terwijl Hub. I.evigne 
de ontwerper is van het zegel van 123-̂  cent. De teekeningen zijn 
door de kunstenaars zelf in staal gegraveerd. 

Wat de zegels zelf betreft, de kleur van de 13^ cent is niet grijs, 
zooals volgens de aankondiging, maar s e p i a b r u i n . De andere 
kleuren komen overeen met de opgaaf. De tanding is de gebruike
lijke kamtanding 12>2 : 12. Vellen van 100, papier zonder water
merk, op de randen de dubbele lijn, op den onderrand onder 
zegel 95 het plaatnummer. Van alle waarden zagen wij nummer 1. 

De regels onderaan, vtrmeldend de bijslag, de geldigheidsduur en 
het doel der uitgifte, staan wat wijder uiteen dan bij de vorige 
series; daardoor is het eigenlijke zegelbeeld wat kleiner geworden. 
De letters van NEDERLAND zijn grooter dan vroeger, zooda' 
voor het portret zolf minder ruimte is overgebleven. 

Nieuwe oplaagletters. 
10 cent O ; 1234 cent O ; 80 cent B. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent X: R 651. 
10 cent O: R 645. 
123^ cent O: L 643, R 643. 
80 cent B: 647. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
l'A cent G: 384. 
Ongetande rand. 
In de 93e veiling van de firma Hekker komt een koerseerende 

1234 cent blauw voor met ongetande linkerzijrand (met tel-
nummer 20). Er ontbreken ook twee tandjes aan de onderste per
foratie, en door het zegel loopt een vouw, zoodat deze afwijking 
zijn ontstaan zal hebben te danken aan een omgevouwen hoek van 
het vel tijdens het perforeeren. 

Vrijstelling van port voor in werkelijken dienst zijnde militairen. 
Dienstorder H 199 bis van 12 April bericht: 
1. In verband met de tegenwoordige buitengewone omstandig

heden is bij K. B. van 12 April 1939 (Stbl. nr. 385) tot nadere 
beschikking^ vrijstelling vna port verleend voor de verzending, 
d o o r en a a n in werkelijken dienst zijnde vrijwillig dienenden 
en dienstplichtigen, beneden den rang van tweede luitenant (luite
nant ter zee derde klas) en de met hen in rang gelijk gestelden, 
m. a. w. door en aan alle in werkelijken dienst zijnde militairen 
beneden den rang van officier, van 

a. briefkaarten, met uitzondering van die, welke berichten om
trent handelszaken of bestellingen of aanbiedingen van handels-
of fabrieksgoederen bevatten; 

b. nieuwsbladen en bijvoegsels, welke voldoen aan de in artikel 1 

van de Postwet voor deze stukken gegeven omschrijving, niet 
zwaarder dan 100 gram. 

2. Voor zoover de stukken afkomstig zijn van bedoelde mili
tairen en niet den openbaren dienst betreffen, moeten zij boven
aan, ter linkerzijde van het adres zijn voorzien van de aanduiding 
„militair", gewaarmerkt door de handteekening van den afzender 

Voor zoover noodig wordt nog opgemerkt dat de onderwerpe-
lijke vrijstelling van port alleen geldt voor wat betreft in het 
b i n n e n l a n d s c h verkeer verzonden briefkaarten en nieuws
bladen als bovenbedoeld. 

Verlaging tarief ongeadresseerde gedrukte stukken. 
Met ingang van 1 Mei geldt voor de ongeadresseerde gedrukte 

stukken onderstaand tarief: 
Gewicht: 

tot en met 10 gram 
boven 10 t.m. 20 gram 
boven 20 t.m. 30 gram 
boven 30 t.m. 40 gram 
boven 40 t.m. 50 gram 
boven 50 t.m. 75 gram 
boven 75 t.m. 100 gram 

(Dienstorder H 210 van 19 April 1939) 
„Les Timbres-Poste des Pays-Bas de 1929 ä 1939". 
Door het hoofdbestuur der P.T.T. is ter gelegenheid van het 

Postcongres te Buenos-Aires onder bovenstaanden titel een boek
werkje uitgegeven, bevattende afbeeldingen van de in het tijdvak 
1929-1939 uitgegeven Nederlandsche frankeerzegels. Bij de afbeel
dingen zijn gevoegd beschouwingen van elk der ontwerpers over 
het ontwerpen van zegels in het algemeen of van hun zegels in 
het bijzonder. Deze beschouwingen, die met het oog op het inter
nationale congres overgebracht zijn in de Fransche taal, zijn uit
sluitend voor dit werkje geschreven. 

Het is tot een beperkt aantal verkrijgbaar gesteld tegen den 
prijs van ƒ 1.50 per exemplaar. Bestellingen bij de postkantoren. 

(Dienstorder 256bis van 3 Mei 1939). 

SURINAME. 

locaal: 
0.25 cent 
0.3 cent 
0.35 cent 
0.4 cent 
0.5 cent 
0.75 cent 
1.— cent 

interlocaal: 
0.35 cent. 
0.4 cent. 
0.45 cent. 
0.5 cent. 
0.6 een-. 
0.9 cent. 
1.2 cent. 

Ongetande rand. 
De heer Junge te Amsterdam bezit 

een 5 cent rood Suriname, uitgifte 
1902, met een aan de linkerzijde on
getande zijrand. Het zegel is gebruikt 
(op briefstuk, stempel Ferrydienst, 
1910) en heeft een afgescheurde rand, 
die op de breedste plaats % cm. meet. 
Een tot dusver onbekende variëteit. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1899). 
Nederland. — Door vele speciaalverzamelaars wordt het bestaan 

van het portzegel 134 cent 1881, type IV, in de tanding 1134 
betwijfeld. Ik kan hun nu stellig verzekeren, dat mij onlangs een 
zoodanig getand exemplaar in handen kwam. Verschillende lief
hebbers heb ik het laten zien. 

— Aan den heer Robert is van twee kanten een portzegel van 
resp. 15 c. en 1 Gld. toegezonden, waarvan de tanding, volgens 
de toezenders, tot dusver onbekend of onvermeld heette, nl. 
13 : 123^. Met Krötzsch-tandenmeter gemeten, bevond ik getand 
te zijn: de 15 cents 12% : 12K en de 1 Gulden: 12% : 12. Van 
een blad zegels get. 113^ en 1234 paste de tanden van de 15 et. 
port op No. 8 van links van iedere horizontale rij en de 1 Gld. 
port op No. 3 van links. 

De aldus geperforeerde bladen geven, zooals op pag. 121 van 
Jaargang XIII te lezen is, 6 verschillen op eéne rij, en met een 
gewonen tandenmeter, die met een 34 verspringt, staat men in 
twijfel of genoemde zegels 1234 of 13 getand zijn: op beide maten 
sluiten zij niet precies. De in Engelsche Tijdschriften onlangs ge
melde vondst van Nederlandsche zegels, getand 12 : 12, is niet 
anders dan No. 6 van de zelfde rij. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



I NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 16 MLI 1939 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Amsterdam, eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand lyi—4 uur 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2)^—4 uur. 
Dordrecht. 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven' len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem. 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo ( O ) : 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hilversum: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der miand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2J^—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand ly^—4 uur 
Winterswijk 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur 

Nederiandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VOOR DEN 30en NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE H O U D E N OP 1, 2 en 3 SEPTEMBER 1939 
TE 'S GRAVENHAGE. 

Vrijdag 1 September 1939. 
14 30 uur Bondsbestuursvergadering in een der bovenzalen van 

restaurant Den Hout , Bezuidenhoutscheweg 11-13 
21 uur Ontvangst der deelnemers aan den Philatelistendag in 

Casino Scheveningen. Bij gunstig weer op het terras, 
anders op een gereserveerd gedeelte in de bar of het 
cabaret. 

Zaterdag 2 September 1939. 
9 uur. Kapittelvergadering m een der bovenzalen van res

taurant Den Hout 
9—17 uur. Tijdelijk postkantoor in een der bovenzalen van res

taurant Den Hout 
10 uur. Opening van den Philatelistendag in een der bovenzalen 

van restaurant Den Hout, gevolgd door de algemeene 
Bondsvergadering aldaar. 

13 uur Hollandsche koffietafel in restaurant Den Hout . Bij 
goed weer op het terras bij den Zwanenvijver (Kosten 
ƒ 1 . — met inbegrip van koffie, thee of melk). 

14 30 uur. Congres. 
18 30 uur. Bijeenkomst in Hotel Kurhaus of Grand Hotel te 

Scheveningen. Aan te bieden door de afdeeling 
's-Gravenhage der Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars. 

19 30 uur. Diner aldaar. 
Na afloop gezellig samenzijn. 

Zondag 3 September 1939. 
10 30 uur. Eventueel bezoek aan het Nederlandsche Postmuseum. 
11.30 uur Vertrek van het Postmuseum naar het Westland 
13 uur Koffietafel m het Westland. Sluiting van den 30cn 

Philatelistendag. Daarna bezichtiging der kassen met 
druiven eten. Kosten hoogstens ƒ 2 5o (alles inbegrepen). 

De Ie secretaris, 
W G. ZWOLLE. 

Verslag van de bondsbestuursvergadering op Zaterdag 1 April 1939 
te Amsterdam in hotel Krasnapolsky. 

Opening om 14 uur 45. Afwezig met kennisgeving de heer Cra-
merus Voorlezing van de notulen, waarin — aan de hand van 
opmerkingen door de beeren Polling, Costerus en Zwolle — eenige 
kleine wijzigingen worden aangebracht en die daarna worden goed
gekeurd. 

De voorzitter, de heer W. P. Costerus, wijdt eenige woorden 
aan de nagedachtenis van wijlen den heer J. D van Brink. 

Ingekomen en afgedane stukken 
van 1 Februari - 1 Aprd 1939. 

De bestelling van tandingmeters is opgedragen aan de firma 
Enschedé te Haarlem. De tandingmeters zi|n gekeurd door dr. P. H. 
van Gittert te Utrecht en op 0.1 mm. nauwkeurig bevonden, deze 
tandingmeters van Nederlandsch fabrikaat zijn beter dan de vorige, 
stuksprijs ƒ O 25, bij aankoop van 25 stuks tegelijk ƒ O 20 per stuk 

Op de vraag aan de P T T . of voor den bijzonderen stempel 
van de „Dingaans"-brieven ook roode inkt is gebruikt, deelt deze 
mede, dat die stukken als regel zijn voorzien van den bijzonderen 
stempelafdruk in paarsen inkt. Indien de stempel in rood werd 
afgedrukt, moet zulks aan een misvatting worden toegeschreven 
De mogelijkheid van roode stempels ontkent de P.T.T dus niet ' 

BIJ de begrafenis van den heer J D. van Brink hebben de 
beide secretarissen den Bond vertegenwoordigd. De Bond heeft 
gemeend van zijn waardeering voor den overledene te moeten 
getuigen door het zenden van een palmtak De tweede secretaris 
heeft aan de groeve de gevoelens van den Bond jegens den ont 
slapene vertolkt 

De agenda. 
Het antwoord van de P.T.T aan den Bond betreffende het 

verhandelen van ongebruikte postpakket-verrekenzegels is geheim. 
Zoolang de P T T . den Bond niet van geheimhouding ontslaat, mag 
het Bondsbestuur dit antwoord met openbaar maken 

De Handelaarsvereeniging deelde als haar oordeel mede inzake 
het geschil tusschen een erfgenaam en een postzegelhandelaar om
trent vergoeding voor falsificaten, waarop een naamstempel van 
bedoelden handelaar voorkwam en waarbij deze vergoeding 
weigerde, dat haar leden behooren in te staan voor de echtheid 
der door hen geleverde zegels, onverschillig of die zegels al dan 
met van hun garantiestempel voorzien zijn. Haar statuten ver
melden bestrijding van het fabriceeren, verspreiden en verhandelen 
van philatelistische vervalschingen alsmede het zooveel mogelijk 
oplossen van economische geschillen o a tusschen de leden en hun 
afnemers De heer Jorissen deelt mede, dat ook de firma Keiser te 
's-Gravenhage zich op dit standpunt stelt, zij garandeert, ongeacht 
den tijdsduur, die tusschen den aankoop en de ontdekking van 
een vervalsching is verstreken, haar verantwoordelijkheid voor 
elk zegel, waarop haar naamstempel staat 

Op het rondschrijven van 13 Februau 1939 betreffende strookjes 
voor licht afstempelen — ook aan niet bij den Bond aangesloten 
vereenigingen — kwamen van 24 vereenigingen aanvragen binnen 
voor een totaal van ongeveer 1100 vellen De P.T.T deelde aan 
den voorzitter van „Philatelica" op een desbetreffend schrijven 
als antwoord mede, dat „ambtshalve" verstrekking van zulke 
strookjes belangrijke bezwaren medebrengt. In verband n 1 met 
den grooten spoed, welke bij het opzetten en de stempeling van 
poststukken moet worden betracht, kan van een op de stukken 
gesteld of daarop door middel van een strookje aangebracht ver
zoek om lichte en zorgvuldige afstempeling der zegels weinig of 
geen resultaat worden verwacht. (Ieder, die het automatisch af
stempelen van stukken wel eens heeft aanschouwd, kan deze be
weegreden volkomen begrijpen en alleszins billijken ') Zouden 
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Voorloopige begrooting 1939-1940. 

Saldo 
Contributie 2420 leden 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Toevallige baten 

Totaal 

Inkomsten. 
/ — -
- 847.— 
- 11.— 
- 60.— 
- 35.— 
- 15.— 

Maandblad 
Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Reserve 
Postmuseum 
Huishoudelijk 
Onvoorzien 
Saldo 

ƒ 968.-

Uitgaven. 

Totaal 

ƒ 60.-
-120.-
- 320.-
- 65.-
- 100.-
- 50.-
- 50.-
-150.-
- 53.-

ƒ 9 6 8 . -

vanwege het Staatsbedrijf der P.T.T. dergelijke strookjes ter be
schikking worden gesteld, dan zou het publiek daaraan in zekeren 
zin het „recht" kunnen ontleenen^ dat aan een verzoek om lichte 
stempeling zonder uitzondering zou worden voldaan. De P.T.T. 
acht het beste, dat in voorkomende gevallen de stukken aan het 
loket ter stempeling worden aangeboden met het verzoek, de daar
op gehechte frankeerzegels licht en met bijzondere zorg af te 
stempelen. Voor de loketambtenaren bestaat het voorschrift, dat, 
indien de dienstuitvoering daardoor niet wordt belemmerd, aan een 
dergelijk verzoek moet worden voldaan (artikel 18, 2e lid van den 
P.T.T.-gids, deel I). Zou een zoodanig verzoek door een ambtenaar 
worden afgewezen, dan ontvangt de P.T.T. daarvan gaarne bericht. 
Uit het vorenstaande volgt dus, dat de oranjekleurige strookjes 
„A.u.b. licht afstempelen; philatelistisch stuk", door den Bond 
uitgegeven in vellen van 50 stuks tegen vier cents per vel, 
groot nut kunnen hebben. 

De heer de Bas stelt voor, een exemplaar van den door den 
Bond uitgegeven tandingmeter en een vel strookjes met verzoek 
om licht af te stempelen toe te zenden aan de P.T.T. en aan het 
Postmuseum; aldus wordt besloten. 

Het is aan het Bondsbestuur opgevallen, dat juist van de kleinere 
afdeelingen van „Philatelica" weinig aanvragen om bedoelde 
strookjes zijn binnengekomen, terwijl deze juist voor de kleinere 
kantoren, waar het afstempelen nog met de hand geschiedt, in
zonderheid van veel belang zijn. 

Via het postkantoor Amsterdam ontving het Bondsbestuur een 
aanvraag van den Poolschen philatelist Kazlmierz Krzepisz, 
Kalisz-pl. Sgo Jozefs 1, Polen, betreffende ruiling van zegels. Van 
de P.T.T. ontving het Bondsbestuur een soortgelijk verzoek van 
een schooljongen: Patty Parton, 181 Balsam Ave., Toronto, Ont., 
Canada, die zes Canadeesche postzegels toezond en gaarne in ruil 
Nederlandsche zegels zou terugontvangen. Iets voor de jeugdclubs ! 
Deze zes Canadeesche zegels werden voor ruiling ter beschikking 
gesteld van de jeugdclub Utrecht, wat niet wegneemt dat ook 
andere jeugdclubs met dezen Canadeeschen scholier in ruilverkeer 
kunnen treden. 

Onmiddellijk, nadat de rechtskundige raadsman van den Bond, 
mr. W. S. W. de Beer, omstreeks 16.00 uur in de vergadering was 
verschenen, behandelde het Bondsbestuur de vervolging en eisch 
tot schadeloosstelling door G. Tooien tegen den Bond ingesteld 
wegens vorm en wijze, waarop het Bondsinformatiebureau op aan
vraag inlichtingen omtrent de „Lipa" aan belanghebbenden heeft 
verstrekt. Hangende deze procedure acht het Bondsbestuur het 
minder gewenscht, zich thans daarover nader uit te laten. 

Het Bondsbestuur besluit, op Zaterdag, 2 September 1939 den 
dertigsten Pbilatelistendag te houden te 's-Gravenhage. De voor
zitter en beide secretarissen zullen omtrent de regeling nader over
leg plegen met eenige personen, die zich meer in het bijzonder 
hebben beijverd om dezen Pbilatelistendag in de Residentie te doen 
plaatsvinden. De regeling van dezen Pbilatelistendag en de agenda 
voor de Bondsvergadering zullen t. z. t. in het Maandblad worden 
bekend gCRiaakt. 

Het Bondsbestuur besluit het overleg met „Philatelica", de 
H.P.V., C.S.K. en den Amsterdamschen „Philatelist" om te ge
raken tot nauwere onderlinge samenwerking, verder voort te 
zetten. 

Rondvraag. 
De firma Enschedé deelde den heer Costerus op een desbetref

fende vraag mede, dat de Indische postbladen zonder zegel niet 
door haar worden gedrukt; zij vermoedt dat zulks in Nederlandsch-
Indiè geschiedt, waardoor begrijpelijk zou worden, dat er ver
schillen bestaan. 

De Luxemburgsche Bond wendde zich tot den onzen tot ge
regelde onderlinge uitwisseling van nieuwe uitgiften. De Bond 
heeft zich steeds op het standpunt gesteld als regel daartoe niet 
zijn bemiddeling te verleenen, om de handelaren niet in hun 
bedrijf te schaden. 

Het informatiebureau „Vaz Dias" bood een abonnement voor 
philatelistische krantenknipsels aan tegen ƒ 25.— 's jaars. Het 
Bondsbestuur kan geen termen vinden, op deze aanbieding in 
te gaan. 

De opmerking werd gemaakt, dat de P.T.T. de boekjes „Stijl
verandering", die destijds verkrijgbaar waren a ƒ 0.60, thans ver
koopt voor ƒ 1.50. Hierop werd geantwoord, dat destijds uit
drukkelijk prijsverhooging in uitzicht werd gesteld. 

Sluiting om 18 uur 10. 
Utrecht, 12 April 1939. Namens het Bondsbestuur, 

De tweede secretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
ALBANIË. — Aanvragen van postzegels, die in koers zijn, moe

ten gericht worden „ä la Direction des Postes k Tirana". Ze moeten 
vergezeld gaan van het bedrag der nominale waarde en de por to
kosten voor een aangeteekenden brief. 

HONGARIJE. — Het Hongaarsche philatelistenbureau is sinds 
1 Juli 1938 opgehouden met het leveren van postzegels aan buiten
landers. Van genoemden datum af dienen buitenlandsche phila-
telisten zich dus uitsluitend tot postzegelhandelaren te wenden. 

PHILIPPIJNEN. — Zegels kunnen besteld worden „au Directeur 
des Postes", Manilla, Philippines. Het bedrag der nominale waarde 
-|- de kosten van een aangeteekende zending moeten per post-
wissel overgemaakt worden. De frankeerkosten van brieven van de 
Philippijnen naar het buitenland bedragen 12 centavos (P. 0.12) tot 
20 gram en 6 centavos (P. 0.06) voor elke 20 gram daarboven. Het 
aanteekenrecht is 20 centavos per zending. 1 Amerikaansche cent 
($0.01) is gelijk aan 2 centavos (P. 0.02) van de Philippijnen. 

GUATEMALA. — Bestellingen van koerseerende zegels moeten 
gericht worden „a la Direction Générale des Communications, 
Guatemala (Amérique Centrale)". Zij moeten vergezeld gaan van 
het bedrag van den aankoop, per cheque in dollars der Vereenigde 
Staten. Het bureau te Guatemala berekent geen kosten voor ver
zending. Alleen als de kooper de zegels per vliegpost wenscht te 
ontvangen, komen de kosten voor zijn rekening. Op aanvraag 
wordt een lijst van de beschikbare zegels toegezonden. J. A. K. 
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Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten): 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Wittert van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen. 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

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

Verslag van de bijzondere algemeene vergadering, 
gehouden op Zondag 23 April 1939 te Hilversum. 

Aanwezig zijn: het bestuur, de afgevaardigden der afdeelingen 
benevens eenige leden. De voorzitter opent te 2.15 uur n.m. deze 
vergadering met een woord van welkom. Hij herdenkt het ver
scheiden van den heer J. D. van Brink, die niet alleen als hoofd
redacteur van het Maandblad zulk verdienstelijk werk heeft ver
richt, maar ook als jurylid en ais zeer kundig philatelist naam 
heeft verworven. Zijn gedachtenis eerden de aanwezigen door een 
wijle staande de stilte in acht te nemen. Verder wijst de voorzitter 
er op, dat deze buitengewone vergadering een gevolg is van het
geen in de bestuursvergadering van 26 Januari 1939 behandeld 
werd. Het bestuur wenscht door het aanschaffen van modern 
materiaal en door jaarlijks op de begrooting een post uit te 
trekken voor het houden van plaatselijke tentoonstellingen, de 
propaganda in de afdeelingen te steunen. Hij spreekt de ver
wachting uit, dat de vergadering deze voornemens mogelijk zal 
maken. 

Punt 2. Het verslag der laatst gehouden algemeene vergadering 
wordt goedgekeurd. 

Punt 3. Bij de behandeling blijkt, dat de afdeelingen dit voorstel 
met ingenomenheid begroeten. WestFriesland vraagt, waarom dit 
bedrag niet uit het tentoonstellingsfonds wordt bestreden, waarop 
de voorzitter mededeelt, dat het reservefonds zich daar meer voor 
eigent. Tevens vraagt deze afdeeling hoe men zich de verlichting 
denkt. Hierop volgt een debat over het technische en praktische 
probleem. Eenige afbeeldingen van dit materiaal gaan rond. Ten 
slotte is men het er over eens, dat de constructie eenvoudig moet 
blijven, in verband met de verschillende omstandigheden, waar
onder dit materiaal gebruikt moet worden. Het voorstel wordt 
daarna met algemeene stemmen aangenomen. De heer Costerus 
vraagt of er nog afdeelingen zijn, die oud materiaal in eigendom 
wenschen. 

Punt 4. De voorzitter licht dit voorstel toe met de mededeeling, 
dat het bestuur dit jaar, vermoedelijk in September, nog een ten
toonstelling te Hilversum wil doen houden door de afdeeling 
Gooi en Eemland; dit in verband met het 55jarig bestaan der 
vereeniging. Een voorloopige commissie van die afdeeling heeft 
een begrooting gemaakt, welke straks nader verklaard zal worden. 
De heer Lambach geeft deze verklaring. Hij behandelt de verschil
lende posten, welke een totaal bedrag van ƒ900 aangeven. West-
Friesland verklaart het voorstel, zooals in punt 4 aangegeven, toe 
te juichen, doch geeft te kennen, dat in beginsel de afdeelingen 
zelf de kosten behooren te dragen, waarbij de vereeniging dan 
steun verleent; in verband hiermede vraagt deze afgevaardigde 
wat Gooi en Eemland voor deze tentoonstelling wil uitgeven. Hij 
heeft bezwaar ,dat de kosten alleen door de vereeeniging gedragen 
zullen worden. Haarlem is het daarmede eens. Den Haag wenscht 
te weten, of het een tentoonstelling van de Nederlandsche Ver
eeniging wordt, of van de afdeeling Gooi en Eemland. De voor
zitter verklaart, dat het moet zijn een tentoonstelling van de 
Nederlandsche Vereeniging, doch verzorgd door de afdeeling Gooi 
en Eemland. De heer Donck verklaart zich daarmede niet te kunnen 
vereenigen; een tentoonstelling van de Nederlandsche Vereeniging 
behoort op een hooger plan te staan, terwijl voor een plaatselijke 
tentoonstelling een bedrag van ƒ 900 te hoog is. Ook de afdeeling 
Boskoop deelt deze meening; een propagandatentoonstelling mag 
zulke bedragen niet vorderen. De heer Costerus gaat de geschie

denis dezer zaak nog eens na; er is een tweeledig doel, n.l. propa
ganda en jubileum. De afgevaardigde van Leiden staat verbaasd 
over de genoemde cijfers der posten; hij meent dat met een minder 
bedrag even goed succes te verkrijgen is. Hij stelt de vraag, of het 
niet mogelijk is, in Hilversum een geschikte zaal van de gemeente 
te verkrijgen, zooals in Leiden. Ook doet hij het voorstel de 
genoemde plaquettes door de vereeniging te laten aanmaken, 
waardoor ook andere afdeelingen daarvan kunnen gebruiken. De 
voorzitter schorst voor een tijdje de vergadering, teneinde een 
kopje thee te kunnen gebruiken. Als na deze schorsing de voor
zitter vraagt, of er bezwaren tegen aanneming van punt 4 bestaan, 
blijkt dat dit met algemeene stemmen aangenomen wordt. Thans 
breekt de heer Costerus nog eens een lans voor de tentoonstelling 
te Hilversum. Boskoop stelt voor, ƒ 900 uit het tentoonstellings
fonds te nemen, welk voorstel de heer Costerus overneemt. Ten 
slotte kan de vergadering zich met het voorstel vereenigen. 

Bij de rondvraag wijst de afdeeling Boskoop op de wenschelijk-
heid, het materiaal zoo in te richten, dat het ook horizontaal ge
plaatst kan worden. De heer Maier zegt, dat dit op moeilijkheden 
zal sluiten. De heer Lambach vraagt, of de verzameling „City 
Views" niet verkocht kan worden, waarop de voorzitter ant
woordt, dat deze kwestie thans niet in bespreking kan worden 
gebracht. De heer Boeken geeft nog eenige toelichtingen omtrent 
de te houden verloting. De afdeelingen welke zulks wenschen, 
kunnen in plaats van zegels het overeenkomstige bedrag uit
betaald krijgen, teneinde hun leden gelegenheid te geven zelf 
zegels uit de rondzendingen te koopen. De heer Donck deelt mede, 
dat het bestuur op de najaarsvergadering met een voorstel zal 
komen, aan hen die minstens 25 jaar lid zijn een herinnering uit 
te reiken. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te 
4.45 uur deze vergadering. C. M. D. 

Nieuwe leden. 
643. ir. J. M. Böeseken, Graaf Willem de Oudelaan 6, Naarden 

(V. en L.). 
586. J. G. Grüschke, Santhorstlaan 79, Wassenaar. (V.). 
645. dr. H. L. Coors, Residentielaan, Adadioen (Java). 

Aanmeldingen. 
A. de Ruijter, Oliefabriek „Slamat", Poerwokerto (Java). 
J. P. J. Tichler, Lawoestraat 21, Malang (Java), 
mevr. C. M. Meijer-Harms, Gang Schmalz 21, Semarang (Java), 
mej. E. de Vries, Westerpark 25, Pav., Batavia C. (Java). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Juli 1939). 
J. Scholten, Lansinkkweg 33, Hengelo (O.). (V.). 
W. Engel, Crocusstraat 38, Wassenaar. (V.). 
J. H. Sanders, Heijderijkstraat 94, Nijmegen. (V.). 
mr. F. A. H. van Beusekom, Sophialaan 12, Naarden. (V.). 
C. Kat, Zonnelaan 17, Heemstede. (V. en L.). 
H. K. Berghuijs, Loolaan 53, Apeldoorn. (L.). 
W. M. Haije, Valkenboschkade 482, Den Haag. (V.). 
C. Luttik, Wijkerstraatweg 207a, Velsen-Noord. (V.). 

Adresveranderingen. 
62. H. F. J. Broker, Bootstraat 5 boven. Boskoop. 

247. W. Thiele, Pension Diepenbach, Vondelstraat 25, Amster
dam W. 

332. P. T. R. Deel, Verspronkstraat 121, Haarlem. 
571. P. Varkevisser, Frederik Hendrikplein 3, Den Haag. 
925. W. B. Brocx, Lange Bergstraat 13 A, Soestdijk, giro 47033. 
443. mevr. A. P. Bijleveld-Creutzberg, Prins Bernhardlaan 54, 

Oegstgeest. 
363. W. E. F. Winckel, Ambarawa (Java). 
720. N. Waalewijn, '^onoheitriboulevard 45, Soerabaja. 
611. mevr. J. Ament-Borel, Ond. Boenisari/Lentra, Garoet (Java). 
555. D. C. A. Lugt Jr., adres onbekend. 
564. ir. J. A. Mijs, p.a. B.P.M., Den Haag. 
343. E. Kaufmann, adres onbekend. 
376. H. W. Kloots, p.a. N.I.S.E., Soerabaja. 
584. H. Sommer, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
183. W. van der Zee, Kerkhofweg 3, Palembang (Sumatra). 
850. Th. Pinchetti, p.a. E. Rijken, Karangsono, Lawang (Java). 
395. M. F. J. Cool, p.a. B.P.M., Den Haag. 

I 573. K. G. Vuijk, N.S.S.-laan, Soerabaja (Java). 
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831 J C Dekker, Bentengweg 12, Padang (S W K ) 
167 W M Roda, Soerabaja (Java) 
661 M Kwadijk, p a B P M., Tjepoe (Java) 

15 G L K Thenu, Sompok 65, Semarang (Java) 
537 C F Th van Lingen, p a B P M., Tarakan (Borneo) 
534 J T. S de Vries, Paleisweg 6, Medan ( S O K ) 
S69 ir J van Heek, Schoolweg 14, Muntok (Banka). 
207 B Cornelisse, p a Ver v Ind Verlofgangers, Van Weede van 

Dijkveldstraat 10, Den Haag 

720 
505 
855 
852 

306 
777 
594 

Bedankt. 
mevr C H de Waal-Wieringa 
A Schroder. 
H J Knijp Jr 
L A Jolly (ingaande 1 l-'39) 

Overleden. 
J R A Schouten 
A O U. Wilkens 
H C Hollenbach 

Afdeelmg Amsterdam. 
Kort verslag van de vergadering op 19 April 1939 De voor

zitter begroet in zijn openingswoord den heer Van Deventer, die 
voor het eereat aanwezig is, en den heer Glerum, die na lange 
afwezigheid de vergadering komt opluisteren De heer Schroder 
deelt mede, dat mevr Bijleveld ,de baanbreekster van de dames in 
onze afdeelmg, ons gaat verlaten, wat door alle aanwezigen ten 
zeerste betreurd wordt Hierna wijdt de voorzitter eenige gevoeel-
volle woorden aan de nagedachtenis van den heer J D van Brink, 
hoofdredacteur van het Maandblad, waarna de vergadering zich 
eenige oogenblikken in stilte verheft Als afgevaardigde voor de 
algemeene vergadering op 23 April wordt benoemd de heer 
Schroder, met als plaatsvervangend lid de heer Keizer De heer 
Van Essen vraagt het woord en licht eenige punten toe, die op 
de algemeene vergadering behandeld zullen worden, o a aan
schaffing tentoonstellirgsmateriaal Vervolgens genoten de aan
wezigen van den aanblik der collectie zeldzaamheden en rariteiten 
door den heer Hochheimer in den loop der jaren verzameld, waar
voor de voorzitter hem namens de aanwezigen hartelijk dank zegt. 
Na de verloting en rondvraag sluit de voorzitter de geanimeerde 
vergadering A P 

Afdeeling Cheribon. 
Vergadering van Januari Hoewel de bijeenkomsten op den 

eersten Donderdag van de maand worden gehouden, moest door 
verschillende omstandigheden hierin verandering worden gebracht, 
zoodat deze plaats vond op Woensdag 11 Januari Het is zeer 
te betreuren dat enkele leden door omstandigheden genoodzaakt 
zijn geweest, voor het lidmaatschap te bedanken Besproken werd 
het resultaat van de gezamenlijke inschrijving van de veiling te 
Bandoeng, waarvan slechts 3 kavels werden toegewezen De ont
vangen zegels gingen vlot van de hand 

Vergadering van Februari Verschillende omstandigheden noopten 
ons de bijeenkomst een week uit te stellen en wel tot 9 Februari 
Met leedwezen werd kennis genomen van de overplaatsing van 
den heer Ohlenschlager, die tot onze trouwste leden behoort Een 
zeer fraai boekje met automaatzegels vond veel belangstelling De 
aangeboden zegels gingen vlot van de hand Er blijkt veel vraag 
te zijn naar eerste kwaliteit zegels van Nederland en Kolomen 
Kan de afdeeling verkoop misschien helpen ' 

Afdeelmg Gooi en Eemland. 
Op de buitengewone alg vergadering, 23 April te Hilversum ge

houden, IS besloten tot het houden van een tentoonstelling van 
postzegels en poststukken in den meest uitgebreiden vorm, uit
gaande van de Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelverzame
laars Door de afdeeling Gooi en Eemland zal de tentoonstelling, 
welke wordt gehouden te Hilversum op 8, 9 en 10 September 1939, 
worden verzorgd. Inzenders op die tentoonsteling moeten lid zijn 
van de Nederlandsche Vereenigmg Prijzen worden niet uitgeloofd, 
de opzet is propaganda voor de philatelic, zoodat ook eenvoudige 
inzendingen welkom zullen zijn Teneinde die opzet te kunnen 
bewerkstelligen, is het gepaald gewenscht, dat de inzendingen het 
geheele gebied der philatelic omvatten Vermeden dient te worden, 
dat van een bepaald onderdeel te veel wordt geboden, b v 

meerdere inzendingen van Nederland en Kolomen, al dan niet 
gespecialiseerd De beschikbare oppervlakte bedraagt ongeveeer 
150 m-* , aan lederen deelnemer kan tot een maximum van 3 m^ 
worden afgestaan Voor buitengewone inzendingen kan, indien de 
ruimte zulks toelaat, hiervan worden afgeweken De afmeting 
der borden is 1 X 1 m Speciale tentoonstellingsbladen worden 
met vereischt, een individueele opzet van een verzameling kan 
daardoor tot zijn recht komen Alle inzendingen worden door het 
comité „all risk" verzekerd ,de kosten blijven beperkt tot de 
onkosten van opzending aan het comité De terugzending geschiedt 
franco aangeteekend Inzenders dienen bij elke inzending een 
duidelijk leesbare, eenigszins uitgebreide, doch overzichtelijke be 
schrijving van het tentoongestelde te geven De beschrijving wordt 
bij het tentoongestelde in hetzelfde bord opgehangen en dient 
zoomede ter opname in den catalogus Aan eventueele inzenders 
zal zoo spoedig mogelijk een reglement van de te houden tentoon
stelling worden toegezonden De afdeelingsbesturen worden beleefd 
doch dringend verzocht de leden hunner afdeeling op te wekken 
aan deze tentoonstelling deel te nemen Teneinde de werkzaam
heden van het comité te verlichten, worden eventueele inzenders 
vriendelijk doch dringend verzocht, zoo spoedig mogelijk opgave 
te doen van hetgeen wordt ingezonden aan den secretaris van het 
comité, den heer P J. M Boel, Bosboom Toussaintlaan 63, 
Hilversum 

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

Verslag der vergadermg van 24 April 1939. 
BIJ opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Cramerus, blijken 58 leden aanwezig te zijn De heer Werten-
broek, voor de eerste maal aanwezig, wordt een speciaal welkom 
toegeroepen De notulen van de Maart-vergadering worden goed 
gekeurd en 4 heren met algemene stemmen als lid aangenomen 
De voorzitter wenst den heer Bolle geluk en hoopt m hem een 
trouw vergaderingbezoeker te zullen krijgen. Medegedeeld wordt 
dat 15 Mei in België een Orval-serie en op 1 Juli een Rubens serie 
zal verschijnen, de leden worden in de gelegenheid gesteld hierop 
in te schrijven De secretaris leest een schrijven voor van den 
heer Knijp, die enige maanden geleden als lid onzer vereniging 
had bedankt, doch nu — na lid te zijn geworden van een andere 
vereniging — weer naar „Breda" wenst terug te keren, hetgeen 
met ingenomenheid wordt vernomen Naar aanleiding van een 
ingekomen circulaire van de Bond worden een tweetal candidaten 
voor de Waller-medaiUe genoemd De vergadering gaat er mede 
accoord, dat dit tweetal door onze vereniging wordt opgegeven 
aan de Bond Een schrijven van de vereniging „Op Hoop van 
Zegels" wordt voor kennisgeving aangenomen, daar in onze \forige 
vergadering reeds besloten was den heeer dr Valkema Blouw 
candidaat voor het Bondsbestuurslidmaatschap te stellen Besloten 
wordt verder den heer De Jongh als lid te royeren wegens contri-
butieschuld Van het Postmuseum is thans bericht ingekomen, dat 
de aangelegenheid van contnbuanten voorlopig wordt aan 
gehouden De secretaris heeft een lijst gemaakt van de buiten
landse leden onzer vereniging, welke aan de leden verstrekt wordt 
De voorzitter doet enige mededelingen over de reciprociteitsdienst 
van den heer Schuermans Leden, die zich daarvoor willen opgeven, 
kunnen dat bij het secretariaat doen Daartoe is echter een storting 
van 50 Belgische francs vereiste In de pauze, die daarop volgt, 
worden de Belgische rode kruis zegels aan de leden uitgereikt. 
Na verloting, waarvoor in dank zegels zijn ontvangen van de 
heren Van Rijswijk, Cramerus, Smit en Vriens wordt nog mede
gedeeld, dat de Mei-vergadering — in verband met het Pinkster
feest — zal worden gehouden op 22 Mei a s Daarna wordt de 
vergadering door den voorzitter gesloten J C G v. d B 

Nieuwe leden. 
63. (E) John Bolle, Vestingstraat 46, Antwerpen 

473 ( S . E Z N K ) C W van Dam, Wilhelminapark 52, Tilburg 
giro 49409 

398 (S E Z ) H G Griep, Nieuwe Kerkstraat 342, Hansweert 
472 (S Z BE NK ) H J Knijp Jr , Beukelsdijk 156a, Rotterdam W , 

giro 236294 
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Candidaat-leden. 
G. Wondergem, Crocuslaan 20, Vlissingen. (Eigen aangifte). 
J. N. van Staveren Jr., postzegelhandelaar. Oppert 136, Rotter

dam C. (Voorgedragen door A. G. Bastiaanse Azn., Rotterdam). 
Geroyeerd als lid. 

497. A. M. H. de Jongh, Driehuis-Westerveld. 
Adreswijzigingen. 

81. A. H. Biermans, thans Wilhelminasingel 41, Breda. 
49. W. B. Brocx, thans Lange Bergstraat 13 A, Soestdijk. 

305. C. A. W. van Dongen, thans Middegaal A 310a, Vechel (N.B.). 
393. A. J. A. J. Magielsen, thans Nassaulaan 7, Ginneken. 
324. Th. Weelp, thans Elzentlaan 11 C, Eindhoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Mei 1939, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. DUS NIET OP MAANDAG 29 MEI 
1939. 

Bijeenkcmst van de club „Ginneken" op Donderdag 8 Juni 1939, 
des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 

Teugdbijeenkomst op Zondag 4 Juni 1939, des morgens 1034 uur, 
in „Moderne", Breda. 

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

O. 
In 
M. 

memoriam 1 
VELLINGA, 1 

Amsterdam. 1 

Verslag der vergadering van 25 April 1939. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de door 76 leden bijgewoonde 

vergadering en heet in het bijzonder welkom den heer Zwolle, die 
tot hoofdredacteur van het Maandblad werd benoemd, waarmede 
hij onder luid applaus van de vergadering werd gelukgewenscht. 
Na eenige woorden te hebben gewijd aan ons overleden lid, den 
heer Vellinga, iemand die op philatelistisch gebied een zoo voor
aanstaande plaats heeft ingenomen, brengt de vergadering, door 
staande enkele momenten stilte in acht te nemen, een korte hulde 
aan zijn nagedachtenis. Vervolgens wordt gememoreerd, dat op
nieuw het afsluiten van een verzamelgebied, door de Italiaansche 
bezetting van Albanië, tot stand is gekomen. De notulen der 
vorige vergadering worden na een kleine wijziging goedgekeurd. 
De vergadering verklaarde accoord te gaan met den bestuurs-
candidaat voor de Waller-medaiUe. Ingekomen was een schrijven 
over dikwijls ergerlijke en anonieme bijschriften in de rondzending-
boekjes, welke opmerkingen soms zelfs niet eens juist zijn. Voor-
loopig wordt volstaan met aan de leden, via deze notulen, te 
verzoeken geen opmerkingen (en zeker geen anonyme) te plaatsen 
in de rondzendingboekjes. Een ieder is vrij zijn prijs te bepalen 
voor de ten verkoop aangeboden zegels, zooals ook iedereen vrij is 
te weigeren tegen deze prijzen te koopen. Bij de ballotage worden 
de zes candidaten met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
Bij den landenwedstrijd Servië verwerft de heer Van der Meij bijna 
unaniem den len prijs; de heer Poulie ontvangt den 2en prijs. 
Volgende landenwedstrijd Albanië. 

De Mei-vergadering zal, in verband met Pinksteren, op Dinsdag 
23 Mei a.s. worden gehouden. Na veiling van 26 kavels en ver
loting onder de aanwezigen sluit de voorzitter te 10.15 uur 
de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
J. W. C. Kern, Julianalaan 69, Overveen. 
H . Polak, Jan Luykenstraat 4 boven, Amsterdam Z. 
J. van den Hoek, Van Breestraat 61, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door H. Smit Jr.). 
H. W. G. Degger, San. „Hoog-Laren", Laren (N.-H.). (Eigen 

aangifte). 
S. Fortuin, Biesboschstraat 53, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

S. Woudstra). 
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G. Rutgers, Belgische Plein 3, Den Haag. (Voorgesteld door 
F. J. M. Leenders). 

Adresveranderingen. 
P. Wittkämper Jr., Graaf Florislaan 58, Bussum. 
H. J. Schoenmaker, Plantage Parklaan 17, Amsterdam C. 
W. B. Brocx, Lange Bergstraat 13a, Soestdijk. 

Overleden. 
O. M. Vellinga, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 15 Mei 1939, des avonds S'A 

uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 23 Mei 1939, des avonds 8 uur, 

in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeelingen. 
De ledenvergadering wordt niet gehouden op den Zaterdag vóór 

Pinksteren, doch op DINSDAG 23 MEI A.S. 
Voor den landenwedstrijd komt dezee maand Albanië in aan

merking. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 25 April 1939. 
Aanwezig 40 leden en introducé's; afwezig met kennisgeving 

de heer Fröger. De notulen van de Maart-vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Met algemeene stemmen wordt, op voor
stel van het bestuur, besloten de contributie met ingang van het 
vereenigingsjaar 1939-1940 te verlagen. Deze zal dan worden ge
bracht: voor werkende leden van ƒ 5.— op ƒ 4.—; voor correspon-
deerende leden binnen het rijk in Europa van ƒ 3.50 op ƒ 3.—; het 
entreegeld van ƒ 1.50 op ƒ 1.—, terwijl leden, die na 1 December 
lid worden %, en na 1 Maart }4 van de jaarbijdrage zullen moeten 

I voldoen. Voor correspondeerende leden buiten het rijk in Europa 
J blijft de contributie op ƒ3.50 gehandhaafd. 

De heer Jacobs, die met algemeene stemmen als lid der ver
eeniging is toegelaten, wordt dan terstond door den voorzitter 
als zoodanig geïnstalleerd. 

Dan is de beurt aan dr. G. C. Hirsch tot het houden van zijn 
voordracht: „Poststukken en historische gebeurtenissen". De heer 
Hirsch behandelt de geschiedenis van het Duitsche rijk en Oosten
rijk vanaf het midden der 18e eeuw tot aan den jongsten tijd aan 
de hand van postzegels, poststukken en afstempelingen. Alle 
groote gebeurtenissen van de laatste anderhalve eeuw worden weer 
in de gedachten teruggeroepen; we zien den Napoleontischen tijd 
met Franschtalige stempels; de bevrijdingsoorlogen, die reeds 
„Mischfrankaturen" van Duitsche en Fransche stempels leveren; 
we zien zich de staatkundige wijzigingen in de Habsburgsche 
monarchie voltrekken; de Pruisisch-Oostenrijksche en de Fransch-
Duitsche oorlog zijn vertegenwoordigd met veldpost; dan volgen 
de koloniën en handelsnederzettingen, kaarten ter gelegenheid van 
het huwelijk van Wilhelm II en van jubilea in de vele vorsten
huizen; de wereldoorlog met bezettingsuitgiften, veldpost en 
censuur; de na-oorlogstijd met geallieerde bezetting van het Rijn
land, afstemmingsgebieden, Memel, Danzig, Saargebied en inflatie
tijdperk en tenslotte het Derde Rijk en de nog versch in het 
geheugen liggende gebeurtenissen als de terugkeer van het Saar
gebied, de vereeniging met Oostenrijk, enz. Dr. Hirsch toont dit 
alles aan de hand van een groot aantal lantaarnplaatjes, opgenomen 
in de natuurlijke kleuren, van stukken uit zijn verzameling. 

De voorzitter dankt den heer Hirsch hartelijk voor zijn leer
zame en interessante voordracht; hij noemt den heer Hirsch 
iemand, die niet slechts de wetenschap bezit, doch deze ook weet 
voor te dragen. De U. Ph. V. heeft weer eens een lezing gehad 
van een formaat, dat in langen tijd niet is voorgekomen. 

Voor de veiling zijn zooveel kavels binnengekomen, dat de 
voorzitter, in verband met het vergevorderde uur, voorstelt een 
gedeelte op de volgende vergadering te doen veilen. Ieder is het 
daarmee eens. J. H. N . 

ZICHTZENDINGEN. 
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Overleden. 
J. M. van der Schalk, Schiedam. 

Nieuw lid. 
J. Jacobs, Leidscheweg 30bis D, Utrecht, (i). 

Adreswijzigingen. 
B. C. G. M. Verbiest, thans Veemarkt 4, Roosendaal. 
ir. H. A. Rodrigo, thans Emmalaan 2 B, De Bilt. 
C. H. Ebell, thans Burg. Van der Voort van Zijplaan 84, Utrecht 
W. B. Brocx, thans Lange Bergstraat 13 A, Soestdijk. 

Mededeeling. 
Van een verzamelaar uit Lyon is een verzoek binnengekomen 

tot ruiling van Fransche en Nederlandsche zegels. 
Een verzamelaar uit Berlijn wil ruilen Duitschland voor com

plete Nederlandsche series of Oud-Duitschland. 
Adressen bij den secretaris te verkrijgen. 

Strookjes „Licht afstempelen". 
Deze zijn bij den secretaris te verkrijgen in vellen van 50 stuks 

tegen ƒ 0.04 per vel en ƒ 0.02 voor porto van toezending. Even
tueel gireeren op postrekening 159898 van J. J. J. Harbrink 
Numan. Ook te verkrijgen op de e.k. vergadering. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 19 Mei 1939 in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 30 Mei 1939, des avonds te 8.30 

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

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. C.q. 
ballotage. 5. Voordracht van het lid van onze jeugdclub A. J. 
Baljet: „Grieksche en Romeinsche mythen op postzegels". 6. Rond
vraag. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 27 Mei en 10 Juni 1939, telkens van 234-4 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 27 April 1939. 
Het was een zeer druk bezochte vergadering, die de voorzitter 

met een woord van welkom opende, speciaal nog aan drie geïntro-
duceerden, die het goede voornemen hebben lid onzer Vereeniging 
te worden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd, waarna direct werd 
overgegaan tot het lezen der jaarverslagen; allereerst dat van den 
secretaris, toen van den penningmeester, vervolgens dat van den 
directeur van den verkoophandel en . . . dat van den bibliothe
caris, dat de voorzitter maar deed met de mededeeling, dat daar
over niets te zeggen was ! 

Wij kunnen volstaan met de mededeeling, dat alle verslagen in 
opgewekten geest waren opgesteld en werden aangehoord; dat eruit 
bleek, dat onze vereeniging steeds gedijde, ook in onderlinge rust 
en waardeering en zeer zeker dat het tot vreugde stemt, dat in een 
stad als Den Haag twee groote vereenigingen in den vollen zin des 
woords samen kunnen werken in het belang van de Nederlandsche 
philatelie. 

De verslagen, vooral dat van den directeur van den verkoop
handel werden met een flink applaus, na de dankwoorden van den 
voorzitter, gehonoreerd. In dat van den secretaris waren enkele 
zinsneden gewijd aan den Bond, hetgeen de voorzitter nog aanlei
ding gaf daarop de mededeeling te laten volgen, welke stappen 
het Bondsbestuur nog verder had gedaan teneinde „Philatelica" en 
de H. P. V. te bewegen in den Bond te treden en wat wij ons 
voorstelden daarop te zullen doen. 

Dan volgde het hoogtepunt van den avond, de groote verloting, 
welker prijzen op een lange groote tafel waren uitgestald, zoodat 
elk der aanwezigen zich al een keus had kunnen maken in de hoop, 
dat het door hem of haar te trekken nummer daarop kans zoude 
geven. Die kans was er genoeg ! Behalve de prijzen Nederland en 

Koloniën waren er in totaal weer een dikke Yvert francs 12.000,— 
aan prijzen; een ieder ging dan ook tevreden naar huis, terwijl de 
secretaris nog had te zorgen, dat elk lid, dat niet aanwezig was, 
zijn prijs thuis gezonden kreeg. Al met al een zeer prettige en 
geanimeerde vergadering. A. S. 

Nieuwe leden. 
mej. C. Beneski, Ie Sweelinckstraat 72, Den Haag. 
F. Buyten, Galvanistraat 8, Den Haag. 
mevr. A. Heyligers-Kalmer, Van Diepenburchstraat 156, Den 

Haag. 
Candidaat-leden. 

H. J. Coops, Sweelinckplein 19, Den Haag. 
J. C. Bijleveld, Laan Copes van Cattenburch 21, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
mr. L. Eikendaal, wordt Brugschestraat 44, Den Haag. 
"W. B. Brocx, wordt Lange Bergstraat 13a, Soestdijk. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 25 Mei 1939, des avonds te 

8.15 uur in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezing candidaten. Eventueele veiling. Rondvraag. Lezing door 
den heer C. J. Reijerse over de zegels van Brazilië. Verloting. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1939. 
Aanwezig 112 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent. 

Hij begint met er op te wijzen, dat voortaan scherp zal gelet 
worden op duidelijke afstempeling en afteekening der rondzen-
dingen, op straffe van uitsluiting. Prijzen voor de verloting zijn 
geschonken door de beeren Van den Houven, Broekhuyzen, 
Schelling en Melsert. Ontvangen gegevens van Air France en 
catalogus van Mebus. Bij arrestatie der notulen van de vorige ver
gadering blijkt, dat er nog moet bijgevoegd worden, dat de af
tredende Ie en 2e secretaris en de bibliothecaris zijn herkozen op 
onze jaarvergadering. Zoowel bij den penningmeester als bij den 
secretaris zijn verscheidene dankbetuigingen van leden voor hun 
prijs binnengekomen, zoomede van meerdere afdeelingen. De leden
verkiezing brengt ons naar het getal 1300 in de ledenlijst. 

De verloting en veiling hebben een gewoon verloop. Aan de 
rondvraag wordt deelgenomen door de beeren Lorang, Daudt en 
Kirchner, waarna bijtijds het ruiluur een aanvang neemt. J. v. R. 

Nieuwe leden. 
1283. P. H. van Dijk Jr., Joan Maetsuykerstraat 104, Den Haag. 
1284. C. J. Meijneke, Jacob Catsstraat 102, Voorburg (Z.-H.). 
1285. J. M. de Vries, Bilderdijkplein 37, Voorburg (Z.-H.). 
1286. C. F. Vos, Tollensstraat 62, Dordrecht. 
1287. A. van der Plaats, Armhoefstraat 52, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
1288. F. A. Kors, Ringbaan Oost 17, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
1289. G. Lemmens, Ringbaan West 298, Tilburg. (Afd. Tilburg). 
1290. R. J. D. Boon, Boekenrodelaan 18, Amstelveen. 
1291. J. J. E. P. Theelen, ass. zuivelfabriek, Baexem (L.). 
1292. W. Tuyn, Oosterstraat, Noord Scharwoude. 
1293. L. J. Schreurs, Stationsweg 15 B, Rotterdam. 
1294. F. Zandstra, Ernst Casimirstraat 20, Sneek. 
1295. F. Prozee, Van Swindestraat 46, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1296. N. G. J. Molenaar, Amsterdamsche Straatweg 236, Utrecht. 

(Afd. Utrecht). 
1297. H. Oesterman, Albr. Thaerlaan 37, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
1298. L. Kolijn, Vleuten. (Afd. Utrecht). 
1299. L. J. Adema, Van Koetsveldstraat 11, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1300. P. Janssen, Molenveld A 52a, Sevenum. (Afd. Venlo). 
1301. J. J. Pieterse, Fuutlaan 3, Den Haag. (Tot heden jeugdlid) 
1302. ir. C. G. van Buuren, St. Jorisweg 51, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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1071. J. van Jacobovits-Szeged, moet zijn: mevr. J. von, enz. 
E. Steinbach, Van Hoornekade 63 bis A, Zuilen (Post Utrecht) 

wordt weder opgenomen onder nr. 815. 
Het nunimer van A. Buytendijk, Roermond, is 1252. 

Afvoeren. 
721. G. J. Kooystra, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
Jac. Hageraats, Fuutlaan 33, Eindhoven. (Voorgesteld door C. de 

Groot). 
J. Dijk, Convivastraat 36, Den Haag. (Eigen aangifte). 
C. van Dijk, J. Kobellstraat 17a, Rotterdam. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
mevr. C. J. Engelkamp-de Vries, Bergweg 53c, Rotterdam. (Voor

gesteld door A. Goudswaard). 
M. Stam, Koninginneweg 2, Wassenaar. (Voorgesteld door G. 

Zandvliet). 
D. J. Nagel, Schenkkade 235, Den Haag. (Eigen aangifte). 
J. Dijkers, Driebergenstraat 231, Den Haag. (Voorgesteld door 

F. P. van der Gaag). 
H. F. Scheepsbouwer, Tollensstraat 15, Dordrecht. (Afd. Dord

recht). 
R. Pisa, Mgr. Van de Weteringstraat 93, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
Jacq Hartog, Verhulststraat 94, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. H. Nebbeling). 
P. Werkhoven, Woestduinstraat 67 III, Amsterdam Z. (Voorge

steld door J. H. Nebbeling). 
G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam W. (Lid „Breda" 

U. Ph. V., e. a.). (Eigen aangifte). 
Adresveranderingen.' 

W. T. Lit, Amerongenstraat 94, Den Haag. 
103. mr. P. A. van Oosterwijk Bruyn, Maartensdijkscheweg 5, 

Maartensdijk (Utr.). 
975. C. E. Ligtvoet, Noordsingel 17a, Rotterdam. 

mevr. Van der Meulen-Grönert, Burg. Van Amersfoortlaan 
93, Badhoevedorp. 

243. D. O. Kirchner, Archimedesstraat 2, Den Haag. 
179. D. C. Luijendijk, Dunklerstraat 51, Den Haag. 
107. W. B. Brocx, Lange Bergstraat 13a, Soestdijk. 
609. A. A. Suurland, Korte St. Pieterstraat 47, Middelburg. 
707. M. Kuiper, Mient 123, Den Haag. 
641. mej. Tine van Bommel, Stationsstraat 48, Tilburg. 
983. D. Wessels, Thorbeckelaan 439, Den Haag. 
880. J. J. Both, Zwolschestraat 273, Den Haag (Scheveningen). 
731. A. Faas, Groot Hertoginnelaan 141, Den Haag. 
652. K. Babajeff, p.a. Van Hogenhoecklaan 128, Den Haag. 

1094. A. A. Jurg, Gouwestraat 44, Utrecht. 
D. H. Langevoord, Fahrenheitstraat 559, Den Haag 

Mededeeling. 
Het adres van den directeur van het rondzendverkeer, den heer 

D. O. Kirchner, is vanaf 19 Mei 1939: Archimedesstraat 2, Den 
Haag; telefoonnummer wordt 395511. 

Sectiehoofden, inzenders enz. worden beleefd verzocht tusschen 
17 en 26 Mei géén boekjes aan den directeur terug of toe te zenden. 

Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat alle beta
lingen het rondzendverkeer betreffend, ook bestellingen van blanco 
boekjes, moeten geschieden op postrekening 25142. Vermeld bij 
uw betalingen het nummer der rondzendingen en het sectie-
nummer. 

Ook de bibliotheek is vanaf 19 Mei verplaatst naar boven
staand adres. 

Contributies, entreegelden e. d. moeten uitsluitend overgemaakt 
worden op postrekening 315284 ten name van den penningmeester 
der Internationale Vereeniging ,,Philatelica". 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering van 26 April 1939. Aanwezig zijn 43 leden en 

1 introducé. Na opening en vaststelling der notulen wordt mede
gedeeld, dat de heer Reijerse bericht heeft, dat hij de lezing en ten
toonstelling over Brazilië zal houden op 31 Mei a.s. Een extra 
ruilavond zal nog worden gehouden op Woensdag 10 Mei. Voor 
den wedstrijd om het mooiste gebruikte zegel 5 c. Nederland 1852 

zijn 16 inzendingen gekomen, waarvan de uitslag is, dat de beeren 
Oosting, Bozuwa, Rieff en Haringcaspel de gelukkigen zijn die 
met de beschikbaar gestelde prijzen worden beloond. Als lid wordt 
aangenomen ir. C. G. van Buuren, terwijl de introducé, H. F. 
Scheepbouwer, zich opgaf als lid. Na veiling en verloting volgt 
sluiting der vergadering. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 25 April 1939. De heer De Waal opent de 

vergadering, bezocht door 19 leden. De voorzitter deed vervolgens 
mededeeling van het van onzen algemeen secretaris, den heer Van 
Rest, binnengekomen antwoord op de dezerzijds ingewonnen in
formaties betreffende strookjes met verzoek om lichte afstem
peling. Het blijkt, dat de P.T.T. hierop geen acht kan slaan, doch 
aanraadt om philatelistisch gefrankeerde stukken niet in de bussen 
te werpen, maar aan een der loketten ten postkantore aan te 
bieden. De hierna gehouden tentoonstelling van uitgiften der vijf 
laatste jaren van België had veler belangstelling. Deze eerste proeve 
van tentoonstellen bracht slechts twee deelnemers, t. w. de beeren 
Van der Sloot en Spierenburgh, die bij monde van den voorzitter 
voor hun moeite werden bedankt. Gememoreerd dient te worden, 
dat het lid de heer Van Gemert zich had beijverd om een fraaie 
glazen plaat ten dienste van de expositie aan te bieden. Genoemde 
heer zegde tevens nog enkele van dergelijke glasplaten toe. Bij de 
rondvraag deed de heer Castelyn het voorstel om voor volgende 
tentoonstellingen van zegels niet de zelfde uitgiften te kiezen, doch 
van elkaar opvolgende tijdvakken. In overeenstemming hiermede 
zal op de eerstvolgende vergadering door de beeren Van der Sloot, 
Luske en Hesseling worden geëxposeerd met de uitgiften der 
laatste 10 jaren van Duitschland. De heer Luske uit vervolgens zijn 
bezwaren tegen ons maandblad; de daarin vermelde „te ver
wachten" nieuwe uitgiften blijken vaak bij ontvangst van het blad 
reeds tot oud nieuws te behooren. De heer Van der Sloot valt bij 
en bepleit het nemen van een abonnement op L'Echo de la Tim-
brologie. De secretaris informeert naar het gevoelen der leden 
in zake de uit de jaarlijksche verloting te 's-Gravenhage ontvangen 
prijzen. Hieruit blijkt, dat men over het algemeen thans tevreden 
is gesteld; defect of totaal onbruikbaar materiaal was ditmaal ge
heel afwezig, zoodat de heer Van der Sloot meent de tolk van 
alle aanwezigen te mogen zijn wanneei hij het hoofdbestuur lof 
toezwaait voor de wijze, waarop ditmaal de prijzen werden ge
kozen; nog speciaal gezien het feit dat alle prijzen zegels van 
Europa betroffen. Naar aanleiding van een door den secre
taris ontvangen schrijven van een lid van „Philatelica", aangesloten 
bij een der andere afdeelingen, wordt de door de Nederlandsche 
Vereeniging gevolgde wijze van verloting besproken (uitkeering 
van het totaal voor verloting beschikbare bedrag aan de afdee
lingen op basis van het ledental). Uit de discussie hierover blijkt, 
dat het meerendeel onzer leden aan de door „Philatelica" ge
volgde wijze de voorkeur geeft. In dit verband wijst de heer W. 
Jansen erop, dat het daardoor mogelijk was dat onze afdeeling 
twee jaren achtereen den winnaar van een prachtigen hoofdprijs 
onder haar leden telde; hoewel hijzelf niet tot die beide gelukkigen 
heeft behoord, heeft dit toch bij hem een prettigen indruk achter
gelaten. Genoemde heer is het daarom ook niet eens met de leden 
die de verloting in 1938 zoo becritiseerden. Hadden sommige 
leden al reden tot klagen, over het geheel kan hij den uitslag 
niervan voor de afdeeling nog niet zoo slecht vinden. Dit stand 
punt wordt door meerderen ingenomen. De voorzitter sluit hierna 
het officieele gedeelte der vergadering, gevolgd door verloting van 
den maandelijkschen prijs, ditmaal een lYi gld. vliegpost van 
Nederland, die wordt gewonnen door den heer W. Peeters. Tot 
slot velling van enkele aangeboden kavels, waarvoor ook ditmaal 
slechts geringe animo bestond. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 20 April 1939 in hotel Kage-

naar, Utrecht. Aanwezig zijn 26 leden, 2 candidaat-leden en 
1 introducé. De voorzitter opent de vergadering om 8.45 uur en 
betreurt, dat dit keer de ruimte beperkt is. De notulen worden 
gelezen en goedgekeurd en de ingekomen stukken behandeld. 
Bespreking volgt omtrent 1 candidaat-lid. De voorzitter wekt de 
leden op den ruilavond te bezoeken. Het voorstel van het bestuur 
tot wijziging der veilingscondities wordt met één stem tegen aan
genomen. De voorzitter deelt mede dat de ledenvergadering in Mei 
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zal gehouden worden op den 4en Donderdag. De voorzitter brengt 
daarna verslag uit over de door het bestuur bijgewoonde jaar
vergadering in Den Haag. Hierna worden de prijzen der groote 
jaarlijksche verloting uitgereikt. In de pauze is er gelegenheid de 
interessante en keurig verzorgde verzameling Duitschland, speciale 
afstempelingen, van den heer Timmer te bezichtigen. Na de pauze 
volgt de veiling. Door stemming blijkt dat de meeste leden tegen 
het aanschaffen van nummerstempeltjes voor de rondzendingen 
zijn. Met meerderheid van stemmen wordt vervolgens besloten uit 
te zien naar een andere vergaderzaal. De heer Oesterman dankt 
den voorzitter namens de leden voor zijn expositie. Na de ge
bruikelijke verloting sluit de voorzitter de vergadering om 10.40. 

Mededeeling. 
Daar de 3e Donderdag in Mei op Hemelvaartsdag valt, wordt 

de eerstvolgende ledenvergadering gehouden op Donderdag 25 Mei. 
De vergaderzaal zal nader bekend gemaakt worden. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering van Dinsdag 18 April 1939 in 

café „Nationaal". Te half negen opent de plaatsvervangend voor
zitter, de heer S. Groeneboer, de vergadering. Bericht van verhin
dering is binnengekomen van eenige beeren. De notulen der vorige 
vergadering worden goedgekeurd. Hierna heeft de uitreiking 
plaats van de prijzen van de groote vereeniging in Den Haag, ter
wijl aan den secretaris wordt opgedragen namens onze afdeeling 
den dank aan Den Haag over ie brengen. Vervolgens vindt de 
maandelijksche verloting plaats, welke een zeer aangenaam verloop 
heeft. De zegels voor de verloting werden geschonken door de 
beeren Langen, ir. Ruding, Spiertz, Groeneboer, Heyting en 
Timmermans. Door den heer Timmermans wordt vervolgens als 
nieuw lid voorgedragen de heer P. Janssen, Molenveld A 52a, 
Sevenum, die met algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 
Van de rondvraag wordt nog een druk gebruik gemaakt en daarna 
wordt de vergadering te circa half elf gesloten. 

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

Woensdag 24 Mei 1939, Nieuwstraal 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededcelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

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

Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
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. 

j 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: mej. B. H . J. 
Klaassen, Bellamystraat 8bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8J^ uur n.m., in , Utrecht. (Van S-S% uur 
ruilen). Ruilavond eiken len Woensdag 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 n . Winterswijk. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. ]. 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. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEERF 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1939. 
Aanwezig zijn 24 leden; mej. Becking en de beeren Meijer en 

Baank zonden bericht van verhindering. 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend en de notulen 

zijn voorgelezen, wordt overgegaan tot behandeling der ingekomen 
stukken. In verband met een desbetreffend verzoek van den 
Nederlandschen Bond besluit de vergadering een tweetal candi-
daten voor de Waller-medaille voor te dragen. 

Door mevr. Van Heerdt-Kolff zijn, ten behoeve van de jeugd
groep, eenige overdrukken van haar artikelen, die in het Maand
blad zijn verschenen, ter beschikking van de vereeniging gesteld, 
welke overdrukken in dank worden aanvaard. De voorzitter deelt 
mede, dat de heeer Van Essen in Mei een lezing zal houden over 
de zegels van den Kerkelijken Staat. 

Nadat over de toelating van de candidaat-leden is gestemd, en 
vervolgens voor de rondvraag geen belangstelling blijkt te bestaan, 
sluit de voorzitter de vergadering. B. M. B. 

Nieuwe leden. 
40. W. M. Metzer, Kemperbergerweg 47 f, Arnhem. 
42. G. C. Jansen, Kloosterstraat 53, Arnhem. 
44. H. Borkent, Koppellaan 5, Apeldoorn. 

Adreswijziging hoofd der rondzendingen 
en waarnemend penningmeester. 

De heer C. Raadsveld, hoofd der rondzendingen en waarnemend 
penningmeester, is verhuisd naar Velperbuitensingel 13, Arnhem. 
Het gironummer blijft 42841. 

Belangrijk bericht. 
g l ^ Door den heer L. van Essen, uit Hilversum, zal op 31 Mei 

a.s. een lezing worden gehouden over zegels van den Kerkelijken 
Staat. Daar de lezing zeer interessant belooft te worden, wordt 
den leden aangeraden haar, indien eenigszins mogelijk, bij te wonen. 
Het medebrengen van introducé's wordt verzocht. Plaats der lezing: 
„National" te Arnhem; aanvang 8 uur n.m. 

Vergadering. 
Na afloop van bovengenoemde lezing zal de maandelijksche 

vergadering worden gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 11 April 1939. 
Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent de vergadering, heet 

de aanwezigen welkom en deelt mede, dat de heer Weyer wegens 
ziekte verhinderd is, deze vergadering bij te wonen. Betreffende 
de functies in het Bondsbestuur wordt voorgesteld de heren de 
Bas en Kästeln, die herkiesbaar zijn, ook vanwege onze Club te 
steunen en voor den heer Costerus, die niet herkiesbaar is, dr. 
Valkema Blouw te steunen. Mededeling wordt gedaan van een 
schrijven hieromtrent van den heer Weyenbergh. Tot afgevaar
digden voor de algemene vergadering worden bij acclamatie de 
heren Samson en Frenkel benoemd. Verder worden de verschil
lende mededelingen omtrent hetgeen het Bondsbestuur zoal ver
richt ter kennis gebracht. Hierna werden de notulen gelezen en 
zonder wijziging goedgekeurd. De voorzitter deelt verder mede, 
dat van een der leden een cahier met zegels voor ruiling tegen 
andere zegels voor de clubleden ter beschikking staat, hetgeen 
zeer wordt toegejuicht en ook door anderen kan worden na
gevolgd. Dan komt de collectie Jorissen van de Engelsche Koloniën 
rond. Hieruit blijkt, dat Antigua, Dominica, Montserrat, Nevis, 
St. Christoph en de Virg. Eilanden tot 31 October 1890 eigen uit
giften hadden, doch op dien datum buiten koers werden gesteld 
en vervangen door de algemene, reeds in 1890 bestaande uitgifte 
voor de Leewards Eilanden. In 1899 kregen echter de Virg. Eilan
den en in 1903 de andere genoemde koloniën weder eigen uitgif
ten, waarbij St. Cristoph en Nevis verenigd werden onder de naam 
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St. Kitts-Nevis. Voor al deze koloniën bleven echter de zegels van 
de Leewards Eilanden gelijktijdig in koers. In 1922 werd voor een 
der kleine eilanden van de Leewards groep een serie overdrukt met 
,,Barbuda", doch in 1924 weder vervangen door de algemene 
naam Leewards Eilanden. De zegels, die van Canada aanwezig 
waren, dateren reeds van 1851 en die van Jamaica vanaf 1860. 
Aan de hand van de vele bladen konden de leden van deze mooie 
collectie genieten en aan het eind van de beschouwing dankte de 
voorzitter den heer Jorissen voor deze mooie avond. Hierna kwam 
de gewone verloting en de extra verloting met nog de rondvraag. 
Onder dank voor de tegenwoordigheid sloot de voorzitter deze 
goed bezochte bijeenkomst. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 28 April 1939. 
Direct nadat de vergadering geopend is, leest de secretaris de 

notulen der vorige bijeenkomst voor, welke worden vastgesteld en 
maakt hij de voornaamste ingekomen stukken bekend. Als afge
vaardigden voor de Bondsvergadering worden gekozen de beeren 
Weyenbergh, Bode en Mos, die hunne benoemingen aannemen. 

Van de twee laatstgehouden vergaderingen van den Raad van 
Beheer van het Maandblad brengt de heer Traanberg verslag uit, 
waarna deze heer het falsificatenalbum van „Op Hoop van Zegels" 
toelicht, dat vervolgens rondgaat. 

Onder alle leden wordt daarna een 15-tal prijzen verloot; 
de niet ter vergadering uitgereikte prijzen worden den gelukkigen 
door het secretariaat toegezonden. 

Na de rondvraag, waarvan enkele personen gebruikmaken, wordt 
een aantal zegels onder de aanwezigen verloot, waarna de voor
zitter deze vergadering sluit met de mededeeling, dat wegens het 
gevorderd uur de veiling tot de volgende samenkomst wordt 
uitgesteld. H. W. 

Adresveranderingen. 
101. R. E. D. Barmen 't Loo, thans Goorscheweg A 233, Haaks

bergen. 
212. W. B. Brocx, thans Lange Bergstraat 13a, Soestdijk. 

47. C. A. C. Gunters, thans Hote l 'Oranje Oord, Hoog Soeren, 
gem. Apeldoorn. 

220. W. A. de Boer, thans p.a. Wed. Schutte, Ged. Volders
gracht 6, Haarlem. 

Ingeschreven als lid. 
184. K. L. van Rietschoten, Cederstraat 29, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
M. J. Verstraten, K. van Manderstaat 61, Haarlem (voorgesteld 

door H. r h . Misset). 
J. A. Bode, Driehuizerkerkweg 81, Driehuis-Velsen (voorgesteld 

door C. Schuitman en J. de Graaf). 
H. Dekker, Zeeweg 360, Velsen (voorgesteld door C. Schuitman 

en J. de Graaf), 
dr. J. van As, Hoogstraat 109, Rotterdam (voorgesteld door oud-

Ud G. M. J. Bouwmeester). 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 26 Mei 1939 in sociëteit 

„Vereeniging", Zijlweg b. d. Zijlbrug, Haarlem. Aanvang 20.15 u. 
De agenda vermeldt o.m. Veiling, waarvoor kavels ingezonden 

kunnen worden tot Dinsdag 23 Mei a.s. aan den heer M. Rumpff, 
Duinoordstraat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1939. 
Aanwezig 34 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter, berust 

de leiding bij den 2en voorzitter, den heer K. A. Cley. Deze opent 
te ruim half negen de vergadering met een woord van welkom 
in het bijzonder tot den heer Van Akker, die voor het eerst als 
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lid aanwezig is. De notulen der vorige vergadering worden ver
volgens gelezen en onveranderd vastgesteld. Enige ingekomen 
stukken worden behandeld. De voorziter vestigt de aandacht van 
de leden op het feit, dat bij het uitnemen van zegels uit de rond-
zendingen nogal eens fouten worden gemaakt, hetgeen de sectie
hoofden veel werk bezorgt. Aangedrongen wordt op grootere 
nauwkeurigheid. Verder wordt den leden verzocht om ruilmate
riaal mee ter vergadering te brengen. Een verloting van eenige 
mooie zegels wordt gehouden. Na de gebruikelijke rondvraag 
volgt dan sluiting. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
W. Medema, Houwerzijn (voorgesteld door H. Bosma). 

Adresverandering. 
B. W. V. d. Schans wordt : grenadier B. W. v. d. Schans, grens-

bataljon, veldpost 
J. H. Walles wordt : Nassaustraat 2a, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering 22 Mei 1939, des avonds te 8.15 uur in het 

restaurant „Suisse". Groningen. 

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

f Mevrouw Schillings 

Maastricht. 

Verslag der vergadering van 17 April 1939. 
Aanwezig 31 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

allen hartelijk welkom. Voor de tweede maal dit jaar moet de 
voorzitter een afgestorven lid herdenken, namelijk mevrouw 
Schillings. Spreker kenschetst haar als een sympathieke vrouw, 
die door haar bescheidenheid ons aller achting genoot. Door den 
secretaris werd namens de Vereeniging een brief van condoleance 
aan de familie gestuurd. 

Hierna worden de notulen voorgelezen, welke na een kleine 
aanvulling, voorgesteld door den heer Batta, worden goedgekeurd. 
Onder de ingekomen stukken is een kennisgeving van het Bonds-
bestuur betreffende aftreding volgens rooster van drie Bonds
bestuursleden. De vereeniging „Op Hoop van Zegels" deelt ons 
mede, dat zij als nieuw lid van het Bondsbestuur heeft candidaat 
gesteld den weledelen zeergeleerden heer dr. H . C. Valkema Blouw. 
Zij verzocht ons zoo mogelijk deze candidatuur te willen steunen. 
De heer Van de Ven, als vertegenwoordiger van onze Vereeniging 
op de Bondsvergaderingen vraagt, alvorens een beslissing te nemen, 
even met zijn collega, den heer Verzijl, hierover te mogen conferee-
ren. Beide beeren trekken zich naderhand terug. Van de rond
vraag maakt niemand gebruik. 

Alvorens met het prettige gedeelte te beginnen, stelt de heer 
Van de Ven, mede namens den heer Verzijl, voor als nieuw Bonds-
bestuurslid voor te dragen dr. Van Cittert, te Utrecht. De secre
taris krijgt opdracht de Utrechtsche veeeniging van dit besluit in 
kennis te stellen. (Intusschen is bericht ingekomen, dat dr. Van 
Cittert geen candidatuur kan aanvaarden). 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt overgegaan tot de gratis 
verloting en gezelschapsspel. J. H. 

Overleden. 
130. mevrouw Schillings, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
M. J. W. A. Verhoeven, Burg. Ceulenstraat 47, Maastricht. (Voor

gedragen door den heer Fredrix). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 15 Mei 1939, vergadering. 
Maandag 5 Juni 1939, beurs. 
Telkens des avonds 8 uur in de bovenzaal van Taverne Rutten, 

Vrijthof 50, Maastricht. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: M. H . HOOGERWERF, Fazantenstraat 5, Den Heldtr. 

Verslag der vergadering van 25 April 1939. 
Te ruim half negen opent de voorzitter met een welkom de 

vergadering. In het bijzonder richt hij zich tot den heer Nieuwen-
kamp, als gast aanwezig. De opkomst is niet bijster groot, waar
schijnlijk te wijten aan den internationalen toestand. Overgegaan 
wordt tot ballotage van den heer Doelwijt, die niet aanwezig is. 
Hij wordt als lid aangenomen. Na lezing der notulen, die goedge
keurd worden, zijn de ingekomen stukken aan de beurt. Ontvan
gen werd van Mebus een catalogus van Nederland en Koloniën 
voor de bibliotheek. Van den heer London een schrijven, waarin 
hij waarschuwt tegen den heer Rampfier, die er minder goede 
praktijken op na schijnt te houden, zooals ook reeds op de vorige 
vergadering gebleken is. De voorzitter geeft den raad niet meer op 
aanbiedingen uit het buitenland in te gaan^ tenzij zoo iemand lid 
is van een Nederlandsche vereeniging. 

Het volgende punt is het verkiezen van een nieuw sectiehoofd 
voor den heer Pottenga, die als zoodanig bedankt. Daar niemand 
zich opgeeft, is hij bereid nog een maand de functie te blijven 
waarnemen. Voor de rondvraag geeft niemand zich op, waarna 
de voorzitter onder dankzegging de vergadering sluit. M. W. H . 

Nieuw Hd per 1 Mei 1939. 
C. C. Doelwijt, Hector Treubstraat 13, Den Helder. 

Candidaat-lid. 
J. H. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam-Z. 

Adresveranderingen. 
P. Wezenbeek wordt : p.a. Departement van Defensie, Batavia, 

N.O.I. 
J. C. Caspers wordt: p.a. Departement van Defensie, Batavia, 

N.O.I . 
B. Tra Kranen wordt : Laan van Nieuw Oosteinde 165, Voorburg. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 23 Mei 

1939 in de bovenzaal van Café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 

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

Verslag der vergadering van 24 April 1939. 
Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Lindelauf de 

vergadering, waarna de secretaris de notulen voorleest, welke wor
den goedgekeurd. Eenige ingekomen drukwerken circuleeren, ter
wijl verschillende nieuwe uitgiften gekocht worden. Van de rond
vraag wordt geen gebruik gemaakt. Na de gewone maandelijksche 
verloting wordt de vergadering gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 Mei 1939, des avonds 8 uur in hotel 

„du Nord" , Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag te laat ontvangen om nog in dit nummer te kunnen 
worden opgenomen. 

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

Nieuw lid. 
K. L. de Bruin, Veestraat N 117, Sittard-Sanderbout. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1939. 

Aanwezig 9 leden. Te 8 uur opent de voorzitter, de heer D. E. 
Wolfert, de vergadering en wenscht alle aanwezige leden welkom 
De notulen der vorige vergadering, gehouden 16 Maart 1939, wor
den onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. Ingekomen is een 
schrijven van het Internationaal Uitgeversbedrijf te Amsterdam 
met toezending van den nieuwen Mebus-catalogus van Neder
land en Koloniën. 

Voor aankoop van de „Sede vacante" zegels hadden zich 23 Fe
bruari 1939 tien leden opgegeven. De ontvangen series worden 
onder de belanghebbenden verloot. De heer D. E. Wolfert heeft 
zijn mooie verzameling Zwitserland en Tsjechoslowakije ter be
zichtiging medegebracht. Van Zwitserland valt bijzonder op een 
keurig opgezette volledige verzameling Pro Juventute nieuw en 
gebruikt. 

Volgens toezegging op een vorige vergadering houdt de secre
taris een korte bespreking van de „Verwaltungsmarken", „Timbres 
administratifs" van Zwitserland. De eerste uitgiften zijn met een 
geperforeerd kruis en de latere uitgiften resp. de nog in koers zijnde 
uitgiften met opdruk kruis. De eerste geperforeerde zegels verschenen 
in 1935, de volledige serie bestaat uit 18 waarden. In 1937 ver
schenen nog 9 zegels in gewijzigden druk op effen en geruit papier. 
Tot dusver zijn met opdruk kruis verschenen de 9 hoogere waarden 
van de uitgifte 1935 en de volledige serie verschenen in 1937 op 
effen en geruit papier, waaruit volgt, dat in totaal verschenen zijn 
63 zegels. De besproken zegels waren alle ter bezichtiging aanwezig. 

Te 11K uur sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde 
vergadering. H. A. L. 

Nieuwe leden. 
11. L. Kentgens, Kievitstraat 30, Hengelo. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Donder

dag 25 Mei 1939, des avonds 8 uur, in hotel De Arend, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 16 April 1939. 
De voorzitter opent om half vier de vergadering en heet de aan

wezigen welkom. De notulen worden onveranderd goedgekeurd, 
de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Daar er 
geen bestuursmededeelingen zijn, kan overgegaan worden tot de 
behandeling van het voorstel tot aanvulling van het huishoudelijk 
reglement en tot wijziging van het reglement van de afdeeling 
junioren. Het hiervoor vereischte aantal leden is echter niet aan
wezig, zoodat dit voorstel moet aangehouden worden tot de vol
gende vergadering. Hiermede is men reeds tot de verloting ge
naderd, die zooals gewoonlijk meerdere leden met een aardig prijsje 
gelukkig maakt. I ' i 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Ottevanger die leden, welke 
brieven zullen ontvangen met de afstempeling „Veldpost", deze 
aan hem ter inzage te willen geven. 

Daar er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter het 
officieele gedeelte van de vergadering. J. M. K. 

Niuwe leden. 
L. van Herwijnen, Boterstraat 51, Oss. 
A. y. M. Lamers, Koningsweg 4, Den Bosch. 
F. E. Erkelens, Pelssingel 79, Den Bosch. 
A. van Amehvoort, Korvelscheweg 82, Tilburg. 

Adreswijzigingen. 
B. H. Mulder, thans Frederik Hendriklaan 22, Den' Bosch. 
A. C. Schuurmans, thans Molenstraat 41, Boxtel. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Om half negen opent de 2e voorzitter de vergadering en heet 
allen hartelijk welkom. Hij deelt mede, dat de heer Polling door 
ambtsbezigheden verhinderd is hedenavond aanwezig te zijn. De 
notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen 
stukken bevinden zich o.m. een schrijven van den heer Wit tkäm-
per, die ons mededeelt, dat de prijs van de bestelde boekjes der 
P.T.T. van ƒ0,60 gestegen is tot ƒ1,50. Daar dit prijsverschil er 
nogal inhakt wordt van de bestelling der boekjes afgezien. Moch
ten er echter leden zijn, die het boekje toch wenschen te bezitten, 
dan kunnen zij dit alsnog bij den secretaris bestellen. De heer Lan-
genberg deelt de vergadering mede, dat de heer Polling binnen
kort weer een lezing zal houden met als onderwerp: „Poststukken 
en wat daarmede verband houdt". Op een vraag van den heer 
Schouten, waarom de 30e Nederlandsch Philatelistendag in Den 
Haag wordt gehouden en niet, zooals geruchten de ronde deden, 
in Gouda, antwoordt de voorzitter, dat dit zijn oorzaak vindt in 
het feit, dat niet alle gasten in Gouda logies kunnen krijgen. Dit 
is voor de vereeniging, gezien de groote propagandistische waarde, 
een geweldige tegenvaller, waar noch het bestuur, noch de leden 
iets aan hebben kunnen veranderen. Niets meer te behandelen 
zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Vergadering. 
Maandag 22 Mei 1939 in „Het Schaakbord", aan den Kleiweg, 

Gouda. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, Amersfoort, Tel. 2189. 

Verslag der vergadering van 28 April 1939. 
Aanwezig 32 leden en 1 introducé. De voorzitter heet de 

nieuwe leden welkom. Na ballotage wordt de heer R. R. Keyser 
met algemeene stemmen tot lid aangenomen. Door het steeds toe
nemen der werkzaamheden is het den secretaris niet meer moge
lijk bij het secretariaat ook nog de rondzendingen te verzorgen. 
De heer Smit is bereid het secretariaat op zich te nemen, terwijl 
de heer Van Hoften alles wat betrekking heeft op de rondzen
dingen blijft verzorgen. Boekjes voor de circulatie moeten dus bij 
den heer Van Hoften, als leider der rondzendingen, worden inge
zonden. Verder stelt het bestuur voor, nog 1 lid aan het bestuur 
toe te voegen. Gekozen wordt dr. J. Raabe. Voor de verloting 
zijn 5 mooie zegels aangekocht. De loten zijn dan ook spoedig ge
plaatst. Het aantal inzendingen voor de onderlinge wedstrijd be
droeg dit keer acht stuks, waaronder zeer goede. De heer Smit 
brengt verslag uit namens de keuringscommissie. Op zijn voorstel, 
dat door het bestuur en de vergadering wordt overgenomen, zal 
de keuringscommissie voor de volgende wedstrijden uit andere 
personen bestaan, daar het gewenscht wordt geacht af en toe de 
amenstelling dezer commissie te veranderen. Het bestuur zal op 

de volgende bijeenkomst de nieuwe samenstelling bekend maken. 
De kavels, welke geveild worden, vinden nagenoeg alle een koo-

per. Voor de gratis verloting onder de aanwezigen zijn enkele 
goede zegels aangekocht. Bij de rondvraag verzocht de heer 
Fasol nogmaals of er niet iets gedaan kan worden tegen het ver-

nken der zegels door zware en overbodige afstempeling door 
P.T.T. De heer Smits stelt voor een rubriek „vraag en aanbod" te 
penen, heteeen de instemming van de aanwezigen heeft. Het 
estuur zal dit nader uitwerken. Tot slot deelt de voorzitter mede, 
at voortaan in de bovenzaal vergadert zal worden, aangezien het 

icht daar beter is en ook meer ruimte. G. C. v. H. 

Nieuw lid. 
^. R. Keyser, Langestraat 9, Amersfoort. 

Mededeeling. 
Met ingang van heden treedt als secretaris op: C. Smit, Van 

.enneplaan 6, tel. 2189. Amersfoort; als leider der rondzendingen: 
C. van Hoften, B. Wuijtierslaan 70, tel. 1674 (na 1 Juli: 6534^, 

Amersfoort. Alle correspondentie betreffende de rondzending als
mede het inzenden van boekjes blijve dus gericht aan dit laatste 
adres. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst Vrijdag 26 Mei 1939, des avonds 8 uur, 

in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 26 April 1939. 
De voorzitter opent om 8.15 uur de vergadering en heet de aan

wezige 15 leden hartelijk welkom. Voorlezing der notulen volgt, 
die ongewijzigd worden goedgekeurd. Op den penningmeester na, 
treedt het geheele bestuur periodiek af. Allen worden herkozen. 
Een minder aangename kwestie wordt hierna besproken. Ondanks 
veel moeite lukt het den directeur der rondzendingen niet van 
enkele leden achterstallige gelden van de door hun uit de rond
zendingen gehaalde zegels te incasseeren. Na onderlinge besprekin
gen wordt besloten deze kwestie op de eerstvolgende bestuursver
gadering nader onder het oog te zien. De heer Bavelaar stelt naar 
aanleiding hiervan een ander betalingssysteem voor, terwijl de heer 
Rochemont pleit voor het openen van een postrekening; het 
meerendeel der leden voelt echter meer voor het huidige systeem. 

Bij de rondvraag doet de heer Snitjer o. a. mededeeling, dat, bij 
het terugontvangen van de door hem ingezonden rondzendboekjes, 
hij geconstateerd heeft, dat één der zegels door eenzelfde exem
plaar van veel mindere kwaliteit was verwisseld. Het betrof hier 
gelukkig een zegel van lage waarde, doch deze daad is werkelijk 
minderwaardig te noemen; mocht de schuldige gevonden worden, 
dan is hier een strenge straf zeker op zijn plaats. Een voorstel van 
den heer Merten volgt nu. Spreker is van meening, dat, wil het 
ledental stijgen, er weer eens een groote propaganda-avond of ten
toonstelling georganiseerd moet worden. Volgens hem kan er 
nooit te veel propaganda voor de philatelie gemaakt worden. Ook 
dit voorstel wordt tot de bestuursvergadering vastgehouden. Niets 
meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officieele gedeelte 
en wordt overgegaan tot de onderlinge ruil en handel. T o t slot 
volgen eenige rondjes kienen, die een zeer geanimeerd verloop 
hebben, waarna de leden om 11.15 uur huiswaarts gaan. W. M. 

Adresveranderingen. 
G. Overduin, Kleverparkweg 69, Haarlem. 
H . Wessels. Kerkerinklaan 5, Santpoort, D. 

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

Verslag der vergadering van 2 Mei 1939. 
Aanwezig waren 60 leden en eenige introducé's. Nadat de secre

taris voorlezing heeft gedaan van de notulen der vergadering van 
4 April 1939, worden eenige philatelistische onderwerpen be
handeld, waarna wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe 
leden. De zes candidaat-leden worden allen als lid aangenomen. 
Mededeeling volgt hierna van de aanmelding van één candidaat-
lid. De voorzitter herinnert er aan, dat thans spoedig de aan
melding van het 250e lid wordt verwacht en wekt de vergadering 
op te trachten de premie, gesteld op het aanbrengen hiervan, te 
veroveren. Na het houden van de prijsvraag, rondvraag, verloting 
en veiling wordt de vergadering gesloten. 

Fonds 1234-jarig bestaan. 
Saldo 4 April 1939 ƒ234.50 
Giro-overschrijving Ch. H . Stapper - 2.50 
Opbrengst schenkingen mevr. A. G. Bouman 

en de beeren Th. Potter en Th. Princee - 9.35 
Diversen - 4.80 

Totaal 2 Mei 1939 ƒ 251.15 
Ook uw bijdrage zien wij gaarne tegemoet. Gemeente-giro P 3017. 
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Piijsvraag. 
In de vergadering van 2 Mei 1939 werden aan de leden de vol

gende vragen gesteld: 
1. Hoeveel zegels, zoowel port- als frankeerzegels, van Neder

land hebben een rooden opdruk ? 
2. Hoeveel zegels van de eerste 3 emissies van Nederland 

hebben een watermerk ? 
Twee gelijkluidende antwoorden kwamen binnen, n.l. van de 

beeren K. A. Buiter en F. W. van der Wart. De uitgeloofde prijs 
(3 blokken Polen) is na loting den heer Van der Wart ten deel 
gevallen. 

In de vergadering van 6 Juni a.s. zal wederom een prijsvraag 
worden gehouden. 

Belangrijk. 
Door de thans in 1939 nog toetredende nieuwe leden behoeft 

slechts de contributie voor het 2e halfjaar 1939, zijnde ƒ 1.75 
plus ƒ 0.50 ballotagekosten, te worden voldaan. Werft dus nieuwe 
leden. 

Tentoonstelling herdenking 12 3^-jarig bestaan. 
Alle leden zullen in den loop van de volgende maand een circu-

aire ontvangen, vermeldende alle bijzonderheden betreffende de 
in September a.s. te houden tentoonstelling. 

Nieuwe leden. 
240. A. Smits, Amaliastraat 1, Amsterdam W. 
260. J. S. Snijder, Amazonenstraat 59 huis, Amsterdam Z. 
261. Th. van Riet, Rustenburgerdwarsstraat 14 III, Amsterdam Z. 
262. J. Visser, Willem de Zwijgerlaan 123 I, Amsterdam W. 
263. M. Wijnbergen, Merwedeplein 44, Amsterdam Z. 
264. J. Leliveld, Willem de Zwijgerlaan 370 hs., Amsterdam W. 

Candidaat-lid. 
Fred. Koch, bankemployé, Valeriusstraat 9, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door H. Wortel). 
Adresveranderingen. 

63. A. L. J. Kessen, thans Neuweg 397, Hilversum. 
151. L. J. Cats, Jan van Galenstraat 197 II, Amsterdam W. 

Afgevoerd. 
R. van Es. 
C. Hymans. 

Etiketten „Licht afstempelen s.v.p.; philatelistiscb 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. 

Keuringscommissie. 
De aandachi wordt gevestigd op het adres van den secrerar!: 

van de keuringscommissie: J. Lub Jr., Argonautenstraat 70 hs., 
Amsterdam . 

De voorwaarden betreffende keuring staan vermeld in art. 31 
van het huishoudelijk reglement. 

Eerstvolgende vergadering. 
Vergadering Dinsdag 6 Juni 1939 in „De Roode Leeuw", Dam

rak, Amsterdam C. 
Ruilavond. 

Ruilavond Woensdag 21 Juni 1939, eveneens in „De Roode 
Leeuw", Damrak, Amsterdam C. 

Bestuursvergadering. 
Bestuursvergadering Woensdag 21 Juni 1939, na afloop van den 

ruilavond. 
Attentie. 

Op den ruilavond van Woensdag 21 Juni 1939 zal ook een 
VEILING gehouden worden. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
■iillllllllllliillilllilliillllil^ 

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

c. 
t 

In 
DE 
27 

memoriam 
KONINGH 

Maart 1939. 

Verslag der vergadering van 19 April 1939. i 
Bij afwezigheid van den voorzitter en den secretaris opent de 

heer Ebbink de vergadering. Aanwezig zijn 19 personen. De heer 
Ebbink gedenkt ons overleden lid den heer C. de Koningh en ver
zoekt een oogenblik stilte. Namens onze club werd een krans 
gezonden. 

Na goedkeuring der notulen van de laatste twee bijeenkomsten, 
vertelt de voorzitter, dat het onmogelijk is de boekjes uit de 
rondzendingen op afzonderlijke polis tegen brand te verzekeren; 
hierin werd thans voorzien door de postzegels van zijn privé 
inboedelpolis met ƒ 2000,— voor clubrekening te verhoogen. 

Van het Maandblad kregen wij over 1938 een restitutie van 
ƒ 18,79 voor opbrengst advertenties e.d., waardoor het blad ons 
voor 1938 komt te staan op slechts ca. ƒ 1.50 per lid per jaar ! 

Verder wordt besloten de eerstvolgende vergadering begin Juni 
te houden en hiervan een speciale ruilavond te maken. Na de ge
bruikelijke verlotingen sluit de voorzitter om circa half tien uur 
n.m. de bijeenkomst, waarna men nog geruimen tijd blijft en 
met „knobelen" nog vele zegels worden verloot. W. J. H. 

Adresveranderingen. 
B. H. te Hasseloo, thans onderneming Balimbingan, p.k. Pematang 

Siantar (S.O.K.). 
I. Ph. F. van de Plassche, thans Oranjelaan 3, Ginneken (Holland). 

Nieuw lid. 
J. D. Kuipers, onderneming Bah Djambi, p.k. Pematang Siantar 

(S.O.K.). 
ir. H. van der Meijden, Ond. Soengei Poetih, P.k. Galang (S.O.K.). 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java), 
Secretaris: Ir. E. Perelaer, Nieuw Tjandjiweg 24, Semarang 

Verslag der vergadering van 16 April 1939 
in hotel pensioen Wilhelmina. 

Als de voorzitter te 10.15 uur de vergadering met een woord 
van welkom opent, zijn 10 leden aanwezig. De notulen der vorige 
vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Nadat enkele 
ingekomen stukken zijn behandeld en de gratis verloting heeft 
plaats gehad, wordt overgegaan tot het verkiezen van een nieuwen 
secretaris. Door het bestuur is daarvoor de heer ir. E. Perelaer 
candidaat gesteld, welk lid met algemeene stemmen tot secretaris 
wordt gekozen. Genoemd lid wordt vervolgens eveneens verkozen 
tot leider van de jeugdafdeeling. 

Hierna houdt het lid de heer Jasperse een korte causerie over: 
„Stempels en stempclingen", waarbij eenige interessante voorbeelden 
worden getoond. Nadat de voorzitter den heer Jasperse heeft be
dankt voor zijn mededeelingen, wordt overgegaan tot verkoop van 
daarvoor aangeboden zegels en poststukken. Hiervoor bestaat 
echter bijzonder weinig animo. 

Na de rondvraag en nadat de voorzitter den heer Danner heeft 
bedankt voor hetgeen deze als secretaris en vooral als leider van 
de jeugdafdeeling heeft gedaan, wordt de vergadering te 12 uur 
gesloten. E. P. 

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

Nieuwe leden. 
L. J. Nordt, Bloemendaalschestraatweg 18, Santpoort, 
dr. J. R. de Jong, Rhododendronplein 7, Heemstede (Post Haar

lem). 
B. M. Hilgersom, Singel 548, Amsterdam C. 

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

Verslag der vergadering van 6 April 1939. 
Aanwezig zijn 52 leden. De voorzitter begroet de talrijke aan

wezigen met een hartelijk welkom. Daarna herdenkt hij het over
lijden van den heer J. D. van Brink, als hoofdredacteur van ons 
Maandblad met eenige zeer waardeerende woorden en onder diepe 
stilte denken wij aan hem, die heenging. 

Na het voorlezen der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd, volgt er veilmg. Daar deze van
avond zeer groot is, gaat er heel wat tijd inzitten. De prijzen 
waren goed en een bloeiende veiling is dan ook in 't zicht. Het is 
gewenscht, dat de leden vroegtijdig hun kavels insturen bij den 
commissaris; dit bespaart overhaastig werken om alles geveild te 
krijgen. Het afwijzen van eenige inzendingen was dan ook nood
zakelijk. Weinigen weten ook, dat een half uur voor den aanvang 
der vergadering reeds de kavels te bezichtigen zijn, zoodat nog
maals rondgaan met de kavels ter vergadering kan worden voor
komen. Direct daarop volgde de maandelijksche verloting met het 
bekende rad en daarna bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen 

P. F. V. D. 
Nieuw lid. 

70. H . M. Brandt, Meentweg 3c, Bussum. 
Adresverandering. 

B. de Jong, thans Avenue Emile Max 180, Schaerbeek/Brussel, 
België. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. TH. M. SMELT, Primulastraat 25, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 5 April 1939. 
Om 8.15 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

6 bestuursleden, 29 gewone - en 6 candidaat-leden. De notulen 
werden door den secretaris voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

De ingekomen stukken werden voorgelezen. 
1. Berichten van verhindering van enkele leden. 
2. Een schrijven van de administratie van het Maandblad om 

vergaderingsverslagen vóór den 5en van elke maand in te zenden. 
(Dit is meestal niet mogelijk, omdat steeds den eersten Woensdag 
der maand wordt vergaderd). 

3. Eenige brieven van belangstellenden met verzoek om in
lichtingen omtrent de Philatelistenclub. 

4. Een kennisgeving van het overlijden van den heer J. D. van 
Brink, hoofdredacteur van het Maandblad. De secretaris memo
reert de groote verdiensten van den overledene voor het vereeni-
gingsleven en- voor de philatelistische pers. 

De voorzitter bedankt de leden van de propagandacommissie, 
doch ook de leden van de Philatelistenclub voor aller energiek 
medewerken en stelt voor om nogmaals een propagandavergadering 
te houden. Na eenige besprekingen wordt in beginsel besloten deze 
in November te houden. 

Bij den wedstrijd: het grootste zegel^ het kleinste zegel en het 
zegel hiet het grootste aantal opdrukletters werden verscheidene 
zegels getoond. Het grootste werd getoond door den heer J. de 
Vaan, n.l. Rusland met 3000 mm^.; het kleinste door den heer 
W. Hellenga, n.l. Mecklenburg-Schwerin met 100 mm^.; het 
grootste aantal opdrukletters: AUenstein met ovalen opdruk „Traite 
de Versailles". ledere winnaar kreeg een eervolle vermelding. 

Hierop volgde een pauze van Yi uur, waarbij gelegenheid was 
tot ruilen en handelen. Ter vergadering werden getoond eenige 
nieuwe zegels^ zooals Nederland 22K c. oranje, Ned.-Indië met 
watermerk en de Belgische roode-kruis-zegels. 

In verband met het verzoek van eenige leden om een lezing te 
houden over eenige onderwerpen, b.v. de eerste emissie van Neder
land, wordt het volgende programma opgemaakt: 

in Juni: een lezing over de zegels van Bosnië; 
in Juli: een lezing over de eerste emissie van Nederland; 

in September: een lezing over de zegels van Frankrijk; 
in October: houden van een veiling; 
in November: propagandavergadering met attracties. 
De heer Gaillart vermeldt in het kort de bloeiende jeugdclub, 

waarvan geregeld 20-25 jongelui bijeenkomen, doch verzocht met 
veel aandrang om steun in den vorm van zegels. Hierop volgde 
de verloting van 5 prijzen, ter waarde van ƒ 7.50, en na de rond
vraag werd de vergadering om 11 uur gesloten. J. Th. M. S. 

Verslag der vergadering van 3 Mei 1939. 
Om 8.30 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande 

uit 7 bestuursleden, 29 gewone - en 2 candidaatleden, alsmede 
2 belangstellenden. De notulen der vorige vergadering werden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
1. Bericht van verhindering van 3 leden; 
2. Dankbetuiging van de familie Van Brink te Arnhem voor 

getoonde deelneming bij het overlijden van den heer J. D. van 
Brink; 

3. Een schrijven van de firma Mebus met den nieuwen catalogus 
postzegels Nederland en Koloniën 1939; 

4. Een schrijven van het hoofdbestuur der posterijen in Nieuw-
Zeeland omtrent de uitgifte van een nieuwe serie zegels wegens 
het 100-jarig bestaan der kolonie; 

5. Een schrijven omtrent de uitgifte van 2 nieuwe Infanterie-
zegels in Frankrijk. 

De heer G. Keulen toont het door hem uitgevonden en uit
gewerkte kienspel, bestaande uit 45 verschillende kaarten, ieder 
met 10 nummers en 1 postzegel. De voorzitter spreekt een woord 
van lof hieromtrent, alsmede over de door den bibliothecaris ver
vaardigden catalogus van de clubbibliotheek. 

Er wordt vastgesteld dat een nieuwe ledenlijst wordt opgemaakt 
met volledig adres en met opgave van de gebieden, die door de 
leden worden verzameld. 

Hierop volgde een pauze van Yi uur, waarbij kennis werd 
gemaakt met de leden, collecties werden bezichtigd en veel zegels 
werden verhandeld. 

Daarna hield de secretaris een causerie over het Roode Kruis, 
de geschiedenis van het ontstaan en den groei, de levensbeschrijving 
van den stichter, de organisatie in Nederland en het verleenen van 
hulp door de Nederlandsche af deeling van 1870 tot heden. Ver
volgens werden besproken de verschillende soorten Roode Kruis-
postzegels en -poststukken. De heer P. Raymakers toonde daarna 
zijn collectie Roode Kruis-zegels op een negentigtal cartons op
gezet en de secretaris een kleine verzameling poststukken van het 
Roode Kruis, n.l. de officiëele briefkaarten, de semi-officiëele 
kaarten, alsmede eenige tientallen brieven uit den oorlog 1914-18 
van en aan het Roode Kruis in diverse landen. 

Eindelijk kwam de verloting van 8 postzegels ter waarde van 
ƒ 5.— en na de rondvraag werd om 11 uur de vergadering 
gesloten. J. Th. M. S. 

Nieuwe leden. 
L. van der Bruggen, Boschdijk 27, Eindhoven. 
J. Buiten, Primulastraat 10, Eindhoven. 
M. A. Haas, Frederica van Pruisenweg 12, Eindhoven. 
H. Stegema, Glaslaan 13, Eindhoven. 
J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
J. Moonen, Markt 9, Valkenswaard. 
M. C. Keukenmeester, J. Perkstraat 28, Eindhoven. 
J. Arnts, Doesburgstraat 14, Eindhoven. 
H . D. Leeuw, St. Jorislaan 9, Eindhoven. 
W. Slijkhuis, Zeelsterstraat 67a, Eindhoven. 
P. J. de Roode, Anna van Engelandstraat 43, Eindhoven. 

Candidaat-leden. 
H. Schmidts, Heezerweg 287, Eindhoven. (Voorgedragen door J. 

Meyer en L. Maertens). 
A. Nobels, Bakkerstraat 11, Eindhoven. (Voorgedragen door P. 
Gahart en J. de Vink). 

Adreswijzigingen. 
J. G. ten Houten, Boerhavelaan 16, Eindhoven. 
J. de Vink, Boschdijk 463, Eindhoven. 
F. Vos, Boschdijk 540, Eindhoven. 

J. K, RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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W. Loomans, Van Meursstraat 30, Utrecht. 
Th. Welp, Elzentlaan 11 C, Eindhoven. 
H. Thaels Sr., Rechtestraat 3, Eindhoven. 

Mededeeling. 
Den leden wordt verzocht boekwerken, catalogi, tijdschriften, 

brochures voor de bibliotheek en de portefeuille aan den secre

taris in te zenden. 
Vergadering. 

Eerstvolgende vergadering op Woensdag 7 Juni 1939, des avonds 
8 uur, in Hotel du Commerce, Eindhoven. 

Postzegelvereeniging „BrunssumHoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade, Post Treebeek. 

Verslag der vergadering van 22 April 1939. 
De voorzitter en verscheidene leden zijn verhinderd. De secre

taris opent om ruim 8 uur de vergadering, waarna de aan de orde 
zijnde zaken snel worden afgehandeld. Enkele leden wijzen erop, 
dat de bijeenkomsten de laatste maanden zeer slecht bezocht wor
den. Hierin moet verandering komen. Niets meer te behandelen 
zijnde wordt, na onderling ruilen en verloting, te 10 uur gesloten. 

Mededeeling. 
Dringend verzoek aan de leden, die nog contributieschuld heb

ben of nog betalingen moeten doen betreffende rondzendingen, 
dit te willen storten op postrekening 319093 van G. van Mameren, 
Kastanjelaan 208, Hoensbroek. 

Adreswijziging. 
G. van Mameren, thans Kastanjelaan 208, Hoensbroek. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 Mei 1939, 8 uur n.m., in hotel 

„Claassen", Brunssum. 
Beurs op Zondag 28 Mei 1939, van 11 tot 12.30 uur in hotel 

„Claassen", Brunssum. 

Wilt U op voordeelige wijze Uw verzameling 
vergrooten? — In onze maandelpsclie SPECIALE 
AANBIEDINGEN vindt U wat ü zoel(t.  Toezending 
gratis en franco op aanvraag, x . D A U D X , 
P0STZE6ELHANDEL  ZEUGESTRAAT 62  GOUDA. 

P o s t z e g e l h a n d e l M. S. P O L A K , 
Karei du Jardinstraat 12\ Amsterdam. 

AANGEBODEN: 
1 DOX serie ongest. z. punt. Prima kwaliteit met 
waarborgstempel. Geheele oplage gest. en ongest. 
samen 60 stuks, zeer schaars f 50,—. 
Weldadigheid Suriname 1931 op brief f 3,50. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Suriname en Curajao gestempeld en ongestempcld 

in elke hoeveelheid. 

BIJZONDERE AANBIEDING 
VAN EENIGE SERIES BUITENEÜROPA. 
'■•ALGIERS 1927. Opdr. 5 c.  5 + 5 fr. (5870), 13 st. ƒ 5,50 
'■■CAVALLE 190211. Compleet (1016), 8 stuks  3.25 
'■•EGYPTE 1933. Luchtvaartcongres (150154), 5 stuks  4.75 
"■FR. MAROKKO 1928. Luchtp. 5 c.  5 fr. (1221), 10 st.  3.25 
*KEDAH 1922. MalayaBorneo Exh. (4552), 8 stuks  13.50 
"LIBERIA 1918. Roode Kruis 1 c.  $ 5 (153165), 13 st. 10.50 
*NW. CALEDONIE 1892, Serie 1 c.  1 fr. (4153), 13 st.  7.50 
«■NW. GUINEA 1925. Opdr. O.S. 1 d.  II- (310), 10 st.  2 75 
'■•PHILIPPIJNEN 1935. Jubileumserie (261265), 5 stuks  2.75 

REP. VAN HET VERRE OOSTEN 1922. (3235), 4 st.  7.50 
'■■RUANDAURUNDI 1930. Doktersserie 10 c.  10 fr. 

(8189), 9 stuks  8.50 
'■■SPAANSCHGUINEE 1926. Roode Kruis (210221), 12 

stuks  3.50 
'■'ST. THOME & PRINCIPE 1902. Complete serie op

drukken (6487), 24 stuks 22.50 
'■•TANGER (SPAANSCH) 1929. Tentoonstelling (160170), 

11 stuks  5.50 
'••TURKS EILANDEN 1928. King George V, compleet 

(102112), 11 stuks 11.50 
(De nummers tusschen haakjes zijn van Yvert 1939). 

'' ongebruikt. 

Postzegelhandel G. KEISEII & ZOON 
Passage 2JS-2.1, Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

DERDE 
POSTZEGELVEILING 

BEGIN JUNI A.S. 

in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam. 

Inzendingen van uitsluitend b e t e r e 
zegels en verzamelingen, zien wij gaarne 
tegemoet tot UITERLIJK 10 MEI. 

De CATALOGUS wordt op aanvrage, 
direct na verschijning 
g r a t i s toegezonden. 

Postzegelhandel Com. Haeck 
2e Const. Huygensstraat 65, - Amsterdam, W. 
Telefoon 84234 Postgiro 181158 
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SPECIALE AANBIEDING BETERE SERIES. 
(Nummers Yvert ; * ongebruikt, ° gebruikt). 

BULGARIJE luchtpost 5-11 "° cpl. ƒ2.50. 
DANZIG 198-200 '■■ cpL ƒ 1.40; 201-203 ° cpl. ƒ5 .75 ; 215-217 ■■ ° 
cpL ƒ0 .35 ; 218-220 =•• ° cpl. ƒ0 .40 ; 221-225 "■ cpl ƒ0 .90 ; 230-234 
- cpl. ƒ 0.75. 
HONGARIJE 462-466 =■■ cpL ƒ1 .90 ; 468-472 ° cpl. ƒ0 .80 ; 
473-478 " cpl. ƒ0 .70 ; 479-483 ° cpl. ƒ0 .65 . 
TURKIJE 878-881 * cpL ƒ0 .95 . 
ITALIË luchtpost 25 •■■ fr. 1000.— ƒ12.50; 42-47 '■■ cpl. ƒ5 .50 ; 
50 Balbo-zegel fr. 2500.— =■" ƒ40 .—. 
LETLAND luchtpost 25-29 Latvya-Africa, zeer zeldz, cpl. ƒ 40.— 

^ ^ ~ Zie ook mijn annonce in het vorige Maandblad. 
Levering contant; porto tot ƒ 5.— extra. 

VOORSTRAAT 53 — DORDRECHT 
GIRO 306603. B. Lam Jr. 

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

Europa 2}^ ä 3 ct. per Yvert-franc 
Overzee 1% a 2}^ ct. per Yvert franc 
Ned. en Kol. basis Handelaren-Cat. met 20 a 2 5 % korting 
Typen en tandingen met plm. 4 0 % korting. 

Verder alle philatelistische benoodigdheden. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Nederland: Jub. '23 2 c. 0,12 p. 100; 5 c. 0,70 p. 100; 7K c. 
0,20 p. 100; 10 c. 0,06 p. 100; Jub. '38 I K c. 0,30 p. 100; 5 c. 
0,15 p. 100; 12)4 c. 0,03 p. St.; Jamboree lYs c. 0,30 p. 100; 
6 c 0,15 p. 100; 12>i c. 0,03 p. st.; W. de Zwijger 1% c. 0,40 
p. 100; 5 c. 0,80 p. 100; 6 c. 0,35 p. 100; 1 2 ^ c. 0,07; Luchtpost 
40 c. 0,10 p. St.; 75 c. 0,06 p. st.; 36 c. 0,02 p. st.; 7J^ g. 0,24 p. st.; 
70 c. Ned. 0,02 p. St.; Cura9ao-herd. '34 6 c. 0,30 p. 100; 12)4 c. 
0,07 p. St.; Driehoeken 6 c. 0,75 p. 100; 1 2 ^ 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; 
l}i g. luchtpost ƒ2 .50 p. 10; 4^ g. idem ƒ1.25 p. stuk; enz. 

A. J. DE WIT, Koninginneweg 175, AMSTERDAM Z. 
Steeds verzamelingen en partijen, betere series Europa en 

Overzee te koop gezocht. 

België, Ouitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentiën. 

A. BISKE, 
POSTBUS 2 8 9 , BRUSSEL. 

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

VEILINQNo.284 
22, 23 en 24 MEI A.S. 

Prachtige Europa-verzameling, waarbij 
prima restkoopen met moderne series. 

VEILING No. 285 
5, 6 en 7 JUNI A.S. 

IVE:DE:RL,AND i s s a 
en betere zegels van de geheele wereld, 
voornamelijk Europa. 

Catalogi gratis verkrijgbaar bij: 

HOLLAND'S E E R S T E VEILING
HOUDERS 

J. L van Dieten, 
4445 Delftschevaart. 
ROTTERDAM. 

ä i l ^ Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden. 

Vraagt onze condities. 

WAAROM gedurende de laatste maanden mijn verkoopen 
verdubbelden ? 

OMDAT mijn prijzen zeer laag zijn en de kwaliteit 
prima is. 

PRIJZEN varieeren van 1% tot 2 1/3 cent per franc 
Yvert. 

OOK U zult na een proefzending te hebben gezien 
geregeld mijn boekjes willen ontvangen. 

(Van mijn aanbiedingen in het April-nr. (zie blz. 87) zijn 
nog eenige zegels voorradig. Vraagt een en ander ter inzage.) 

VOOR BILLIJKE ZICHTZENDINGEN 

W. M, IF. SlüliriHlil^lLAi^P. 
ALBR. THAERLAAN 49 — U T R E C H T . 

Postrekening 179934. 
TE KOOP Europa en Nederland & Koloniën verzame-
GEVRAAGD lingen, ook restanten, losse betere waarden 

en Engelsche Koloniën. 
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KUWAIT. 
1923. Fa tot en met 10 Rs. 

Catalogus Yvert & Tellier nrs. 1—14 

1923. Dienstzegels ra tot en met 15 Rs. 
Catalogus Yvert & Tellier nrs. 1—13 

Bovenstaande twee complete postfrissche series van 
27 zegels voor f 1 2 2 5 , — . 

Er bestaan slechts 24 complete series! 
(Catalogusprijs 75000 francs.) 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
^0f Verzoeken om mancolijsten zullen mijn bijzondere 
aandacht hebben ! 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle deelen der wereld verzonden. 
De voordeeligste handelaar ter wereld voor Brltsche Kolo

niale zeldzaamheden is: 

X. ALIwEN, 
Frinton on sea, Essex (Engeland). 

GROOTE VOORRAAD 
NEDERLAND EN KOLONIEN 

gebruikt en ongebruikt in blokken en tandingen. 
UITGEBREIDE KEUZE IN 

PAKKETTEN POSTZEGELS 
tot 10.000 stuks verschillende voorhanden. 

RUIM 1400 VERSCHILLENDE 
SERIES 

alfabetisch geordend in serieboeken. 
DE MEEST UITGEBREIDE KEUZE IN 

SPECIAAL EN HERINNERINGSBLOKS 
UITVOERING VAN 

MANCOLIJSTEN 
GROOTE KEUZE IN 

POSTZEGELALBUMS 
Alle merken voorhanden, o. w. 

KABE, SCHAUBEK, SCHWANEBERGER. 
Nederland en Koloniën albums in diverse soorten. 

Eveneens diverse soorten blanco albums en blokken albums 

HENDRIK VAN DER LOO'S Postzegelhandel N.V. 
Eerste en oudste postzegelmagazijn te Rotterdam, opg. 1898

NIEUWSTRAAT 26 — Ingang portiek — ROTTERDAM 
Tel. 54840. Postgiro 24392. Bankrekening R. Mees & Zoonen. 
FILIAAL NOORDBLAAK 93, ROTTERDAM, TEL. 14484. 

Voor onze a.s. veiling kunnen nog enkele nummers 
worden ingezonden. — Veilingcatalogus gratis en franco. 

Froede Catalogi (1930] zoojuisl veischenen, 
De „FroedeCatalogi" blijven steeds up to dace 
daar bij de Wereld en Eutopauitgaven g e h e e l 
kos te loos p e r jaar 10 s u p p l e m e n t e n g e l e v e r d 
w o r d e n , die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijs veranderingen. 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de FroedeCatalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop. 
De volgende uitgaven zijn verschenen : 
G e h e e l e W e r e l d ongeveer 1200 blad

zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 
f 2,75 en f 0.20 porto. 

E u P O p a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levering van 10 suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u i t S C h l a n d 128 bladzijden dik, belang

rijk uitgebreider en verbeterd 
f 0,60 en f O,03 porto. 

L u c l l t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig versehijnende catalogus in dit genre. 

f O , 6 0 e n f 0 , 0 3 p o r t o . 
^ H A N D E L A R E N G E N I E T E N R A B A T . 
Te verkrijgen in iedere postzegel of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars;: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Amsterdam, Zuid. 

T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i P O 2 S 4 S S 3 , 

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

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
22 EN 23 MEI: 

De collectie GrootBritannië van Kolonel Wood, als
mede andere verzamelingen. 

31 MEI EN 1 JUNI: ' 
Een uitgebreide algemeene verzameling, bevattende 
BelgischCongo gespecialiseerd. 

5 EN 6 JUNI: 
Een buitengewoon mooie luchtpostverzameling met 
eenige bijzonder zeldzame stukken, foutdrukken, enz. 

12, 13 EN 14 JUNI: 
Een wereldverzameling, waarvan Zanzibar en China 
gespecialiseerd, prachtig materiaal van de Duitsche 
Staten, een collectie Oostenrijk met inbegrip van de 
roode Mercurius, aangeboden in één kavel, enz. 

19 EN 20 JUNI: 
De K. J. Mulderverzameling van klassieke zeldzaam

heden in pracht conditie, vooral van Zwitserland, de 
Duitsche en Italiaansche Staten, Frankrijk, enz. 

26, 27 EN 28 JUNI: 
De reeds aangekondigde wondercollectie van Japan, 
bijeengebracht door wijlen den heer Tracy Woodward. 

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

H . R . H A R i U B R , 
De leidende postzegelauctionaris van de wereld. 

Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wesdo, London. 
Een Scandinavische cliënt schrijft ons: 
,,Ik ontving cheque voor £5.7.1 als verkoopafrekening van 
mijn Canadeesch blok. Ik deel U mede, dat een groote Lon
densche firma, aan welke ik meerdere zegels onderhands 
verkocht, mij voor dit blok hoogstens £ 2 bood. Dit was 
in November 1938. Ik heb er 39 Zweedsche Kronen voor 
betaald, of .£2.0.2. Deze verkoop geeft mij een mooie winst; 
ik ben zeer voldaan. w.g. B. G. H." 
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Groot Barrière Eilanden. — Zonder te kunnen vaststellen of 
het Oostelijk Authahah of het Westelijk Sjantoeroe met „Great 
Barrier Island" bedoeld wordt, kunnen wij wel mededeelen, dat 
het een van de eilanden is, dat aan de Noordelijke kust van 
Noordelijk Nieuw Zeeland (Australië) te vinden is, alwaar men 
een „d u i v e n p o s t " heeft ingevoerd. De Heeren Whitfield 
King & Co., die ons het zegel toezonden, geven zeer lezenswaar
dige bijzonderheden erbij. Zij vertellen ons, dat het behelpen was 
met de correspondentie. Telegraafkabel noch postdienst bestaan. 
Aan de schepen, die nu en dan aankomen, zeer ongeregeld, moeten 
de inwoners aan hunne betrekkingen op Nieuw-Zeeland berichten 
medegeven, die daar te Auckland gefrankeerd werden en verder 
bevorderd. 

November 1897 ving men aan met een duivenpost, een jaar 
later voerde men zegels in van 1 shilling. Ten einde den last 
niet te verzwaren, moet men op smalle banden van dun mailpapier 
schrijven. Bovenaan komt 't adres en het zegel. De brief wordt 
opgerold en onder den vleugel geborgen. De lieve vogels brengen 
aldus de mail over naar Auckland, alwaar ze bevrijd worden van 
hunnen last en weder opgelaten. De brieven worden daarna in om
slagen gesloten, het adres erop geplaatst en aldus door geheel 
N.-Zeeland kosteloos verzonden. 

Er is slechts eene waarde, waarvan 1800 stuks gedrukt werden, 
die zeldzaam zullen worden, gelooft de firma. Het zegel is lang
werpig, heeft een duifje met brief als hoofdteekening, eenige 
bladeren als versiering en op lintvormigen band, boven: „Great 
Barrier Island" en onder 't duifje een wit versierd veld met 
„Special Post", aan de zijden, in 't midden, rechts en links: „One 
Shilling". Het papier alles behalve dun en licht, is wit, de tanding 
13 en de kleur: blauw. 

Wij danken de firma voor hare uitvoerige berichten, doch ge-
looven niet, dat deze zegels in onze verzamelingen thuis behooren. 
Het zijn o. i. privaatzegels, die, hoe noodig ze ook mogen wezen 
en hoe onbaatzuchtig de gedachte ook zij, niet gelijk te stellen zijn 
met officiëele uitgaven. 

N.B. — Onze meening. dat wijsheid gebiedt, deze zegels niet 
aan te bevelen in onze vakbladen, zooals de meeste zoo niet alle 
groote en kleine bladen het doen, wordt nu bevestigd. Het boven
staande lag in Maart, voor het Aprilnummer gedrukt, gereed. Er 
was maar éen waarde, een zegel bekend. En nu, einde April, zendt 
de genoemde firma uit Ipswich ons reeds een andere „1 Shilling". 
De teekening is dezelfde, maar met wat meer ornamentjes om
geven, en in 'n soort blauwgroen of groenblauw. gedrukt, terwijl 
het papier 'n blauw tintje heeft. Op deze wijze voortgaande kan 
de „Duivenpost" een „Goudpost" worden ! 't Is om de centen ! ! 

Uitslag van den Openbaren Verkoop van Gebruikte Frankeer-
en Portzegels, door de Administratie der Nederlandsche Pos
terijen, op den 26 April 1899. 

12000 zegels van 50 cent. Koning ƒ 55.— 
6000 zegels van 734 cent. Koning ƒ 170.— 
2000 zegels van 2 2 ^ cent. Koning ƒ 212.— 
6000 zegels van 50 cent, Koningin (eenkleurig) ƒ 160.— 
3000 zegels van 2234 cent. Koningin ƒ 50.— 
1500 zegels van 1 Gld., Koningin (eenkleurig) ƒ 170.— 
6000 zegels van 50 cent. Koningin (tweekleurig) ƒ 162.— 
2000 zegels van 1 Gld., Koningin (tweekleurig) ƒ 241.— 
1000 zegels van 5 Gld , Koningin ƒ1824.— 
1500 zegels van 1 Gld., (kroningszegel) ƒ 532.— 

14000 portz., Ie kleurtint, benev. 600 st. v. 1 Gld. ƒ 593.— 
De Nederlandsche zoogenaamde „proefporten". 
In dit nummer begint een uitvoerig artikel over de proefporten 

van jhr. Van Kinschot, dat zich niet leent voor een korte samen
vatting. 

B. 
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SURINAME. 
Drie nieuwe poststukken zijn hier te melden en wel allereerst 

een enveloppe van 734 cent lila met als waardestempel het 
scheepjestype, wit papier hetgeen van binnen een fijn blauw net
werk vertoont. Het formaat van deze enveloppe is 153 X 125 mm. 
Verder twee briefkaarten groot formaat, één enkelvoudige en 
één kaart met betaald antwoord. Beide met de roode waarde 
10 cent, afbeelding der koningin naar links met de weduwesluier. 

Enveloppe 7K cent, lila op wit. 
Briefkaart 10 cent, rood op zeemkleurig. 
Briefkaart 10 f 10 cent, rood op zeemkleurig. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
België verheugt ons deze maand met een zeer groot aantal 

nieuwe kaarten. Ten eerste werden de beide fraaie series ter be
vordering van het toerisme, die in 1934 verschenen, opnieuw in 
koers gebracht. Deze series, die oorspronkelijk voor 25 | 25 c. 
en 50 1 25 c. verkocht werden, werden na de f»ortoverlaging 
beide zonder toeslag verkocht k 35 centimes. Nu komen dezelfde 
series voor de derde keer in omloop, maar de opdruk 35 centimes 
is vervangen door een van 40 centimes. Moeten wij hieruit af
leiden, dat er nog steeds voorraad van de oorspronkelijke oplaag 
was, of zou men de kaarten opnieuw gedrukt hebben en daarna 
van een opdruk hebben voorzien ? De opdruk is blauw bij de 
25 c.kaarten en rood bij de 50 c. Wellicht komen bij de talrijke 
overdrukte kaarten, waarvan wij een aantal hieronder vermelden, 
ook nog twee series 40 op 35 op 25, resp. 50 c. opduiken. Bij de 
talrijke nieuwe opdrukken zal het vele verzamelaars wel gaan 
als schrijver dezes, die visioenen zag opdoemen van de opdrukken
invasie in ons land in de jaren 19161921, toen wij ons angstig 
afvroegen, wanneer een bepaalde oude kaart met de nieuwe opdruk 
gemeld zou worden en een zucht van verlichting slaakten als 
het stel compleet was ! In ieder geval waarschuwen wij onze lezers, 
elke Belgische kaart aandachtig te vergelijken en ons bij nieuwe 
vondsten op de hoogte te houden ! 

De nu volgende opdrukken zijn alle ontstaan door een rood 
stempel van 5 centimes aan de postzegelindruk toe te voegen. 
Tot dusver worden gemeld: de 35 c. klein formaat, getand, zonder 
reclame; de 35 c. klein formaat, ongetand, met reclame; de 35 c. 
groot formaat met reclame, ongetand; de laatst verschenen 35 c , 
2talig met „M", klein formaat zonder reclame, ongetand. 

Dan meldt de heer Walter Beckhaus uit Berlijn ons nog nr. 121. 
Dit is ons zonder meer echter niet duidelijk want nr. 121 is reeds 
een kaart van 35 c , die op de boven beschreven wijze bij de 
vorige tariefsverandering van 35 tot 40 c. in 1930 tot een 40 c. 
kaart werd gemaakt. Wellicht is er een verschil in de opdruk. 
Zag een onzer lezers mogelijk deze nieuwe emissie ? 

Bij een razzia, uitgevoerd in bijna alle Brusselsche postkantoren, 
konden wij slechts zeer weinig van het bovengemelde veroveren. 
Wel legden wij de hand op 2 nog onbekende reclamekaarten, beide 
koerseerende 40 c , groot formaat. Het zijn: 

Nr. 362. Pectoral Dupuis, Hollandsche tekst; publibel en 
nummer lichtbruin, klein, midden onder de deelstreep. 

Nr. 363. Une bonne Maryland; publibel en nummer in hetzelfde 
type als bij de vorige kaart; hier staat ' t nummer echter wél onder 
de deelstreep, maar excentrisch links. 

Wanneer niet méér medewerking van de zijde van onze lezers 
wordt verkregen, zal het welhaast niet mogelijk blijken, de lijst 
van deze moeilijk te verkrijgen kaarten volledig te publiceeren. 
Sinds onze vermelding van nr. 337 in het Januarinummer ont
vingen wij geen nieuwe opgaven. Wie kent nrs. 338361 ? 

DUITSCHLAND. 
De series prentbriefkaarten van de uitgifte 1938 worden besloten 

met de nummers 124 en 125. Zij vertoonen de volgende 
afbeeldingen: 
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Serie 124: 1. Leipzig - Völkerschlachtdenkmal; 2. Leipzig -
Deutsche Bücherei; 3. Planitz; 4. Planitz; 5. Postdam; 6. Donau
wör th ; 7. Hall i. Tirol ; 8. Süchteln; 9. Rheinhausen. 

Serie 125: 1. Stettin; 5. Altmünster; 6. Bad Gleichenberg; 
7. Flattnitz; 8. Wasserburg; 9. Pörtschach am Worthersee. 

De nummers 2, 3 en 4 dezer serie kunnen wij nog niet definitief 
opgeven, omdat de twee meldingen waarover wij beschikken, el
kander hierin tegenspreken en wij de kaarten nog niet in handen 
kregen. De één meldt 2. Stettin (andere afbeelding); 3. Swine-
münde; 4. niet bekend; de andere meldt: 2. Swinemünde, 3. en 4. 
niet bekend. Wij doen wederom een beroep op onze lezers. Wie 
heeft deze nummers ontvangen ? Gaarne hadden wij in dat geval 
de kaarten ter bestudeering. 

Als uitgiften van 1939 zijn reeds de volgende series bekend, alle 
nog steeds 6 pfennig bruin, kop Hindenburg: 

Serie 126: 1. Lechbruck; 2. Rodalben (Saarpfalz); 3. Bad Boden-
dorf; 4. Jastrow; 5. Bad Munster am Stein; 6. Waldmohr; 7. Forst 
(Rheinpfalz); 8. Bad Salza (Thür.); 9. Ehrwald (Tirol). 

Serie 127: 1. en 2. Weimar; 3. Arnstadt; 4. Wachsenburg bei 
Arnstadt; 5. Finsterbergen; 6. Bad Berka; 7. Eisenach; 8. Gera; 
9. Friedrichsroda. 

Serie 128: 1, 2 en 3. St. Joachimsthal; 4. Dor tmund; 5. Bregenz; 
6. Beizig; 7. Hellenthal-HoUerath; 8. Glauchau; 9. Gelnhausen. 

Serie 129: 1 en 2. Salzschlirf; 3. Sagan; 4. Wächtersbach; 
5. Langenbrücken; 6. Ruhrberg; 7. Buchen - Hardheim - Mudau -
Walldürn - Adelsheim; 8. Hanau; 9. Bad Soden bei Salzmünster. 

Van de, in ons Februari-nummer gemeide, carnavalskaart voor 
Keulen a 6 -|- 9 pfennig verscheen een tweede oplaag met dezelfde 
illustratie, maar met een bruine zegelindruk in plaats van een 
groene. Volgens de mededeelingen uit Bern is het eveneens een 
6 pfennig zegel. Wij zagen de kaart niet; volgens een melding van 
andere zijde betreft dit een 3 pfennig-indruk. Wie ontving de 
kaart ? 

EGYPTE. 
Egypte gaf een enveloppe voor aangeteekende stukken uit van 

15 millièmes met den kop van koning Faroek. Het is een 15 mill, 
zegelindruk, lila op wit papier. 

GROOT-BRITTANIE. 
Hier volgde men eindelijk het voorbeeld van een aantal Engelsche 

gebieden en liet de eerste poststukken met koning George VI 
verschijnen. Het betreft hier 1% pence-enveloppen. Uitvoering 
geheel als de tot dusver gebruikte met George V behoudens het 
veranderde zegelbeeld. Er zijn voorloopig 2 formaten bekend. 

H O N G K O N G . 
Voor dit gebied verscheen een nieuwe enveloppe van 15 cents 

rood met den kop van koning George VI. 
PERAK. 
De poststukken volgen de postzegels hier: het zegelbeeld van 

1935, dat den vorst naar links vertoonde, laat nu den koning 
en face zien. Reeds verschenen in het nieuwe type een kaart van 
2 cents groen op gekleurd karton en een enveloppe voor aan
geteekende stukken van 15 cents blauw. 

P H I L I P P I N E N . 
Ook hier volgde een dienstpostkaart van 2 cents rood op ge

kleurd karton na de hiermede correspondeerende zegel (de af
beelding van Bizal met een 2-regeligen opdruk O. B. Common
wealth). 

O. M. VELLINGA f 
5 April 1939 overleed op bijna 69-jarigen leeftijd de heer Oepke 

Minzo Vellinga, oud-referendaris bij de Rijkspostspaarbank. Als 
schrijver van het in 1933 door den Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars uitgegeven werk „De 

Poststempels van Nederland 1676-1915", waarvoor hij met de 
Bondsmedaille onderscheiden werd, zal zijn naam bij alle stempel-
verzamelaars lang in herinnering blijven. 25-30 jaren geleden zag 
men de „stempeltjesbaas" geregeld op de veilingen verschijnen en 
alle bijzondere Nederlandsche stempels opkoopen. Toen de heer 
Joh. Sandow bij het uitbreken van den wereldoorlog in Duitschen 
militairen dienst ging, zette Vellinga diens uitgebreide artikelen 
over stempels in het Nederlandsch Philatelistisch Maandblad voort 
en wijdde zich speciaal aan de studie der oude postale voorschriften. 
Zijn doel was het verouderde, uit 1897 dateerende stempelwerkje 
van Schreuders te verbeteren en voort te zetten. Toen onder-
geteekende in 1926 op den Philatelistendag te Utrecht kennis 
maakte met den helaas ook al overleden heer Tresling, directeur 
van het toen nog in oprichting zijnde Postmuseum, vernam hij 
dat majoor Manders eveneens van plan was een vervolg op 
Schreuders samen te stellen. Met zijn vieren werd toen besloten 
dit werk gezamenlijk te trachten te verrichten. De beeren Tresling 
en Manders zochten in de aan het Postmuseum geschonken collectie 
Waller naar onbekende stempels, Vellinga putte uit de Generale 
Instructie, Circulaires, Verzameling van Voorschriften, Dienst
orders en Mededeelingen, Jaarboekjes, enz. alles wat op stempels 
betrekking had en ondergeteekende rangschikte deze gegevens en 
liet ze typen. Majoor Manders overleed reeds in 1930 en daar 
Vellinga tenslotte verreweg het meeste werk gepresteerd had 
vonden wij het vanzelfsprekend dat Vellinga's levenswerk zijn 
naam zou dragen. Na het overwinnen van eenige moeilijkheden 
liep alles vlot, toen, na oprichting van een garantiefonds onder 
leiding van mr. W. S. Wolff de Beer, de Bond tot uitgave besloot 
en het Stempelwerk Vellinga verscheen. Nadien heeft Vellinga 
met den heer Maier op het Amsterdamsche gemeente-archief nog 
vele onbekende stempels vanaf 1667 onder oude koopmansbrieven 
ontdekt en in ons Maandblad beschreven. 

Onder de verzamelaars die in de laatste kwarteeuw de Neder
landsche Stempelkunde op een hooger peil gebracht hebben, zal 
ongetwijfeld O. M. Vellinga steeds een eereplaats blijven innemen. 

Hij ruste in vrede ! 
J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Wij ontleenden aan de Mededeelingen van het hoofdbestuur der 

P.T.T. o. a.: 
4 Januari 1939: 
Met ingang van 16 Januari 1939 wordt het hulppostkantoor te 

Oudelande vervangen door een poststation en gevestigd het bij
postkantoor Rotterdam-Witte van Haemstedestraat. 

25 Januari 1939: 
Met ingang van 1 Februari 1939 wordt het postkantoor te 

Lichtenvoorde vervangen door een ongeclassificeerd hulppost
kantoor. 

8 Maart 1939: 
Met ingang van 1 April 1939 wordt de naam van het postkantoor 

Treebeek gewijzigd in Hoensbroek-Treebeek. 

15 Maart 1939. 
Ter gelegenheid van de van 30 Maart tot 10 April 1939 te 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 
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'sGravenhage te houden tentoonstelling „De Hofstadbloem" zal 
op het terrein Houtrust aldaar een bijpostkantoor gevestigd zijn. 
De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus 
wordt ter post bezorgd, zal van den afdruk van een bijzonderen 
stempel worden voorzien. 

Wij danken den heer Kirchner voor toezending van dezen 
stempel in violetten inkt. In het midden een bloemstengel ■»aar
door in schrijfletters „De Hofstadbloem" en omSchrift zonder 
omranding „Tentoonstelling Houtrust 'sGravenhas,e", rechts de 
datum, b.v. 31 / MAART / 1939. 

22 Maart 1939: 
Met ingang van 3 April 1939 wordt gevestigd het postagentschap 

ZeistAmalia van Solmslaan. 
12 April 1939: 
Met ingang van 15 April 1939 zal het tijdelijk hulppostkantoor 

te Legerplaats bij Oldebroek (Schietkamp) voor den postdienst 
ressorteeren onder het postkantoor te Zwolle. 

Met ingang van 1 Mei a.s. wordt gevestigd het postagentschap 
ZwolleWillemskade. 

19 April 1939: 
Met ingang van 1 Mei 1939 wordt te Kommerzijl een post

station gevestigd, ressorteerend onder het postkantoor te Zuidhorn. 
In dienstorder H 162 van 22 Maart 1939 staat: 
Wijziging kantoornaam van Willemstad. 
1. Het komt herhaaldelijk voor, dat telegrammen uit het 

buitenland worden ontvangen met Willemstad als kantoorbestcm
ming, terwijl deze voor Curasao bestemd zijn. 

2. In verband hiermede wordt de benaming van het hulpkap^ocr 
Willemstad gewijzigd in „WillemstadNoordbrabant". 

Zeepostkantoren worden opgeheven. 
Naar wij vernemen zullen de zeepostkantoren Vlissingen

Harwich v.v. aan boord van de schepen der Stoomvaartmaatschappij 
„Zeeland" tegelijk met de invoering van de zomerdienstregeling op 
de Nederlandsche Spoorwegen worden opgeheven. 

Dit is grootendeels een gevolg van de groote vlucht, welke het 
luchtpostvervoer tusschen Nederland en GrootBrittannië heeft 
genomen; de te behandelen hoeveelheid post door de zeepost
kantoren werd namelijk steeds kleiner. 

Voor zoover noodig zal de post voortaan worden gesorteerd 
in de op de booten aansluitende posttreinen, zoodat er in de be
stelling van de overzeesche post geen vertraging kan ontstaan. 
Alle aangebrachte correspondentie wordt, mede als gevolg van de 
invoering van het nachtpostnet, den volgenden morgen in het 
geheele land in de eerste bestelling opgenomen. Wat de post voor 
transitoverkeer betreft, hierin komt zoo goed als geen verandering, 
daar zij hoofdzakelijk beperkt blijft tot z.g. „gesloten" zendingen, 
welke door tusschenkomst van het personeel der betrokken stoom
s^aartmaatschappij worden behandeld. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 122 VII. Op 6 April werd het eenige reclamecliché 
)nder den datumstempel vernieuwd; de nieuwe tekst luidt: 
ZWERFTOCHTEN / PER V R A C H T  OF / PASSAGIERSSCHIP 

Machine 158 V. Eind Maart werd deze machine voorzien van 
lieuwe waardecijfers model C4xg en tevens van nieuwe telcijfers. 

Machine 160 XXIII. Als type XXII ,doch met oud afzenders
liché tusschen de stempels: cliché 10, links cliché 33. 

Machine 176 IV. Omstreeks 1 April werd een nieuw cliché 
usschen de stempels geplaatst: bruynzeel / keukens. 

Machine 212 II, 225 IV, 258 II, 268 II, 269 II. Uit deze machines 
rerd tusschen December en April het afdruknummer verwijderd; 
e cliché's enz. bleven overigens ongewijzigd. 
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Machine 247 V. Thans model C3xk, tevens links een nieuw 
cliché: Delphinium / Ruysii / Pink Sensation. 

Machine 250 VII. Als type VI, doch met nieuwe waardecijfers: 
model C3xk. 

Machine 262 II. Stempelt sinds korten tijd met nieuwe waarde
cijfers, model C4xk. 

Machine 286 VII. Als afzenderscliché tusschen de stempels staat 
thans de enkele naam WESSANEN vermeld, terwijl tevens de 
datumstempel vernieuwd werd. 

Machine 473 II. Een nieuw cliché tusschen de stempels bevat 
een rechthoek, waarin S D, de afbeelding van een spade en twee 
takjes met bladeren. Eronder: NED. R. K. LANDARBEIDERS
BOND. 

Machine 515 III. Sedert 20 April stempelt deze machine met 
een nieuw cliché links: . . . . m a a r / ' t „Levee" merk is sterk ! 

Machine 552 Ia. Van 28 Januari 1939 werd een eigenaardige 
afdruk bekend: op de plaats van den datumstempel was uitsluitend 
de datum zichtbaar, zoodat het cliché van den plaatsnaam met 
omlijsting vermoedelijk tijdelijk uit de machine gevallen was ! 

Machine 563 II. Reeds in Mei 1938 stempelde deze machine met 
een nieuw afzenderscliché: FRIESCHGRONINGSCHE HYP. BK. 
N.V. / NEDERL. HYP. BK. N.V. / K A N T O O R G R O N I N G E N 
(in afmetingen overeenkomend met dat van de bijkantoren te 
Amsterdam en 'sGravenhage, machines 783 en 792). 

Machine 579 III. Sinds Augustus 1938 (of eerder) stempelt deze 
machine links met een nieuw cliché: afbeelding van een heer en 
dame in een regenbui, waaronder: GABARDINE'S WATER
PROOF'S. 

Machine 640 VI. In November stempelde deze machine links 
met tekst: Verwacht: / (afb. notenbalk met noten) / Alexander's 
Ragtime Band. 

Machine 761 III. Links het reeds van machine 291 I bekende 
cliché: Schoolwandkaarten enz. 

Machine 780 IV. Reeds eenige maanden geleden werd de 
stempelcapaciteit van deze machine vergroot: thans model C4xg. 
Tot dusver werd alleen het cliché N.V. Pope hiermede bekend. 

Machine 814 II. Deze machine werd verplaatst naar Vlaardingen, 
waardoor tevens de regel met Postbus en nr. uit het afzenders
cliché verwijderd werd. 

Machine 816 I. Sedert December in gebruik te Amsterdam, 
model C4xg. Tusschen de stempels: BEKOUW / EN / MYNSSEN. 

Machine 825 I. Model C4xg, sedert December in gebruik bij 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V. te Wormerveer. Tusschen 
de stempels hetzelfde cliché als boven vermeld onder nr. 286 VIL 

Machine 843 I. Reeds in Augustus 1938 gebruikt door de firma 
Koster te Oosthuizen; model C3xg. Tusschen de stempels: 
KOSTER. 

Machine 877 I. Model C4zxg, sedert December in gebruik bij de 
N.V. NoritVereeniging, Verkoopcentrale te Amsterdam. Tusschen 
de stempels een groote letter N, waaronder: N O R I T . 

Machine 882. 'Deze in het vorige nummer reeds beschreven 
machine heeft tusschen de stempels als afzenderscliché: POSTBUS 
795 / (afb. takje, waaraan een appel hangt). 

Machine 885 III. Model C3xg, sinds December in gebruik bij de 
N.V. MetaGelria te Arnhem. Tusschen de stempels in cirkel een 
adelaar met uitgespreide vleugels boven een letter T en hierover
heen: MOLENBEEKSTRAAT 30a. Links van den datumstempel 
bij type I een niet te definieeren teekening, waaronder: N.V. 
METAGELRIA. Bij type II een rechthoek, waarin een afbeelding 
van diverse strooken nietjes voor hechtmachines en onderschrift: 
N.V. VERPA. 

Machine 895 I. Model C3xg, sinds December in gebruik bij den 
A.N.W.B. te Amsterdam. Tusschen de stempels het bekende hand
wijzercliché, zooals reeds gebruikt in de machines 147, 171 en 350. 

Machine 897 I. Model C3xg, sinds December in gebruik te 
Utrecht. Tusschen de stempels: G. J. & D. THOLEN, waaronder 
de afbeelding van een fabrieksgebouw. 

Machine 898 I. Model C3zxg, sedert December in gebruik te 
Bussum. Tusschen de stempels een Hermeskop op gearceerden 
achtergrond, waaronder: JACS. SWILDENS. 

Machine 926 I. Model C3xg, sinds December in gebruik bij de 
N.V. Nievak te Amsterdam. Tusschen de stempels: N.Z. VOOR
BURGWAL / 120126, links van den datumstempel: De / NIE

l VAK / is er voor U. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Machine 927 I. Model C3xg, sinds December in gebruik bij de 
N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Gebr. Sickesz te Amsterdam. 
Tusschen de stempels de naam Sickesz in schrijfletters. 

Hasler. 
Machine H 634 II. Model H3hxx, sinds begin Maart in gebruik 

bij de N.V. Handelmij. Adr. Koller & Van Os te 's-Gravenhage. 
Links het bekende afzenderscliché zooals o. m. reeds gebruikt in 
machine H 501 II. 

Machine H 639 II. Stempelt sedert 27 Maart met het cliché van 
den medegebruiker: ABC Teekenschool N.V. (zie afbeelding). 

Machine H 658 I. Model H3hxx, sinds 17 April in gebruik bij 
het nieuwe Administratiekantoor der N.V. Philips te Bloemen-
daal. Links het handelsmerk: PHILIÏ'S met cirkel, waarin 3 golf-
lijnen en 2 X 2 kruisen. Daarnaast: PHILIPS „BI-ARLITA" / 
LAMPEN / SPAREN MEER OP UW / STROOMREKENING / 
DAN H U N AANSCHAF- / FINGSPRIJS BEDRAAGT. 

Machine H 659 I. Model H3hxx, sedert 28 April in gebruik. 
Linde: de faam / COOP. MANUF. H A N D . VER. G.A. / AM
STERDAM C - H E E R E N G R A C H T 10. 

Machine H 660 I. Model H4hx, sinds 9 Mei in gebruik bij de 
N.V. Van Houten's Cacaofabriek te Weesp. Links in lijnversiering: 
VAN H O U T E N / IS KWALITEIT. 

NEDERLAND. 
Van de eerste K.L.M.-postvlucht naar Basel en Zurich, welke op 

17 April j.l. plaatsvond, zag ik poststukken met het aankomst
stempel van Basel van 18 April 9 uur en Zurich van 17 Apr^l 
16 uur. 

De dienstregeling was als volgt: Amsterdam v. 8 uur; Rotter
dam a. 8.20 uur, v. 8.30 uur; Basel a. 11.35 uur, v. 11.55 uur; 
Zurich a. 12.20 uur. 

De post van de „Ooievaar". 
In aansluiting op hetgeen in het Maart-nummer hierover ge

zegd is, zij allereerst vermeld dat het vliegtuig niet op 6 De
cember 1932, maar op 6 December 1931 te Bangkok verongelukte. 

Baronesse M. J. van Heerdt-Kolff was zoo vriendelijk het 
volgende knipsel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
22 December 1931 ter inzage te zenden: 

„De luchtpost van het verongelukte vliegtuig Ooievaar. 
De post van het verongelukte vliegtuig de Ooievaar is gister

avond te 's-Gravenhage ontvangen. Zij was met het vliegtuig de 
Valk naar Schiphol gebracht. Voor het grootste gedeelte kon de 
post nog in de vierde postbestelling worden opgenomen. 

Een deel van de correspondentie blijkt meer of minder ernstig 
beschadigd te zijn, hoofdzakelijk door water, en een enkel stuk 
is bovendien iets geschroeid. 

Alle beschadigde stukken zijn op het hoofdpostkantoor voorzien 
van de aanwijziging „Beschadigd door vliegramp „Ooievaar". 

Van sommige stukken blijken de zegels te zijn losgeweekt; zoo
veel mogelijk zijn deze opnieuw vastgehecht. De opengesprongen 
brieven zijn opnieuw dichtgeplakt en voorzien van een daarvoor 
dienend postetiket. Er zijn echter ook enkele poststukken, waar
van het adres, zelfs met het geoefende oog van een postman, niet 
meer te ontcijferen is. Belanghebbenden, die meenen, dat zich daar
onder een brief voor hen bestemd zou kunnen bevinden, kunnen 
zich wenden tot den directeur van het hoofdpostkantoor Prinse

straat te 's-Gravenhage." 
Hieruit blijkt dus, dat het bijzondere poststempel er op het 

hoofdpostkantoor te 's-Gravenhage opgeplaatst werd. 
Voor verdere meldingen houd ik mij aanbevolen. Gemakshalve 

volgt hieronder een korte opsomming van de stukken welke 
thans bekend zijn: 

1. stuk van de Ooievaar zónder bijzonder stempel: a. toch 
beschadigd; b. onbeschadigd; 

2. stuk mét het bijzondere stempel „Beschadigd door vliegramp 
„Ooievaar": a. beschadigd; b. onbeschadigd; 

3. stuk met het bijzondere stempel „Beschadigd door vliegramp 
„de Ooievaar": a. beschadigd; b. onbeschadigd; 

4. stuk dat blijkens het vertrekstempel n i e t per Ooievaar 
maar per Valk vloog ,voorzien van het stempel „Beschadigd door 
vliegramp „Ooievaar": uit den aard der zaak natuurlijk alleen 
onbeschadigd. 

BUITENLAND. 
Tentocnstellingspropagandavlucht Zwitserland-Nederland. 
Op 22 Mei a.s. vertrekt een vliegtuig van Zürich naar Rotter

dam met de bedoeling propaganda te maken voor de groote 
Zwitsersche nationale tentoonstelling welke op 6 Mei j.l. haar 
poorten opende. Dit vliegtuig vervolgt zijn tocht van Rotterdam 
naar Brussel en gaat dan naar Antwerpen, Londen, Parijs en 
Barcelona, om op 28 Mei weer naar Zürich terug te keeren. Met 
dit vliegtuig wordt vanuit Zürich post vervoerd, welke van een 
bijzonder poststempel voorzien wordt. Alle poststukken worden 
afgestempeld in het P.T.T.-paviljoen op de tentoonstelling. Hier 
krijgen ze ook — naast de zegels — het bijzondere blauwe post
stempel, voorstellende een tweemotorig vliegtuig omgeven door 
de woorden: Swissair - Europaflug - West. 

Naar alle plaatsen die aangedaan worden, kan post medegegeven 
worden. Deze moet voorzien zijn van het opschrift: „Mit Europa
flug bis . . . .". De postadministraties van de landen waarheen de 
post gebracht wordt, worden verzocht om de stukken aan de 
voorzijde van een aankomststempel te voorzien ! 

De stukken — zoowel brieven als kaarten — moeten voorzien 
zijn van fr. 1,50 aan postzegels. Ze moeten uiterlijk Zaterdas 
20 Mei a.s. het postkantoor „Zürich I Briefversand" bereiken 
Als men geen Zwitsersche postzegels heeft, kan men de stukkei 
tegelijk met een postwissel voor het verschuldigde bedrag verzender 
ran den postdirecteur van Zürich I Briefversand, met het verzoel-
de stukken wel te willen doen frankeeren. 

De Trans-Canada luchtdienst. 
Op 1 en 2 Maart j.l. werd de luchtdienst van kust tot kus 

dwars over het vasteland van Canada geopend. De poststukke: 
werden op de eerste postvlucht van een bijzonder fraai geillustreere 
poststempel voorzien. Welk een mijlpaal het luchtpostvervoeer ir 
Canada met het openen van deze luchtlijn bereikt heeft, blijk 
genoeg uit het feit dat in totaal veertig verschillende bijzonder 
stempels gebezigd werden. Het lage luchtrecht maakte voorts, da 
men zich deze stukken tegen een civiele prijs kon verschaffen 

Aan de hand van een landkaart kan men het verloop van dez 
luchtlijn nagaan. Bijzondere — onderling verschillende — stempel 
kregen te Montreal te stukken naar North Bay, Winnipeg, Cal 
gary, Edmonton, Vancouver, Regina enLethbridge; te Toron t 
naar Ottawa, North Bay, Winnipeg, Calgary Edmonton en Van 
couver; te Ottawa naar Toronto, North Bay, Winnipeg en Van 
couver; te North Bay naar Montreal, Ottawa, Toronto e 
Winnipeg; te Winnipeg naar Nor th Bay, Toronto, Ottawa e 
Montreal; te Calgary naar Vancouver, Toronto en Montreal; t 
Edmonton naar Toronto en Montreal; te Vancouver naar Calgarj 
Toronto, Ottawa, Montreal, Regina en Lethbridge; te Regin 
naar Montreal en Vancouver; en te Lethbridge naar Montreal e 
Vancouver. 

Op het laatste moment werd besloten de luchtlijn nog door T 
trekken van Vancouver naar Victoria in Britsch-Columbia. Hiei 
bij was geen gelegenheid meer een bijzonder poststempel t 
gebruiken. 

Polen. 
De luchtlijn van Warschau naar Palestina werd 3 April j . 

doorgetrokken naar Beyrouth (Libanon). De poststukken well 
raedevlogen werden van een speciaal rond poststempel voorzie 
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met de tekst: „Ier service aerien / Beyrouth-Athenes-Varsovie / 
3 Mars 1939". 

Op 17 April openden de British Airways een directe luchtlijn 
van Warschau naar Londen. Alle Poolsche poststukken kregen 
een groot violet bijzonder poststempel naast de zegels voorstellende 
een Britsche vlag met een vliegtuigsilhouet en de tekst „Pierwszy 
Lot / Warszawa-London / 17-IV-1939 R". 

België. 
Ter gelegenheid van de tweede Internationale Luchtvaart Salon 

in het „Palais du Centenaire" te Brussel, welke van 8 tot 23 Juli 
a.s. geopend is, wordt alle post welke aldaar verzonden wordt 
van een bijzonder poststempel voorzien. H. A. 

HET RECHTSKARAKTER VAN DEN POSTZEGEL. 
Toevallig werd mijn oog in de laatste weken door twee berichten 

van geheel verschillende aard getroffen, waarin het rechtskarakter 
van den postzegel nader werd bepaald. 

Het eerste bericht is van de Nederlandsche Kamer van Koop
handel voor Duitschland te 's-Gravenhage afkomstig en deelt mede, 
dat het volgende is bepaald: 

Nog geldige, ongebruikte Duitsche postzegels moeten deviezen-
rechtelijk als binnenlandsche geldsoorten behandeld worden en 
mogen derhalve slechts met vergunning naar het buitenland of van 
het buitenland naar het binnenland verzonden of gebracht worden. 

Alle postzegels die hier niet onder vallen (gebruikte — los of op 
enveloppen — en ongebruikte) moeten deviezenrechtelijk als goe
deren worden behandeld. Dit beteekent b.v. dat de ontvangst van 
zulke postzegels van Nederland uit zonder vergunning niet toe
gestaan is. 

Het bevoegde orgaan met betrekking tot den invoer van post
zegels is steeds de „Ueberwachungsstelle für Waren verschiedener 
Art". 

Ook voor den ruil van postzegels met buitenlanders is steeds 
vergunning vereischt. 

Het tweede bericht betreft een uitspraak van den Hoogen Raad 
der Nederlanden van 27 Juni 1938 ten aanzien van verduistering 
van postwaarden. Hieromtrent heeft de Hooge Raad bepaald: 

Postwaarden, zooals postzegels, rentezegels, plakzegels, brief
kaarten en derg. vallen onder het begrip „geldswaardig papier" in 
art. 359 Sr. genoemd, omdat zij krachtens art. 24 der Postwet 
sestemd zijn tot betaling van bepaalde diensten of rechten en der
halve als zoodanig in het verkeer de functie vervullen, welke haar 
tot geldswaardig papier in voormelden zin stempelt. 

Bij dit arrest teekent prof. mr. W. Pompe nog aan: 
Geldswaardig oftewel geldswaarde hebbend papier lijkt mij te 

omschrijven als papier, dat de waarde m. a. w. de beteekenis van 
;eld heeft. Naast bankbiljetten, die evenals guldens enz. algemeene 
betaalmiddelen zijn, vallen daaronder dan ook stellig postzegels, en 
Igl. zegels, voor een bijzonder geval betaalmiddelen. Niet ieder 
5apier dat eenige waarde heeft valt eronder. Gebruikte of ver-
)uderde postzegels, al zijn ze voor verzamelaars ook veel meer 
vaard dan de op de zegels vermelde bedragen, zijn dus geen 
;eldswaardig papier. 

Ten slotte zegt advocaat-generaal Wijnveldt in zijn conclusie 
jij het arrest: 

Postzegels zijn verantwoordingsbewijzen voor „het bij vooruit-
)etaling verschuldigde port der brieven" zooals art. 3 der Postwet 
>. 1919 nr. 543 in verband met art. 24 lid 1 bepaalt. 

In al deze verklaringen treft men analogie aan. Er wordt steeds 
:en scheiding gemaakt tusschen ongebruikte koerseerende postzegels 
n andere. De eerste categorie wordt als „deviezen" in Duitschland, 
Is „geldswaardig papier" in Nederland beschouwd. Gebruikte en 
liet koerseerende postzegels vallen voor het deviezenrecht onder 
et begrip goederen, volgens Nederlandsch recht zijn zij geen gelds-
i^aardig papier, m. a. w. ook goederen in den ruimen zin van 
lit woord. 

De aandacht die blijkens de beide voorgaande gevallen in wet-
eving en rechtspraak aan het begrip postzegels wordt gewijd, wijst 
n. i. op de toenemende belangrijkheid van dit begrip voor het 
eheele economische leven. W. S. W. DE BEER 

K, U. K. FELDPOST 
EN 

K. U. K. MILITäRPOST BOSNIEN-HERZEGOWINA. 
EEN PHILATELISTISCH-HISTORISCHE VERGELIJKING 

NAAR AANLEIDING VAN VERKEERDE CATALOGISEERING 
door K. E. KÖNIG. 

•' 

De nieuwe „Deutschland"-catalogi van Senf en Froede nemen 
na den „Anschluss" behalve „Oostenrijk" ook de „K. u. K. Feld
post" op. Dit lijkt mij echter niet consequent. Men had dan ook 
„Bosnie-Herzegowina" moeten opnemen, om consequent te 
blijven. Of het juist is, daaraan twijfel ik ten zeerste. Het ware 
ongetwijfeld het beste geweest, de „K. u. K. Feldpost" uit den 
„Deutschland-Katalog" weg te laten, en wel om de volgende 
redenen. 

Zooals bekend is vormde Oostenrijk en Hongarije tot 1918 een 
personeele unie (zi( mijn artikelen over „De veldpost van Oosten-
rijk-Hongarije" in de drie eerste nummers van den jaargang 1935). 
Behalve den vorst, hadden de beide landen gemeenschappelijk de 
ministeries van buitenlandsche zaken, van financiën en V3n oorlog. 

Dit gemeenschappelijk ministerie van oorlog had vanaf 1878 
de organisatie der posterijen in Bosnië-Hercegowina in handen •') 
en kreeg in 1914, bij het uitbreken van den wereldoorlog, ook <te 

veldpost te verzorgen. Toen het Oostenrijksch-
Hongaarsche leger begin 1915 vasten voet in 
Polen kreeg en voor die gebieden de post ge
organiseerd werd en weldra veldpostzegels ver
schenen (eind April 1915) was het bijna van
zelfsprekend, dat het ministerie van oorlog 
naar haar eigen zegels van Bosnië-Hercegowina 
greep en die van den opdruk K. U. K. / 
FELDPOST liet voorzien. 

Daar de Hongaren deze veldpostzegels — het zijn immers net 
zoo goed „hun" uitgiften — met evenveel recht in hun Hongaarsch 
verzamelgebied zouden kunnen opnemen, doet men het best, de 
„K. u. K. Feldpost" als een geheel zelfstandig verzamelgebied te 
beschouwen, evenals men dit met Bosnië doet. Want feitelijk be-
hooren deze uitgiften nóch bij Oostenrijk, nóch bij Hongarije. 
Daarentegen lijken mij geenerlei bezwaren te bestaan tegen een 
vereeniging van „K. u. K. Feldpost" en „K. u. K. Militärpost". 
Beide hebben immers hun ontstaan te danken aan één en hetzelfde 
ministerie, n.l. het gemeenschappelijke „Kaiserliche und Königliche 
österreichisch-ungarische Kriegsministerium" ^). 

Er zijn echter nog meer punten van overeenkomst. De K. u. K. 
Militärpost =: Bosnien-Herzegowina, is oorspronkelijk ook v e l d 
p o s t geweest. In 1878 kreeg Oostenrijk-Hongarije op het Congres 
van Berlijn het recht, om Bosnië-Hercegowina te bezetten, dat tot 
dien tijd deel uitmaakte van het Turksche rijk (als sandschaks := 
provincies Serajewo en Novibazar). In naam bleef ook nu nog 
de souvereiniteit aan den Turkschen sultan ' ) . Het Oostenrijksch-
Hongaarsche leger rukte het land binnen en voor de soldaten werd 
onmiddellijk een veldpost ingericht^) met z.g. m o t i e l e v e l d 
p o s t k a n t o r e n , die eerst later (16 November 1879), nadat 
de soldaten in de verschillende garnizoensplaatsen waren onder
gebracht en ook de burgerbevolking van de veldpost gebruik 
mocht maken, veranderd werden in s t a b i e l e , aan de plaats 
gebonden, m i l i t a i r p o s t k a n t o r e n , welke toestand tot 1918 
ongewijzigd bleef, zoodat de post in Bosnië-Hercegowina steeds 
een militaire organisatie is gebleven. 

Ook de veldpost in den wereldoorlog had in het begin bijna 
uitsluitend m o b i e l e v e l d p o s t k a n t o r e n , die zich met 
de trekkende legers mee verplaatsten. Eerst later ontstonden in 
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de bezette gebieden de s t a b i e l e e t a p p e p o s t k a n t o r e n , 
eerst met nummer-, later met plaatsaanduiding, zooals in Polen, 
Servië, Montenegro, Albanië, Roemenië )̂ en Italië. Daarnaast 
bleven echter in tegenstelling met Bosnië-Hercegowina ook de 
mobiele veldpostkantoren bestaan, daar zich de legers uiteraard tot 
het einde van den wereldoorlog voortdurend verplaatsten. 

Met vorenstaande regels hoop ik den lezer aangetoond te 
hebben, waarom de „K. u. K. Feldpost" niet in den „Deutschland-
Katalog" thuis behoort. Tevens meen ik terloops op de aantrek
kelijkheid der beide gebieden gewezen te hebben, gebieden, die 
bovendien „afgesloten" zijn, zoodat ze voor een intensieve bestu
deering uiterst 'geschikt zijn. 

Aanteekeningen. 
1) 1 Juli 1879 verschenen de eerste zegels van Bosnië-Hercego

wina met den dubbelen adelaar, een type, dat met kleine wijzi
gingen tot 1906 gehandhaafd bleef. Op de eerste uitgiften was 

opzettelijk alle tekst weggelaten, om taalstrijd door postzegels te 
vermijden en geen der bevolkingsgroepen te kwetsen. Eerst in 1906 
verschijnt op de mooie landschapsserie de tekst „Bosnien-Herze
gowina" en eerst vier jaar na de annexatie, dus in 1912, komt er 
nog de toevoeging „K. u. K. Militärpost" bij, waarover men 
reeds in 1906 gedacht had — er zijn proeven met dergelijken tekst 
(in goud en zilver) bekend — maar het ten slotte toch beter vond, 
om die toevoeging weg te laten. Dat de tekst alleen „Duitsch" 
en niet ook „Hongaarsch" was, komt doordat het Duitsch, on
danks alle gelijkheid in de dubbelmonarchie, toch den voorrang 
genoot. 

^) He t is overigens ook zeer duidelijk aan de ontwerpen te zien, 
dat er één en dezelfde zuinige opdrachtgever achter zat; de kunste
naar mocht alleen maar den tekst veranderen ,dat was in ieder 
geval goedkooper dan 2 verschillende ontwerpen. Het frappantste 
in dit opzicht zijn ongetwijfeld de z.g. „Karlfonds"-zegels met de 
portretten van keizer-koning Karel en zijn gemalin, die werkelijk 
uitsluitend in tekst verschillen. 

)̂ Oostenrijk bezat overigens reeds vanaf 1842 te Serajewo en 
Mostar postkantoren ,die zegels van het moederland gebruikten. 

*) Dat die souvereiniteit „in naam" niets te beteekenen had, 
weten wij uit de geschiedenis. De macht van het Turksche rijk, 
„den zieken man van Europa" ,was danig aan het tanen, vooral 
op den Balkan, waar men steeds nieuwe stukken afknabbelde, tot
dat men na den wereldoorlog zoo ver geknabbeld had, dat alleen 
Constantinopel met onmiddellijke omgeving in Europa overbleven. 

^) Roemenië heeft om onbegrijpelijke redenen Steeds nummer-
stempels behouden, bijna altijd nr. 346 = Boekarest. 

DE POSTERIJEN TE 'S-GRAVENHAGE 
VAN PLM. 1500-1750 

door B. W. VAN DER SCHANS. 
L 

Inleiding. 
Een naam, die in de geschiedenis der posterijen een groote rol 

heeft gespeeld en thans nog een bekenden klank heeft voor ons, 
Philatelisten, is die van de familie Taxis. Het geslacht, dat uit 
Bergamo afkomstig is, heeft ook een groot aandeel gehad in de 
ontwikkelingsgang van het postwezen in ons land, zoowel als in 
die van Bourgondië. 

De eerste, die zich op dit terrein bewoog, was Frans van Taxis; 
hij was kapitein en tevens postmeester. In 1504 sloot Philips de 
Schoone een overeenkomst met hem om een vaste postverbinding 

te onderhouden tusschen de Nederlanden, het Fransche, Spaansche 
en het keizerlijke hof. 

Tijdens de regeering van Karel V (1515-1555) kwam er een 
uitbreiding, daar Frans en Johan Baptist van Taxis een verdrag 
sloten in 1516 en daardoor ook Rome, Napels en andere Habs-
burgsche bezittingen in het postverkeer werden opgenomen. De 
titel van „Maitre general des postes pour tous nos royaumes, pays 
et seigneuries" werd aan Johan Baptist verleend en hem moeten 
we beschouwen als de stichter van die dynastie van postbeheerders, 
die gedurende eeuwen den scepter over Midden-Europa heeft 
gezwaaid. 

De eerste postroute liep over Brussel en Weenen naar Italië en 
ze kreeg spoedig vertakkingen naar Zuid-Frankrijk. Tevens werden 
verbindingen tot stand gebracht tusschen Neurenberg, Frankfort 
a. Main, Schaffhausen en Hamburg. 

Lamoral van Taxis ontving in 1615 met den graventitel het 
ambt van algemeen rijkspostmeester, terwijl ze beiden erfelijk 
waren. Door deze bepaling ontstond er een strijd, die eeuwen 
duurde, n.l. tot 1866, toen de Duitsche bond oipgericht werd. 

Vóór het midden der 16e eeuw was er eigenlijk geen sprake 
van postverkeer, omdat de kooplui zelf reisden en indien ze een 
brief hadden, deze aan vertrouwde reizigers of schippers meegaven. 

Zooals ik reeds in een vorig artikel schreef, gingen de grootere 
steden er langzamerhand toe over boden in dienst te nemen voor 
het vervoer van hun brieven over de verschillende routes. Ze 
moesten een geldsom als borg stellen voor de goede bezorging 
van de hun toevertrouwde stukken. In het begin reisden ze alleen; 
later werden er menschen boven hen gestedd, die voor plaats
vervangers zorgden als de boden zelf verhinderd waren om de 
brieven en missieven te bezorgen. 

Het briefport mocht niet verhoogd worden zonder toestemming 
van den magistraat. Het was niet zoo bijzonder hoog, want in 
1634 bedroeg het port voor een brief naar Hamburg vijf stuivers. 
De verzending had plaats via Friesland. 

Langzamerhand bleek het, dat het postvervoer te water niet 
vlug genoeg meer was en evenals in de Oostelijke provincies, waar 
maar weinig waterwegen waren, ontstond een paardenposterij. 

Inplaats van eigen boden richtte iedere stad nu één of meer 
postkantoren op voor de verschillende routes en stelde eigen 
ambtenaren aan. Daar het de stad vrij stond, port naar eigen 
goeddunken te heffen, maken we dadelijk de gevolgtrekking, dat 
de stad hieruit rijke inkomsten trok, maar menigeen onthield zich 
van het voeren van briefwisseling door bovengenoemde heffing. 
Tevens kregen de veerschippers op de voornaamste steden, zooals 
Delft, Den Haag, Amsterdam en eenige steden in de omgeving, 
het recht, brieven te vervoeren en deze lieten ze dan door een 
bereden bode aldaar bestellen. 

Maar pas in de 18e eeuw hielden de posterijen op, een stedelijke 
instelling te zijn, daar ze Onder beheer kwamen van de provinciale 
autoriteiten. Tot dezen tijd werden de groote postmeesterschappen, 
die enorme winsten opleverden, altijd ingepalmd door de al
machtige regeeringsfamilies. Ze schonken ze n.l. aan hun zonen, 
neefjes of vriendjes en streken dan zelf ook een aanzienlijk 
bedrag op. 

In 1747 bij de regeering van Willem IV (1747-1751) zou er 
echter verandering in komen, daar er een strooming ontstond, die 
de geweldige voordeden, welke de postmeesterschappen opleverden, 
in 's lands schatkist zouden willen zien vloeien. 's-Gravenhage gaf 
hiervan het voorbeeld, door het ambt, dat tot de voordeeligste 
behoorde, den stadhouder op te dragen, die ze op zijn beurt aan 
het land afstond. Van toen af kwam het beheer onder de ver
schillende provinciale staten. 

Daar onze handel in de 17e eeuw steeds grooter werd, deed 
de behoefte zich gevoelen aan goede postverbindingen met het 
buitenland en de Heeren Staten hielden zich dan ook niet onledig 
met dit vraagstuk. Vooral de verbinding met Frankrijk was van 
groot belang, maar hierop kom ik later breedvoeriger terug. De 
zaak stuitte op moeilijkheden, daar de verbinding over de 
Spaansche Nederlanden moest loopen en bovendien was het post
wezen daar een erfelijk bezit van de reeds genoemde graven 
van Thurn en Taxis. 

Met heel wat minder moeilijkheden kwam de verbinding met 
Engeland tot stand via Brielle en Harwich. De eerste postmeester 
op Engeland was Hendrik Jansz. van der Heyde van Zevenbergen, 
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die in 1659 een verdrag sloot met de burgemeesteren van Amster
dam over het bestellen van brieven, die bestemd waren voor boven
genoemd land. De route van de post ging toen over Antwerpen. 
In 1661 kwam er een wijziging, daar de mail nu via Hellevoetsluis 
rechtstreeks naar de bestemming ging. Te Londen woonde een 
Hollander, Bisschop geheeten, met wien een overeenkomst was 
gesloten door bemiddeling van den buitengewoon ambassadeur 
Symen van Hoven. Uit Maaslandsluis zouden de brieven per paket
boot worden verzonden. Van de winsten kreeg Hendrik Jansz. 
1/3 deel en de stad Amsterdam 2/3. In 1663 werd Van der Heyde 
er uit gekocht en deze was nu tot 1669 postmeester op Frankrijk, 
daar er in 1663 een overeenkomst was gesloten met Louvois. 

De zaken van Van der Heyde schijnen niet erg gefloreerd te 
hebben, want hij raakte in moeilijke omstandigheden en werd 
ook nog insolent verklaard. 

Na deze uitweiding zullen we ons meer apart bezighouden 
met de posterijen in Den Haag en deze zal ik zooveel mogelijk 
in chronologische volgorde noemen. 

In de eerste plaats volgt nu een voorbeeld van een borgtocht 
voor een reizenden bode op Zeeland, Gerrit Gerritsz. genaamd. 
De borgtocht werd den Hen Mei 1591 voor de schepenen ge
passeerd en luidt: 

„Wy Heyman Kiggelaer, ende Wynant Scholl, schepenen in 
den Hage, oirconden eenen yegelycken dat voor ons gecomen ende 
gecompareert syn Maerten ende Frans Tielman zoene de Coninck 
gebroeders, ende constitueerden hen tsame borge voor de ge
trouwicheyt van Gerrit Gerritsz. reysende bode op Seelandt, ten 
behoeve van dengene, die hem, tot haren dienste suUe gelieve te 
employeeren van brieve ofte geit over te brengen als mede boet
ichappen daer onder te doen. Begrotende dieselffde borchtochte 
;lcx ter somme van drie hondert guldens maekende samen sef 
londert guldens sonder meer, des belooffde d' voorsz. Gerrit; 
jerri tsz. mede voir ons scepen comparerende die voorsz. syne 
morgen te vryen, costeloos ende schadeloos te houden van alle 
;omraer, die sybeyde soude moge comen te lyden, indien hy 
?mant ontrouwe dede, daer van hy hem, deur hulpe van God 
ilmachtich hoopt te verhoeden in syn voorsz. ampt; hiervoore 
rerbindende hij Gerrit syn persoon ende goedere, present ende 
:oecomende, waer ende waer die gelegen mogen syn subject alle 
•echten ende rechters, alles sonder arch ende list. In oirconde 
lebben wy Schepene voornoemt elcx onse segele hyer onder an 
ehange op te Xle dach Mey Anno XVe een ende tnegentich. 

Bennick, Secretaris." 
(Wordt vervolgd). 

DE OPDRUKKEN OP DE ZEGELS VAN SIAM 
TOT 1900 

door J. J. DEGGELLER. 

Een zeer interessant land voor den speciaalverzamelaar is zeker 
iam, vooral omdat dit land zoo vele opdrukken op zijn zegels 
eeft en juist in die opdrukken zooveel afwijkingen en variaties 
oorkomen. Siam he'eft bovendien voor den verzamelaar dit 
■oote, aantrekkelijke voordeel, dat het, in tegenstelling met vele 
dere landen, heel weinig gelegenheids en herdenkingszegels heeft 
tgegeven, zoodat het een van de weinige landen is, dat de 

hilatelisten niet noodeloos op kosten heeft gejaagd. 
De eerste zegels van Siam verschenen in 1883 en wel vijf stuks: 
solot, 1 att, 1 pei, 1 sompei en 1 salung. Hier heeft men al 
reet verscheidene afwijkingen in; eerstens in de kleur van het 
:rste zegel, dat voorkomt in indigo, Pruisisch blauw en violet
auw, en ten tweede in de tanding, die 15 of 14}^ is, maar die 
ik voorkomt als 14>2 : 15. Bovendien komen van een enkel zegel 
n deze serie ook nog ongetande exemplaren voor benevens 
gels die aan één zijde ongetand zijn. Het zegel van 1 so.Tipei, 
:el, komt ook voor in de kleur van geeloker; dat van 1 salung, 
uin, komt voor als bruinoker en als bruinoranje. 
Reeds in 1885, dus het tweede jaar van de zegeluitgifte van 
am, werd de 1 solot van 1883, blauw, verkocht met den opdruk I Tical". En hier beginnen al direct de afwijkingen. Er zijn n.I. 
f typen van opdrukken, die ik hieronder aangeef met de aan

. . . 

1 TICAL 
I 

1 Tfcal 

1 Tical 

1 Tical 

I. Opdruk in hoofdletters, 3K mm. 
II. Opdruk in kleine letters, 3K mm. hoog, 15 mm. lang. 
III. Opdruk in kleine letters, 3}^ mm. hoog, 15 mm. lang. 
IV. Opdruk in kleine letters, 2 mm. hoog, 12K mm. lang. 
V. Opdruk in kleine letters, 1% mm. hoog, 13 mm. lang. 
Van deze opdrukken komen ook kopstaande en dubbele voor. 

Er bestaan vele vervalschingen van, wat zeker geen verwondering 
baart als men weet, dat dit zegel van 1 solot is voorzien van 
een opdruk waardoor het in waarde verhoogd is. Meestal over
drukt men zegels met een lagere waarde, maar hier heeft men 
een zegel voorzien van een opdruk, waardoor het 128 maal in 
waarde is gestegen; ongetwijfeld een dankbaar object voor zegel
vervalschers. 

Teneinde aan de vervalschte opdrukken meer het cachet van 
echtheid te geven, heeft men vele van die vervalschte opdrukzegels 
bovendien nog voorzien van een vervalschte afstempeling, zoodat 
men, wat dit zegel betreft, dubbel voorzichtig dient te zijn. 

De volgende opdruk op Siamzegels is van het 
jaar 1889, toen men blijkbaar zegels van 1 att 

o ^ ^ (1883: 1 att karmijn) te kort kwam en toen het 
Q ^ derde zegel van die serie, de 1 pei, vermiljoen

'Kj rood, heeft overdrukt met 1 att. Merkwaardig is 
hierbij, dat men het blijkbaar niet noodig heeft 
geacht om de 1 hierbij te vermelden; de boven

staande Siameesche letters toch vormen het woord att, welke 
teekens, zonder meer, op deze zegels voorkomen. 

Het stempel voor dezen opdruk bestond uit een handstempeltje, 
zoodat hij, doordat niet altijd volkomen rechtop met de hand 
is gedrukt, veelvuldig voorkomt als niet geheel volledig afgedrukt 
en ook niet steeds op dezelfde hoogte op het zegel is geplaatst. 
Deze opdruk komt ook kopstaand voor. 

De 1 attopdruk op het vermiljoenroode zegel van 1 pei van 
1883 is blijkbaar spoedig opgebruikt geraakt, zoodat al in 1890, 
dus na een jaar, een opdruk van 1 att verscheen op de 2 atts en 
de 3 atts en een van 2 atts op de 3 atts, alle op de zegels van 
de serie van 1887, zegels met de beeltenis van den koning „en 
face". De zegels zijn gedrukt op papier met watermerk chakr. De 
chakr is een Siameesch wapen, dat in werking en in gebruik over
eenkomst toont met de boemerang der Australiërs. 

Deze opdrukken werden aangebracht door middel van hand
stempels en waar deze opdrukzegels in gebruik zijn gebleven tot 
de nieuwe zegels met de beeltenis van den koning eerst in 1900 
werden uitgegeven, dus pas 10 jaar later, zal het wel niemand 
verwonderen, dat ook bij deze opdrukken vele variëteiten voor
komen. 

Wat ons wél zeer moet verwonderen is, dat men maar niet 
ineens deze 1 att opdruk heeft uitgegeven op b.v. de beide 
hoogste waarden van de toen gangbare serie, dus op de 24 en 
64 atts, maar dal men de 1 att opdrukte op de 2 atts, waardoor 
dit zegel spoedig was opgebruikt en men toen op de 3 atts moest 
gaan opdrukken en de 2 atts moest opdrukken eveneens op 
de 3 atts. Men had gemakkelijk al deze tusschenschakels kunnen 
vermijden als men, zooals hierboven aangegeven, de 1 att direct 
had opgedrukt op de hoogste waarden; Intusschen is het nu een
maal niet anders en daardoor hebben wij dan ook de variëteiten 
in de opdrukken der 1 att en der 2 atts, zooals hieronder worden 
aangegeven. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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SL im. 

G\ a | 1 
IZ 

6)9 f ) 
X 

Deze opdrukken zijn dezelfde als op het vermiljoenroode zegel, 
doch dan met daarvóór de toevoeging van het Siameesche teeken 
voor de 1 en voor de 2 en er achter het Arabische cijfer 1 of 2. 

De typen VI tot en met IX komen voor op de 2 atts; de tvpen 
VI, VII en X op de 3 atts. 

Van de 1 att op de 2 atts zijn ongeveer 120.000 overdrukken 
vervaardigd; van de 1 att op de 3 atts ongeveer 110.000 stuks. 

sur 

xn 

(£0 0^z 
XH: 

De typen XI tot en met XIV komen alleen voor op de 3 atts. 
Hiervan zijn slechts 20.000 stuks van overdrukken voorzien. 

Beiden, zoowel de overdruk 1 att als 2 atts, komen voor in 
dubbele alsook in kopstaande opdruk. Ook komen opdrukken 
voor, waarin alleen het Arabische of alleen het Siameesche cijfer 
kopstaand is gedrukt. 

Wat vaak voorkomt is, dat de onderlinge afstand tusschen de 
Siameesche teekens niet gelijk is bij de verschillende zegels en ook, 
dat de hoogte van het Siameesche teeken voor de 2 ten opzichte 
van de andere Siameesche teekens niet gelijk is; dat b.v. de 
Siameesche 2 bij het eene zegel lager staat dan het Siameesche 
woord att en bij het andere zegel heelemaal in de hoogte. Op 
onderstaande teekening, op tweemaal de ware grootte, is dat dui
delijk te zien; er komen vele van zulke variëteiten voor. 

z y, ware -oott la
in den loop van dit jaar hoop ik een vervolg op dit artikel 

te schrijven en daarin te behandelen de opdrukken van 1, 2, 3, 
4 en 10 atts op de zegels van 12, 24 en 64 atts, waarin een bijna 
ongelimiteerd aantal variëteiten voorkomen. 

yUlillllllliilllilllllillllliilllillliilllllllilllilillllilll^ 
Door bijzondere omstandigheden kon nog geen gevolg worden 

gegeven aan de plaatsing van het vervolgartikel over Bulgarije 
door den heer JorTssen. Wij hopen dit artikel vanaf het Juni-
nummer weer regelmatig te kunnen plaatsen. 

^Tifdsdinfteiil 
Catalogi, en§. 

ZUMSTEIN CATALOGUS. 
Wij ontvingen de zoo juist verschenen IXe oplage van de door 

de firma Zumstein te Bern uitgegeven speciaal-catalogus van 
Zwitserland en Liechtenstein, welke 346 blz. groot is en ongeveer 
900 afbeeldingen, waaronder meerdere vergrootingen, bevat Ver
geleken met de vorige oplage is de omvang aanmerkelijk grooter 
geworden, hetgeen wijst op een ingrijpende inhoudsverandering 
Verscheidene hoofdnummers zijn in overeenstemming gebracht 
met de nieuwe nummering, welke is ingevoerd voor het Europa-
deel 1939. Dit beteekent een stap voorwaarts op den weg naar 
eenheidsnummering. Met het resultaat der onderzoekingen van de 
laatste jaren werd geheel rekening gehouden. Geheel nieuw werden 
bewerkt: de uitgiften Strubeli (1854-62), waardecijfer in schild 
(1882-89, 1905), staande Helvetia (1882-1904, 1905-07) en de port 
zegels. Ieder verzamelaar zal op zijn gebied iets nieuws in dezen 
catalogus vinden. Opgenomen werden zelfs de zegels, die eerst 
in de naaste toekomst zullen verschijnen. Deze Zumstein speciaal 
catalogus is het standaardwerk en de onontbeerlijke raadgever voor 
de verzamelaars der zegels van Zwitserland en Liechtenstein. Hij 
geeft niet alleen opheldering over de verschillende soorten post 
zegels, maar ook over b.v. de hotelpost-, telegraaf- en spoorweg
zegels. Wij kunnen deze catalogus ten zeerste aanbevelen. W. G. Z, 

MEBUS CATALOGUS. 
Van het Internationale Uitgeversbedrijf, Spuistraat 84, Amster

dam, ontvingen wij de nieuwe Mebus-catalogus van Nederland en 
Koloniën 1939. De catalogus is geheel up to date met alle typen 
tandingen en vele foutdrukken. Aan de verzorging is in het al 
gemeen veel aandacht besteed. Daar de prijs niet hoog is, gelooven 
wij wel, dat ook nu deze catalogus zijn weg wel zal vrinden. 

W. G. Z 

Veilinócn 
h h t.K.^.kh:^t _mmn 

]. K. Rietdijk, Lange Poten 15a, Den Haag; 147e Postzegel 
veiling 30 Mei - 2 Juni. 

U. Williame, 5 Rue du Midi, Brussel; 26e Postzegelveilin 
20 - 26 Mei. 

H . R. Harmer, Londen; Postzegelveilingen 1-2, 8 - 9 , 15 - 1( 
22 - 23 Mei. 

J. L. van Dieten, Delftschevaart 44-45, Rotterdam; 283e Post 
zegelveiling half Mei te Rotterdam. 

Albert H. Harris, 112 Strand, Londen W.C. 2; Postzegelveilin 
15 - 17 Mei. 

Een groote postzegelbeurs, de „London International Stam 
Dealer's Bourse", wordt deze maand weer te Londen gehoudei 
In totaal zijn er 109 stands, in prijzen varieerende van 20-40 sh 
welke alle reeds lang te voren waren uitverkocht. Steeds denk 
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het comité het hoogtepunt bereikt te hebben, maar steeds blijkt 
er achteraf weer ruimte te kort te zijn. Ongeveer een vierde deel 
der stands wordt door buitenlanders ingenomen, waaronder een 
5-tal Nederlanders. 

DE NIEUWE „ZEGELBEWAARDER" VAN DEN KONING 
VAN ENGELAND. 

De uitgebreide en kostbare postzegelverzameling van wijlen 
koning George V is overgegaan aan diens zoon, den tegenwoordigen 
koning. Met het beheer hiervan is onlangs belast sir John Wilson, 
president van de Royal Philatelie Society en een verzamelaar van 
grooten naam. Behalve een grootsche algemeene verzameling bezat 
sir John Wilson diverse gespecialiseerde collecties, o. a. van 
Griekenland, Uruguay, Spanje enz. enz. Bezat, want hij heeft deze 
thans niet meer. Naar het voorbeeld van zijn voorganger, sir 
Edward Bacon, die meerdere jaren de verzameling van koning 
George V beheerde, heeft Wilson, alvorens zijn nieuwe ver-
trouwenspost te aanvaarden, zijn eigen verzamelingen van de hand 
gedaan. 

DE NAAM VAN CLEMENCEAU. 
Het schijnt dat Clemenceau er altijd zeer bijzonder op gesteld 

was, dat zijn naam goed werd geschreven; hij foeterde tegen ieder 
die de eerste „e" van zijn naam van een accent voorzag. 

En nu is er in Frankrijk een zegel van 90 c. verschenen met 
het naar hem gedoopte slagschip, waarop zijn naam prijkt, voor
zien van een duidelijke accent. Volgens de „Echo" wordt er al 
over gemompeld, dat deze ,,misdruk" door een nieuw zegel zonder 
accent vervangen zal worden; de beroemde booze tongen beweren 
dat deze fout wel eens niet onopzettelijk zou kunnen zijn. We 
zullen maar afwachten of er een nieuwe oplaag verschijnen zal. B. 

PHILATELISTISCHE BIJEENKOMSTEN. 
Op 30 April werd in België de dag van den postzegel gevierd. 
Van 27—30 Mei zal te Montpellier het congres van den Fran-

schen Bond worden gehouden, waaraan tevens een tentoonstelling 
verbonden is. 

Op 3 en 4 Juni zal te München de 45e Duitsche Philatelistendag 
worden gehouden. 

Het 26e Engelsche philatelisten congres zal dit jaar te Liverpool 
worden gehouden. Zooals de Engelschen dat gewend zijn, wordt 
ook dit jaar ter gelegenheid hiervan een mooie serie propaganda-
iluitzegels vervaardigd. 

De internationale postzegeltentoonstelling, die dit jaar ongeveer 
september in Berlijn zou worden gehouden, gaat niet door. 

BOEKENWEEK. 
Gedurende de laatste boekenweek te New-York werden door 

.verschillende afdeelingen van openbare bibliotheken postzegels 
;en toon gesteld. Door voordrachten werd gewezen op boeken, 
lie betrekking hebben tot hetgeen op deze postzegels wordt 
ifgebecld. 

FLORENCE NIGHTINGALE OF NIET? 
In de rubriek „Nieuwe uitgiften" zag ik vermeld, dat het drie

kleurige Fransche zegel van 90 -\- 35 ets. de beeltenis van Florence 
<fightingale zou vertoonen. Waar mij dit portret van de beroemde 
'oorvechtster van de ziekenverpleging niet bekend was, heb ik 
nij gewend tot het ministerie van posterijen te Parijs, dat mij 
nededeelde, dat op het nieuwe Fransche zegel n i e t de beeltenis 
an miss Nightingale staat afgebeeld, doch dat van een „wille-
eurige" verpleegster. 
Gelijk het Inschrift ook aanduidt, zien wij wél het portret van 

niss Nightingale op de Belgische Roode Kruis-zegels van 1939, 
an 30 -|- 5 ets. 

J. K. RIETDIJK. -

DE PHILATECTOR. 
Twee zeer bekende Londensche philatelisten, de beeren H . en A. 

Wallace, zijn erin geslaagd een instrument uit te vinden, dat voor 
de philatelie van het grootste belang zal blijken te zijn. Dit in
strument dient speciaal voor het ontdekken van watermerken. 

Watermerken zijn veelal de groote schrik der verzamelaars, 
omdat ze in vele gevallen uiterst moeilijk of heelemaal niet te 
ontdekken zijn, tot wanhoop der bezitters. Hulpmiddelen, zooals 
de beroemde zwarte watermerkzoeker en benzine, falen meest bij 
lastige gevallen. Slechts enkele zeer lastige voorbeelden wil ik 
hier noemen: Nieuw-Zeeland uitgiften 1900-1907 en de King 
George V uitgiften van Australië. 

Wat een moeite om een simpel watermerk te ontdekken, en 
vaak wordt al onze moeite niet eens beloond ! 

De Philatector is een zeer vernuftig ingericht apparaat om ons 
uit onze watermerk-zorgen te helpen. Het bestaat uit een lampje, 
dat gevoed wordt door een staafbatterij. Binnenin zit een stelsel 
van 8 kleine kleurfilters. Men heeft slechts het lampje aan te 
steken, het gewenschte filter boven het lampje te brengen, dan 
het zegel boven het lampje te leggen en het watermerk wordt 
zichtbaar. Alleen is eenige oefening noodig met het bijpassende 
filter, doch wanneer men de „smaak" te pakken heeft hoe men 
ermee moet omspnngen, wordt het een genot de watermerken 
op te sporen. 
Het is werkelijk een apparaat van buitengewone beteekenis en niet 
te vergelijken met de apparaten, die vóór de uitvinding van den 
Philatector reeds in Engeland in den handel waren. De Engelsche 
pers is er opgetogen over; zelfs de gewone dagbladen, zooals „The 
Times", hebben over dit wonderlijke apparaat geschreven en de 
philatelistische pers is vol lofuitingen. „Godden's Gazette" geeft 
een recensie welke vertaald als vogt luidt: „Het is een nieuw en 
eenvoudig idee, en opmerkelijk effectief. Het is beslist een buiten
gewoon nuttig apparaat voor de philatelie en we moeten de beide 
broeders, de beeren H. en A. Wallace, feliciteeren met de vol
maaktheid ervan. Wij mogen deze watermerkzoeker vol vertrouwen 
aanbevelen aan alle verzamelaars, die zich tijd en last willen be
sparen met het ontcijferen van watermerken." 

Bovendien kan de Philatector uitstekende diensten bewijzen bij 
onderzoek naar papiersoorten en om scheurtjes, reparaties en 
vervalschingen te ontdekken. 

STE. JEANNE. 
In vele postzegelcatalogi staat aangegeven, dat de postzegels van 

Indo-Chine van 1904 een beeltenis van Sainte Jeanne d'Arc zouden 
vertoonen. Bij informatie bij de autoriteiten bleek mij, dat deze 
mededeeling onjuist is. Het meisjesportret is slechts van „sym
bolische" beteekenis. De beeltenis van Frankrijk's bekendste heilige, 
de Maagd van Orleans, komt uitsluitend voor op de blauwe 
Fransche zegels van 50 ets. van 1929. 

HAGA & HARRBIVAU 
G e l e e n s t r a a t 4 4 - AinSXBRDAJW - T e l e f o o n 911S2 
NEDERLAND: 

m gld. op 10 gld. (Koningin) en 2K gld. op 10 gld. 
(Jubileum), paar, ongebruikt ƒ 6.50 
4-zijdige roltanding: 3^, 1, IJ^, 2, 214,, 3 , 4, 5, 6, 
7j4 violet, 15 blauw en 15 oranje, gebruikt ƒ0 .45 

NED.-INDIE: 
30 cent. Speciale vlucht, gebruikt ƒ 0.45 
Nieuw koninginnetype, 60 cent, gebruikt ƒ 0.24 
Idem, 30, 40, 50, 80 cent, 1 gld., gebruikt ƒ0.35 
A.S.I.B.-serie, gebruikt ƒ 0.48 

BELGIË: 
50 frs., koning Albert, gebruikt ƒ 1-25 
100 frs., idem, gebruikt ƒ 3.40 

LIECHTENSTEIN: 
Nrs. 43 en 44, ongebruikt ƒ 0.75 

Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 

i ^ Te koop gevraagd: ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 

ZICHTZENDINGEN. 
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AANVULLINGEN EN PRIJSWIJZIGINGEN 
OP PRIJSLIJST NR. 13 (NRS. YVERT). 

De nieuw verschenen zegels zijn vet gedrukt. 

I V ß D E R L r A I V D . 
FRANKEERZEGELS. 

ld 5 c. donkerblauw 30.— 1.75 
2b 10 c. m. hoorn boven oogen 45.— 2.— 
2c 10 c. m. geretouch. hoorn . . 50.— 2.— 
8d 10 c. karmijn 3.75 0.10 

19g 5 c. ultramarijn 1.50 0.05 
22e 12}^ c. grijs 3.— 1.50 
47 lyi g. rose en blauw . . . . 11.— 5.50 
47a lyi g. karm. enb l . (g. I I K ) 12.— 6.— 
76b 15 c. blauw en karmijn . . 0.90 0.80 
90 1 g. wijnrood 1.40 0.75 
91 2K g. violet 3.50 2.50 
92 5 g. goudgeel op gekl. pap. 6.— 2.— 
96 2K g. op 10 g. (nr. 64) . . 4.— 3.50 
97 2K g. op 10 g. (nr. 93) 3.75 3.25 

118a 2 c. donkergroen 0.60 0.10 
118b 2 c. donkergroen 0.35 0.15 
119b 5 c. groen 0.50 0.20 
120d 7 >̂  c. wijnrood 1.75 1.25 
12ld 10 c. oranjerood 0.75 0.30 
122g 20 c. lichtblauw 6.— 3.— 
127 lyi g. zwartbruin 5.— 5.— 
128 5 g. blauw 7.— 6.— 
129 10 c. op 3 c. olijfgroen 0.15 0.06 
154156 serie compleet 4.— 4.— 
Pag. 16, serie 165214 moet zijn getand 12 K 
174 IA c. moet zijn 7>2 c. 
19331938. Getand UA : 13K. 
234a 70 c. blauw en rood 0.80 
287 UA c. blauw 0.20 0.16 
294 12A c. blauw en grijs 0.15 0.08 
1938. Regeeringsjubileum. 
309311. IA, 5, 12>^ c. serie 0.30 0.12 
1939. Koningin 
317 223^ c. roodoranje 0.25 0.10 
AUTOMAATTANDING. 

2D 1 c. donkerrood 0.05 0.04 
6D 3 c. reseda 0.06 0.04 
7C 4 c. blauw 0.06 0.04 
8C 5 c. lichtgroen 0.08 0.04 
8D 5 c. lichtgroen 0.10 0.06 
9A 6 c. bruinrood 3.50 3.50 
9C 6 c. bruinrood 0.15 0.06 
9D 6 c. bruinrood 0.09 0.04 

15C 10 c. blauwviolet 0.20 0.10 
18A 15 c. ultramarijn 4.— 1.75 
20C 20 c. blauw 0.80 0.35 
23A 25 c. geelolijf 1.75 1.50 
27B 40 c. donkerbruin 0.70 0.30 
28C 50 c. blauwgroen 0.75 0.55 
30C 60 c. zwart 0.80 0.55 

162a164a Prijs per serie 3.— 3.— 
186a189a Prijs per serie 1.25 1.25 
WELDADIGHEIDSZEGELS. 
188b 10 c. oranjerd. en olijfgroen 2.— 1.50 
190a 2 c. rood 0.30 0.30 
254 I K (F 1}^) c. vermiljoen.. 0.10 0.08 
273 5 {+ 3) c. sepia 0.12 0.10 
272275 Prijs per serie 0.70 0.35 
1938. Uitgave „Cultureele en sociale zorg". 
304308 IA, 3, 4, 5 en 1 2 ^ c. 0.55 0.20 
1938. Uitgave „Voor het kind". 
312316. IA, 3, 4, 5 en UA c. 0.55 0.20 
1939. Uitgave „Cultureele en sociale zorg". 
IA, 2A, 3, 5 en 12>^ c. 0.50 0.20 
PORTZEGELS. 

18 6A c. ultr. m. zwart cijfer 1.50 1.50 
23 20 c. idem idem T. I en II 0.50 0.50 

30 2A c. op 1 c. roodlila 0.13 0.13 
36 15 c. op 2A c. zegelrood . . 0.40 0.40 
56 12A c. lichtultramarijn . . 0.15 0.02 
78 8 c. lichtultramarijn 0.09 0.04 

DIENSTZEGELS. 
8 \A c. blauw (Armenwet) 1.50 1.50 

12 UA c. ultram. (Perm. Hof) 0.50 
POSTBEWIJSZEGELS. 
17 Serie compleet 125.— 
INTERNEERINGSZEGELS. 

1 groen 2.50 3.— 

I V E ; D E : R L . A I N D S C H  I I N D I Ë . 
FRANKEERZEGELS. 
24 123^ c. grijs 1.— 1.25 
27 25 c. lila 0.70 0,10 
39 234 c. op 3 c. lila 0.05 0.05 

222 10 c. oranjerood 0.1? 0.02 
191 30 c. grijs 0.33 0.08 
192 3234 c. sepia 0.40 0.25 
197 60 c. ultramarijn 0.70 0.20 
_00 1.75 g. lichtgroen . . . . . . 2 — I 
230 2 g. blauwgroen 2.2.3 0. '5 
231 5 g. sepia 5.50 1.50 
1938. Regeeringsjubileum. 
221224 2, 10, 15 en 20 c. 0.65 0.40 
LUCHTPOSTZEGELS. 

12 1 g. blauw en bruin 1.75 2.50 
Luchtvaartfonds 1734 en 20 c. 0.60 0.75 

WELDADIGHEIDSZEGELS. 
161164 Prijs per serie 1.10 1.20 
1938. Voor het „Centraal Missie Bureau". 
225229 2, 334, 7A, 10 en 20 c. 0.65 0.50 
PORTZEGELS. 

13 75 c. rood met zwart cijfer, 
get. 1134 : 12, T. I 1.25 2.— 

31 30 c. vleeschrood 0.35 0.25 
36 334 c. vleeschrood 0.05 
37 1 g. vleeschrood 1.10 

DIENSTZEGELS. 
25 50 c. inplaats van 30 c. 
10a 1 c. olijfgroen 0.15 O 30 

C U R A S A O . 
FRANKEERZEGELS. 

2b 3 c. geelbruin 7.— 8.— 
6 15 c. moet zijn grijsolijf. 

14 2 c. violet 0.08 0.35 
16 3 c. geelbruin 0.15 0.30 
20 1234 c. groen 0.50 0.30 
37 15 c. donkerbruin 0.80 0 60 
38 2234 c. bruin/olijfgroen . . 1.10 0.60 
39 25 c. violet 0.80 0.25 
40 30 c. oranjebruin 0.90 0.60 
56a 50 c. groen 1.— 0.20 
57 134 g. purper 2.— 1.— 
58 234 g. karmijn 3.75 2.— 
57a 134 g. purper 2.25 1.— 
58a 234 g. karmijn 4.50 3.— 
85 6 c. oranje 0.10 0.05 
87 10 c. karmijnrood 0 20 0.10 
88 1234 c. bruin 0,30 0.30 
89 15 c. donkerblauw 0.25 0.18 
90 20 c. zwartblauw 0.35 0,20 
91 21 c. geelgroen 0.40 0,40 
92 25 c. donkerviolet 0.45 0,35 
93 2734 c. zwart 0,50 0,50 
94 30 c, groen 0,50 0.30 
85a 6 c. oranje 0.50 0.05 
87a 10 c. karmijnrood 0,35 0.10 
88a 1234 c. bruin 0.50 0.40 
89a 15 c. donkerblauw 0.50 0.20 
90a 20 c. zwartblauw 0.50 0.20 

94a 
107 
109 
110 
111 
115 

c. 30 
1234 
20 c. 
21 c. 
25 c. 
134 

groen 
c. olijfbruin 
grijs . . . . 
lichtbruin 

0.75 
0.55 
0.80 
2.25 

lichtgroen 1.25 
g. donkerblauw 7.50 

1938. Regeeringsjubileum. 
134136 134, 6, 15 c , per 
LUCHTPOSTZEGELS. 
13 Prijs per serie 15,— 
PORTZEGELS. 

23 10 c. lichtgroen 0.12 
24 1234 c. lichtgroen 0.15 
25 15 c. 
30 50 c. 

19381939. 
24a 1234 
25a 15 

serie 0.35 0.' 

2 4 . -

0.( 
0. 
0. 
0.' 

c. 

lichtgroen 0.20 
lichtgroen 0.60 
Getand 1334 : 12^4. 
c. lichtgroen 0.15 
lichtgroen 0.20 

26a 20 c. lichtgroen 0.25 
27a 25 c. lichtgroen 0.30 
28a 30 c. lichtgroen 0.35 
29a 50 c. lichtgroen 0.60 

S U R I N A M E : . 
FRANKEERZEGELS. 

5 5 c. violet 0.90 
16c 234 c. op 50 c. oranjebr. '■'■ 50.— 
23 10 c. geelbruin 2.— 
24 1234 c. lichtvliolet 1.25 
27 25 c. blauw 0.60 
28 30 c. lilabruin 0.30 
78 15 c. lichtolijfgroen 0.25 
81 25 c. roodlila 0.30 
83 50 c. donkergroen 0.90 
83c 50 c. donkergroen 0.90 
83d 50 c. donkergroen 1.— 

1 g. donkerbruin 2,— 
234 g. karmijn 4.— 
234 g. karmijn 4.— 
134 g. purper 2.50 

50 c. oranjer. (11 : 1134) . . 1.75 

84d 
85 
85a 
99 

103 
104 
105 

1 g. lilabruin (get. Il ) 3.— 
234 g. olijfzw. (11:11K) . . 10.— 

105b 234 g. olijfzwart 15.— 
106 5 g. roodbruin 17.— 
114 10 c. karmijn 0,20 
115 1234 c. roodoranje 0.50 
116 15 c. donkerblauw 0.30 
117 20 c. blauwzwart 0,35 
117a 21 c. bruin 0.45 
118 2234 c. bruin 0.65 
118a 25 c. donkerlila 0,50 
119 30 c. groen 0,50 
120 35 c. zwartbruin 0.70 
124130 Prijs per serie 1.75 
141 734 c. geel 0.35 
1938. Regeeringsjubileum. 
183185 2, 734, 15 c. 0.35 
LUCHTPOSTZEGELS. 
la7a Serie compleet 23.— 
WELDADIGHEIDSZEGELS. 
Pag. 68 Weldadigheidsz. 1923 moet 
131134 Prijs per serie 

serie 
serie 
serie 
serie 
en 734 c. 

O, 
6. 
0. 
0. 
O, 
0. 
o, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3. 
2 
2 
3 
5 

17 
20 
37, 
O 
O 
O 
O 
o 
1 
o 
o 
0. 
2, 
O, 

27, 

zijn 19: 
0.85 1. 
2.— 2 
2.25 2 
0.95 1 
0.55 O 
0.40 0. 

Afb. portzegels 188589 pag. 69 moet 
wisseld worden met die van 189296 pag 

135138 
142145 
147152 
175178 
179182 

Pnjs 
Prijs 
Prijs 
Prijs 
234, 

per 
per 
per 
per 
3, 5 

POSTZEGEL EN ALBUMHANDEL 
JVl. A . i V l A I V U S K O W S K I , 

Telef. 111610 DEN HAAG Giro 204 
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ZOO JUIST VERSCHENEN: 

300 
VERSCHILLENDE TEKSTEN 
OP GEGOMDE STROOKJES 
VOOR BLANCO ALBUM 
omvattende alle emissies van 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Een onmisbaar hulpmiddel 
bij het opzetten van Uw 
verzameling, waardoor deze 
belangrijk aan orde en net
heid wint' 

PRIJS SLECHTS 35 CENT. 
Verkrijgbaar bij den postzegelhandel 

en bij 

Postzegelhandel SOUDIIN, 
Schiekade 180 - ROTTERDAM. 

FRANCO toezending na ontvanc,st 
van het bedrag op Postrekening 

11398. (.15) 

T l KOOP AANGEBODEN 
voor den meestbiedende 

mlop met zegels van de 
Pelikaan Herstvlucht" 1933. 
Brieven onder no. 675 BOUMAN'S 
3EKHANDEL, Slotlaan 61, ZEIST. 

10 series ƒ 1 70, 100 ƒ 1 6 — 

- 2 -

-2 75 

ALLES PRIMA GEBRUIKT 
)merzegels 1939: 
1 serie ƒ O If 
imerzegels 1938: 
1 serie ƒ O 18, 10 series - 1 60 
imerzegels 1937: 
1 serie ƒ 0 20, 10 series - 1 80 
imerzegels 1936: 
1 serie ƒ 0 25, 10 series 
imerzegels 1935: 

serie ƒ 0 3 0 , 10 series 
merzegels 1932 (Salve Hospes): 

serie ƒ 0 9 0 , 10 series - 850 
Ie Kinderzegels 1923/1938: 
[6 series, 62 waarden - 6 80 
Ie Kinderzegels in roltanding: 

series, 31 waarden - 7 80 
rering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451 Porto steeds extra. 

iderlandsche Postzegelhandel, 
Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

Hoewel wij gewend zijn op onze aanbiedingen 
in het Maandblad een flink aantal bestellingen 
te ontvangen, heeft ditmaal de hoeveelheid 
onze stoutste verwachtingen overtroffen Voor
al voor de kavel van 750 stuks was groot 
animo 
Van verschillende zijden werd ons gevraagd, 
of WIJ ook een samenstelling leverden tusschen 
de 3 ä 4 honderd stuks tegen een aantrekke-
lijken prijs, daar een bedrag van ruim ƒ 60 — 
iedereen met direct convemeerde Het is dan 
ook een publiek geheim, dat de belangstelling 
voor Nederland en Kolomen onverflauwd en 
er nog veel vraag is Wij persoonlijk weten, 
dat verscheidene zegels uitverkocht zijn, meest
al zijn deze laag geprijsd om ze voordeelig van 
particulieren in te koopen Om een voorbeeld 
te noemen In A geeft een handelaar zelfs een 
prijslijst uit, waar ik niet tegen kan mkoopen 
Ik wil eerlijk zijn, tegen die prijzen kan ik zelf 
niet op, maar voor eventueele gegadigden kan 
ik mededeelen, dat zijn stock in een lucifers 
doosje IS opgeborgen 
Eiken dag kunt U bij mij in het kleine win 
keltje profiteeren van een enorm prijsverschil, 
waardoor U zich gemakkelijk kunt veroor 
loven Uw inkoopen te doen Het is inderdaad 
ons grootste genoegen om het U zoo goed 
mogelijk naar den zin te maken, en daar wij in 
het veen zitten, kijken wij met op een turf] e 
Wij meenen dan ook bijzonder geslaagd te zijn 
met de kavel 

„VLIEGT WEG", 
welke WIJ voor den exceptioneelen prijs van 
ƒ 9 45 aanbieden Deze kavel bevat 375 stuks 
Nederland en Kolomen ongeacht typen, tan-
dmgen, watermerken of roltandingen, dus 
allen verschillend De zegels zijn onvoorwaar
delijk onbeschadigd U zult er echter met in 
aantreffen de ongetande 2 cent leeuw in het 
mandj», daar deze met in het Postmuseum 
aanwezig is 
Maar wij trachten ons te houden aan ons 
svsteem „Guldens Goedkooper" Wij wenschen 
dan ook onze offerte onovertrefbaar te maken 
en voegen dan ook hieraan gratis toe 
1 Een inktproef uit Indie, welke op onregel

matige wijze uit een Staatsinstelling in 1911 
m omloop IS gekomen, winkelwaarde ƒ 2 50 

2 Een permanent albumpje van Nederland en 
Kolomen, tot op heden bijgewerkt 

3 Een prima vernikkeld pincet 
4 Een pakje van 1000 van de beste gom-

strookjes, welke er bestaan 
Deze aanbieding is slechts tijdelijk en heeft 
slechts één maal plaats Méér dan éen kavel 
wordt met afgegeven De totale prijs bedraagt 
dus ƒ 9.45 met de 4 toegiften, franco aan-
geteekend over de geheele wereld Rembours-
zendingen worden hierop met uitgevoerd 
Voor Indie verzending per landmail 
Stort dus het bedrag op girorekening 133631, 
Den Haag, ten name van PIERRE VOS, of 
zendt postwissel aan 

DeüollanischePostzegeliianiiel 
NOORDEINDE 202 — DEN HAAG. 

KII^O'S 
voor verzamelaars en handelaren Origmeele 

waar, rechtstreeks van de bron 
DUITSCHLAND, kleine uitknipsels van pak-
ketkaarten, ongineele waar Meerendeel 20-100 
pf Veel hermnerings , Zeppelin- en dienstzegels 
1 K G (4000 e x ) / 2 — , 5 K G / 8 — 
Duitschland, uitkmpsela van postwissels en pak-
ketkaarten Orig waar Monster 50 gr ƒ 0 15, 
10 K G (40000 ex ) ƒ 7 50 
Duitscbland, Missiezegels, nieuw, 1 K G (9000 
ex) ƒ 1.80 
Denemarken, 1936, met veel herinneringszegels, 
M K G ƒ 2 40, 1 K G (4200 ex ) door de post 
gezegeld ƒ 4 75 
Estland, strooken, tm Yv 61, U I , 121, '4 K G 
ƒ 3 40, y, K G ƒ 6 40, 1 K G ƒ 1 2 — 
Finland, 1925-30, ook Yv 123, 138, strooken 
van pakketk , }^ K G ƒ 2 40, 1 K G ƒ 4 75 
Joegoslavië, 1926-30, ook portz strooken van 
pakketkaarten, VJ K G ƒ 3 — , 1 K.G ƒ 5 60 
Joegoslavië, Missie, Vs K G ƒ 2 20, 1 K G 
(8000 ex) ƒ 4 — 
Portugal, nieuwe missiezegels, ca 120 verschil
lende, M K G ƒ 3 80, 1 K G (7500 z.) ƒ 7 50 
Tsjechoslowaki)e, strooken van postwissels, 
1 K G ƒ 4 — 
Vi K.G. van elk dezer tien'soorten (234 K.G.) 
ƒ 1 2 . - . 
Dlanzig, 25 verschillende, per 10, ƒ 1 1 0 
Frankrijk, Pexip blok 1937, ƒ 1 50 

Porto ƒ O 60 Betaling op giro 
's Gravenhage 145910 of rembours 
K A R I v W A L T E R , 

Aschaffenburg, Duitscbland (124) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECEUS, 

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 verplichung, behoudens 
die van terugzending (Handteekemng) 
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O N Z E S P E C I A L I T E I T is het uitvoeren van M A N C O L I J S T E N van N E D E R L A N D en 
KOLONIËN, E U R O P A en O V E R Z E E . Maak ons Uw wenschen bekend ; zij hebben onze volle attentie. 

) NIEUWTJES DER GEHEELE WERELD. ( | 
Elke verzamelaar kan zich aan de hand van zijn collectie laten inschrijven. Hij krijgt P 
dan eens per maand de hem interesseerende zegels, uiterst billijk geprijsd, toegezonden. 

Bastiaanse & Boekema's Postzegelhandel N.V. 
Weste Wagenstraat 3 4 - Rotterdam-C. 
Postrekening 308080 Telefoon 55344 

De firma met een ERVAREN Directie! 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZE6ELS VAN NEDERLAND EN KOL 

. p e r 1 0 0 , 1 0 0 0 e n m e e r p e r s o o r t , o o k k i l o ' s . 

l BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
Ü SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. Ir 

Aanbied ingen met ui ters t ver langde prijzen aan 

E . D B W E E R D , 
ERNST CASIMIRLAAN i% GRONINGEN. 

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) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen T O T 6o en meer procent beneden Speciaal-Catalog' 

ZWITSERLAND 
P r i j z e n 1 — 3 c e n t s p e r F r a n c Y v e r t . 

DUITSCHE KOLONIËN 
b i l l i j k s t e p r i j z e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g . 

Steeds de moois te en billijkste z ichtzendingen ter b 
schikking. O o k naar Overzee . 

M a n c o l l j s t e n worden verzocht — Referentie 

W. WINORATH, Lugano (Zwitserland 
Gevestigd in 1890. 

Pri)s dezer advertenties : 
ƒ 0,75 by vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

T e k o o p g e v r a a g d 
tegen contante betaling: 

Uitgebreide Spe ïaai-verzameling Nederland 
en Kolomen, belangrijke Europa.-collectie of 
omvangrijke collectie Vliegpostzegels. Brieven 
met vraagprijs onder no. 48 aan de admin. 
Maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

s p e c i a a l 
België 

Frankrijk 
Liechtenstein 

L u x e m b u r g 
("8) Z w i t s e r l a n d 

a a n v e r z a m e l a a r s e n v e r e e n i g i n g e n . 

JEAN VRIJDAL - ESNEUX 
Avenue Montefiore 51 (België). 
200 Oostenrijk, i j o Eng. k o l , loo Rusland, 
100 vóór 1900, 100 België samen voor f 3,—. 
100 Ned. prima f i ,—. 200 versch. f 3,50. 
Per 10 series: Zomer 1939 f 1,60, 1938 f 1,45, 
1937 f 1,65. Kind 1938 f 1,50, iq37 f 1,60. 
jo versch. Spanje Gen. Franco Mk 6c f 2,—, 
Giro 118330. „The G l o b e " Zaandam, 

The International Collectors' Club 
Secr.: Kerstant v. d. Bergelaan 35 , 

Hillegersberg. 
Leden in ca. loo versch landen. Unieke 
ruilgelegenlieid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

T e koop g e v r a a g d : 
Deutsches Reich Yvert No, 6i tot 8i post
frisch. Desgewenscht ook ruilen tegen Neder
land en Koloniën. Brieven met prijsopgave 
aan W. Herrman, O.Z. Winschoterdiep 140, 

Groningen. 

B o d é e v r a a ^ d o p : 
plm. 1000 aanzichtkaarten met zegels, op de 
prentzijde afgestempeld. Eventueel met 
enkele z.g.a. nieuwe albums daarvoor. 

F. MUNS, 
Rijnstraat 172, Amsterdam, Z. ( m ) 

ITALIË. p. 10 p, 100 
Yvert 251—253 3 w. 2,90 
Yvert 258—261 4 w. o,7j 7,— 
Yvert 263—269 7 w. 0,95 9,— 
Yvert 280—282 3 w. 0,40 3,7$ 
Yvert 337—338 2 w. 0,80 7,50 
Yvert 339—342 4 w. 2,40 
Yvert 344—345 2 w. o,8j 8,— 
Yvert 346—353 8 w. 4,— 
Yvert 364—367 4 w. 1,— 
Yvert 368—371 4 w. 1,40 
Yvert 374—377 4 w. 0,95 9,— 
Yvert 378—382 4 w. 0,95 9,— 
Yvert 386—391 6 w. 1,30 
Yvert 396—403 8 w. 1,30 
Yvert 406—412 7 w. 1,60 
Porto extra. Postwissel vooruit. ( n i ) 

Lever alles van Italië op aanvraag. 

A. HOLLENKAMP, 
Leimuidenstraat 8, Tel. 80367, A'dam, W. 

JO Italiaansche gedenkzegels f 4,— per lo 
100 „ „ i 1,05 per I 

Nedertandsche Postzegelbeurs 
M. J . H. Toorens 

Stationsweg 76, Tel. 114484. Den Haag. 
Giro 120543 N . P. B. 

Lid van Ned. ver. van P.H., enz. 
'''Sede Vacante compleet f 1,70 
"'Roemenië, 100 jaar koningschap 

14 waarden Lei 85,25 f 0,80 
eijz., volgens onze gratis toegezonden billijke 
offerte. Toezending kosteloos. ( n ^ ) 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.-Indië f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (108) 

Verz. Indische Kleinstaten 
in ruil aangeboden. 

T . D E V R I E S , 

K r o m m e d i j k 1 2 4 , D o r d r e c h t , ( 1 2 2 ) 

Sluit U aan bij den: 

G U L D E N S D I E N S T 
Lidmaatschap fo ,2 j per jaar. U ontvangt dan 
gratis toezending van het orgaan: 

„Het Laatste Nieuws", 
dat deze maand o.m. bevat: 

Zwitserland: nieuwe tentoonstellingsserie in 3 
talen 12 waarden f0 ,95 . Pro Juventute 1913-
1939 alle series f 12,jo. Frankrijk: Fotografie 
fr. 2,25 f 0,15, 100 jaar Elfeltoren f o,ro, 
Cerestype fr. 3,— f 0,18, Clemenceau f 0,07, 
enz. Duitschland 1 Mei zegel f 0,12, i Mei-
kaart f 0,12, Vcrjaardagzegel Hitler f 0,20, 
Stuttgartserie f0,14, Danzig Luftschutzf 0,10, 
Joego-Slavië nieuwe Kind-serie f 0,65, enz. 

exclusief porto. (119) 

Vraag uitvoerige inlichtingen aan 
RENNIE HAAGSMA, 

Pres. Steynplantsoen 3, 
Postgiro 33é5S9, Amsterdam-O. 

Te koop gevraogd antieke boeken 
op elk gebied en in elke hoeveelheid, zooals 
atlassen, bijbels, plaatsbeschrijvingen, prenten, 
encyclopedie, albums met postzegels, enz. 
Hooge prijzen. Contante betaling. (114) 
A. van St ra ten , magnet iseur , Den Haag. 
Loon von Eik en Duinen 237, Tel. 330617. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

D u i t s c h l a n d e n H o n g a r i j e 
alles, vooral het nieuwste, tegen morkt-
pri jzen! Vraagt prijslijsti (120) 
Maart- en pril-annonces gelden eok ' 

L. O. A. L U D £ K E R , 
Van Ostadestroot 209, " msterdam-Zuid) 

Postgiro 353322. 

P H I L A T E C T O R 
Zie artikel In dït^nummer. Prijs 16'6 ïnclu' 
sief port, doch zonder eventuecle invoer 
rechten; deze zijn voor rekening van der 
kooper. Inlichtingen verstrekt gaarne: 

V a n K i j f h o e k l a a n 2 9 , D e n H a a g . 

Adverteer een J^ee 
en U doet het meer, 

VRAAG EN AANBOD 
Te koop gevraagd afsteropelingen op nrs. 1 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Aangeboden: Eng. kol. kroning compl. post 
frisch f 14,50. Dominions {6y) f 8,25, Nei 
nrs. I, 2, 3, 4, 6, 8/12, 29, 44'48 gebr. e 
ongebr. Nr. 46b (11 : 11) postfr. Prijs op aan 
vraag. Te koop ^evr. of in ruil tegen Ned 
basis Yvert: de bijz. uitg. benevens alle vai 
voorzoover offic. geaoteerd der Ver. Swtei 
postfrisch of gebr. ïn blokken van 4. (12 
M. D. POSTM A, Spoorstraat 130, Leeuwarde: 

^ Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden a a n de Administrat ie . •< 
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EEN MAANDELIJKSCH OVERZICHT VAN DE 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Zeldzame oude en moderne postzegels; series 
zegels met reclame; restant-verzamelingen in alle 
kwaliteiten en in alle prijzen. Maandelijksche 
premies. Een complete nieuwtjes-dienst. 

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). i 

Algemeen vertegen-woordiger van de Schaubek-alfeums. 

^HP" Vraagt aan wie bij ons kochten, of zij tevreden waren J^ 

n^ ^ m ¥' 

iJliliimiiiiiiilllllllllliiiiiilllllllllllllllllMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii l l | | | | |{ | | | | l l l»"Nill | | | | | |{ | | |{ | | l l i imiii | | 

1 EUROPA-ALBUM! 
EXCELSIOR, I 
geheel compleet, 1 
i n / b a n d e n , J 
Prijs 45 Gulden. 1 

Te betalen in 7 termijnen. | 

gup Het enigste Nederlands fabrikaat. -^|E I 

Album Nederland en Koloniën, 1 
geheel compleet, losbladig systeem, J 

prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. | 

Internationaal Uitgeversbedrijf, | 
spuistraat 84—86, AMSTERDAM. | 

Telefoon 42164. 1 
illiiiimlllllllllllllli iiiiilllllllllllllllimiMiillllllllllllllliii iillllllllllllliiii illllllllllllllliiiiiiiiilllllllllllllllHiiiiiilP 

postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. 

1872. KONING, 7% et 
1872. KONING, 2% gld 
1891/97. KONINGIN (hangend haar) 22K et. 
1899. 2y, gld 

JUBILEUM, IVi et. t.m. 25 c«. 

Aantal 

1913. 
1919. 
1925. 
1927. 
1930. 
1934. 
1934. 
1936. 
1937. 
1938. 
1938. 
1870. 
1870. 

40 OP 30 en 60 OP 30 
5 GLD. DONKERGRIJS 
ROODE KRUIS . . . . '^ 
REMBRANDT -.. 
CRISIS 
KONINGIN EMMA . . , . . . , 
ZOMERZEGELS i i , ? ! ^ ^ ? ^ ; ' j . i. .-,ï'-&.' 
ZOMERZEGELS 
ZOMERZEGELS 
KINDERZEGELS 
PORTZEGEL, 5 et 
PORT;ZE9SL, lo et 

^AtW'. NED.-INDIE. 
1915. R O O D Ï ' K R U I S , ongebruikt.,, 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gldl|?,-f 
1932. LEGER DES HEILS 
1933. CRISISWERK 
1934. KONINGIN EMMA 
1936. LEGER DES HEILS* 
1937. JAMBOREE 
1937. ASIB 
1938. C E N T R . MISSIE 

PORTO EXTRA. 

ƒ1.20 
-0.40 
-0.70 
-0.40 
-0.12 
-0.70 
-0.30 
-0 60 
-0.60 

■ i M l ^ ^ t e i ^ a t f l M ^ ^ b ^ ^ Ê ^ 

13, Rue d u iViidi  BRUSSBLr. 

43» POSTZEGELVEILING 
TE AI^TWERPEIV 

31 iViei tot 3 «Juni 1939 . 
Deze belangrijke veiling bevat o.m. een bijzonder 
mooie SpeciaalVerzameling van 

Nederland en Koloniën 
bekroond met de meest eerbare onderscheidingen 
op verschillende Internationale Tentoonstellingen. 

Prachtstukken, strippen en blokken der eerste 
uitgiften, zeldzame tandingen en typen, mandaat

zegels ongebruikt, „LandMail" brief in schitte

rende kwaliteit, enz. enz. 

In dezelfde veiling komt ook het Europagedeelte 
voor eener zeer uitgebreide verzameling. 
Zegels op brief en Poststukken. 

CATALOGI GRATIS OP AANVRAAG. 
(iio) 

^ ' ^ ' ' ' • ■ ^ • ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ » ^ » ' ^ ^ ' ^ P ^ F ^ ^ ^ 
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Catalogus Y
vert &

 Tellier-Cham
pion (43e uitgave 1939) 

Prijs: fr. 68,-. Porto voor Frankrijk fr. 6,50, voor buitenland fr. 13,30. 

A
chtste uitgave I 937 

van den 
C

atalogus 
van de 

zegels der Luchtpost. 

PR
IJS: fr. 37,50. 

PO
R

T
O

 
E

X
T

R
A

 
Frankrijk 

fr. 3,20 
Buitenland fr. 7. 

(aangeteekend). 

B
ulletin 

M
ensuel 

Theodore Cham
pion, 

supplem
ent op den Catalogus 

Yvert & Tellier-Champion. 
A

lgem
eene 

artikelen, 
toelichtingen, 

gelegen-
heidsaanbiedingen, enz. 

A
bonnem

entsprijs 
per jaar: 

Frankrijk 
fr. 

14,50 
Buitenland 

fr. 
17,50 
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