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ONZE LMTSTE VEILING 
m dit seizoen 

zal O M S T R E E K S 1 JULI worden 
gehouden en bevat uitsluitend de bekende 
verzameling nagelaten door wijlen den 
Weled. Geb. Heer 6. A. Bierens de Haan, 
te Amsterdam, zulks in opdracht van den 
executeur-testementair. 
De collectie bevat: Europa tot 1931, 
vrijwel compleet, diverse Engelsche-
en Fransche Koloniën, Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika, vrijwel 
compleet, enz, enz. 

0 De C A T A L O G U S is voor serieuze 
gegadigden op aanvrage gratis verkrijgbaar. 

Voor onze herfstveilingen verdient het 
aanbeveling thans arrangementen 

met ons te maken. 
Gunstige condities. Prima referentiën. 

Vlugge afwikkeling. 

Hekken PostzegeHiandel HÏ 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 

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

ä ^ ~ Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

. 

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

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

Zoo juist verschenen onze 

Speciale Aanbieding No. 2 
Hierin vindt U zegels van: 

Nederland en Koloniën, 
Luxemburg - Memel, 
Saargebied - Oostenrijk 
IJsland en zeldzaamheden van 
Europa in losse exemplaren 

en complete series. 

Maakt van deze bijzondere gelegenheid 
gebruik om Uw manco's op voordeelige 
en aangename wijze aan te vullen. 

Voor onze September-Veiling 
bestaat reeds thans gelegenheid 

tot inzending. 

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



M A X P O O L , ?ABï̂ «̂ Ĵ \'SS.i*! DEiN HAAG. 
Gevext'^d sinds 1918. ( P 0 8 T - 8 C H K V E N I N G E N ) . 

WEET ü WAT 
VERKOOP BIJ I N S C H R I J V I N G 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 bij veilingen geschiedt, w.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 tberefcend worden! 

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

JUNI/JULI 1939 

3« VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
EENER BELANGRIJKE COLLECTIE 

POSTZEGELS 
Afdeelingen Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 

Geïllustreerde kavelbeschrijving, zoojuist 
verschenen, gratis en franco op aanvraag! 

BGRIOHX 
B E G I N M E I 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. 

V R A A G T U E V E N 
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 Nsdsriandsche Handelaarsveraeniging.) 

Alle holländischen Neuheiten 
postfrisch oder gebraucht können Sie hundertfach 
durch eine internationale Organisation tauschen. 
Unsere Teilnehmer in vielen Ländern Europas, in 
Hongkong und New York, in Brasilien und Afrika 
verlangen diese Neuheiten und geben dafür die ihres 
Landes. Informieren Sie sich über die Tausch
bedingungen und schreiben Sie nach Berlin NW 7, 
Fach N 62, an den Internationalen Briefmarken 
Tauschdienst 

EQUATOR. 

Adresverandering! 
DE 

AMSTERDAMSCHE 
POSTZEGELHANDEL 
voorheen St. Luciensteeg 2 2 
is verhuisd (voorloopig) naar 

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis), Amsterdam-Z. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 
Voortaan zullon wij ons SPECIAAL btlattan mat dan 

aankoop van verzamelingen. 
Wij koopen A L L E S ongeacht Land of 
Aarddeel tot de grootste objecten of 
partijen, lots en oude archieven, uitsluitend 
ä contant. — Wi j zi jn vlugge keepers! 

Schrijft ons en wij zijn direct hij UI 

Voor N I E U W I G H B D E N is sedert 1900 
HET adres: 

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

Levering (OOK IN ABONNEMENT), direct bij 
uitgifte, tegen uiterst concurreerende prijzen. 
VRAAGT INLICHTINGEN! ! ! 

VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE 
JUIST VERSCHENEN AANBIEDINGEN. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 32 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 Juni 1939. Nr. 6 (210). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 .  17,50 
1/3 .  12,50 
1/4 .  JO,

1/6 .  7,50 

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

1/18 ,  3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetcnschappehjken en redactioneelen aard, poststuk
ken Vin Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93718, Amsterdam, Z. ; ai wat Nederland 
en Kolomen betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenland sehe poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, *sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein i j 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. ßolian, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van HeerdtKolff. J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. MiUaard, 
mr. J. H . van Peursem. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderhjke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
h. J, J. Smeulders, Wilhelmmapark 128, te Breda. Telefoon 49S6. Postrekemng 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

DE lOOJARIGE ONAFHANKELIJKHEID 
VAN LUXEMBURG, 

m99ww999ww^r99 
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Ingesloten tusschen België, Duitschland en Frankrijk speelde het 
groothertogdom Luxemburg, niettegenstaande zijn tegenwoordige 
kleme oppervlakte en klein aantal inwoners, toch een beduidende 
rol in het leven der volkeren. 

In 963 stichtte graaf Siegfried van Ardennen op de plaats van 
een oud Romeinsch kasteel het nieuwe kasteel Lützelburg, het
welk zich in den loop der tijden tot een der sterkste en vaak 
belegerde vestingen van Europa ontwikkelde en de kern vormde 
van de tegenwoordige stad Luxemburg. Tengevolge van rijke 
huwelijken en voordeelige bondgenootschappen werd het huis 
Luxemburg, waaruit 4 Duitsche keizers, 4 koningen van Bohemen, 
1 koning van Hongarije en 1 koningin van Frankrijk voortkwamen, 
tot een der machtigste vorstenhuizen uit dien tijd. Met keizer 
Sigismund (f 1437) stierf de mannelijke lijn van het huis Luxem
burg uit. De graaf van Bourgondië Philips de Goede veroverde het 
land, dat nu achtereenvolgens kwam te staan onder de vreemde 
heerschappijen van Bourgondië (14431506), Spanje (15061684 en 
16981714), Oostenrijk (17141795) en Frankrijk (16481698 en 
17951814). 

Het congres van Weenen (1815) verhief het hertogdom Luxem
burg tot groothertogdom, gaf het weer het statuut van een onaf
hankelijken staat en bracht het in een peisoneele unie met het 
koninkrijk der Nederlanden, welks koning Willem I, prins van 
OranjeNassau, het als persoonlijk eigendom zou bezitten. Het 
verkreeg een Pruisische militaire bezetting. Het verdrag van Londen 

van 19 April 1839 gaf aan het groothertogdom zijn tegenwoordige 
omvang; het Waalsche deel kwam bij België, Luxemburg werd 
geplaatst onder de bescherming van de groote mogendheden. 

Door het uit elkaar gaan van den Duitschen Bond in 1866 
trachtte Napoleon III het groothertogdom van koning Willem III 
te koopen. Deze stemde hierin toe onder voorwaarde, dat ook 
Pruisen zijn toestemming gaf. Bismarck verzette zich hier even
wel tegen. 

Op 11 Mei 1867 verklaarden de gevolmachtigden van Engeland, 
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Pruisen, Rusland, Nederland en 
België te Londen het groothertogdom Luxemburg tot een onafhan
kelijke, neutrale staat onder de gemeenschappelijke bescherming 
van bovengenoemde staten, die het statuut teekenden. De vesting 
Luxemburg werd door de Pruisische troepen ontruimd. Tot 1919 
bleef Luxemburg in een post en tolunie met Duitschland. 

Het jaar 1890 beteekende voor het groothertogdom de laatste 
ontwikkelingstrap in het verkrijgen zijner volledige onafhanke
lijkheid, omdat toen koning Willem III der Nederlanden zonder 
mannelijke nakomelingen op 23 November 1890 stierf en in ver
band met het famiieverdrag van het huis Nassau en het artikel III 
van de Luxemburgsche grondwet, hertog Adolf van Nassau tot 
groothertog van Luxemburg werd geproclameerd. De personeele 
unie met Nederland hield op en sinds dien tijd wordt Luxemburg 
geregeerd door de dynastie LuxemburgNassau. Met den dood van 
den groothertog Willem IV op 25 Februari 1912 was de mannelijke 
tak wederom uitgestorven. Zijn oudste dochter Maria Adelheid 
kc ^ hem evenwel opvolgen ingevolge de wet op de troons
opvolging van 16 Juli 1907. Zij deed ten gunste van haar zuster 
afstand van den troon in 1919 en trok zich in een klooster terug. 

De 10 herinneringszegels, die nu worden uitgegeven naar aan
leiding van de viering van de 100jarige onafhankelijkheid, geven 
naast het staatswapen de afbeeldingen van de 9 souvereinen, die 
sinds 1839 over het groothertogdom hebben geregeerd. De zegels 
stellen achtereenvolgens voor: 

35 c , het wapen van het groothertogdom Luxemburg met het 
devies van het Luxemburgsche volk: „Mir wolle bleiwe wat mir 
sin". 

50 c , Willem I, koning der Nederlanden, groothertog van 
Luxemburg (18151840). 

70 c , Willem II, koning der Nederlanden, groothertog van 
Luxemburg (18401849). 
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LtSEMiOU'l 
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75 c , Willem III, koning der Nederlanden, groothertog van 
Luxemburg (18491890). 

1 fr.. Prins Hendrik, broeder van Willem III, regent van 
18501879. 

1.25 fr., Adolf, groothertog van Luxemburg (18901905). 
1.75 fr., Willem IV, groothertog van Luxemburg (19051912). 
3 fr., Maria Anna, gemalin van Willem IV, regentes 19081912. 
5 fr., Maria Adelheid, groothertogin v. Luxemburg (19121919) 
10 fr., Charlotte, groothertogin sinds 1919. 

W. G. Z 

NieuWe 

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

ALBANIË. 
De in koers zijnde serie frankeerzegels der uitgifte 1930 werd 

uitgegeven met den 4regeligtn opdruk „Mbledhja / Kushtetuëse / 
12IV1939 / XVII" en we! horizontaal op de zegels van liggend 
formaat en verticaal op die van stjand formaat. De opdruk 
beteekent „nationale constitiirerende vergadering", het lichaam, 
dat de Albaneesche kroon aanbood aan den koning van Italië. 

1 
2 
5 

10 
15 
25 

50 q., blauwgroen. 
1 f., violet. 
2 f., zwartblauw. 
3 f., grijsgroen. 
5 f., bruin. 

q., zwart. 
q., vermiljoen, 
q., groen, 
q., karmijn, 
q., sepia, 
q., blauw. 

Dezelfde opdruk werd tevens aangebracht op een drietal lucSfc
postzegels dei uitgifte 1930

5 q., groen. 20 q., blauw. 
15 q., rood. 

ALGIERS, 
Het 90 c. zegel der uitgifte 1936 in het type Are de Triomphe 

van Lambese verscheen met roode waardecijfers op witten onder
grond, in plaats van wit op rood. Dit zegel werd verkocht op 
de kantoren tijdens het Eucharistisch congres. 

90 c , rood. 

1 

1 
1 
1 

■ 
1 
1 

1 
30 c. f 20 c , groen. 
90 c. | 60 c , karmijnrood. 

2 f. 25 I 75 c , blauv 
5 f. f 5 f., donkerbn in. 

Van de serie, die wordt uit
gegeven ter herdenking van de 
„pioniers van de Sahara" ver
schenen de eerste 4 waarden. 
Het vertoont in 3 medaillons 
de beeltenissen van den ontdek
kingsreiziger René Caillié 1799
1838 (links\ van kardinaal La
vigerie 18251892 (midden) en 
van den ontdekkingsreiziger 
Duveyrier 18401892 (rechts). 

BELGIË. 
Voor speciaalverzamelaars is het van belang te weten, dat het 

frankeerzegel van 100 fr., type Montenez, kortgeleden verschenen 
is uit de Mechelsche drukkenj. Deze uitgifte verschilt van die der 
Parijsche in de kleur, n.l. een ietsje bruinere kleur karmijn op 
grijsachtig papier, terwijl de tanding 14 : 14K is in plaats van 1 4 ^ . 

BHOPAL. 
Een nieuw dienstzegel, driehoekig, in het wapentype der uit

gifte 1937, maar nu in slechts één kleur gedrukt en voorzien van 
den zwarten, 11 mm. langen opdruk „Service". 

1 anna 6 pies, roodlila. 

BRAZILIË. 
Twee der in omloop zijnde frankeerzegels in het Mercuriustype 

verschenen met verticaal in plaats van tot nu toe horizontaal 
watermerk „Brasil Correio" 

700 reis, violet. 
1000 réis, groenachtig blauw. 

Verder werden eenige det in omloop zijnde frankeerzegels ge
drukt op papier met het verticale watermerk „Casa da Moeda 
do Brasil". 

10 reis, roodbruin, A ■'acao. 
20 reis, donkerviolet, /iviacao. 
50 reis, blauwachtig ^'icen, Aviacao. 

100 reis, donkergeel, A>iacao. 
200 reis, violet, werkmei, met hamer 
400 leis, ultramarijn, Mercurius. 
600 reis, oranjebruin, iWrcurius. 

BULGARIJE. 
Serie van 4 frankeerzegels, uitgegeven ter herinnering aan het 

50jarig bestaan der spoorwf^en, 18881938. Zij geven achtereen
volgend de afbeeldingen van ten locomotief uit 1888, een modern 
type locomotief, een trein cp een spoorwegviaduct en koning 
Boris als locomotiefbestuurd"r. 

mmmtmm mm 
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1 1., geelgroen, 500.000 
2 1., donkerroodbruin, 500.000. 
4 1., roodoranje, 200.000 
7 L, donkerblauw, 100 000. 

Twee speciale frankeerzegels uitgegeven ter gelegenheid van het 
60jarig bestaan der staatspost. 

1 1., groen, embleem der P.T.T. 
2 1., rood, hoofdgebouw der P.T.T. 

CANADA. 
Op 18 Mei, den dag waarop het 

Engelsche koninklijke paar in Ca
nada aankwam, verschenen de 3 
herinneringszegels, alle in groot 
formaat. Zij geven achtereenvol
gens de afbeeldingen van de prin
sessen Elisabeth en Margaret Rose, 
van het nationale gedenkteeken in 
Ottawa en van den koning en de 
koningin. 

1 c , groen en zwart, L. 
2 c , bruin en zwart, S. 
3 c , rood en zwart, L. 

f W W W W W ^ W f f W f V W ^ 
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CHILI. 
Frankeerzegel in de nieuwt 

2 p., karmijn. 
serie landschapteekening. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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CHINA. 
Drie frankeerzegels met de beeltenis van Sunjatsen in iets ge

wijzigde uitvoering, n.l. in de omranding. 
1 d., roodbruin en donkerbruin. 
2 d., blauw en bruin. 
5 d., karmijn en zwart. 

COCHIN. 
Met de bekende opdruk „On C.G.S." (3regelig) werden twee 

waarden van de koerseerende serie veranderd in dienstzegels. 
1 anna, oranje, steendruk, zonder watermerk. 
2 annas, grijszwart, plaatdruk, met watermerk. 

DANZIG. Drie specialisten op medisch en 
natuurwetenschappelijk gebied wer
den afgebeeld op weldadigheids
zegels ter bevordering der volks
gezondheid. Het zijn achtereenvol 
gens: Georg Mendel (18221884), in 
de medische wereld bekend door de 
„wet van Mendel" (erfelijkheids
leer;; Robert Koch (18431910), dï 
bekende bacterioloog, ontdekker o.a. 
van de cholera en tuberkelbacil; 
Röntgen (18451923), de man van de 
„X"stralen ter bestnjdmg van de 
kanker. 

10 pf., bruin. 
15 pf., donkergrijs. 
25 pf., olijf. 

DENEMARKEN. 
Het lO ore frankeerzegel verscheen met den zwarten opdruk 

„Postfaerge". 
10 ore, violet. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
De bijzondere zegels, uitgegeven ter herinnering aan de deel

name aan de wereldtentoonstelling te New York, zijn verschenen. 
Het zijn 4 frankeerzegels en 1 luchtpostzegel. 

tmm 
■RCPUeLICA DOMINICANA 

iMÉAÉMÉAA* 

Frankeerzegels; 
% c , bruin, rood en blauw. 

1 c , groen, rood en b'auw. 
3 c , violet, rood en blauw. 

10 c , oranje, rood en blauw. 
Het rood en blauw is afkomstig van de vlag. 
Luchtpostzegel; 

10 c , groen. 
DUITSCHLAND. 
De restanten van de 3 bijzondere frankeerzegels uitgegeven ter 

gelegenheid van de internationale automobieltentoonstelling te 
Berlijn, werden voorzien van den zwarten opdruk: , ,Nürnburg
ring Rennen", om aldus gebruikt te worden bij de beide autorennen 
in den Eifel op 21 Mei en 23 Juli. 

6  1  4 pf., groen. 
12 f 8 pf., karmijn. 
25 f 10 pf., blauw. 

ESTLAND. 
Tijdens de feesten naar aanleiding van het 100jarig bestaan van 

I de badplaats Parnu verschenen 4 herinneringszegels. 
5 s., groen, oplage 1.200.000. 

10 s., violet, oplage 1.600.000. 
18 s., rood, oplage 140.000. 
30 s., blauw, oplage 180 000. 

FRANKRIJK. 
Het 15 c. zegel type Mercurius, in vermll

joenroode kleur in December uitgegeven, ver
scheen n'i in een gewijzigde kleur: 

15 c . bruinoranje, type Mercurius. 
In hei. reeds gemelde „Iris"type verscheen 

de eerste waarde. 
1 fr., groen. 

Frankeerzegel, uitgegeven op 5 Mei ter gele~ 
genheid van de feesten van het 50jarig bestaan 
van de Eifeltoren. 

90 c. + 50 c . paars. 

m99tmmm^f99wwmm 

mwmwvwrwwmrvrmmmvmim 

MACHiMi ni MAFity 

' r 

fc^ 

ODao' 

X 

3ï3&m 
•*4É«*ÉéMÉ 

Ter eere van de Fransche deelneming aan de watertentoonstel
ling te Luik verscheen een speciaal frankeerzegel, waarop de 
„Machine de Marly" staat afgebeeld, dit is het hydraulische kunst
werk, onder Lodewijk XIV in het dorp Marly gebouwd, ter 
voeding van de fonteinen van Versailles. 

2 f. 25, blauw. 

FRANSCHE KOLONIEN 

r> -^ ir ON !N[( f fJAtlf'WAft N E W VORK ' 

- ' > 

Ter herinnering aan de deel
name van de Fransche koloniën 
aan de wereldtentoonstelling te 
New York gaf elke kolonie 
twee speciale frankeerzegels uit. 
De voorstelling, die voor alle 
dezelfde is, bestaat uit een drie
tal koloniale typen met op 
den achtergrond een gezicht op 
de tentoonstelling. 

1 f. 25, roodbruin. 
2 f. 25, blauw. 

De zegels verschenen in de volgende 24 koloniën: 

Milt«MM«AM 

Afrique equatoriale. 
Cameroun. 
Cóte d'Ivoire. 
Cóte des Somalis. 
Dahomey. 
Guadeloupe. 
Guinee franfaise. 
Guyane franfaise. 
Ets. frs. drns l'Inde. 
Indochine. 
Inni. 
KouangTchéouWan. 

Madagascar. 
Martinique. 
Mauritanië. 
Niger. 
Nouvelle Calédonie. 
Ets. frs. d'Océanie. 
Reunion. 
St. Pierre et Miquelon. 
Senegal. 
Soudan fran9ais. 
Togo. 
"Wallis et Futuna. 

Voor de beide zegels van Ets. frs. dans l'Inde is de waarde niet 
aangegeven in Fransche francs, maar in fanons en caches: 

1 fa. 12 ca., roodbruin. 
2 fa. 12 ca., blauw. 

Voor de zegels van Indochnie en KouangTchéouWan is de 
waarde aangegeven in cents: 

13 cents, roodbruin. 
23 cents, blauw. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzanielaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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GRIEKENLAND. 
De op blz. 98 gemelde serie ter herinne

ring aan het feit, dat de Ionische eilanden 
75 jaar geleden aan Griekenland kwamen, 
is verschenen. 

1 dr., blauw, wapens der 7 eilanden. 
4 dr., groen, gezich van Korfoe (ha

ven en fort). 
20 dr., geeloranje, links beeltenis van 

koning George I van Griekenland, 
rechts die van koningin Victoria 
van Engeland. 

20 dr., blauw, als id. geeloranje. 
20 dr., karmijn, als id. geeloranje. 

■WM ^ v n « 

IMMiMMMéÉ^MÉMMl 

De kleuren van de 20 dr. zegels zijn die van de zegels der 
Ionische eilanden der uitgifte 1859. 

GROOTBRITANNIE. 
Op 1 Mei werden 3 aanvullende waarden uitgegeven met de 

beeltenis van koning George VI in het type van de 7 en 8 d. 
Tanding 14% : 14, papier met het meervoudig watermerk kroon 
boven G VI R. Fotogravuredruk van de fa. Harrison & Sons, High 
Wycombe, Bucks. 

9 d., dor.kerolijf. 
10 d, donkerblauw. 

1 sh., bruin. 
IRAN. 

M i t f A M 

Jê 'im' ^'"^W I Hierbij een afbeelding 
*■ '""'"*■■ ■■^ 4 de op blz. 95 gemelde 

van 
her

mnermgsserie. 

JAPAN. 
Op 3 April verscheen een nieuwe waarde in de plaatjesserie en 

wel met de afbeelding van de poort, die leidt naar de Itsukushima 
tempel, de tempel van de godin der zee. Van dezen tempel zelf 
is op den achtergrond nog iets te zien. 

30 sen, diepblauw. 

i g i i s s " i« B fffi ; 

M M M 

Op 20 April verscheen een tweede propagandaserie voor het 
toerisme in dezelfde waarden als de op blz. 28 gemelde serie. Nu 
met fraaie landschappen uit het nationale park Daisen, gelegen in 
het Z.W. van Japan. Alle in groot liggend tormaat. 

2 s., geelbruin. 20 s., blauw. 
4 s., lichtgroen. De zegelbeelden stellen voor: 

10 s., karmijn. 2 s.: Daisen, een bekende vulkaan. 

4 s.: het lavaplateau van Yashima, een gezicht genomen van
uit de baai van Dannoura waar in de 12e eeuw een slag werd 
geleverd tusschen de ridders van de Minamotos en die van de 
Tairas. 

10 s.: De tempel AboutoKannon, op een rots gelegen, welke 
tempel gewijd is aan den boedhistischen god van den handel. De 
afbeelding is genomen vanuit de binnenzee Séto, waarin ongeveer 
3000 eilandjes. 

20 s.: de Tomonoura baai, btkend door zijn mooie omgeving. 
De zegels verschenen bovendien tesamen gedrukt op een afzon

derlijk vel in een specialen omslag. Deze omslag bevat in de 
Engelsche, Fransche en Japansche taal een verklarende tekst be
nevens een kaart van Japan. 

Blok van 2 1 4 I 10 I 20 s. 

JOEGOSLAVIE. 
De op blz. 78 en 79 gemelde 

serie van 4 frankeerzegels ten 
bate van de Liga voor de kin
derhulp is verschenen. 

1 | 1 d., groen, etend kind. 
1.50 4 1.50 d., bruinrood, 

kinderen aan het strand. 
2 4 2 d., vuurrood, jongen 

aan het schaven. 
4 | 4 d., grijsblauw, twee 

kinderen. 

KAAP JUBY. 
Frankeerzegels in het type van de hieronder gemelde zegels van 

SpaanschMarokko, overdrukt met „Cabo Juby". 
5 c , rood. 15 c , bruinlila. 

10 c , groen. 20 c , blauw. 

KAAP VERDISCHE EILANDEN. 
Het aan de in koers zijnde serie nog ontbrekende 2 e. zegel is 

verschenen, met, evenals voor de andere zegels der Portugeesche 
koloniën, een afbeelding van Hendrik den Zeevaarder. 

2 e., blauwgroen. 

LETLAND. 
Op 15 Mei verscheen het blok van 1938, maar nu met een extra 

blauwen opdruk: „1934 15 V 1939". Deze opdruk komt niet op 
de zegels voor, maar is geplaatst tusschen de tekst, die reeds op 
de randen van het blok stond. 

L A T V I J A k 1934 
13 MAlib 

k^MMÉAÉMMMMMl 

1054LATVÏJA1959 

kMMa*rfMrfh«i>*«i^tA*<MM 

Op 13 Mei (op de zegels zelf staat als datum 15 Mei) verscheen 
een nieuwe serie van 7 frankeerzegels ter gelegenheid van het 5jarig 
regeeringsjubileum van Karlis Ulmanis. Behalve op de 30 en 50 s., 
komen op de zegels verschillende afbeeldingen voor van nieuwe 
bouwwerken en monumenten. 

3 s., bruin, nieuw schoolgebouw in Riga. 
5 s., olijfgroen, slot te Jelgava. 

10 s., grijsgroen, burcht te Riga. 
20 s., bruinrood, vrijheidsgedenkteeken te Riga. 
35 s., blauw, adelaar met de Letsche vlag. 
40 s., violet, gebouw in Daugavpils. 
50 s., donker sepia, dr. Karlis Ulmanis, staats en minister

president. 
De zegels zijn gedrukt geworden in een oplage, die voldoende is 

voor het gebruik van 2 maanden. 
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LIECHTENSTEIN. 
Op 29 Mei verschenen de 3 frankeerzegels naar aanleiding van 

de feesten ter huldiging van prins Frans Josef II, die verleden jaar 
aan de regeering is gekomen. Zij geven een afbeelding van een 
huldigingsscène uit het jaar 1718 naar een schilderij uit dien tijd. 

20 r., lilarose. 
30 r., violetblauw. 
50 r., donkergroen. 

Tevens verscheen het 5 fr. zegel met den kop van den prins. 
Het werd gedrukt in een speciaal velletje van 4 stuks. 

5 fr., bruin. 
LUNDY EILAND. 

r A T L A N T IC 

AIR LINES LTD 

Een luchtpostzegel in zeer eenvou
dige teekening werd hier uitgegeven. 

1 d., bruinzwart. 

LUXEMBURG. 
De 10 herinneringszegels, uitgegeven naar aanleiding van de 

100jarige onafhankelijkheid van het groothertogdom, zijn ver
krijgbaar van 27 Mei t.m. 31 December 1939. Voor de beschrijving 
moge verwezen worden naar het artikel elders in dit nummer. 

35 c , geelgroen. 1.25 fr., blauwviolet. 
50 c , oranje. 1.75 fr., blauw. 
70 c , groen. 3 fr., karmijnbruin. 
75 c , bruin. 5 fr., grijs. 

1 fr., rood. 10 fr., wijnrood. 
MAROKKO (SPAANSCHE KANTOREN) . 
Frankeerzegels in nieuw type. 

5 c , rood. 
10 c , groen. 
15 c , bruinhla. 
20 c , blauw. 

MOZAMBIQUE. 
In het type der iuchtpostzegels van Angola der uitgifte 1938, 

doch met „Mocambique" als landsnaam. 
5 e., bruinoranje. 

PERAK. 
Twee nieuwe waarden in het type 1938, beeltenis van den 

exsultan Iskandar sjah en face. 
1 cent, zwart. 
4 cents, donkeroranje. 

ROEMENIE 
De beide op blz. 99 gemelde zegels ter herinnering aan de deel

neming aan de wereldtentoonstelling te New York zijn verschenen. 
Zij geven elk een afbeelding van een der beide pav.ljoens op deze 
tentoonstelling. 

6 lei, roodbruin. 
12 lei, blauw. ■«««w^nvM 

OTTUiNTERNillONAU mmOM 

PJlROMAHUPOSTA L B i J S : 
A>*1A«^UI^^M«^M 

Twee herinneringszegels ter herdenking van der, ?Cen sterfdag 
van den dichter Erainescu (185018 

5 lei, grijsbruin. 
7 lei, wijnrood. 

RUSLAND. 
Normale frankeerzegels. 

15 k., blauw, man met naar boven geslagen stofbriL 
30 k., lila, type ss Yvert, op wit papier zonder wateimerk. 

Een serie van 3 frankeerzegels verscheen ter eere van den 125en 
geboortedag van den Ukrainischen dichter en schilder T. G. 
Chevtchenko. 

15 k., bruin en zwart, jeugdportret. 
30 k., rood en zwart, zijn laatste 

portret. 
60 k., groen en bruin, zijn monu

ment te Karkof. 
Twee frankeerzegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van de opening der New 
Yorksche wereldtentoonstelling. De 30 k. 
geeft een afbeelding van het beeld, dat 
boven op het paviljoen staat, terwijl de 
50 k. een algemeen overzicht van het 
Russische paviljoen geeft. 

30 k., blauwzwart en rood, S. 
50 k., bruin en blauw, L. 

Meshdunarodnaja Kniga dank voor 
toezending. 

SALVADOR. 

AMMli 

Om de deelname aan de 
„Golden Gate" tentoon
stelling te San Francisco 
te herdenken, werden als
nog 3 frankeerzegels uit
gegeven. 

15 c , oranje en zwart, 
oplage 3.000.000. 

30 c , sepia en zwart, 
oplage 6.000.000. 

40 c , blauw en zwart, 
oplage 8.000.000. 

SAN MARINO. 
De serie portzegels van 192528 werd uitgebreid met 5 nieuwe 

waarden: 
15 c , blauw, waarde in bruin. 
20 c , blauw, waarde in bruin. 
25 c , blauw, waarde in bruin. 
40 c , blauw, waarde in bruin. 

2 1., oranje, waarde in bruin. 
Tevens werd de oranje 25 1. dezer uitgifte veranderd in een 

1 1. portzegel door het te voorzien van een opdruk van 4 strepen 
op de oude waarde en den nieuwen waardeopdruk van „Lire 1". 

Lire 1 op 25 1., oranje. 

SPANJE. 
Frankeerzegels der generaal Franco regeering, uitgifte 1937, 

cijfertype, uitgevoerd in steendruk zonder watermerk, in ge
wijzigde kleuren. 

1 c , grijsgroen, ongetand 
2 c , chocoladebruin. 

Geheel nieuw type frankeerzegel volgens decreet van 26 April 
1939, links een groote kop van generaal Franco, rechts op den 
achtergrond het nieuwe Spaansche wapen. 

40 c , blauwgroen. 
70 c , blauw. 

SYRIË. 
Ter eere aan de nagedachtenis van den Turkschen president 

Kemal Atatürk verschenen eenige frankeerzegels met den 3
regeligen opdruk „Sandjak / d'Alexandiette / 10111938". Boven
dien enkele nog met een nieuwe waardeopdruk. 

0.75 p., bruinrood. (Aleppo). 
1 p., olijfbruin. (Damascus). 
4 p., oranje. (Damascus). 
2.50 p. op 4 p., oranje en zwart. (Damascus). 

12.50 p . op 15 p., rood en zwart. (Aleppo). 
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TSJECHOSLOWAKIJE. 
Het blauwe 60 h. zegel, Stefanik, verscheen ook zonder de 

op blz. 97 vermelde opdruk. 
60 h., blauw, beeltenis Stefanik, oplage 50.000. 

Blijkbaar zijn we nog niet aan het einde met de Tsjechische 
zegels. Twee waarden verschenen met de nieuwe schrijfwijze /an 
den landsnaam „CeskoSlovensko" en wel in de eerste plaats een 
frankeerzegel van 1 k., type Masaryk. Een verder verschil hierbij 
is, dat de muntaanduiding niet meer luidt „Kc", maar alleen „K". 
Verder een luchtpostzegel in het type der bestaande 50 h., n.l. 
een van 30 h. Een bijzonderheid hierbij is, dat bij de 50 h. geen 
muntaanduiding staat aangegeven, terwijl dit bij de nieuwe 30 h. 
wel het geval is. 

Frankeerzegel 1 k., rood, beeltenis Masaryk. 
Luchtpostzegel 30 h., violet. 

TUNIS. 
In het type amphitheater van El Djem verscheen een nieuwe 

waarde: 
2 f. 25, ultramarijn. 

URUGUAY. 
Luchtpostzegels in het type vliegtuig boven ossekar. 

35 c , rood. 
2 p., blauw. 
5 p., lila. 

■ VENEZUELA. 
Twee nieuwe frankeerzegels in hetzelfde type als de op blz. 97 

gemelde (o. a zonder het beschermende netwerk op den achter
grond). 

5 c , groen. 
7% c , geelgroen. 

Naar aanleiding van de 80e verjaardag van het besluit (ge
teekend 28 Juni 1858), waarbij de uitgifte van het eerste postzegel 
in Venezuela geregeld werd, verscheen een herinneringszegel met 
de beeltenis van den toenmaligen administrateurgeneraal der 
posterijen, generaal José Ignacio Paz Castillo. 

10 centimes, karmijn. 
Een nieuwe druk van het 5 c luchtpostzegel in het landkaart

type van 1932 verscheen op geheel wit papier. 
Luchtpostzegel 5 c , blauwgroen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

~^^..L^^.mum.m^JÊ. 

Luchtpostzegel naar aanleiding van de transatlantische vluchten. 
30 cents, blauwgroen. 

IJSLAND. 

i^^^ra: 
■tU^MMt MÉÉMfl 

Op 30 April verschenen 3 speciale 
frankeerzegels naar aanleiding van de 
deelname aan de wereldtentoonstelling 
te New York. Zij stellen achtereenvol
gens voor: de beide symbolen der ten
toonstelling; het noordelijke halfrond 
met een naar het Westen varend Vikinger 
schip; het standbeeld door Einar Jonsson 
van Thorfinnur Karlsefni, die zich als 
Vikinger reeds in 1003 in Amerika 
vestigde. 

20 aur, rood, oplage 350.000. 
35 aur, blauw, oplage 250.000. 
45 aur, groen, oplage 200.000. 

ZWITSERLAND. 

Op 6 Mei verscheen de op blz. 99 gemelde tweede propaganda
serie voor de nationale tentoonstellng te Zürich. Zij geven een 
afbeelding van een armboog, waarvoor een bloeiende tak, volgens 
het ontwerp van den Berner kunstschilder Surbek. 

5 r., groen. 
10 r., grijs. 
20 r., rood. 
30 r., blauw. 

Elke waarde verscheen zoowel met Duitschen, Franschen als 
Italiaanschen tekst, in totaal dus 12 waarden. 

De 5, 10 en 20 r. zijn bovendien voor de automaten verschenen 
met de 3 talen tesamenhangend. 

De 3, 5 en 10 fr. der uitgifte 17 September 1938 verscheen 
zoowel met den 3regeligen zwarten opdruk: „Société/ des / 
Nations" als met den 4regeligcn zwarten opdruk: „S. d. N. / 
Bureau / international / du Travail". 

3 fr., donkerroodbruin, met opdruk „Société des Nations". 
5 fr., grijsblauw, idem. 

10 fr., donkerolijfgroen, idem. 
3 fr., donkerroodbruin, met opdruk „S. d. N. Bureau inter

national du Travail". 
5 fr., grijsblauw, idem. 

10 fr., donkerolijfgroen, idem. 
W. G. Z. 

XeVerWaclitcii 
ISieuiVe iitgifter 

Pplaa^ci/'fcrs,en).i 

ALBANIË. 
Naar verluidt zal dit bij het Italiaansche imperium ingelijfde 

land ook verder eigen frankeerzegels uitgeven. De zeges zullen er 
natuurlijk wel op wijzen, dat Abanië en Italië één zijn. 

AUSTRALIË. 
Een speciaal zegel van 5 sh. zal worden uitgegeven, dat gebruikt 

zal worden voor de post, welke in beperkte hoeveelheid zal worden 
medegegeven met de proefvlucht over den Indischen Oceaan. De 
vlucht gaat van Sydny dwars over Australië naar Onslow aan de 
Westkust en vandaar dwirs over den Indischen Oceaan naar 
Mombasa in OostAfrika. 

DUITSCHLAND. 
In voorbereiding is een geheel nieuwe serie frankeerzegels, die 

ter vervanging zullen komen van de zegels in het Hindenburg
type. Het is zoo goed als zeker, dat deze zegels de beeltenis van 
Adolf Hitler zullen vertoonen. Als nieuwe waarden zullen een 
16 en 24 pf. zegel worden opgenomen. 

FRANKRIJK. 
Het land der onbegrensde mogelijkheden. Binnenkort zullen hier 

verschijnen: 
Een herinneringszegel in verband met het 500jarig bestaan van 

de toren van de kathedraal van Straatsburg. 
Een zegel van 0.40 -\- 0.10 met de beeltenis van Puvis de Cha

vanne, bekend om zijn decoratieve en muurschilderingen. 
Een zegel van 0.70 | 0.10 met de beeltenis van den musicus 

Claude Debussy. 
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Een zegel van 0.90 + 0.10 met de beeltenis van den romancier 
Balzac. 

Een zegel van 2.25 + 0.25 met de beeltenis van den physioloog 
Claude Bernard. 

Een zegel van 0.40 + 0.60 ten bate van het toekomstige post-
museum. 

Twee zegels om het aantal geboorten aan te moedigen ! 
Het zegel voor de 150e herdenking.sdag der Fransche revolutie 

zal een voorstelling geven van de eed van de kaatsbaan, waarbij 
de gedeputeerden zwoeren niet uiteen te zullen gaan vóór Frank
rijk een constitutie te hebben gegeven (20 Juni 1789). 

FRANSCHE KOLONIEN. 
De 150e herdenkingsdag der Fransche revolutie zal in elk der 

koloniën worden herdacht door de uitgifte van een speciaal zegel, 
hetgeen bovendien met een toeslag zal worden verkocht. 

GR'AND LIBAN. 
Daar verschillende in koers zijnde zegels uitverkocht zijn, Jieeft 

men besloten ter plaatse een drietal zegels in offsetdruk aan te 
maken in het type „Beit-ed-Dine" van de 1 pi. 50 der uitgifte 
1930. Een minimum van 750.000 stuks zal aldus worden aan
gemaakt van een 1 pi. blauw, 1 pi. 50 lila en 7 pi. 50 karmijnrood. 

GRIEKENLAND. 
De restanten van de sinds eind 1938 uit omloop zijnde lucht

postzegels der uitgifte 1933 zijn verbrand. 
Gedrukt: Vernietigd: 

50 1. 1.400.000 116.515 
1 d. 700.000 55 
2 d. 400.000 36 
5 d. 300.000 5 

10 d. 100.000 2 
25 d. 65.000 8.131 
50 d. 35.000 4.026 

Dezelfde bewerking ondergingen de gelegenheidszegels van het 
huwelijk van prins Paul. 

Gedrukt, Vernietigd: 
1 d. 2.070.000 518.174 
3 d. 5.000.000 840.316 
8 d. 1.000.000 472.616 

JOEGO-SLAVIE. 
Een serie met toeslag, genaamd „de wacht over de Adriatische 

zee", zal van 6 September tot 30 November a.s. worden verkrijg
baar gesteld. Zij zal bestaan uit de volgende 4 waarden: 

50 -|- 50 p., oranje. 
1 d. -|- 50 p., groen. 
1 d. 50 + 1 d., rood 
2 d. -I- 1 d. 50, blauw. 

De oplage zal 200.000 series bedragen. 
MEXICO. 
Men heeft hier geld noodig en wat is gemakkelijker dan dit te 

I halen uit de beurzen der postzegelverzamelaars ? Verschillende 
I series staan op het punt van te verschijnen. In de eerste plaats 
Jdie ter herinnering van de deelname aan de internationale ten-
Itoonstelling te New York: 1 frankeerzegel van 10 c. in een oplage 
Ivan 2.000.000 en 3 luchtpostzegels van 20 c. flOO.OOO), 40 c. 
1(50.000) en 1 p. (50.000). 

Verder een 20 c. luchtpostzegel ter gelegenheid van de ononder-
I broken vlucht door den Mexicaanschen vlieger Francisco Sarabia 
Jtusschen de steden Mexico en New York. Van de oplage van 
I2IOO stuks zal de vlieger 400 brieven, voorzien van dit zegel, 
Imeenemcn. 

Ten slotte zal de eerste internationale philatelistische bijeen-
Ikomst op 17 Mei te Tulsa-Oklahoma (in de Vereenigde Staten van 
INoord-Amerika) worden herdacht door de uitgifte van een fran-
Ikeerzegel van 10 c. in een oplage van 2.000.000 stuks en 3 lucht-
Ipostzegels van 20 c. (100.000), 40 c. (50.000) en 1 p. (50.000). 

MONACO. 
Van 1-14 Juni was de inschrijving geopend van een serie wel-

dadigheidszegels van 10 waarden, die uitsluitend op deze wijze 
te verkrijgen was. De gekozen afbeeldingen geven portretten van 
prinsen en prinsessen van Monaco sinds de 18e eeuw. 

N O O R W E G E N . 
Ter gelgenheid van de internationale „Pool"-tentoonstelling, 

welke in 1940 in Bergen zal worden gehouden, zullen een drietal 
frankeerzegels worden uitgegeven, n.l. van 15, 20 en 30 ore. Zij 
stellen achtereenvolgens voor: een Eskimo bij een in het ijs vast
gevroren schip, een Eskimo, die op skies een hondenslee begeleidt 
en ten slotte een ijsbeer, die naar een vliegtuig opkijkt. 

POLEN. 
De restanten van het oorspronkelijke 15 gr. herinneringszegel, 

gemeld op blz. 234 van den vorigen jaargang, zijn vernietigd. 
RHODESIE. 
In 1940 zal deze Engelsche kolonie haar 50-jarig bestaan her

denken met de uitgifte van een serie van 8 frankeerzegels. De af
beeldingen, die op deze zegels zullen voorkomen, zullen een 

'contrast geven tusschen de situatie der kolonie in 1890 en haar 
tegenwoordige toestand in 1940. 

SEYCHELLEN. 
De zegels uitgegeven onder de regeeringen van koningin Victoria 

en koning Edward VII zijn buiten omloop gesteld. 

SLOWAKIJE. 
Volgens officiëele berichten zijn de oplage-cijfers van de met 

„Slovensky Stat / 1939" overdrukte Tsjechische zegels de volgende: 
5 h. 87.150 1.20 kc. 138.050 

10 h. 358.200 1.50 kc. 146.850 
20 h. 1.033.550 1.60 kc. 81.400 
25 h. 43.100 2 kc. 91.450 
30 h. 676.800 2.50 kc. 134.300 
40 h. 221.750 3 kc. 107.550 
50 h. Stefanik 1.600.000 3.50 opdr. rood ± 21.000 
50 h. Benes 1.812.200 3.50 opdr. blw. ± 17.000 
60 h. violet 364.000 4 kc. 30.496 
60 h. blauw 50.000 5 kc. 24.445 

1 kc. 1.665.400 10 kc. 12.455 
Van de overdrukte couranten-zegels bedraagt de oplage: 

2 h. 200.000 12 h. 200.000 
5 h. 2.700.000 20 h. 120.000 
7 h. 200.000 50 h. 120.000 
9 h. 200.000 100 h. 51.000 

10 h. 200.000 

SPANJE. 
Er moet rekening gehouden worden met een „overwinnings"-

serie, waarmede tegelijkertijd alle uitgiften van het nationale en 
het roode Spanje zullen verdwijnen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Hoewel het postwezen in het protectoraatsgebied als geheel 

behouden blijft, zullen er toch eenige veranderingen worden aan
gebracht. Zoo zullen de tegenwoora^ge in koers zijnde zegels lang
zamerhand aan het verkeer worden onttrokken. Het ligt in de 
bedoeling deze zegels te voorzien van een opdruk, b.v. „Böhmen-
Mähren 1939" en ze zoo lang verder te gebruiken tot nieuwe zegels 
zullen zijn aangemaakt. De eerste protectoraatszegels zullen even
eens het opschrift „Böhmen-Mähren" bevatten en landschappen en 
stedenmotieven uit dit gebied weergeven. 

URUGUAY. 
Geheel nieuwe series zijn in voorbereiding: 
Frankeerzegels met de beeltenis van generaal Artigas (waarvan 

de 1, 5 en 10 c. reeds zijn verschenen): 5 m. tweehonderdduizend, 
1 c. vijftien millioen, 2 c. tien millioen, 5 c. twintig millioen, 8 c. 
een millioen, 10 c. een millioen, 15 c. twee honderdduizend, 1 b. 
twee honderdduizend, 2 b. twintig duizend, 4 b. tien duizend en 
5 b. tien duizend stuks. 

Luchtpostzegels: 8 c. twee honderdduizend, 20 c. drie honderd
duizend, 35 c. honderdduizend, 50 c. vijfhonderdduizend, 68 c. twee 
honderdduizend, 75 c. vijf honderdduizend, 1 b. twee honderd
duizend, 1 b. 38 vijftig duizend, 2 b. tien duizend, 5 b. twintig 
duizend stuks. 

Postpakketzegels: 30 c. honderd duizend, 1 b. vijftig duizend 
stuks. 
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VATICAANSCHE STAD 
De kroning van Z. H . Paus Pius XII en de inbezitneming door 

hem van de basiliek van St. Jan van Lateranen, de kathedraal 
van Rome, zullen worden herdacht door de uitgifte van een serie 
van 4 waarden, n.1. 25 c , 75 c , 80 c. en 1 1. 25, die op 18 Mei 
zullen worden verkrijgbaar gesteld ter gelegenheid van het be
treden door den paus dezer kerk. De zegels vertoonen alle het
zelfde motief, n.1. de scène der kroning. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Met een speciaal zegel zal op 30 Juni het honderdjarige bestaan 

van het base ball spel worden herdacht. "Waarschijnlijk zal Coopers-
town N.Y. de stad zijn, waar ditmaal het zegel het eerst verkrijg
baar zal worden gesteld en vanwaar dus de „first day covers" 
afkomstig zullen zijn. 

Ook het 25-jarige bestaan van het Panama-kanaal zal door een 
speciaal zegel worden vastgelegd. 

Men loopt hier verder met het plan rond om de kortgeleden 
verschenen presidenten-serie eerlang te doen volgen door een 
nieuwe reeks frankeerzegels met de afbeeldingen van niet-politieke 
Amerikaansche beroemdheden, mannen en vrouwen van weten
schap, kunst en techniek. Yan de 40-50 personen, die daarvoor in 
aanmerking zouden komen, worden genoemd de uitvinders Edison 
en Graham Bell, de dichters en schrijvers Cooper, Beecher Stowe, 
W. Irving, Mark Twain en Walt Whitman, de aviatrice Amelia 
Earhart en de schilder Wlistser Hoewel president Roosevelt als 
„philatelist n j . 1" de eindbeslissing heeft, wordt met groote stellig
heid verzekerd, dat nog dit jaar met deze „beroemde Amerikanen"-
serie zal worden begonnen. 

IJSLAND. 
Een serie van 7 nieuwe frankeerzegels zal worden uitgegeven n.1. 

1 aur, groenblauw, kabeljauw, oplage 300.000. 
3 aur, violet, haring, oplage 200.000. 
5 aur, bruin, kabeljauw, oplage 500.000. 
7 aur, groen, haring, oplage 300.000. 

10 aur, blauw, IJslandsche vlag, oplage 1.000.000. 
50 aur, bruin, geyser, oplage 100.000. 

2 kr., standbeeld van Thorfinnur Karlsefni, oplage lOO.QOO. 
ZUID-AFRIKA. 
Een bericht van het „Suid-Afrikaanse Persburo" (Sapa) meldt, 

dat de senator F. S. Malan, voorzitter van de regelingscommissie 
tot herdenking van het feit, dat 250 jaar geleden de Hugenoten 
in Zuid-Afrika kwamen, n.1. in 1688-1689, de volgende verzekering 
heeft gegeven: „Die Suid-Afrikaanse minister van posweze het sy 
goedkeuring geheg aan die uitreiking van drie herdenkingseëls, 
wat waarskynlyk aanstaande maand (dat zou dan zijn: JuniJ tot 
beskikking van die publiek geplaas sal word". 

Uit dit bericht is met op te maken of dit alleen herdenkings
zegels zullen zijn, of dat ook een toeslag geheven wordt tot op
richting van een Hugenoten-monument. 

ZWEDEN. 
Ter herinnering aan het 200-jarig bestaan van de Koninklijke 

Academie van Wetenschappen zullen de vier volgende frankeer
zegels worden uitgegeven: 

10 en 30 ore met de beeltenis van Jons Jakob Berzelius (geboren 
20.8.1799, overleden 7.8.1848); 

15 en 50 ore met de beeltenis van Carl von Linné (geboren 
23.5.1707, overleden 10.1.1778). 

Zij werden ontworpen door den kunstenaar Torsten Schonberg 
en gegraveerd door Sven Ewert. De zegels zijn 2-zijdig getand; 
bovendien bevinden de zegels van 10 en 15 öre zich vierzijdig ge
tand in postzegelboekjes van 20 stuks. 

W. G. Z. 

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

Nederland en 
Overzecsche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Willibrord-herdenkingspostzegels. 
Ter herdenking van het feit dat het dit jaar 1200 jaar geleden 

is, dat Willibrord, de apostel der Nederlanden, gestorven is, zullen 
van 15 Juni tot en met 15 September 1939 naast de gewone post
zegels herdenkingspostzegels zonder toeslag worden uitgegeven in 
de frankeerwaarden van 5 en \2}4 cent. 

Op het zegel van 5 cent is Willibrord's landing op de Neder-
landsche kust weergegeven, waar hij met elf gezellen bij Kaïwiik 
aankwam. Willibrord werd in het jaar 657 in Northumberland in 
Engeland geboren en in het Riponklooster aldaar opgevoed, doch 
vertrok later naar Ierland, waar hij in het klooster Rathmelsigil 
zijn intrek nam. Hier werd hij voor het zendingswerk onder del 
Friezen gewonnen; nadat de Friesche koning Radboud doj r denl 
hofmeier Pepijn verslagen was, achtte- hij het oogenblik gunstigi 
en stak naar de lage landen over. 

Het zegel van 1 2 ^ cent toont Willibrord als bisschop vani 
Utrecht. Na zijn landing vestigde Willibrord zich, onder bescher
ming van Pepijn, te Utrecht. In 695 reisde hij, door toedoen vanl 
zijn beschermheer, naar Rome, om daar door Paus Sergius I t o t l 
Utrechts eersten bisschop en aartsbisschop der Friezen te wordenl 
gewijd. Een korten tijd scheen Willibrord's zendingswerk ernstigl 
bedreigd, toen, na Pepijn's dood, koning Radboud in 714 Utrecht l 
bezette en de missieposten ophief. In 719 herstelde echter Karell 
Martel het missiegebied en kon Willibrord naar Utrecht terug-F 
keeren. Zijn bekendste medehelper in deze latere jaren was Boni-^ 
facius, die in Dokkum den marteldood stierf. 

Onder Willibrord is geleidelijk het geheele Nederlandsche gebied 
ten Zuiden en Vesten van de Zuiderzee gekerstend. Zijn werkkring 
omvatte ook het tegenwoordige Brabant en Limburg. Zijn invloed 
strekte zich tot de Lauwers in Friesland uit. 

De beide zegels zijn vervaardigd door Hub. Levigne, die zijn 
ontwerpen zeil in staal graveerde. De kleur der zegels is resp. groen 
en blauw. De afmetingen stemmen overeen met die van de Crisis-] 
zegels (beeldvlak 22 X 33 mm.). 

De zegels zelf zijn geldig voor frankeering tot en met 31 
December 1939. 

Te U t r e c h t moeten van 15 Juni tot en met 15 SeptembeJ 
a.s., indien, voor zoover nog verkrijgbaar, althans geen zomer-j 
postzegels worden verlangd, in de genoemde waarden u i t s 1 u iJ 
t e n d herdenkingszegels worden verkocht, tenzij het publiek uitJ 
drukkelijk zegels van de gewone uitgifte wenscht. In de overiga 
plaatsen behooren bedoelde herdenkingszegels alleen te worden 
verkocht, indien het publiek deze vraagt. 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een persbericht en aan 
Dienstorder H 300 van 31 Mei. 

Nadere beschrijving van de zegels zelf in het volgend nummerl 
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Eén spoorwegjubileumzegel. 
In het Maart-nummer plaatsten wij een berichtje, waarin de 

uitgifte van jubileumzegels ter eere van het eeuwfeest van de 
spoorwegen werd aangekondigd. In het Maart-nummer van P.T.T.-
Nieuws staat nu te lezen „dat in beginsel besloten is, ter gelegen
heid van het 100-jarig bestaan der Nederlandsche Spoorwegen een 
ubileumpostzegel uit te geven." 

Iets nieuws bij de koerseerende zegels. 
Van de 5 cent is een aantal vellen gevonden, waarop, op den 

nkerzijrand, in groote dubbellijnige cijfers een getal voorkomt, 
dat bij een aantal opeenvolgende vellen steeds met één opklom. 
Het nummer is in paarsblauwe inkt afgedrukt en staat (zie het 
hierbij afgebeelde blok) ter hoogte van de 8e en 9e horizontale rij. 

M U M M M A A M A M M M « « ^ ^ MM**«* 

Blijkbaar is het doel een telling van de vellen. Wij hopen binnen
kort nadere mededeeingen hierover te kunnen doen. 

Den heer Bingen te Oirschot dank voor toezending. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent X: 655 (zonder L of R). 

10 cent O: L 645. 
Postzegelboekjes. 
Dienstorder H 274 van 16 Mei bericht: 
1. De verkoop van de postzegelboekjes met gemengden inhoud 

an 84 cent wordt met ingang van 1 Juni a.s. gestaakt. 
2. De op 31 Mei na afloop van den dienst nog op de kantoren 

voorhanden postzegelboekjes als bedoeld moeten aan den Contro
leur worden toegezonden. 

3. Met ingang van den in punt 1 genoemden datum moet met 
den verkoop van postzegelboekjes met gemengden inhoud van 
2 cent worden aangevangen. 

„Les Timbres-poste des Pays-Bas de 1929 ä 1939". 
Bij het doorlezen van dit door de Posterijen uitgegeven boekje, 

lat wij in het vorig nummer aankondigden, troffen ons enkele 
üngen van de zegel-ontwerpers, die daarin aan het woord zijn. 
n de eerste en voornaamste plaats de volkomen overeenstemming 
ver de voor postzegels te gebruiken druktechniek: alle ontwerpers 
ie er zich over uitlaten, prefereeren verre de diepdruk (staaldruk), 
n zijn over de rotogravure maar matig te spreken, iets waar wij 
et volkomen mee eens zijn. André van der Vossen merkt op: 
Helaas zijn het slechts de kenners, die de diepdruk-zegels pre-
ereeren; het groote publiek heeft het liefst een zegel, dat op een 
leine foto lijkt". 
Er blijkt verder, dat de serie kinderzegels van 1932 (ontwerp 
. Levigne) in o f f s e t is uitgevoerd, en niet in rotogravure, 

ooals indertijd in het Maandblad werd vermeld en ook in den 
peciaalcatalogus te lezen staat. 

Van de verdere lezenswaardige opmerkingen is er b.v. een van 
Kiljan, den ontwerper van de „ongelukkige kinderen"-serie 

an 1931. Wetende dat het publiek een opwekkend zegelbeeld 
refereert heeft hij zijn onderwerpen gekozen in de overweging, 
at men de kinderzegels tóch wel koopt en niet teveel op de 
beeldingen let ! En van Piet Zwart over zijn zegels (o. a. de 
oudsche Glazen): „Mooi? Leelijk ? Dat is van minder belang". 

J. Sjollema, de man van de kinderzegels van 1933 en 1936, acht 
het best-geslaagde Nederlandsche zegel de 15 cent van de Roode 
Kruis-serie van 1927 (van Lion Cachet); hierin zullen zeker niet 
alle verzamelaars het met hem eens zijn. 

NED.-INDIE. 
Nieuwe serie op komst ? 
Er gaan, naar het Postzegelblad voor Indië in het Mei-nummer 

meldt, hardnekkige geruchten dat men evenals in Nederland zal 
overgaan tot uitgifte van een geheel nieuwe serie frankeerzegels, 
waarbij de z.g. Kreisler-teekening van 1933 dan zou komen te 
vervallen. Alhoewel alle geruchten „uit de beste bron" stammen, 
is het niet gelukt, bevestiging van dit bericht te krijgen. 

CURACAO. 
Vijf portzegels in nieuwe tanding. 
Vijf nieuwe waarden van de serie portzegels zijn met kamtanding 

1334 : 12K verschenen, te weten de 1 2 ^ , 15, 20, 30 en 50 cent. 
Van deze serie ontbreekt dus nu alleen nog maar de 40 cent. 
Wij danken den heer Veen voor zijn mededeeling. 

SURINAME. 
Twee portzegels in nieuwe tanding. 
Van Suriname zijn twee nieuwe waarden der port-serie met de 

tanding 13}^ : 1234 uitgekomen, de 2% en 10 cent. 
Ook voor deze melding danken wij den heer Veen. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JUNI 1899). 
Nederland. 
Sedert de vorige maand is er iets zeer belangrijks ontdekt. Ter

wijl Jhr. van Kinschot in het vorige en dit nummer bezig is, de 
herinnering levendig te houden aan de ontdekking bij de port
zegels van enkele stukken, afdrukken in ultramarijn, van de laatst 
gebruikte plaat, waarop de 3 typen nog voorkwamen, nl. bij de 
2%, 5 en 1234 ets. port, kwam 25 Mei j.1. mij in handen: een 
gebruikt exemplaar van het 10 cents portzegel, ultramarijn, type II. 
Op dat stuk, dat in uitnemende staat verkeert, is van de afstem
peling duidelijk leesbaar: ....BURG - ?6 Jan. -95. Door vergelijking 
met andere stempels is vrij zeker te bepalen: Middelburg - 16 
Jan. - 95. 

Dat „jaar" en „maand" van de afstempeling duidelijk leesbaar 
zijn, is van veel waarde, want November '94 boekten wij de 
10 cents, ultramarijn, type III, zoodat ook deze afdruk van de 
oude plaat, behoorende tot de zoogenaamde „proefporten", evenals 
van de andere waarden, bij de eerste zendingen naar de post
kantoren is geweest, van de portzegels in „nieuwe kleur". 

Het behoeft niemand te bevreemden, dat in ruim 4 jaar na de 
uitgifte, slechts dit eene stuk ontdekt is en nog wel herkomstig 
van een kantoor, waar ter plaatse geen speciaalverzamelaars 
woonden, want van de 5 cents, waarvan met zekerheid te zeggen 
valt dat 2 vellen zijn uitgegeven, vertegenwoordigende 32 type II 
en waarop dadelijk aller aandacht werd gevestigd, zijn 17 on
gebruikte exempl. bijtijds gered en van de overige 15 verbruikte 
exempl. is maar één type II teruggevonden. Van de 5 verbruikte 
typen II der 2)4 cents geen enkele en van de 12)^ cents zijn 
van de 7 typen II slechts 2 exemplaren weer in handen gekomen. 

Suriname. 
De „10 CENT"-opdrukken van 1898 werden behandeld in den 

vorigen jaargang. Eén van hen is de „10 C E N T " op 25 cent, 
g r i j s b l a u w , getand 1134 en 1234, uitgegeven in pl.m. 45000 
exemplaren. 

De heer S. Schreuder, Berlijn S.W., had de beleefdheid mij 
twee exemplaren ter kennismaking toetezenden, waaruit blijkt, 
dat niet alleen de „grijsblauwe" 25 cent overdrukt is geworden, 
maar ook de „u i t r a m a r ij n e", d. w. z. de oudjes, uitgegeven 
vóór het verschijnen der grijsblauwen in 1889. In ' t eerst wekt deze 
onverwachte verschijning natuurlijk groote verwondering, daar 
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nog nergens deze opdruk vermeld was. Bedenkt men echter dat 
nieuwe voorraad steeds op ouden voorraad gelegd wordt, zoo baart 
het geen opzien dat onder de later ontvangen grijsblauwe vellen 
nog eenige van de ultramarijnen te voorschijn kwamen en dus 
overdrukt werden. Hetzelfde ondervonden wij toch ook met de 
opdrukken „2K C E N T " op de 50 cent bruingeel (tanding 1 1 ^ ) ! ! 

Het e e n i g e gevonden stuk van die overdrukte „ultra
marijnen" werd door een bewoner van Suriname naar Europa 
overgebracht en bevindt zich nu in handen van voornoemden 
Heer Scheuer. Het is een blok van 25 stuks; het is zeer zeker een 
linkerkwartvel, want de Ie rij vertoont de tanding I I K : 12. 

Als z e e r g r o o t e r a r i t e i t e n , die hun ontstaan te dan
ken hebben aan een toevallig nog aanwezigen voorraad oude 
zegels, hebben we dus nog te noemen: 

„10 C E N T " zwart op 25 cent, ultramarijn (1873), getand 
ny, : 12 en 12}^ : 12. 
porten van Jhr. Van Kinschot. B. 

In dit nummer verder het vervolg op het artikel over de proef-

'oststukken. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 265 van 10 Mei 1939 meldt omtrent kaart-

formulieren ,,Kennijgeving van telefoonnummer" het volgende: 

^ 

t 
_ _ ^ -^^—- mn 

i 

• 

1. Teneinde telefoonabonné's in de gelegenheid te stellen op een 
gemakkelijke wijze aan hun telefoonnummers bekendheid te geven, 
zijn, ter vervanging van het bestaande model tf 124, kaartformu-
lieren „Kennisgeving van telefoonnummer" aangemaakt, voor
zien van een zegelafdruk van 1% cent. 

2. Deze formulieren kunnen na invulling overeenkomstig de aan
wijzingen van den gedrukten tekst als drukwerk in het b i n n e n -
1 a n d s c h verkeer worden verzonden. Zij vertoonen overeenkomst 
met de formulieren tot mededeeling van adreswijziging, hebben 
een formaat van 103 X 146 mm. en zijn aan de keerzijde voorzien 
van den tekst: 

Kennisgeving van telefoonnummer. 
Naam 
Adres 
Woonplaats 
Postrekening . . . . Postbus nr 
is aangesloten aan het telefoonnet 

Netnummer K . . . . 
onder het nr 

alsmede van een aanwijzing voor het telefoneeren in het inter-
locaal automatisch verkeer. De adreszijde is geheel vrijgelaten voor 
de adresseering. De druk is uitgevoerd in de kleur (grijs) van den 
op de adreszijde voorkomenden zegelafdruk. 

De prijs der formulieren bedraagt 15 cent per 10 kaarten. 

3. Het is niet de bedoeling de kaartformulieren aan de kantoren 
in voorraad te verstrekken voor verkoop aan de loketten. Toe
zending zal slechts geschieden na aanvraag van de zijde van het 
publiek. Na ontvangst op de kantoren behoort in de eerst
volgende bestelling uitfeiking ten huize van den aanvrager te 
geschieden tegen betaling van het verschuldigde bedrag. 

4. Voor de inruiling van verschreven exemplaren gelden de 
bepalingen voor kaarten tot mededeeling van adreswijziging. 

5. Zoo daartoe aanleiding bestaat, behooren de ambtenaren, 
belast met de bediening der loketten, de aandacht van het publiek 
op het gebruik van de onderwerpelijke formulieren te vestigen. 

Briefkaart „Kennisgeving van telefoonnummmer", l^i cent, 
grijs op wit karton. 

Dienstorder H 298 van 31 Mei 1939 meldt: 
„Briefkaarten. — 1. In verband met de jongste wijziging van 

het interlocale briefkaarttarief zijn briefkaarten met zegelafdruk 
van 4 cent — alleen enkele — voorzien van een opdruk „3", 
waardoor zij gelijkwaardig zijn aan de bestaande briefkaarten van 
3 cent. 

2. De briefkaarten, voorzien van den bedoelden opdruk, zullen 
geleidelijk naast de gewone briefkaarten aan de kantoren worden 
toegezonden ter voldoening aan de gewone aanvragen." 

CURACAO. 

m 
1 
ai 
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Van de enveloppe 7% cent met 
beeltenis der koningin, overdrukt 
met 6 ct., bestaat, zooals uit 
nevenstaande afbeelding te zien 
is, een dubbele opdruk. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Dank zij de hulp van den heer Smelt te Eindhoven zijn wij in 

staat, de ontbrekende nummers van de Belgische reclamekaarten te 
vermelden. In verband met de plaatsruimte publiceeren wij deze 
maand nrs. 338 tot en met 368 en in het volgende nummer de 
verdere kaarten. 

338 tot en met 344 zijn reclames van Radio Telefunken, en wel: 
338 van Etablissements de Rudder Frères Radio Mons; 
339 van G. Boval Wervicq; 
340 van Debrue et Theys Tournai; 
341 van Maison E. Tysens Lièg^e; 
342 van Rue Neuve 46a Bruxelles; 
343 van C. Lombaers Bruxelles; 
344 van Jean de Groote Termonde. 
Hierna volgen 2 ongenummerde kaarten, n.1.: 
Le cote de Tertre 48 Rue de Namur Bruxelles; 
Schaerbeekois Cuisine Chauffe-Eau Bruxelles. 
Daar het eerstvolgende nummer 348 is, zijn in ieder geva 

nog 2 kaarten onbekend. 
348. Prévient les Rhumes, Bruxelles. 
349. Naumann Magasin, Bruxelles. 
350. Service National de Placement, Bruxelles. 
351. Nationale plaatsingsdienst voor bedienden, Brussel. 
352. Vakschool Goudenstraat, Antwerpen. 
353. Au Printemps Kleederen, mantels, Kortrijk. 
354. Bincke. 
355. Le mardi gras ä Bincke. 
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356. Chocolat Ruelle, Bruxelles. 
357. A la centrale beige du vêtement, Bruxelles. 
358. Elite, Ie sommet de la qualité, Bruxelles. 
259. Cuisine électrique. 
360. Royal Hunt Stout. 
De nummers 354 tot en met 360 bestaan ieder in de vijf ver

schillende kleuren, die wij reeds bij andere kaarten vermeldden. 
361. De Fransche tekst van Pectoral Dupuis, waarvan de in het 

vorige Maandblad genoemde 362 de Nederlandsche tekst vermeldt. 
364. De Nederlandsche tekst van Maryland, waarvan 363 de 

Fransche tekst draagt (zie vorig Maandblad). 
365. Michels Chausseur, Bruxelles. 
366. Batissez votre home Anderlecht. 
367. Visitez Anvers. 
368. Bezoekt Antwerpen. 
BRITSCHGUYANA. 
Met den kop van George VI verschenen: een briefkaart van 1 c. 

groen, een enveloppe van 2 cents rood, en een enveloppe voor 
aangeteekende stukken van 6 cents blauw. 

BULGARIJE. 
De Berliner Ganzsachen Sammler Verein meldt, dat de koer

seerende kaar tvan 1 lew met koning Boris, olijfgroen, op helgeel 
karton verscheen. 

DUITSCHLAND. 
Ter eere van den verjaardag van Hitler verschenen 5 kaarten. 

De zegelindruk vertoont den bekenden zegel (groote kop van Hitler, 
die in rood en groen verscheen). Hier is het de 6 pfennig bruin + 
19 pfennig toeslag. De achterzijde van de kaart vertoont 5 ver
schillende voorstellingen: een portret van Hitler zonder pet, een 
met pet, en 3 voorstellingen van Hitler te midden der jeugd. 

Bovendien werd de reeks geïllustreerde kaarten met de 6 pfennig 
bruin, Hindenburg, weer met een aantal series uitgebreid; dit keer 
melden wij: 

Serie 130: 1. Karlsbad; 2. Karlsbad (andere afbeelding); 3. St. 
Wolfgang; 4. Lienz; 5. Elgersburg; 6. Weinheim; 7. Bad Orb; 
8. Bad Orb (andere afbeelding); 9. Bad SoodenAllendorf. 

Serie 131: 1. Wertingen; 2. Salzelmen; 3. Kaufbeuren; 4. Stolp
münde; 5. Rohrbach; 6. KirkelNeuhäusel; 7. Landstuhl; 8. Berus; 
9. Mariahütte. 

Serie 132: 1. Remagen; 2. Bertrich; 3. Henningen; 4. Birken
feld; 5. Wadern; 6. Moselkern; 7. Erbeskopf; 8. Treis; 9. Morbach. 

Serie 133: 1. Salzwedel; 2. Enkenbach; 3. Hardenberg; 4. Landau; 
5. Saarbrücken; 6. Niederbreisig; 7. Neuenahr; 8. Nohfelden; 
9. Manderscheid 

Deze reeks heeft langzamerhand plm. 1200 verschillende num
mers; in het reguliere verkeer komen de kaarten zeer weinig voor, 
het interesseert ons of er in Nederland een verzamelaar te vinden 
is, die deze emissie kan bijhouden. 

EGYPTE. 
De enveloppe voor aangeteekende stukken van 15 millièmes, die 

wij vorige maand meldden, kost 18 millièmes. 
ESTLAND. 
L'Union Postale annonceert de verschijning van 2 nieuwe 

kaarten: een kaart van 18 sent. en de kaart met betaald antwoord 
van 18 | 18 sent. Het is uit de beschrijving niet met absolute 
zekerheid uit te maken, maar hoogstwaarschijnlijk zijn het kaarten 
met een rooden zegelindruk van den kop van president Pats. 

FRANKRIJK. 
De wereldtentoonstelling in NewYork, die ook reeds met een 

postzegel gevierd werd, bracht ons bovendien 2 nieuwe post
stukken, n.1. een briefkaart voor binnenlandsch verkeer en een 
voor het buitenland. Het zegelbeeld van de 70 centimes groen 
vertoont de tentoonstelling met het vrijheidsbeeld; dat van de 
1.25 fr. rood de Normandie. De illustraties zijn respectievelijk het 
Fransche paviljoen en de aankomst van de Normandie in de haven 
van NewYork. 

Bovendien verscheen een nieuwe binnenlandsche briefkaart van 
70 centimes rood op gekleurd karton met den nieuwen Mercurius
kop als zegelbeeld. Deze kaarten dragen links onderaan de druk
data. 

GIBRALTAR. 
Kaarten van I H d. rood met den kop van koning George VI. 

Bovendien een aardig postblad, aan de adreszijde de kop van den 
koning in een dubbelen cirkel, waarde 2 pence grijs. Aan de achter
zijde een afbeelding van de rots van Gibraltar met het veelzeggende 
opschrift: Gibraltar, the travel key to the Mediterranean. 

Ten derde een courantenbandje van J4 d., het gewone type, 
maar met den nieuwen koning. 

JAMAICA. 
Een kaart van 1 penny, in hetzelfde type als bij Gibraltar ge

meld, benevens de kaart met betaald antwoord 1 f 1 penny. 
MALTA. 
Een kaart van 1% d., rood op gekleurd karton, in het type 

van de koerseerende zegels, benevens een enveloppe voor aan

geteekende brieven met een ronden zegelindruk van 3 pence blauw, 
kop van George VI. 

■ TANGANJIKA. 
Een kaart van 15 cents rood. Het zegeltype vertoont den kop 

van koning George VI, maar is het oude type van Kenya, dat 
met koning George VI in het geheel niet bestaat. 

Een 30 cents enveloppe voor aangeteekende brieven, blauw, 
verscheen in hetzelfde type. 

In een ander type, een groot ovaal, verschenen omslagen van 
15 cents rood en 20 cents geeloranje op grijs papeir voor lucht
doeleinden; kop van den huldigen koning. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 19 van 

10 Mei bevatten o. a.: 
Ter gelegenheid van het tweejaarlijksch openbaar congres van 

den Centralen Bond van Nederlandsch Post, Telegraaf en Tele
foonpersoneel zal op 22, 23 en 24 Mei a.s. in het Grand Hote! te 
Scheveningen een tijdelijke postinrichting zijn opengesteld, welke 
gelegenheid biedt tot aankoop van postzegels en het verzenden 
van aangeteekende en expresse stukken. De aldaar ter post bezorgde 
correspondentie zal worden afgestempeld met een treinrader
stempel met speciaal Inschrift. 

Wij danken den heer D. O. Kirchner voor toezending van dezen 
stempel, den z.g. blokstempel als in treinen in gebruik. Bovenin: 
CBPTTCONGRES, in het miaden 22.V.39.X, onderin: SCHE
VENINGEN. O p 23 resp. 24.V.39 werd met IX gestempeld in 
plaats van XI resp. XII, een onbegrijpelijke fout van postbeambten. 

Met ingang van 1 Juni 1939 wordt gevestigd het poststation 
Garmerwolde, ressorteerende onder het postkantoor te Groningen. 

Die van 16 Mei 1939, nr. 20: 
Met ingang van 1 Juni 1939 wordt het postkantoor te Oude

water vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor. 
Naar dr. Benders mededeelt krijgt het Nationale Park „De Hoge 

Veluwe" te Hoenderloo binnenkort een eigen stempel. 
Van eenige belangstellende lezers ontvingen wij mededeelingen 

over de sedert half April 1939 hier te lande weder werkzame veld
postkantoren in verband met de grensbeveiliging. 

Wij hopen op de afstempelingen, waaronder een nieuw type, 
spoedig in een afzonderlijk artikel terug te komen. Gaarne ont
vangen wij bericht of andere stempels dan Veldpost 10/13 en 
Hoofdexpeditie Veldpost bekend zijn. 

NED.INDIE. 
Van den heer G. Lebbink ontvingen wij een gelegenheidsstempel 

in violetten inkt, waarvoor vriendelijk dank. Een dubbelring
stempel met omschrift: BERG EN DAL  TJIOEMBOELLEUIT 
BANDOENG. . 18 MEI  1939, in het midden het embleem van 
het Leger des Heils met omschrift: 4de LANDDAG LEGER DES 
HEILS. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Statistiek ! — Een Amerikaan'.ch tijdschrift vermeldde onlangs, 
dat er in de geheele wereld thans omstreeks 60.000 frankeer
machines in gebruik zijn. Hiervan werken er 18000 in Duitschland; 
op de tweede plaats komen de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika en op de derde plaats Groot-Britannië. Canada, Frank
rijk, Italië, Zweden, Zwitserland en Nieuw-Zeeland hebben elk 
meer dan 1000 machines in gebruik, terwijl Zuid-Afrika, België, 
Polen, Nederland, het vroegeie Tsjecho-Slowakije, Brazilië en 
Noorwegen het aantal van 500 machines reeds hebben overschreden. 
De Italiaansche kolonie Libye en de Vaticaansche Staat hebben 
elk . . . . slechts 1 machine ! Naar schatting leveren deze machines 
tezamen een besparing in het postzegelverbruik van 20 milliard 
stuks per jaar op ! 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 177 X. In October 1938 stempelde deze machine links 
met een nieuw cliché: In elk modern bedrijf / (afb. Kardex-kast 
met opschrift: KARDEX) / Zichtbaar / Kaartsysteem. (Cliché 34). 

Machine 274 II. Sedert medio 1938 staat een nieuw afzenders-
cliché tusschen de stempels: een driehoek, waaroverheen uitsluitend 
den naam Tweka. 

Machine 295 II. Werd eind 1938 voorzien van nieuwe waarde
cijfers: C4xk. 

Machine 299 II. Stempels sedert medio 1938 zonder telnummer; 
thans type C3Azxk. 

Machine 717 III. In December werd links een cliché gebruikt: 
(afb. fabrieksgebouw en kerktoren, waarnaast): Hier komen / de 
Kerstboekjes / vandaan. 

Machine 733 II. Een nieuw cliché tusschen de stempels vertoont 
de afbeelding der fabriek met bijschrift: BOTER KAAS / MELK
P R O D U C T E N / POSTBUS 9. 

Machine 841 I. In gebruik sedert October 1938, model C3xg, 
bij den Bond van Bloembollenhandelaren te Haarlem. Tusschen 
de stempels: WILHELMINASTRAAT 13. 

Machine 852 I. Model C3zxg, sinds Januari in gebruik te 
Enschede. Tusschen de stempels de afbeelding van een naai-atelier 
waaronder: TEXTIELINDUSTRIE / GERZON SERPHOS. 

Machine 875 I. Model C4xg, sedert eind 1938 in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels: RKO / RADIO / FILMS (als bij 
machine 867). Links bij type I de reclame van Sneeuwwitje en de 
7 dwergen; bij type II. DE LOOP / DER TIJDEN / (afb. 2 mannen 
naast filmtoestel) / Een nieuwe vorm van filmjournalistiek. Bij 
type III: Je bent een / beter mensch / dan ik . . . . / „GUNGA / 
DIN". 

Machine 883 I. Model C3xg, in gebruik sinds December. Tus
schen de stempels een beestje, dat een wapenschild vasthoudt met 
opschrift: Frans / Beeren Sc Zn. / Weert. 

Machine 884 I. Model C3xg, sedert Januari in gebruik. Tusschen 
de stempels: N.V. BATAAFSCHE / RUBBER INDUSTRIE / 
MAASTRICHT; links 'n autoband, waaroverheen: BATAAFSCHE 
/ BANDEN. 

Machine 885 III. Stempelt ook zonder reclame links van den 
datumstempel. Het in het vorige nummer vermelde cliché van 
type I stelt een drijfriemverbindtr voor. 

Machine 890 I. Model C3xg, sinds Januari in gebruik te Tilburg. 
Tusschen de stempels: N.V. WOLLENSTOFFEN- / FABRIEK / 
„TRIBORGH". 

Machine 891 I. Model C3xg, sedert December in gebruik te 
Groningen. Tusschen de stempels in groote letters V.V.E., waar
overheen: Veilingsvereeniging / „EENDRACHT". 

Machine 892 I. Model C3xg, sinds Januari in gebruik te Tilburg. 
Tusschen de stempels in een achthoek een opgaande zon, benevens 
3 fabrieksschoorsteenen, waaroverheen: JANSSENS / DE / H O 
RION (vermoedelijk een clichéfout i. p. v. HORIZON) . 
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Machine 893 I. Model C3xg, in gebruik sinds Januari. Tusschen 
de stempels: NED. R.K. BOND VAN / WERKMEESTERS / 
BILTSTRAAT 110 U T R E C H T ; links van den datumstempel een 
embleem in ruit, bestaande uit vuur, een open boek, hamer, tand-
rad, enz. 

Machine 896 I. Model C3xg, sedert Januari in gebruik te Rot
terdam. Tusschen de stempels: MAATSCHAPPIJ / STAD R O T 
TERDAM / BICKER CAARTEN & / OBREEN. 

Machine 908 I. Model C3xg, sinds Januari in gebruik te 
's-Gravenhage. Tusschen de stempels het handelsmerk: Electrolux. 

Machine 924 I-II. Model C4xg, sedert Januari 1939 in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels: AMSTERDAMSCHE BANK 
N.V.; bij type II. POSTBUS 28J (in rechthoek). 

Machine 931 I. Model C3xg, sedert Januari in gebruik te Am
sterdam. Tusschen de stempels: N.V. Groeneveld, / van der Poll 
& Co's / Electrotechnische Fabriek. Links het handelsmerk 
G P & Co in cirkel, waaronder: ASEA. 

Machine 939 I. Model C3xg, sedert Januari in gebruik te Nij
megen. Tusschen de stempels: N.V. Metselsteen v/h / A N T O O N 
GELDENS. 

Hasler. 
Machine H 565 VI. Een nieuw cliché links bevat wederom de 

spookachtige heraut, thans echter met bijschrift: BEVA / VAK-
KLEDING. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 10 III. Werd voorzien van nieuw, rechthoekig waarde
stempel; reclame bleef ongewijzigd. 

Machine 26 XV. Nieuw waardestempel, waaronder: N.V. Willem 
Italië; tusschen de stempels een flesch Endrine afgebeeld en links: 
Endrine / Neusdruppels / tegen / Verkoudheid ! 

Machine 37 XI. Nieuw waardestempel, waaronder: Afzender: / 
G. Kolf f & Co. Tusschen de stempels: MERCEDES EUKLID / 
's Werelds snelste, beste / en meest automatische / REKEN
MACHINE. 

Machine 45 XXIII. Nieuw waardestempel, tusschen de stempels 
dezelfde reclame als bij type XXII, onder 3en waardestempel: 
LINDETEVES STOKVIS. 

Machine 49 IV. Nieuw waardestempel. Tusschen de stempels: 
LICENTIEKANTOOR / VOOR DE / RUBBERRESTRICTIE. 

Machine 51 II. De cliché's van deze machine werden eenigszins 
gewijzigd; links staat thans het Borsumij-wapen, tusschen de 
stempel: de afbeelding van een koelkast met onderschrift: Westing-
house / koelkasten en onder den waardestempel: BORSUMY 

Machine 67 III. Oud model waardestempel, thans in gebruik te 
Batavia. Tusschen de stempels een masker in ovaal, waaronder. 
Wie economisch denkt / Koopt bij Irmscher & Co; onder den 
waardestempel: Beschermt Uw / Haar met Alpecin. 

Machine 83 I. Nieuw model, in gebruik te Batavia C. Tusschen 
de stempels een groote R, waaroverheen: Rathkamp. 

Machine 90 I-II. Nieuw model, in gebruik te Batavia C. Onder 
den waardestempel: N.V. Handelmaatschappij / Europa-Azië. 
Tusschen de stempels bij type I: bara / en / umbra / onverslijtbare / 
regen- en zonneschermen / Afd: Zeilmakerij; bij type II: Water
dichte / Dekkieeden, Tenten / en Zeildoek / Afd. Zeilmakerij. 

Machine 93 I. Nieuw model, in gebruik te Batavia C. Tusschen 
de stempels: De Indische / Ondernemers Bond. 

Machine 94 I. Nieuw model, in gebruik te Buitenzorg. Tusschen 
de stempels een wereldbol met een autoband als equator eromheen. 
Bijschrift: Over de geheele wereld rijden meer menschen op / 
Goodyear banden dan op eenig ander fabrikaat. 

Machine 96 I. Nieuw model, in gebruik te Batavia C. Tusschen 
de stempels: Landsdrukkerij. 

Machine 205 XXVI-XXVII. Werd eveneens voorzien van nieuw 
rechthoekig waardestempel: bij type XXVI alleen Francotyp onder 
den waardestempel; bij type XXVII bovendien: RUYS' / HV. 
tusschen de stempels. 

Machine 206 XII. Oud model; tusschen de stempels uitsluitend 
het monogram SH in sierletters. 
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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 2%—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 234—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 maand 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 2)4—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 2\4—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. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 

PROGRAMMA 
VOOR DEN 30en NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE HOUDEN OP 1, 2 en 3 SEPTEMBER 1939 
TE 'SGRAVENHAGE. 

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 in 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 30en Philatelistendag in een der boven

zalen 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). 

[4.30 uur. Congres aldaar. 
Vermoedelijk twee sprekers. 

14—17 uur. Gelegenheid tot bezoek aan het Postmuseum, hetgeen 
niet genoe,g kan worden aanbevolen. 

8.30 uur. Ontvangst in het Kurhaus te Scheveningen. 
Aan te bieden door de afdeeling 's-Gravenhage van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzeg"elverzamelaars. 
Alleen voor deelnemers aan het diner. 
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19.30 uur. Diner aldaar. (Kosten ƒ 3.— per persoon, fooi in
begrepen, doch zonder dranken). 
Na afloop gezellig samenzijn, hetzij aldaar of in Palais 
de Danse, waarvoor de directie van het Kurhaus gratis 
toegangsbewijzen zal verstrekken. 

Zondag 3 September 1939. 
10 uur. Vergadering van het Bondsbestuur met afgevaardigden 

van niet bij den Bond aangesloten vereenigingen, in 
een der bovenzalen van restaurant Den Hout . 

11.30 uur. Vertrek aldaar per autobus naar het Westland. Koffie
tafel aldaar. 
Sluiting van den 30en Nederlandschen Philatelistendag. 
Bezichtiging der kassen, met druiven eten. Kosten 
hoogstens ƒ 2.50 (alles inbegrepen). 
Terug te 's-Gravenhage plm. 4 uur. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 20 Mei, 
in hotel Terminus, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. Opening om 10 uur 40. 
De voorzitter wenscht den eerste-secretaris geluk met diens be
noeming tot hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie; hij hoopt en vertrouwt, dat het secretariaat van 
den Bond niet onder de veelomvattende redactioneele werkzaam
heden zal lijden. De notulen van de vorige Bondsbestuursverga
dering (Mei-nr. Maandblad, DIZ. I e. v.) worden, na voorlezing, 
goedgekeurd. De eerste-secretaris bespreekt de sedert 1 April in
gekomen en uitgegane stukken. Verschillende aangesloten vereeni
gingen hebben candidaten gesteld, zoowel voor de vaca'ure Cos-
terus in het Bondsbestuur als voor de Waller-medaille 1939. Van 
het Postmuseum werd het negende jaarverslag ontvangen en van 
de K.L.M, een circulaire omtrent de westelijke Swissair-rondvlucht, 
o. a. boven ons land; bedoelde circulaire werd te laat ontvangen 
om alle belanghebbenden daarvan tijdig in kennis te stellen; aan de 
K.L.M, zal worden verzocht in den vervolge dergelijke circulaire"; 
tijdiger toe te zenden. De Nederlandsch-Indische Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars propageert een voorstel van ir. A. C. van 
den Bijllaardt om, door bijzondere uitgiften ten bate der phila
telic tot bestendiging der uitgave van Kohls handboek te geraken. 
Aan genoemde vereeniging zal worden medegedeeld, dat in Neder
land reeds gewerkt wordt aan de verdere uitgave van dit hand
boek. Onze Bond is verder beslist tegen uitgifte van de gevraagde 
zegels. De strookjes met verzoek om philatelistische stukken licht 
af te stempelen zijn ontvangen; wegens contante betaling werd 
2 Vo korting genoten. De Bond ontving een kennisgeving omtrent 
het overlijden van den heer Vellinga, den schrijver van het be
kende door den Bond uitgegeven stempelwerk. De heer Kästeln 
deed mededeeling omtrent het overlijden van den heer Gatsonides. 
Van den belanghebbende in zake de nalatenschap, waarin falsifi-
caten waren aangetroffen, gemerkt door een handelaarsstempel, 
werd bericht ontvangen, dat hij met den betrokken handelaar tot 
een accoord was gekomen; hij dankte den Bond voor diens be
moeiingen ter zake. 

De Bondstandingmeters zijn ontvangen. Aan dr. P. H. van 
Gittert te Utrecht werd schriftelijk den bijzonderen dank van den 
Bond betuigd voor diens medewerking bij de keuring van maat-
verdeeling, papier, enz. Aan alle aangesloten vereenigingen zal een 
exemplaar worden aangeboden. Het cliché van den tandingmeter is 
Bondseigendom. 

De agenda. 
1. Toekenning van de Waller-medaille 1939. 
Daar o. a. de beeren Costerus en Kästeln candidaat zijn gesteld, 

verlaten deze de vergadering. Het Bondsbestuur besluit, na ampel 
beraad, in 1939 slechts één Waller-medaille toe te kennen en wel 
aan den heer W. P. Costerus te Edam. Na terugkeer van de beeren 
Costerus en Kästeln in de vergadering wenscht de vice-voorzitter, 
de heer Cramerus, eerstgenoemde geluk met de hem verleende 
onderscheiding, waarvan hem op den Bondsverjaardag (26 Juni) offi
cieel schriftelijk mededeeling zal worden gedaan en welke hem 
op 2 September a.s. in de Bondsvergadering officieel zal worden 
uitgereikt. 

ZICHTZENDINGEN. 
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2. Voorbereiding van den 30en Philatelistendag. 
De voorzitter brengt verslag uit omtrent de besprekingen, welke 

op 24 April ter zake zijn gevoerd tusschen den Bondsvoorzitter, 
beide Bondssecretarissen en het Bondsbestuurslid, den heer Jorissen 
met den voorzitter en eenige leden der afdeeling 's-Gravenhage 
van de Nederlandsche Vereeniging. Tijdens deze bijeenkomst werd 
een voorloopig programma opgesteld. Sedert is gebleken, dat een 
bezoek aan het Postrauseum op Zondagvoormiddags onmogelijk is 
en dat de P.T.T. geen bewilligmg meer verleent voor beschikbaar
stelling van een gummistempel, wel voor een bijzonder stalen 
stempel, waarvan de aanmaakkosten (ƒ 25) aanmerkelijk hooger 
zijn. Besloten wordt tot het doen aanmaken van een bijzonder 
stempel en van speciale prentkaarten. Wat het congres betreft, 
werd opgemerkt, dat ook niet-Bondsleden als sprekers in aan
merking kunnen worden gebracht. 

3. Voorbereiding voor de in den namiddag te houden verga
dering met de vertegenwoordigers van Philatelica, de H.P.V,, 
C.S.K. en den Amsterdamschen Philatelist. 

Besloten werd te beginnen in herinnering te brengen de ge
schiedenis der pogingen tot samenwerking met genoemde vereeni-
gingen tusschen de laatste Bondsvergadering en thans. Vervolgens 
zal de tekst van de uitnoodiging aan genoemde vereenigingen dd. 
12 April j.l. tot een bespreking met het Bondsbestuur op 20 Mei 
d.a.v. nader worden verklaard. De Rotterdamsche Philatelist 
bleef tot dusverre het antwoord schuldig op een verzoek van 
Bondswege om nadere bespreking tot samenwerking; niettemin 
zal het Bondsbestuur volharden in zijn pogingen, ook met deze 
vereeniging in nauwere aanraking te komen. Verder dient te 
worden afgewacht, welk antwoord de vier eerstgenoemde ver
eenigingen op de inleiding van den Bondsvoorzitter zullen geven. 

4. Rondvraag. 
De heer de Bas stelt de vraag, hoe de kosten betreffende het 

proces Tooien zullen worden bestreden ? De Bondsvoorzitter en de 
penningmeester stellen hem hieromtrent volkomen gerust; de 
noodige gelden zijn hiervoor beschikbaar. De voorzitter acht in 
dit verband gewenscht de post reservefonds der begrooting voor 
1939-1940 (zie Mei-nr. Maandblad, blz. II) van ƒ 50 op ƒ 100 te 
verhoogen. 

De heer Cramerus deelt mede, dat de Bond een uitnoodiging 
heeft ontvangen voor bijwoning van den Franschen philatelisten
dag te Montpellier in Zuid-Frankrijk. Om der kosten wille dient 
noode van deze vertegenwoordiging te worden afgezien. 

Sluiting om 13.00 uur. 

Utrecht, 30 Mei 1939. Namens het Bondsbestuur, 
de tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
P. F. Maartense, Dokstraat 17, Middelburg. 
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. 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst is in de maand Augustus 

gesloten. 
He t hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.C.zn., 
Groot-Hertoginnelaan 64, 's-Gravenhage. 

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

Nieuwe leden. 
2. A. de Ruijter, Oliefabriek „Slamat" ,Poerwokerto (Java). 

54. J. P. J. Tichler, Lawoestraat 21, Malang (Java). 
152. mevr. C. M. Meijer-Harms, Gang Schmalz 21, Semarang 

(Java). , 
210. mej. E. de Vries, Westerpark 25, Pav., Batavia C. (Java). 

Nieuwe leden met ingang van 1 Juli 1939. 
212. J. Scholten, Lansinkweg 33, Hengelo (O.). (V.). 
276. W. Engel, Crocusstraat 38, Wassenaar. (V.). 
280. J. H. Sanders, Heijderijkstraat 94, Nijmegen. (V.). 
287. mevr. F. A. H. van Beusekom, Sophialaan 12, Naarden. (V.) 
297. C. Kat, Zonnelaan 17, Heemstede. (V. en L.). 
305. H. K. Berghuijs, Loolaan 53, Apeldoorn. (L.). 
306. W. M. Haije, Valkenboschkade 482, Den Haag. (V.). 
318. C. Luttik, Wijkerstraatweg 207a, Velsen-Noord. (V.). 

Aanmeldingen. 
N. J. Drost, Balikpapan (Borneo), 
mevr. C. G. Schoppen-Bosch, Hooge Rijndijk F 33, Zoeterwoud 

Post Leiderdorp). (V. en L.). 
Herm. Hozemans, Roode Zand 16, Rotterdam C. (V.). (Lid vai 

„Philatelica"). 
B. R. Razoux Schultz, Larixlaan 35, Den Haag. (V.). 

Adresveranderingen. 
381. ir. A. C. de Frenne, Gijsbrecht van Amstelstraat 5, Hilversun-
592. F. W. Laupman, p.a. mevr. N. Laupman van den Berkho 

Hendrikstraat 14a, Breda. 
332. P. R. T. Deel, p.a. Landrentekantoor, Semarang (Java). 
873. E. A. van Blderbeek, Zijlweg 2 rood, Haarlem. 
359. H. C. Scheffer, C.P.I.M., Curasao. 
206. mr. A. M. F. Boeije, Van Neckstraat 42, Den Haag. 
698. G. J. F. Landsheer, Delistraat 9, Nijmegen. 
322. W. L. Davids, Mataramboulevard 7, Djokjakarta (Java). 
775. mr. L. J. Dijkstra, Linnaeuslaan 18, Haarlem. 
551. ir. J. H. Beltman, Riouwstraat 55, Den Haag. 
334. dr. O. J. Wijnhausen, adres onbekend. 
343. E. Kaufmann, Stadionweg 190 III, Amsterdam Z. 

Afgevoerd. 
604. J. van Best. 

Overleden. 
384. A. G. Rinders. 

Bestuursmededeeling. 
Het jaarboek 1939 is den leden toegezonden. 

Verloting. 
In verband met het 55-jarig bestaan der vereeniging is dit ja 

voor de verloting ƒ 750 uitgetrokken. Daar ieder lid een prij 
zal ontvangen, moet men er rekening mede houden, dat hieron 
een aantal kleinere prijzen zullen voorkomen. 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag der vergadering van van 17 Mei 1939. De h 

Keizer opent deze vergadering en deelt mede, dat de heer Schröc 
om gezondheidsredenen bedankt heeft. Notulen worden go« 
gekeurd. Het verkiezen van een len voorzitter is in het geh 
niet moeilijk, daar de heer Keizer reeds eenige malen getoond he 
een zeer goed vervanger te zijn, zoodat deze heer dan ook 
acclamatie gekozen wordt. Als 2e voorzitter wordt de heeer Rui 
met algeraeene stemmen naar de bestuurstafel overegeplaatst. V 
volgens wordt de heer Van Deventer als lid aangenomen, 
heer Van Essen vraagt het woord en brengt verslag uit van 
algemeeene vergadering dd. 23 April, betreffende aankoop t 
toonstellingsmateriaal,. Hierna houdt de heer Van Essen 
causerie over den Kerkelijken Staat op afstempelingen, die d̂  
de aanwezigen aandachtig gevolgd wordt. De heer Keizer da: 
den heer Van Essen voor zijn moeite en brengt door de woor^ 
,.Wij duizelen ervan" geheel de gedachten en gevoelens van 
vergadering tot uiting. In de pauze worden de vellen met stroo 
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Begrooting 1939. 

Ontvangsten. 
Hoofdstuk I. — Leden. 

Art. 

Art. 

Art . 
» 

1. 
2. 

1. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Contributies 
Entreegelden 

Hoofdstuk IL 
Winst 

Hoofdstuk III. 
Rente 
Advertenties jaarboekje 
Verkochte handboeken 
Toevallige baten 

ƒ 4000.— 
- 50.— 

— Verkoop. 

— Diversen. 
ƒ 200.— 
- 10.— 
- 15.— 
- 25.— 

ƒ 4050.— 

- 300.— 

- 250.— 

Aldus vastgesteld 23 April 1939. 
De voorzitter, 

L. VAN ESSEN. 

ƒ 4600.— 

Art. 

Art. 

Uitgaven. 
Hoofdstuk I. — Algemeene uitgaven. 

1. Reis- en verblijfkosten bestuur ƒ 250.— 
2. Lokaalhuur - 30.— 
3. Porti, secretariaat, archief - 400.— 
4. Algemeene vergadering - 100.— 

Hoofdstuk II. — Bibliotheek. 
1. Onderhoud, berging bibliotheek ƒ 120.— 
2. Aankoop, abonnementen - 80.— 
3. Leescirkel, porti - 50.— 
4. Assurantie - 5.90 

ƒ 780.-

Hoofdstuk III. — Afdeelingen. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER JR. 

Gezien, de financiëele commissie, 
C. VAN DEN BERG. 
P. J. M. BOEL. 

Toelichting begrooting 1940. 
Ontvangsten. 

Hoofdstuk I. Art. 1 geraamd naar 800 leden. 
Alle overige posten als ten vorigen jare. 

Uitgaven. 
Hoofdstuk V. Art. 2 verhoogd tot ƒ 300.—. 
Art. 4. Deze puost werd weder teruggebracht tot ƒ 150.—. 
Art. 5. Nieuwe post, voor aankoop souvenirs welke zullen wor

den uitgereikt aan leden, die 25 jaar lid van onze vereeniging zijn. 
Alle overige posten ondergingen geen verandering. 

Art. 1. Retributie 

Art, 

Art. 

Hoofdstuk IV. — Tijdschrift. 
1. Kosten van het vereenigingsorgaan na aftrek 

van abonné's enz. 
Hoofdstuk V. — Diversen. 

1. Jaarboekje ƒ 300.-
2. Propaganda - 300.-
3. Lidmaatschap Ned Bond - 350.-
4. Verloting - 150.-
5. Souvenirs zilveren jubilarissen - 300.-

255.90 

600.— 

1500.— 

Art. 

Art. 

Hoofdstuk VI. — Buitengewoon. 
1. Tentoonstelüngsfonds 

Hoofdstuk VII. 
1. Onvoorzien 

- 1400.— 

p. m. 

- 64.10 

ƒ 4600.— 

„Licht afstempelen a.u.b., philatelistisch stuk" verkocht, die vlot 
van de hand gaan. Na de verloting, waaraan door de beeren Van 
Essen en Hochheimer eenige prijzen waren toegevoegd, volgt de 
rondvraag, waarbij de heer Poulie toezegt de volgende maand een 
„naamlooze" lezing te houden. Hierna sluit de voorzitter deze 
wederom zeer leerzame vergadering. P. 

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

Verslag der vergadering van 22 Mei 1939. 

Aanwezig zijn 60 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, de 
vergadering opent. Speciaal heet hij welkom den heer Titulier, die 
— hoewel reeds jaren lid — nog nimmer een vergadering bij
woonde. Hij wenst vervolgens den heer Vries geluk met het feit, 
dat hij kortgeleden zijn 40-jarig huwelijksfeest herdacht en feli
citeert mej. Flohil met haar verloving. De notulen van de April-
vergadering worden goedgekeurd en de vier candidaat-leden met 
algemene stemmen als lid aangenomen. Onder de ingekomen stuk
ken is een schrijven van den heer mr. Bosscher, die de groeten uit 
Bandoeng overbrengt aan de vergadering. De voorzitter doet enkele 
mededelingen betreffende de reciprociteitsdienst en de philate-
listendagen te 's-Gravenhage op 1, 2 en 3 September a.s., terwijl de 
heer Boks mededeelt, dat de vergadering van de F.I.P. eind Juni 
of begin Juli te Luik zal worden gehouden. De voorzitter heeft 
opgemerkt, dat er enkele leden zijn ,die in de rondzendboekjes een 
handtekening plaatsen of met potlood een nummer schrijven in 
plaats van gebruik te maken van het daarvoor bestemde nummer-
stempel. Dit werkt fraude in de hand en tei voorkoming daarvan 
verzoekt hij dringend dt vakjes slechts van het nummerstempel 
te voorzien. Leden, die hieraan niet voldoen zullen van het rond-

zendverkeer moeten worden uitgesloten. De heer Schuermans laat 
ontwerpen zien van het in aanmaak zijnde blokkenalbum. Nadere 
bijzonderheden als prijs e. d. zijn echter nog niet bekend. De heer 
ir. Hagedoorn breekt een lans voor het verzamelen van frankeer
machine-stempels en somt enkele voordelen van het verzamelen 
hiervan op. Ten slotte heeft de verloting plaats, waarvoor in dank 
zegels zijn ontvangen van de heren Bolle, Cramerus en Felix, 
waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

446. (E.). L. J. I. Agerbeek, dienstplichtige bij het Ille Bataljon 
Genietroepen, Pionier Compagnie, Tjimahi. 

69. (S.E.Z.NK.). J. N. van Staveren Jr., Oppert 136, Rot ter
dam C , giro 328711. 

413. (E.). G. Wondergem, Crocuslaan 20, Vlissingen. 
417. (E.). D. Wijnveldt, p.a. De Vos, Montenslaan, Breda. 

Adreswijzigingen. 
69. J. A. Martens, thans p.a. Cura^aose Scheepvaart Maatschappij, 

Emmastad, Curayao. 
342. S. F. Tillema, thans Utrechtsestraat 45, Amersfoort. 

Jeugdlid. 
7. mej. Jeane van den Bosch, Korte Slagenstraat 5, Gorinchem. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Juni 1939, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 22 Juni 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club -,Ginneken" op Donderdag 13 Juli 

1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Juli 1939, des morgens lOJ^ uur, 

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

Verslag der vergadering van 23 Mei 1939. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de door 72 leden en 1 introducé 

bijgewoonde vergadering en heet in het bijzonder welkom den 
heer Maingay, onzen hoogsten autoriteit op postzegelgebied. De 
notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Binnen
gekomen is een schrijven van den vice-voorzitter, den heer Bon-
joanny, waarbij deze wegens drukke werkzaamheden als bestuurs
lid moest bedanken. De heer Zwolle geeft eenige uitvoerige in
lichtingen omtrent de nieuwe door den Bond uitgegeven tanding-
meters, waaruit blijkt, dat deze tandingmeters nu vrijwel voor 
100 "/o volmaakt zijn. De leden kochten deze dan ook druk tegen 
den gereduceerden prijs van ƒ 0.20. Bij de ballotage wordt de 
eenige candidaat met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Betreffende de rondzendingen doet de voorzitter de volgende 
mededeeling: Ten einde tegemoet te komen aan de veelvuldig ge
uite verlangens zullen, nu het aantal sectiehoofden belangrijk is 
uitgebreid, de ten verkoop gezonden boekjes als regel na 3 tot 
4 maanden aan de inzenders worden afgerekend. 

De volgende vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 
24 Juni a.s. Bij den landenwedstrijd Albanië verwerft de heer 
Bernhard den len, de heer Poulie den 2en prijs. Volgende landen
wedstrijd: Suriname. Als proef zullen na de zomervacantie op de 
vergaderingen philatelistische prijsraadsels ter oplossing worden 
opgegeven. Na veiling van 36 kavels volgt de algemeene verloting. 
Winnaars zi)n: 329 199 58 254 17 27 138 75 124 28 312 66 131 
351 194 216 170 145 92 15 213 85 40 78 55. Sluiting te 10 uur. 

R. S. 
Aangenomen als lid. 

mevr. A. Wolffram-de Wilde, Van Pallandtstraat 35, Arnhem. 
(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 

Adresveranderingen. 
J. A. van der Vlis, Heerengracht 513 III, Amsterdam C. 
A. J. Houweling, Keizer Karelweg 396, Amstelveen. 
W. C. van Beemdelust, De Rijpgracht 28 hs., Amsterdam W. 
J. H. van Ammers, Amstelkade 41 hs., Amsterdam Z. 
F. A. G. Keesing, 168 Leigham Court Rd., London S.W. 16. 
L. J. J. Schofaerts, P.O. Box 14, Palembang (Sumatra). 
J. B. Wempe, Van Vredenburchweg 164, Rijswijk (Z.-H.). 

Candidaat-leden. 
H. B. Oudkerk, Alex. Boersstraat 2, Amsterdam Z. (Voorgesteld 

door S. Roodenburg). 
B. Hofstede, Pinellalaan 15, Santpoort. (Voorgesteld door H . J. F. 

Pootjes). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 19 Juni 1939, des avonds te 
SVi uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 24 Juni 1939, des avonds te 8 uur, 
in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor den landenwedstrijd komt deze maand Suriname in aan

merking. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

G. D. C. VALEWINK f 
Eere-Iid. 

Verslag der vergadering van 30 Mei 1939. 
Aanwezig 41 leden en genoodigden. In zijn openingswoord her

denkt de voorzitter het overlijden van den heer G. D. C. Vale-
wink, eerelid en een der oprichters van de U. Ph. V. 

Vervolgens heet hij welkom de genoodigden, de beeren Van 
den Heuvel, Roeterdink en Meerstad, mej. dra. Simons, mej. 
Havermans en mej. Toos Brakel (lid van de jeugdclub), de beeren 
Kalmijn Sr. en Jr. en den heer Baljet Jr., causeur op dezen avond. 
Bericht van verhindering is ingekomen van de beeren Hirsch, Van 
Gittert en De Bruyn. De notulen van de vorige vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd. Als afgevaardigden ter Bonds
vergadering worden gekozen de beeren dr. Van Gittert, Harbrink 
Numan en Reintjes, reserve de heer Deenik. 

De voorzitter moet tot zijn spijt mededeelen, dat het plan om 
een tentoonstelling te houden van religieuze zegels ter gelegenheid 
van de Willibrordus-herdenking niet door kan gaan wegens te 
geringe deelname. 

Dan is het woord aan ons jeugdlid Baljet voor het houden van 
zijn voordracht. De heer Baljet Jr. heeft van alle mogelijke landen 
(o. a. ook Nederland 12}i c. universiteit, 123^ c, jamboree en 
vliegzegels) zegels bijeenvergaard, waarop Grieksche (Romeinsche) 
mythologische voorstellingen voorkomen; deze afzonderlijk of in 
groepen op cartons geplakt en de beteekenis daarop bijgeschreven. 
Deze cartons verschijnen nu op het witte doek en aan de hand 
hiervan geeft de heer Baljet een overzicht van de beteekenis der 
verschillende goden en halfgoden en van hun onderlinge familie
verhoudingen. Uiteraard kan dit overzicht slechts zeer kort zijn; 
van een enkele, Geres (Demeter), de godin van de aarde en den 
landbouw, vertelt de heer Baljet verregaande bijzonderheden. 

Na afloop van deze lezing neemt de voorzitter het woord. 
In de eerste plaats dankt hij den spreker en wijst op de phila
telistische opvoeding van den vader aan den zoon, benevens op 
het feit, dat de leden nu eens een tastbaar resultaat zien van onze 
jeugdvereeniging. Vervolgens wenscht hij er den heer Baljet Sr. 
geluk mede, dat klaarblijkelijk het schoolgeld aan den jongen 
Baljet besteed, niet weggegooid is geweest; voor de aanwezige 
leerares van het gymnasium, mej. dra. Simons, moet het een groote 
voldoening zijn geweest hier naar haar leerling te hebben geluisterd. 
Den beeren Kalwijn dankt de voorzitter voor het belangeloos 
beschikbaar stellen van hun epidiascoop. Onder instemming van 
de vergadering ontvangt de heer Baljet Jr. dan een philatelistisch 
souvenir. 

Nadat de rondvraag niets heeft opgeleverd en na de gewone 
veiling en verloting sluit de voorzitter deze wederom leerzame 
vergadering. J. H. N. 

Overleden. 
G. D. G. Valewink', Oosterbeek. 

Adreswijzigingen. 
J. G. Cramerus, thans Wilhelminapark 128, Breda. 
R. Kok, thans Sweelinckstraat 20, Utrecht. 
W. J. Klunne, thans Nachtegaalstraat 24 bis, Utrecht. 
M. L. H. Gassutto, thans Danckertstraat 33, Den Haag. 
J. J. Roelants, thans Emmaplein 18, Vlaardingen. 

Mededeelingen. 
1. De aandacht wordt er op gevestigd, dat boekjes ingezonden 

moeten worden bij den nieuwen directeur van den verkoophandel, 
den heer L. H. Tholen, Maliebaan 76, Utrecht. 

2. Bij den secretaris zijn strookjes „Licht afstempelen" ver
krijgbaar tegen ƒ 0.04 per vel van 50 stuks -f- ƒ 0.02 porto. Even
tueel gireeren op postrekening 159898 van J. J. A. Harbrink 
Numan. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 23 Juni 1939 in Restaurant 

Cortenbach, Janskerkhof, Utrtcht. 
Ledenvergadering op Dinsdag, 27 Juni 1939, des avonds 8.30 uur, 

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

A g e n d a : 1. O p e n i n g . 2 . N o t u l e n . 3 . I n g e k o m e n s t u k k e n . 
4 . R o n d v r a a g . 5 . V e i l i n g . 6 . V e r l o t i n g . 7. S l u i t i n g . 
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NEEMT DEEL AAN DEN 
PHILATELISTENDAG TE 'S-GRAVENHAGE 

1, 2 EN 3 SEPTEMBER 1939. 
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Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Columbusstraat 7, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 25 Mei 1939. 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend met een 

woord van hartelijk welkom, speciaal aan den heer Reyerse, die 
ons op een lezing over de zegels van Brazilië zal tracteeren, 
worden door den secretaris de notulen der vorige vergadering 
voorgelezen, welke onveranderd worden goedgekeurd en ge
arresteerd. Na afhandeling der ingekomen stukken wordt direct 
het woord gegeven aan den heer Reyerse. Op een groote tafel 
waren uitgestald ettelijke vellen zegels, uitmakende zoo goed als 
alle gecatalogiseerde zegels van Brazilië. De meesten der aanwe
zigen hadden, daarin voorgelicht door den gelukkigen eigenaar, 
daaraan reeds hun volle aandacht gewijd, waardoor het volgen van 
de lezing des te gemakkelijker werd. Het bleek weer eens temeer 
dat een goed verzamelaar ook een goed propagandist is; de heer 
Reyerse heeft stellig velen overtuigd, dat het de moeite waard is 
een land als Brazilië te verzamelen, tenminste om te trachten het 
te verzamelen, al was het alleen, omdat het den hoorders duidelijk 
is geworden, dat het stellig een der meest interessante landen be
treft met zegels die, hoe onbegrijpelijk het ook klinke, nóg mooier 
zijn dan onze zomerzege's ! Aan het eind der lezing was het dan 
ook met duidelijk hoorbare instemming der aanwezigen, dat onze 
voorzitter ons aller dank bracht aan den heer Reyerse, met een 
aanbeveling tot meer ! 

Nadat de voorgehangen candidaten als lid waren aangenomen, 
werd de loterij gehouden, waarna de vergadering werd gesloten. 

A . S. Jr. 
Nieuwe leden. 

H. J. Coops, Sweelinckplein 19, Den Haag. 
J. C. Bijleveld, Pegangsaan Oost 39, Batavia C. (Tot 15 Juli). 

Overleden. 
G. D. C. Valewink, Oosterbeek. 

Adresveranderingen. 
mr. W. van Griethuysen, thans Flatgebouw Neptunisstraat 81, 

Gevers Deynootplein, Den Haag. 
W. Vitters, thans mevr. W. Vitters, Koningsplein 3, Den Haag. 
C. R. van Houten, thans 143 Bosporus Avenue, Davis Islands 

Tampa, Florida. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag ?2 Juni 1939, des avonds S% uur, 
in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Veiling. Rondvraag. Ver
loting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 24 Mei 1939. 
Aanwezig 1031 eden. De voorzitter, de heer C. J. Reyerse, opent 

de vergadering met een specialen groet aan een paar voor het 
eerst aanwezigen. Zegels voor de verloting zijn geschonken door 
de beeren Broekhuyzen, Melsert en Schelling; voor de bibliotheek 
een jaargang Nederlandsch Maandblad van den heer Godschalk. 
Ter rondgang zijn aanwezig: een brief uit Spanje van den heer 
Ritsema; een Swissair-Europa-Flug van den heer Renoy; een brief 
met stempel: S.s. Alcantara, Posted on the high seas; en nog een 
Duitsche gelegenheidsafstempeling. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
voorzitter deelt daarna het voornaamste mede van ons onderhoud 
op 20 Mei 1.1. met de besturen van den Bond en eenige andere 
vereenigingen. 

Besloten wordt te roveeren J. Verlegh, Den Haag, en af te voeren 
IH . J. Friedrich te Erfurt. De candidaat-leden worden allen aan-
I genomen. 

Bij de verloting krijgt de heer Dellings den len prijs. Na de 
[veiling komt nog een opwekking tot bezoek aan onze beurs op 

Woensdagavonden. Aan de rondvraag wordt deelgenomen door 
de beeren Vos, Verburg en Kops, die door den voorzitter worden 
beantwoord. Hierna ruiluur. J. N. H . v. R. 

Nieuwe leden. 
1303. Jac. Hageraats, Fuutlaan 33, Eindhoven. 
1304. J. Dijk, Convivastraat 36, Den Haag. 
1305. C. van Dijk, J. Kobellstraat 17a, Rotterdam. 
1306. mevr. C. J. Engelkamp-de Vries, Bergweg 53c, Rotterdam. 
1307. mevr. Stamm, Koninginneweg 2, Wassenaar. 
1308. D. J. Nagel, Schenkkade 235, Den Haag. 
1309. J. Dijkers, Driebergenstraat 231, Den Haag. 
1310. H. F. Scheepsbouwer, Tollensstraat 15, Dordrecht. (Afd 

Dordrecht). 
1311. R. Pisa, Mgr. Van de Weteringstraat 93, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1312. facq. Hartog, Verhulststraat 94, Den Haag. 
1313. P. Werkhoven, Woestduinstraat 67 III, Amsterdam Z. 
1314. G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam W. 
1315. M. A. Raasveldt, Emmasfraat 28, Rijswijk (Z.-H.). (Tot 

voorheen Jeugdlid). 
1317. H. ]. Scheepbouwer, Tollenstraat 15, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
1318. mej. C. de Wijs, Enschotschestraat 118, Tilburg. (Afd 

Tilburg). 
Candidaat-leden. 

ir. J. H. Palm, Rentmeesterlaan 66, Amsterdam. (Voorgesteld 
door A. C. Man in 't Veld). 

ir. N . T- Cramer, Nicolaas Maesweg 3, Bandoeng (Java). (Voor
gesteld door H. D. W. van der Hoek). 

A. J. Koolhaalder, Popullerstraat 8, Den Haag. (Voorgesteld door 
P. van der Meulen). 

E. I. van Itallie, Helmstraat 2c, Scheveningen. (Voorgesteld door 
dr. F. G. de Wilde). 

M. Trouw, Oranjestraat 93, Bodegraven. (Voorgesteld door A. 
Rouwenhorst). 

J. Koechlin, Pr. Mariannelaan 296, Voorburg (Z.-H.). (Voorgesteld 
door A. A. Heyting). 

J. M. den Hengst, kassier-boekhouder, Jacob Marisstraat 77, Am 
sterdam W. (Eigen aangifte). 

C. W. Stennekes, Groot-Hertoginnelaan 216, Den Haag. (Voor
gesteld door A. J. de Mare). 

dr. H. T. Liem, apotheek. Pasar Pon, Solo. (Voorgesteld door 
A. E. Banse). 

T. Kwik, Timoeran 161, Solo. (Voorgesteld door A. E. Bansel 
H. van Eijk, Beetslaan 76, Rijswijk (Z.-H.). (Voorgesteld door 

A. Camminga). 
mevr. A. M. Heuff van Simmeren, Eek en Wiel. (Afd. Tiel). 
mevr. M. Veldwijk, Nieuwstraat 14, Baarn. (Voorgesteld door 

mevr. M. van Beyma thoe Kingma). 
Geroyeeid als lid. 

144. J. Verlegh, Den Haag. 
Afgevoerd als lid. 

830. H. J. Friedrich, Erfurt. 
Overleden. 

456. J. H. Engelbrecht, notaris te Olst, een der oudste en trouwe 
leden der afdeeling Tiel. 

Adresveranderingen. 
1080. J. J. Roelants, Emmaplein 18, Vlaardingen. 
799. A. J. Lips, Beeklaan 415, Den Haag. 
369. W. J. Neeteson Lemkes, Rembrandlaan 65, Voorburg (Z.H.). 

1070. ir. H. Loggher, c o . mr. L. S. Meerloo, 44 Butler Place, 
Brooklyn N.-Y. (U.S.A.). 

349. A. Jaasm.a, Nieuwe Schans 24, Huizum, Leeuwarderadeel. 
529. K. Schlossarek, Nieuwstraat 6, Den Haag. 
199. A. J. de Bekker Hindestraat 2, Nijmegen. 
881. M. W. van Putten, „Den Boomgaard", Zetten. 

73. C. Veldhuizen, Van Heutzstraat 47, Den Haag. 
1169. T. van Heuvel, Brinkgreverweg 29, Deventer. 
1040. W. Pieters, Amstel 69, Amsterdam. 
441. Jac. Lijbers, Rouwenhofplein 1, Rotterdam. 
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195. J. Bonga, Nieuweweg 16, Huizum bij Leeuwarden. 
1194. E. Velleman, Gedempte Gracht 9, Den Haag. 
593. mevr. J. A. Kruyt-Bruinse, Prinsestraat 27, Den Haag. 

1207. F. A. Nicolai), Corn. Houmanstraat 44, Den Haag. 
1105. C. Fellendans, Juliana van Stolberglaan 70, Den Haag. 

M. J. Haverkamp, Parsifalstraat 35, Den Haag. 
ir. G. M. de Mol, Laan de Bruyn Kops 10, Batavia C. 
A. Corée, Transvaalstraat 47, Leeuwarden. 
H. van Dommelen, Bentinckstraat 144, Den Haag. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering op 31 Mei 1939. In zijn openingsrede heet de voor

zitter de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Reyerse, 
voorzitter van „Philatelica" te 's-Gravenhage, die op dezen avond 
een causerie zal houden over de zegels van Brazilië, alsmede den 
heer. Wesselman, secretaris van de afdeeling Dordrecht van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. De heer 
Reyerse verkrijgt hierna het woord tot het houden van zijn lezing. 
Alvorens hiertoe over te gaan, wenscht hij eerst een ernstige waar
schuwing te spreken over de vele valsche zegels van Roemenië, 
welke tegenwoordig in omloop zijn. Ieder, die maar eenigszins 
twijfelt, aarzele niet om het zegel ter keuring in te zenden. Voor 
de leden geschiedt deze keuring gratis. Na deze woorden volgt de 
zeer interessante lezing, waarin de note gaie ook ditmaal niet 
ontbreekt en welke door de aanwezigen met volle aandacht wordt 
gevolgd, zoodat aan het slot den heer Reyerse een spontaan, wel
verdiend applaus beloont voor de moeite, die hij zich heeft willen 
getroosten. De aanwezigen krijgen nu gelegenheid de verzameling 
van den heer Reyerse, bestaande uit plm. 30 albumbladen Brazilië, 
te bewonderen. Enkele open vakjes resten nog en het is daarom 
voor de afdeeling Dordrecht een groot genoegen, bij monde van 
haar voorzitter den heer Reyerse een exemplaar te kunnen over
handigen dat deze nog niet in zijn verzameling heeft. Na veiling 
van 27 kavels en de gebruikelijke verloting volgt het sluiten van 
dezen zeer leerrijken avond. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van Dinsdag 23 Mei 1939 in hotel „De 

Bonte Os", te Nijmegen. De voorzitter opende deze vergadering 
om plm. 8.45 uur en heette de aanwezige 16 leden welkom. Bij 
den veilingmeester, den heer De Bekker, was een brief ingekomen 
van ons erelid den heer Veen, te Utrecht, waaruit overduidelijk 
bleek dat genoemde heer onze afdeeling, waarin hij zooveel lief 
en leed (vooral van het laatste) heeft medegemaakt, nog bij lange 
na niet vergeten is. Voor een bepaald koopje, door den heer Veen 
gesignaleerd, bleken voldoende liefhebbers aanwezig, waarom den 
secretaris werd verzocht zich hierover nader met den heer Veen 
in verbinding te willen stellen. Een twaalftal aanwezigen gaven 
zich vervolgens op voor het verkrijgen van complete series gestem
pelde zomerzegels; als gevolg hiervan zal de heer J. F. J. Janssen 
trachten een 67-tal dezer series machtig te worden. De aange
kondigde tentoonstelling van zegels, door Duitschland gedurende 
de laatste 10 jaren aan de markt gebracht, leed eenigszins schip
breuk doordat twee van de drie toegezegde inzendingen, evenals 
hun respectieve eigenaars, uitblonken door afwezigheid. Dit bleek 
evenwel voor den heer Hesseling (der Dritte im Bunde) geen 
reden om zijn medegebrachte betreffende collectie ingepakt te 
laten. De keurig in zwart en wit opgezette vellen, waarop geen 
enkel manco viel te bespeuren, genoot veler welverdiende aan
dacht. Bij monde van den voorzitter werd den heer Hesseling 
namens de vergadering dank gebracht voor de genomen moeite. 
De hierna gehouden verloting bracht den heer De Bekker als 
winnaar van een 7% gld. vliegpost Nederland. Hierna volgde slui-

' ting van het officieele gedeelte, gevolgd door veiling van slechts 
enkele aangeboden kavels, waarvoor het gebruikelijke geringe 
animo bestond. 

Afdeeling Tilburg. 
Verslag der vergadering van 4 Mei 1939. Aanwezig waren 

2 dames en 13 beeren leden. De voorzitter opent met een woord 
van welkom de vergadering en verzoekt den secretaris voorlezing 
te doen van de notulen der vorige vergadering. Deze voldoet daar
aan, waarna de notulen zonder op- of aanmerkingen worden 
goedgekeurd. De voorzitter brengt daarna verschillende punten 
te berde, tijdens ziin reis naar Den Haag aldaar besproken. Van de 

rondvraag wordt druk gebruik gemaakt. De tweemaandelijksche 
verloting had wederom een groot succes door de mooie exem
plaren; de eerste prijswinner was de heer Proost, de tweede de 
heer Klingsporn en de derde de heer Mathijsen. Niets meer aan 
de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor de 
trouwe opkomst de vergadering. • 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 25 Mei 1939 in het gebouw der 

U.C.J.M.V., Utrecht. Aanwezig zijn 23 leden en 1 candidaat-lid. 
De voorzitter opent de vergadermg om 8.4o uur. Het bestuur stelt 
voor de huidige vergaderzaal voor het jaar 1939 te huren, waar
mede de vergadering accoord gaat. De voorzitter brengt daarop 
een kort verslag uit over de excursie naar het stationspostgebouw, 
waarna een tweede groep deelnemers gevormd wordt. De voor
zitter deelt mede, dat de heer Noordhoff, in verband met zeer 
drukke werkzaamheden, zich genoodzaakt ziet zijn functie als 
leider van de rondzendingen neer te leggen met ingang van het 
nieuwe seizoen, terwijl ook de heer Van der Woude heeft gemeend 
als sectiehoofd af te treden. Met algemeene stemmen wordt daarna 
de heer P. A. J. Veen tot leider der rondzendingen gekozen 
(applaus) en de heer Driessen tot sectiehoofd (applaus). De voor
zitter deelt mede, dat voor den 4en Donderdag in Juni de heer 
Zilver uit Amsterdam is uitgenoodigd een causerie met tentoon
stelling te komen houden en wekt de leden op introducé's mede 
te brengen. Na de pauze volgt de veiling. De voorzitter stelt voor 
dat leden, die prijs stellen op geregelde toezending van circulaires 
betreffende speciale vluchten, ter dekking van de portokosten 
ƒ0.10 per jaar betalen. De veigadering gaat hiermede accoord. 
Volgt nog de verloting, waarvoor een prijs is geschonken door 
den heer Kolijn, waarna de voorzitter het officieele gedeelte der 
vergadering om 10.15 sluit. 

Mededeelingen. 
I. In plaats van de gewone ledenvergadering op den 3en Don

derdag wordt op Donderdag 22 Juni een propaganda-avond ge
organiseerd. De heer Zilver uit Amsterdam zal een populaire 
causerie houden over het verzamelen van postzegels en maximum-
kaarten in het bijzonder, terwijl genoemde heer zijn uitgebreide 
collectie prentkaarten, zegels en portretten, welke vezameling reeds 
een groote bekendheid verwierf, zal tentoonstellen. Wij wekken 
alle leden op dezen belangwekkenden avond bij te wonen. Intro
ducé's zijn hartelijk welkom. Nadere bijzonderheden zullen per, 
circulaire worden bekend gemaakt. 

II. In de maanden Juli en Augustus zullen geen ledenvergade
ringen of ruilavonden gehouden worden. 

III. Leden, die prijs stellen op geregelde toezending van circu
laires betreffende speciale vluchten, worden verzocht zich op te 
geven bij de secretaresse en ter dekking van de portokosten ƒ O 10 
per jaar te betalen. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 9 Mei j.l. in café Natio

naal, alhier. Te half negen opent de voorzitter de vergadering en 
heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn de beeren 
Van der Valk, Timmermans, Spiertz, Cool. Damen, Heyting, 
Humpisch, dr. Verduyn, pater Boots en Poeth. Bericht van ver
hindering is binnengekomen van de beeren Turien en Janssen 
Venlo. De notulen de vorige vergadering worden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd. Na behandeling der ingekomen stukken 
wordt een verloting gehouden van zegels door de vereeniging 
aangekocht, gevolgd door een extra verloting van zegels ge-
schonken door de beeren Damen, Timmermans, dr. Verduyn, 
pater Boots en Cool. Na eenige verdere bespreking heeft de rond
vraag plaats en wordt de vergadering te circa half elf gesloten. H. 

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

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

5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 
Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: 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. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Vergadering af deeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergadering af deeling 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 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, Syi uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-8K uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

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

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

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

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

Verslag der vergadering van 31 Mei 1939 
en der lezing door den heer Van Essen. 

Aanwezig zijn 28 leden en 3 introducé's. Om ruim 8 uur opent 
de voorzitter, dr. Valkema Blouw, de vergadering en heet de aan
wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Van Essen, 
aan wien hij onmiddellijk het woord geeft voor het houden van 
een lezing over de zegels van den Kerkelijken Staat. 

De heer Van Essen geeft eerst een historisch overzicht van 
den Kerkelijken Staat en belicht het verband tusschen deze ge
schiedenis en de uitgifte der zegels, welke uitgifte in het teeken 
van de wereldlijke macht van den paus blijkt te staan. Vervolgens 
bespreekt de inleider de verschillende zegels, die achtereenvolgens 
zijn uitgegeven, waarbij hij vele interessante bijzonderheden ver
telt. Zoo heeft de heer Van Essen vooral een studie gemaakt van 
de afstempelingen, waarvan 480 soorten bestaan in vorm, plaats
naam en stand. Het behoeft welhaast geen nader betoog, dat men 
de gegevens, waarover de spreker beschikt, in geen enkelen cata
logus zóó gedetailleerd kan v nden. Voorts wordt besproken de 
geschiedenis der waarde-aanduiding, der graveering en de wijze 
waarop men de zegels gebruikte. Zoo had de geestelijkheid halve 
vrijdom van port, tengevolge waarvan de zegels dikwijls midden
door werden geknipt, soms in drieën verdeeld. Tenslotte illustreert 
spreker zijn rede door middel van een meegebrachte collectie, die 
in chronologische volgorde op een 75-tal kartons is geplakt, en 
die door de aanwezigen zeer wordt bewonderd. Daarna dankt de 
voorzitter den heer Van Essen voor de moeite, die hij zich heeft 
getroost, alsmede voor het.bezichtigen van zijn unieke verzameling. 

Hierop wordt overgegaan tot het huishoudelijke gedeelte der 
vergadering. De notulen worden, wegens afwezigheid van den 
secretaris, door mej. Veering voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Ingekomen is een bedankje van een der leden, doch de 
heer Katz stelt hiertegenover weer twee nieuwe candidaten. Er 
blijkt geen belangstelling te bestaan voor een serie zegels van 
Monaco, voor de verkrijging waarvan de Bond zijn bemiddeling 
heeft aangeboden. 

Bij de rondvraag zegt de heer Van Essen „De Globe" dank voor 
de ontvangst en voor de aandacht, waarmede men zijn collectie 
heeft bewonderd. Hij is bereid in het najaar nogmaals met een 
[ander deel van zijn collectie te komen, indien althans zijn gezond
heid zulks toelaat. 

Nadat de voorzitter de introducé's nog bedankt heeft voor 
hun aanwezigheid, sluit hij de vergadering. 

J . K. R I E T D I J K . — 

Candidaat-leden. 
mevr. Frowein, Villa „De Oorsprong", Oosterbeek. (Eigen aan

gifte). 
Th. de Jong, Hotel „De Moriaan", Groenlo. (Voorgesteld door 

J. A. W. Banning). 
L. Marcus, Frombergstraat 31, Arnhem. iVoorgesteld d o o ' A. 

Katz). 
J. E. van Dijk, Laan van Klarcnbeek 58, Arnhem. (Vooi-gcsteld 

door A. Katz). 
Adreswijziging. 

108. P. Rosseel, thans Sleedoornlaan 31, Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 28 Juni 1939, des avonds 8 uur, 
in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 9 Mei 1939. 
Aanwezig zijn 23 leden; als introducé de heer W. H. J. Wille-

brant. De heer Samson opent de vergadering, heet allen welkom 
en behandelt de ingekomen stukken. De heer Van Harderwijk 
kan tot zijn spijt deze vergadering niet bijwonen. Dan worden 
de notulen gelezen en goedgekeurd, waarna de heer Bron ons 
zijn eenvoudig, doch nauwkeurig opgezette collectie Frankrijk laat 
zien. Aandachtig worden de verschillende bladen bekeken en na 
afloop dankt de heer Samson den heer Bron, die door zijn voor
beeld ook weer anderen er toe bewegen zal eens een eenvoudige 
collectie zonder vele bijzonderheden mee te brengen. De aan
wezigen ondersteunen door applaus dit dankwoord. Op verzoek 
zal de heer Frenkel ons in Juni een collectie Cura9ao laten zien. 
Dan worden nog de papieren van de K.L.M, betreffende de rond
vluchten van de Swissair boven Europa rondgedeeld en wordt 
overgegaan tot de verlotingen. Als de rondvraag verder niets 
heeft opgeleverd, sluit de voorzitter de officieele vergadering en 
blijft men nog geruimen tijd gezellig bijeen. L. W. I. 

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

Verslag der vergadering van 26 Mei 1939. 
De notulen van de April-bijeenkomst worden ongewijzigd vast

gesteld en eenige ingekomen drukwerken worden voor kennis
geving aangenomen. 

Van het agendapunt „Mededeelingen" maakt de voorzitter ge
bruik met een en ander bekend te maken omtrent de tot nu toe 
gevoerde besprekingen inzake de van het najaar op te richten 
jeugdgroep van „Op Hoop van Zegels"; hij doet een beroep op 
de leden, prijzen voor verlotingen e. d. beschikbaar te stellen ten 
bate dezer afdeeling en verzoekt die leden, die eventueel als 
leider zouden willen optreden, zich aan het bestuur op te geven. 
Eén schenking en enkele opgaven kwamen reeds staande de ver
gadering binnen; meerdere opgaven en vooral ook schenkingen 
ziet het bestuur gaarne tegemoet ! Verschilende aanwezigen stellen 
vragen en/of maken opmerkingen naar aanleiding van deze 
mededeelingen. 

De commissie ter vervaardiging van jaarboek nr. 15 bestaat uit 
de beeren J. de Graaf, P. de Jong en C. F. Trupp. 

Een viertal aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag, waarna 
met de veiling 20 van de plm. 50 kavels op een nieuwen eigenaar 
overgaan. Met de gebruikelijke verloting wordt deze samenkomst 
besloten. H . W. 

Ingeschreven als lid. 
145. J. A. Bode, Driehuizerkerkweg 81, Driehuis-Velsen. 

82. H. Dekker, Zeeweg 360, Velsen. 
150. dr. J. van As, Hoogstraat 109, Rotterdam C. 

Bedankt als lid. 
85. P. Beukers. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Adresveranderingen. 
231. dr. L. P. van Lelyveld, thans Leidschevaartweg 133, Heem

stede (Post Haarlem). 
83. C. P. J. van der Peet, thans Palmenlaan 11, Soerabaja (Java). 

170. G. J. van Rooij, thans Oo«terlaan 33, Driebergen. 

Mededeeling. 
In de zomermaanden worden geen ledenvergaderingen gehouden. 
De commissaris van toezicht, de heer P. Engelenberg, zal af

wezig zijn van 25 Juni tot 15 Juli 1939. 

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

Verslag der vergadering van 22 Mei 1939. 
Aanwezig 23 leden. Bij afwezigheid van den eersten en den 

tweeden voorzitter berust de leiding bij den heer Ongering. Deze 
opent te 9 uur de vergadering met een woord van welkom tot de 
aanwezigen. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen 
en onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich 
een circulaire van het Bondsbestuur over een fusie van de ver-
eenigingen. Het maakt op de vergadering een pijnlijke indruk, dat 
deze circulaire, welke 12 April is gedateerd en waarin vertegen
woordigers van de vereniging tot een bespreking op 20 Mei wor
den uitgenodigd, eerst op 22 Mei in het bezit van den secretaris 
komt. De circulaire zal in de eerstvolgende bestuursvergadering 
worden besproken. De andere stukken geven geen aanleiding tot 
bijzondere bespreking. Een verloting van enige mooie zegels wordt 
gehouden. Vervolgens wordt gestemd over de toelating van het 
candidaat-lid, den heer Medema. Deze wordt met algemene stem
men aangenomen. Na rondvraag volgt dan sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
101. M. Medema, Lauwerzijl, Gr. 

Adresveranderingen. . 
W. A. J. Lucas, thans Mathildelaan 55, Eindhoven. 
W. H . de Jonge, thans Pension „Daheim", Sumatrastraat 32, 

Bandoeng. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 26 Juni 1939 des avonds 8.15 uur, 
in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 15 Mei 1939. 
Aanwezig 32 leden. Wegens verhindering van den voorzitter 

opent de vice-voorzitter de vergadering. Hij herdenkt in korte' 
woorden het overlijden van ons lid, den heer Piet Heijnen. De 
notulen worden na voorlezing goedgekeurd. Dankbetuigingen van 
de families Van Brink en Schillings, benevens enkele brieven en 
drukwerken zijn ingekomen en worden ter kennis van de ver
gadering gebracht. Voor de 3 aftredende Bondsbestuursleden heeft 
onze vereeniging candidaat gesteld de beeren de Bas, Kästeln en 
Valkema Blouw. De heer Verhoeven en pastoor Moorman wor
den tot lid aangenomen. Van de rondvraag maakt niemand ge
bruik, zoodat de gratis verlotmg wordt gehouden en daarna het 
gezelschapspel. 

Overleden. 
136. P. Heijnen, Maastricht. 

Nieuwe leden. 
54. M. J. "W. A. Verhoeven, Burg. Ceulenstraat 47, Maastricht. 
55. J. Th. Moorman, pastoor, Bosscherweg 163, Maastricht. 

Candidaat-leden. 
De heer en mevr. Brandsma, Groote Staat, Maastricht. (Voor

gedragen door de familie Verzijl en Hermans). 
.... Hoffmann, hoofdingenieur Staalwerken „De Maas", Maastricht. 

(Voorgedragen door J. Angermaijer). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 Juni 1939, vergadering; 
Maandag 3 Juli 1939, beurs; 
Maandag 17 Juli 1939, vergadering; 

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

Op verzoek van verschillende leden worden in de Juli- en 
Augustus-maanden ook bijeenkomsten gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 23 Mei 1939. 
De matig bezette vergadering wordt te 8.30 uur door den voor

zitter met een welkom tot de ^aanwezigen geopend, waarna de 
secretaris direct gelegenheid gegeven wordt de notulen te lezen, 
welke goedgekeurd worden. 

Twee candidaten, de beeren Houtman en Stuffken, worden ge
balloteerd en als lid aangenomen. 

Bij de ingekomen stukken zijn ontvangen de bestelde afstempel-
strookjes; van den heer Mainzer een bedankje wegens vertrek naar 
China; van den heer Smelt een mededeeling dat hij en de heer 
Schot wegens ziekte niet op de vergadering kunnen komen, terwijl 
laatstgenoemde zich tevens beschikbaar stelt om als sectiehoofd op 
te treden in de plaats van den heer Pottenga. Van den Bond een 
schrijven over een te houden vergadering op 20 Mei. Deze brief 
is te laat ontvangen, wat zeer te betreuren is, daar de vergadering 
zeer belangrijk was wegens de besprekingen over een fusie der 
diverse philatelistenvereenigingen in Nederland. Over deze ver
gadering is intusschen een afschrift der notulen opgevraagd, zoo
dat we na ontvangst daarvan misschien iets wijzer zullen zijn. 

Voor de a.s. Bondsvergadering moeten 2 afgevaardigden benoemd 
worden. De beeren London en Quant stellen zich hiervoor 
beschikbaar. 

Het volgende punt betreft de aanschaffing van een watermerk
zoeker. Op de vergadering is niemand tegen aanschaffing hiervan. 

Het laatste punt betreft het lidmaatschap van den heer Battem. 
Het bestuur heeft gemeend genoemd lid te moeten royeren wegens 
het niet betalen van zijn contributie, waartoe dan ook besloten 
wordt. 

De voorzitter doet verder een mededeeling dat een poging zal 
worden aangewend het ledental te vergrooten door in September 
aan de oudstejaars adelborsten, die dan officier worden, een circu
laire te richten om lid te worden van onze vereeniging. 

Bij de dan volgende rondvraag komt de heer Broeke nog eens 
terug op de fusie der philatelistenvereenigingen, doch de ontvangst 
der notulen zal moeten worden afgewacht. De heer London vraagt 
iets over de jeugdvereenigingen. Dit is al meer ter sprake geweest, 
doch de ondervinding heeft geleerd dat dit hier ter stede geen 
stand houdt, zooals de heer Quant on de vraag van den heer 
London aantoont. Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen 
en sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. M. H . 

Nieuwe leden per 1 Juni 1939. 
J. Houtman, Koninginneweg 259, Amsterdam. 
R. Stuffken, Kazerne Onderzeedienst, Den Helder. 

Bedankt per 1 Mei l'»39. 
J. Zwagerman, Nieuwstraat 65, Den Helder. 

Bedankt per 1 Juni 1939. 
W. Mainzer, Keizerstraat 122, Den Helder. 

Geroyeerd per 1 Juni 1939. 
J. Battem, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
W. Tamboer, thans Koningsweg 56, Den Helder. 
L. L. Ellerman, thans p.a. Dep van Marine, Batavia C. (Java), 
mevr. Staal-Buurman, thans p.a. Dep. van Marine, Batavia C. 

(Java). 
Vergadering. 

De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 27 Juni 
1939 in de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen. 

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

kom. De notulen worden onveranderd goedgekeurd; de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen. Bij de rondvraag deelt de 
heer De Rouw mede, dat hij verzamelt in een Schaubek-album, en 
tot de ontdekking is gekomen, dat zegels van verschillende landen 
door roestvlekjes zijn aangetast, welke na verloop van tijd even
eens op de albumbladen zichtbaar worden. Naar de oorzaken hier
van worden eenige veronderstellingen geopperd, doch niemand 
weet een positief antwoord te geven. Hem wordt voorgesteld aan 
de vragenbus van het Maandblad deze vraag voor te leggen. 

De secretaris vestigt de aandacht op twee boekjes, uitgegeven 
door de posterijen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ver
gadering na de maandverloting gesloten. P. S. 

Adreswijziging, i 
ir. R. G. Veenenbos, thans Caumerbeeklaan 66, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Juni 1939, des avonds 8 uur, in 

Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Verslag der vergadering van 27 April 1939. 
De voorzitter opent om half negen de vergadering met een welkom 
aan de aanwezigen. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. 

Door den heer Stiensma wordt een candidaat-lid opgegeven, dat 
met algemeene stemmen wordt aangenomen. Na sluiting van het 
officieele gedeelte der vergadering komen nog vele nieuwigheden 
ter tafel. 

Een opwekking aan leden, die nooit ter vergadering komen: 
Zou het geen goed idee zijn dezen eenen avond in de maand eens 
vrij te houden ? 

Verslag der vergadering van 25 Mei 1939. 
Om 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord 

van welkom aan de aanwezige leden en in het bijzonder aan het 
nieuwe lid den heer J. M. Bakkei, die voor het eerst aanwezig is. 
Hierna worden door den secretaris de notulen van de vorige ver
gadering voorgelezen, die na een kleine wijziging worden goed
gekeurd. Ingekomen is een adreswijziging van den heer J. Ramaker. 

Na sluiting van het officieele gedeelte der vergadering worden 
talrijke nieuwigheden ter tafel gebracht en na de gebruikelijke 
verloting blijft men nog eenigen tijd gezellig bijeen. J. H . F. 

Nieuw lid. 
32. J. M. Bakker, Pottebakkersrijge 8, Groningen. 

Adresverandering. 
28. J. Ramaker, thans Diephuisstraat 3b, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Juni 1939, des avonds 8.30 uur, 

in café „De Pool" Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 25 Mei 1939. 
Aanwezig 11 leden. Te 8 uur opent de voorzitter, de heer D. E. 

Wolfert, de vergadering en heer alle aanwezige leden welkom. 
De notulen der vorige vergadermg, gehouden 27 April 1939, wor
den onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

De voorzitter deglt aan de vergadering mede, dat op de jongste 

bestuursvergadering de wenschelijkheid is besproken op regelmatige 
tijdstippen een algemeene vergadering in Sas van Gent te beleggen. 
Mochten de aanwezige leden met het bestuursvoorstel accoord gaan 
dan zou hij de vergadermg in overweging willen geven een vice-
voorzitter voor Sas van Gent te benoemen. Alle aanwezige leden 
en niet het minst de in Sas van Gent woonachtige leden 
verklaren zich voor het bestuursvoorstel en met algemeene stem
men wordt als vice-voorzitter voor Sas van Gent benoemd de heer 
Jos. Engelen. 

Verschillende leden geven zich op voor de nieuwe uitgiften van 
België en Luxemburg. 

De tentoonstellingscommissie, bestaande uit de leden H . B. van 
Dooren, A. C. van Breda-Vriesman en Ch. de Schepper te Ter
neuzen geeft te kennen, dat reeds 10 leden zich hebben opgegeven 
voor inzendingen. De overige leden worden beleefd verzocht even
eens aan de tentoonstelling deel te nemen en een korte omschrijving 
te geven van hun inzending aan genoemde commissie. De bedoeling 
is, dat alle leden aan de tentoonstelling deelnemen. Niemand mag 
achterwege blijven. 

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

Bedankt. 
Odon Rousie, Parijs. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Donder

dag 14 Juni 1939, des avonds 8 uur, in Hotel de la Bourse, Sas 
van Gent. 

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

Verslag der vergadering van 17 Mei 1939. 
De voorzitter opent omstreeks 8.30 uur de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom. De notulen worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd, de ingekomen .stukken voor kennisgeving 
aangenomen. De secretaris deelt nog mede, dat de strookjes met 
„Licht afstempelen a.u.b., philatelistisch stuk" thans bij hem te 
verkrijgen zijn a 4 cent per vel. 

Het voorstel tot aanvulling van het huishoudelijk reglement en 
tot wijziging van het reglement van de afdeeling junioren wordt 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Hierna volgt de gebruikelijke verloting. Van de rondvraag 
maakt alleen de heer Labordus in zijn kwaliteit van leider van 
de afdeeling aankoop gebruik. Daar er verder niets meer aan de 
orde is, sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. 

J. M. K. 

\ ereen. van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 14 Mei 1939. 
De voorzitter opent deze vergadering, heet allen welkom en 

feliciteert ons medelid Blascowitz met zijn verkregen Nederlander
schap. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken. Wegens het in 
m'litairen dienst zijn van onzen secretaris wordt overgegaan tot 
het kiezen van een plaatsvervanger; met algemeene stemmen wordt 
gekozen de heer Urlings. 

De eerstvolgende vergadering wordt uitgesteld tot Zondag 
2 Juli e.k.; daar deze vergadering zeer belangrijk is, worden alle 
leden verzocht, op tijd aanwezig te zijn. 

Bij de rondvraag komen meerdere klachten binnen aan het adres 
van de handelaren, dat deze geen complete series zegels sturen. 
Hiervan zal bericht doorgegeven worden. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter daarop de vergadering en gaat men over 
tot het bezichtigen en aanschaffen van „nieuwtjes". R. U. 

Mededeeling. 
Het secretariaat wordt vanaf heden waargenomen door den 

heer R. Urlings, Past. Vonckenstraat 26, Geleen (L.). 

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

Te ruim 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een 
kort woord van welkom. De notulen worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd Enkele ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter doet eenige mededeelingen van algemeenen aard. 
Uit de vergadering werd spijt uitgedrukt, dat de Bondsvergadering 
niet te Gouda wordt gehouden; de voorzitter zet uiteen wat hier
van de oorzaak is geweest. Hij deelt verder mede, dat de agenda 
heel kor t is gehouden, daar hij dezen avond zijn lezing over post
stukken zal houden. Van de rondvraag wordt geen gebruik 
gemaakt. 

Hierna vangt de heer Polling zijn lezing over „Poststukken" 
aan. Hij begint met uiteen te zetten, dat het in de philatelic een 
eigenaardig verschijnsel is, dat men over het algemeen een belang
rijk object van het postwezen verwaarloost. Zeer veel wordt 
een zeker land gespecialiseerd, maar meestal wordt geen aandacht 
geschonken aan de poststukken dezer landen. Het is dit gebied, 
waar spreker iets over wil vertellen. Om een meer aanschouwelijk 
beeld te geven, heeft hij de beschikking gekregen over een album 
met poststukken van Nederland en Koloniën, hoofdzakelijk proeven 
en rariteiten. Hiervoor betuigt spreker den heer Costerus hartelijk 
dank. 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe uit
gegeven briefkaarten. Van elke uitgifte wordt een exemplaar ge
toond. Een interessant gedeelte is het tijdperk 1920-1922. De jan-
boel was toen zoo groot, dat het welhaast ondoenlijk leek hiervan 
een juist beeld te vormen. Op alle mogelijke oude uitgiften ver
schenen overdrukken. Ongelooflijk dat zoo iets bij een goed ge
ordende post kon bestaan. Spreker toonde aan de hand van ver
schillende voorbeelden hiervan eenige staaltjes. Hoewel na dien tijd 
nog wel eenige overdrukken zijn verschenen, is toch de uitgifte 
van briefkaarten in rustiger banen geleid. 

De spreker gaf hierna nog een uiteenzetting van het album 
proeven, welke met groote aandacht wordt gevolgd. 

Na de lezing blijft men nog gezellig bijeen en wordt om half elf 
huiswaarts gegaan. D. P. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Juni 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 19 Mei 1939. 
De vergadering werd bezocht door 30 leden en 1 introducé. De 

voorzitter vermeldt in zijn openingswoord de reden, waarom de 
vergadering een week vroeger is uitgeschreven. Hij brengt een 
woord van hartelijken dank aan den heer Groenhuizen, die weder 
belangeloos twee trommels voor de rondzendingen heeft ge
schilderd en eveneens aan dr. W. Schutter voor zijn prachtig 
geschenk (negen fraaie zegels) voor de gratis-verloting. 

De notulen worden na voorlezing goedgekeurd. 
Onder de ingekomen stukken was een afschrift van een brief 

van een lid der vereniging aan den directeur-generaal der P.T.T., 
waarin dit lid onder toevoeging van de betreffende briefstukken 
protesteert tegen de opzettelijke zware afstempeling van zegels, 
die reeds licht afgestempeld waren, terwijl het couvert bovendien 
in grote letters het verzoek tot lichte afstempeling droeg. 

Voor de verkiezing van twee bestuursleden waren naast de drie 
candidaten door het bestuur genoemd, nog twee candidaten door 
een aantal leden geplaatst. Bij de eerste stemming verwierf geen 
der candidaten de volstrekte meerderheid. Bij de daarop volgende 
herstemming verkregen de heren dr. G. J. N . Vleugels Schutter 
en F. Smits die meerderheid wel. Nadat zij hun benoeming aan
vaard hadden, werden zij met enkele woorden door den voorzitter 
aan de bestuurstafel geïnstalleerd. Als leden van de wedstrijd
commissie werden door den voorzitter aangewezen de beeren 

VOOR PHILATELIE. X 

J. A. W. Uylenberg, J. J. van den Berg en P. Staal, terwijl ook 
hun plaatsvervangers werden benoemd. 

In veiling kwamen 10 kavels van goede zegels, die alle een 
koper vonden. De verlotingen genoten wederom grote belang
stelling. Om half tien sloot de voorzitter het officiële gedeelte 
der vergadering. 

Ter aanvulling van het verslag der vergadering van 28 April 
j.1. dient nog te worden vermeld, dat in de wedstrijd de Ie prijs 
werd toegekend aan de inzending van den heer J. J. van den Berg; 
de 2e prijs verwierf die van den heer H. de Ruig; de 3e prijs 
ontving de heer J. Nefkens. C. S. 

Vergadering. 
De volgende bijeenkomst heeft plaats op Vrijdag 30 Juni 1939, 

des avonds 8 uur, in de bovenzaal van hotel Monopole, Amersfoort. 

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

V-erslag van den propaganda-avond van 25 Mei 1939. 
Op de laatste bestuursvergadering was besloten ter gelegenheid 

van het 2>2-jarig bestaan van de „P.V.S." een propaganda-avond 
te organiseeren. De groote zaal van „Spaarnberg" biedt op dien 
avond door de vele bloemstukken, die door de vereeniging voor 
de prijzen van het gezelschapspel zijn aangekocht, een feestelijk 
aanzien. Terwijl voor de dames bloemstukken aanwezig zijn, is 
voor de beeren ook gezorgd en wel in den vorm van 33 prijzen 
in postzegels; daaronder bevinden zich eenige waardevolle zegels. 
Een groote bloemenmand, gratis beschikbaar gesteld door de 
kweekerij Pieterse, trekt wel bijzonder de aandacht. Als om 8.30 
uur deze feestelijke bijeenkomst door den voorzitter wordt ge
opend, blijken plm. 45 dames en beeren aanwezig te zijn. Onder 
hen bevinden zich eenige belangstellende verzamelaars. Nadat de 
voorzitter eenige welkomstwoorden tot de aanwezigen heeft ge
richt, krijgt de secretaris gelegenheid een kort propagandistisch 
woord te spreken. Spreker is van meening, dat een serieus 
philatelist lid van een postzegelvereeniging moet zijn en in dit 
geval dan natuurlijk van „Santpoort". Met groote tevredenheid 
kan op de afgeloopen 2K jaar teruggezien worden en met het 
grootste vertrouwen gaan wij verder. Spreker spoort tot slot de 
aanwezige introducé's aan zich dezen avond nog als lid op te 
geven. Het lidmaatschap biedt vele voordeden, o. a. het prachtige 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", de rondzendingen, ver
gaderingen, causerieën, enz. Hierna wordt overgegaan tot het 
amusante gedeelte, n.1. kienen. Den geheelen avond is er 'n prettige 
stemming en onder veel vroolijkheid verdwijnen één voor één de 
prachtige cloxinia's, hortensia's en postzegels. In de pauze wordt 
den dames gebak en den beeren een „rookertje" aangeboden, be
nevens voor allen, naar keuze, een gratis consumptie. Het slot-
nuramer, de verloting van de prachtige bloemenmand, is een 
groot succes; en de eenigszins „geplunderde" kas vaart er wel bij. 
Het actieve lid, de heer Pieterse, krijgt bij de uitreiking een „open 
doekje". De voorzitter sluit om 11.30 uur deze zeer geslaagde 
bijeenkomst en dankt allen voor hun medewerking. Namens alle 
aanwezigen dankt mevr. Gerrets het bestuur voor al het werk, 
dat het gehad heeft voor het organiseeren van dezen avond. 

En het resultaat ? Eenige nieuwe leden. W. M. 
Nieuwe leden. 

J. Tervoort, Noorderdorpstraat 22, Santpoort D. 
N. ten Grotenhuis, Terrasweg 44, Santpoort D. 
A. C. Köhler Jr., Korte Kleverlaan 20, Bloemendaal. 

Bedankt. 
H. Valkenberg. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

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

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Postzegelclub „Wassenaar", te "Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 10 Mei 1939. 
Aanwezig 18 leden en 2 introducé's. De voorzitter opent te pim. 

8 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Daarna 
worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. 

De secretaris deelt mede, dat in afwijking van het reglement de 
rondzendingen door hem worden nagezien, terwijl de convocatie
biljetten door den penningmeester worden opgemaakt. 

Aangezien in een boekje van een der laatste rondzendingen twee 
vakjes waren voorzien van in potlood gestelde kruisjes, waarvan 
de herkomst niet kon worden opgespoord, wordt verzocht in den 
vervolge dergelijke vakjes als ledig aan te merken. Door de ver
gadering wordt bepaald, dat de vakjes voortaan duidelijk met inkt 
geteekend behooren te worden, terwijl het gebruik van naam- of 
letterstempels wordt aanbevolen. Ook de geleidelijsten dienen met 
inkt te worden ingevuld. 

Na afrekening door den penningmeester en geringe postzegel-
handel niets meer ter tafel gebracht wordende, wordt om plm. 
10 uur de vergadering gesloten. K. W. B. 

Candidaat-leden. 
H. H. Bosch, Bloemcamplaan 20, Wassenaar. 
C. J. W. Noordendorp, Storm van 's-Gravesandeweg 53, 

Wassenaar. 
Bedankt. 

C. Moerkerk, Van Zuylen van Nijeveltstraat 154, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 6 Juni 1939, 
Aangezien de copy vóór den 5en van de maand dient te wor

den ingezonden, kon de secretaris het verslag niet tijdig inzenden. 
Het wordt derhalve in het volgende nummer opgenomen. 

Fonds 12 J^-jarig bestaan. 
Saldo 2 Mei 1939 ƒ251.15 
Gegireerd door den heer K. E. König - 10.— 
Opbrengst schenkingen beeren Th. Potter en K. A. Weeda - 1.70 
Diverse baten - 12.18 

Totaal ƒ 275.03 

Ook uw bijdrage wachten wij gaarne. Gemeente-girorekening 
der vereeniging P 3017. Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Nieuw lid. 
265. Fred. Koch, Valeriusstraat 9, Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
J. A. Neeteer, handelsagent. Van der Veerelaan 18, Amstelveen, 

Gemeente Nieuwer-Amstel. (Eigen aangifte). 
J. H . Hedeman, handelsagent. Joh. Verhulststraat 177, Amster

dam Z. (Eigen aangifte). 
H. Th. Neyenhuys, scheepswerktuigkundige, Bonairestraat 97 II, 

Amsterdam W. (Eigen aangifte). 
J. M. Kelderman, meubelmaker. Sluisstraat 66 III, Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door F. W. G. van den Berg). 
M. L. Boekhoff, employé Ned. Handel Mij., Fred. Hendrikplant

soen 54 III, Amsterdam W. (Voorgesteld door A. ten Haaft). 
J. M. C. Bijl, arts, Willem de Zwijgerlaan 165, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door K. E. König). 
M. G. F. Maletzky, musicus, Utrechtschestraat 50 III, Amster

dam C. (Voorgesteld door Th. Potter). 
M. Visser Jr., sigarenwinkelier, Kinkerstraat 178, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door Th . van Riet). 
J. F. Burgess, winkelier, Albert Cuypstraat 70, Amsie-dam Z 

(Voorgesteld door J. S. Snijder). 
Th. Barendse, Maasstraat 185 I, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

K. A. Weeda). 
mej. Ph. Sweerts, boekhoudster. Zijlstraat 65, Haarlem. (Voor

gesteld door mej. J. E. Cats). 
H. J. Hendriks, hoofdopzichter P. W., Galileïplantsoeii 8 hs., 

Amsterdam O. (Voorgesteld door H. C. Oskam). 

Afgevoerd. 
35. G. Fopma, Jacob van Lennepkade 33 II, Amsterdam W. 

Adreswijzigingen. 
36. F. W. van der War t Jr., thans Zoomstraat 3 III, Amster

dam Z. 
77. N . J. de Gidts, thans Molenweg 30, Amstelveen. 
92. T. W. Wessels, thans Fahrenheitsingel 85, Amsterdam O. 

220. L. Frank, thans p.a. P. Wilbur, Andoverstreet, Carlton, 
Sidney, Australië. 

230. A. Schönbach, thans 202 West 96th Street (Broadway), New 
York, N.Y., U.S.A. 

239. F. Bakker, thans p.a. J. H. van der Laan, Linnaeusparkweg 89, 
Amsterdam O. 
L. W. van Vulpen, thans Elegastraat 8 III, Amsterdam W. 

MMilllllliiiiillllllliiiiiillllll lllllliiMiilllllliiiiilllllll llliilllllllllliillliiiiillllllliMilllllllliiiiillllllliMilllllll Illlliiii Illllimiiiillllllliiiilllllllliiiillllllllmilllllllliiiillliilllllllllliillliiiilllllllliiiidlllli.iiilllllll^ 

Britsche Koloniën. 
tfk 

Ik detailleer een bijzonder fraaie collectie van de Brische 
Koloniën; al deze zegels zijn van prima kwaliteit. 
Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: 

= Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogus-prijs; condities netto. 
I Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postf risschen staat, 
1 veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. 
I Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel-. 
1 al tegen 50 */o catalogusprijs. 
1 10 "In korting voor cantante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en 3 bij vermelding van dit blad. 

J l—) I [ 3 r ^ 6 West Hill Road, 

. E D I l x L ^ , London, S. W. 18, Engeland. 
^ii||||||||Mii|||||||li<ii||||||||iiii||||||||iiil||||||||iMl||{|||||iiii|{|i||||||{{{||ii||| mill |{{|||imri|||{|||mi|||||||li' ||||||ll lll||||llliiiiiil||||||liii||||{|||iiii||{||{||iiii||{{||||iii||{|i||||{{|||||ii||i ||||||liiil||||{|||iitll|||{|||liii||||||{|iiii||{{|{{ |{|||||I;R 
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Prijsvraag. 
In de vergadering van 4 Juli 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 + 
ƒ 0.50 ballotagekosten, te worden voldaan. Werft dus leden ! 

Feestelijkheden herdenking 12 J^-jarig bestaan. 
Vriendelijk wordt verzocht de formulieren, gehecht aan de toe

gezonden circulaire, tijdig en liefst zoo spoedig mogelijk te willen 
inzenden. 

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

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

Ledenlijst. 
Een lijst, vermeldende de namen en adressen der leden per 

1 Juli a.s. zal worden gedrukt. Indien u zulk een lijst wenscht, 
wordt hiervan opgave aan den secretaris verzocht. Gaarne spoedig 
in verband met de vaststelling van het aantal te drukken exem
plaren. T. z. t. wordt u de lijst dan toegezonden. 

Vergaderingen. 
In Juli ALLEEN vergadering op Dinsdag 4 Juli 1939, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam C. 
GEEN RUILAVOND op den 3en Woensdag. 
IN AUGUSTUS IN HET GEHEEL GEEN SAMENKOMSTEN. 
Na de vergadering van 4 Juli 1939 is de eerstvolgende verga

dering op Dinsdag 5 September 1939. 

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

Nieuwe leden. 
S. Ch. Kragt, Ond. Dolok Ilir, P.k. Serbalawan (S.O.K.). 
K. C. Constandse, Ond. Dolok Ilir, P.k. Serbalawan (S.O.K.). 
J. H. van Dam, Ond. Laras, P.k. Serbalawan (S.O.K.). 

Bedankt als lid per 1 Juli 1939. 
F. Widmer, Siantar. 
mevr. J. P. Nanning-Van der Meyden, Balimbingan. 
T. van Loo, Scheveningen. 
I. Ph. F. van de Plassche, Ginneken. 

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

Verslag der vergadering van 14 Mei 1939 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent te 10.15 uur de vergadering met een woord 
van welkom en moet tot zijn spijt constateeren, dat slechts 9 leden 
aanwezig zijn. Hij zal bij de rondvraag nader hierop terugkomen. 

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. 

Nadat enkele ingekomen stukken zijn behandeld, wordt over
gegaan tot de gratis verloting en de verkoop van zegels. 

Bij de rondvraag merkt de voorzitter op, dat de animo voor het 
bezoeken van de vergaderingen den laatsten tijd steeds meer daalt, 
terwijl ook het inzenden van kavels voor den verkoop zeer veel te 
wenschen overlaat. Hij is van meening, dat daartegen maatregelen 
genomen dienen te worden. Na eenige besprekingen wordt besloten 
om de leden door middel van etn rondschrijven tot meerdere be
langstelling aan te sporen. Tevens zal in een der dagbladen een 
stukje worden geplaatst teneinde meerdere bekendheid aan het 
bestaan van de vereeniging te geven. Verder verklaart de voorzitter 
zich bereid om tijdens de Augustus-vergadering een kleine voor
dracht te houden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te 11.15 uur 
de vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 4 Mei 1939. 
Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande uit 

35 leden, met een woord van welkom. De notulen van de vorige 
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Daarna komt de 
voorzitter met een door het bestuur voorgesteld plan, n.1. om 
een premie uit te loven voor dengene, die vóór 1 Januari 1940 
de meeste nieuwe leden aanbrengt. Van verschillende zijden wordt 
daartegen bezwaar gemaakt, daar het vanzelf sprekend is, dat als 
er een nieuw lid te werven valt, iedereen dit wel zonder meer 
zal doen. Doch allen weten dit uit ervaring, dat een kleine stimu
latie nooit kwaad is om iets te bereiken, waarmede heel wat leden 
het eens waren. De heer Harms maakte er een einde aan door 
persoonlijk een bedrag beschikbaar te stellen en dit uit de rond-
zendingen te laten halen. Voorwaar geen slecht idee, hetwelk dan 
ook met een applausje wordt aangenomen. Dus allen aan het werk 
om de premie te veroveren, en wel met een minimum van drie 
nieuwe leden vóór 1 Januari 1940. 

Verder komt aan de orde het voorstel van onzen commissaris 
van de rondzending, waarin hij motiveert om de rondzendingen 
te verzekeren tegen eventueele schade door zoekraken of iets 
dergelijks. Besloten wordt, informaties in te winnen betreffende 
dit onderwerp. 

Aan de leden wordt dan een uitgave van den speciaal-catalogus 
van Nederland en Koloniën ter inzage gegeven, welke gunstig 
wordt ontvangen. Overgegaan wordt tot het veilen van een 50-tal 
kavels, welke alle aan den man komen. Daarna heeft de maande-
lijksche verloting -plaats, welke weer eenige gelukkigen met zich 
meebrengt, waarna het officieele gedeelte der vergadering wordt 
gesloten. Het meerendeel der aanwezigen blijft echter nog ge-
ruimen tijd bijeen voor onderlingen ruil en koop. P. F. v. D. 

Candidaat-leden. 
J. A. Zander, Papaverstraat 6, Bussum. (Voorgesteld door G. 

Tromp). 
Verbetering. 

H. M. Brandt, Meentweg 3c, Huizen. 
Adresverandering. 

G. H. ter Wal, Zelhem (Gld.). 
P. B. du Crocq, Hoofdlaan 5, Bussum. 

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

Bedankt. 
W. Pleijsier, Haarlem. 

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

Amstenrade, Post Treebeek. 

Vergadering. 
Laatste vergadering van het seizoen op Zaterdag 24 Juni 1939, 

des avonds 8 uur, in „Juliana", Hoensbroek. 
Beurs. 

Beurs op 25 Juni 1939, van 11 uur v.m. tot 1 uur n.m., in het 
R. K. Vereenigingsgebouw, Hoensbroek. 

Ilililllillilllllllllllliliiiillllllllilllli 
ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER. 

J. K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Bestuur der Domeinen. 

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

^ ^ ^ ^ ^ nen te 'sGravenhage zal op 

Vriidag 30 lunl 1939, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
' sGRAVENHAGE, 

bij iflschrijving, verkoopen 

Frankeer en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (127) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 6o en meer procent beneden SpeciaalCatalogus. 

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

billijkste prijzen in gelijke verhouding. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendïngea ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l l l S t e n worden verzocht — Referentien! 

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

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

E;, D B W B E ^ R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. 

TE KOOP AANGEBODEN 
EUROPAVERZAMELING 

■ N 7 EXELSIOR-KLEMBANDEN. 
aarde ruim Fr. 13000,— Yvert 1938. 

Prijs f 170,—. 
rieven B.M.S. 12, AdvertentieBureau 
LAGTER, Delftschestraat 61, R'dam. 

Eerste vlucht Frankrijk - U.S.A. 

YANKEE-CLIPPER 
Bestelt U dadelijk in Uw eigen belang 
een origineele envelop met opdruk, spe

ciaal stempel, Ie vlucht FrankrijkU.S.A., 
met bijzondere waardevolle zegels. 

1 envelop 
2 enveloppen 
3 enveloppen 
5 enveloppen 
10 enveloppen 

ƒ 2.25 
- 4.— 
- 5.80 
- 9.50 
-18 .— 

De frankeering bestaat uit 6 tot 7 uit
gezochte en uit philatelistisch oogpunt 
waardevolle Fransche zegels. 

Aflevering geschiedt zoolang de voor
raad strket v?naf 16 Juni 1939 naar ge
lang de bestellingen in volgorde binnen
komen. 

N.V. GEERSAL - ZUTPHEN 
Albr. Cuypstraat 15 Tel. 33 

(143) 

ë, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentien. 

A. BISKE, 
P O S T B U S 2 8 9 , B R U S S E L . 

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

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN H E T 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922—1937 

Aanvragen te richten aan de administratie van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

vf^JI 

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

A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 

10 series ƒ 1.70; 100 ƒ 16.— 
Zomerzegels 1939 

1 serie ƒ 0.18; 
Zomerzegels 1938 

1 serie ƒ0 .18 ; 10 series 
Zomerzegels 1937: 

1 serie ƒ0 .20 ; 10 series 
Zomerzegels 1936: 

1 serie ƒ 0 . 2 5 ; 10 series 
Zomerzegels 1935: 

1 serie ƒ0 .30 ; 10 series 
Zomerzegels 1932 (Salve Hospes): 

1 serie ƒ0 .90 ; 10 series 
Alle Kinderzegels 1923/1938: 

16 series, 62 waarden 
Alle Kinderzegels in roltanding: 

8 series, 31 waarden 

- 1.60 

1.80 

- 2 . -

-2.75 

8.50 

6.80 

- 7.80 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
H E X a U B I L , E : U J V l B O K K 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. 
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A. Nieuwtjes-Abonné I B .N ie t ! 
kunt alle nieuwe uitgiften van 
de Icinden, welke U verzamelt, 
ter inzage krijgen en binnen 
7 dagen terugzenden, wat U 
niet behoudt! 
J. L. VAN DETEN 

44 — 4 S DELFTSCHEVAART, 
Oudste postzegelmagazijn te 

Sinds 1886. ROTTERDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Nederland: Jub. '23 2 c. 0,12 p. 100; 5 c. 0,70 p. 100; 7% c. 
0,20 p. 100; 10 c. 0,06 p. 100; Jub. '38 W2 c. 0,30 p. 100; 5 c. 
0,15 p. 100; 12K c. 0,03 p. st.; Jamboree I K c. 0,30 p. 100; 
6 c. 0,15 p. 100; \2% 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.; 734 g. 0,24 p. st.; 
70 c. Ned. 0,02 p. st.; Curafao-herd. '34 6 c. 0,30 p. 100; 1234 c. 
0,07 p. St.; Driehoeken 6 c. 0,75 p. 100; 12K c. 0.07 p. st.; Vrede 
1234 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; 
134 g. luchtpost ƒ2.50 p. 10; 434 g. idem ƒ1.25 p. stuk; enz. 

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

Van Seventer's Postzegelhandel 
Keizerstraat hoek Visschersdjjk, Rotterdam-C. 
Het beste adres voor aan- en verkoop. 
Levert volgens mancolijst. Alleen prima kwaliteit. 
Verkoopbasls : 

Europa 2J^ i. 3 et. per Yvert-franc 
Overzee 1̂ /4 ä 2J4 et. per Yvert franc 
Ned. en Kol. basis Handelaren-Cat. met 20 k 2 5 % korting 
Typen en tandingen met plm. 4 0 % korting. 

Verder alle philatelistische benoodigdheden. 

HAGA &L HARPBNAU 
PO8TXE:GE:LHANDE:L 

G e l e e n s t r a a t 4 4 - AJVlSTBRDAiVl - T e l e f o o n 9I1S2 

NEDERLAND: 1 gld. koningin hangend haar violet ƒ1.70 
NED.-INDIE: 1 gld. nr. 60, loslatende kleur -0.55 
SURINAME: vliegpost 20 en 60 cent, gebruikt -0.65 
CURACAO: 234 gld. nr. 60, palmtype, gebruikt -2.20 
BRAZILIË: vliegpost Condor nr. 1—7, frs. 94.—, ong. -0.60 
DUITSCHLAND: Hitler's verjaardag, ongebruikt -0.22 
IDEM: Hitler spreekt (Rijksdagrede), ongebruikt -0.15 
IDEM: Gartenbau Stuttgart, 2 waarden, ongebruikt - 0.16 
FINLAND: Yvert nr. 161—163, ongebruikt -0.35 
IDEM: Yvert nr. 186—188, gebruikt -0.35 
GRIEKENLAND: vliegpost nr. 8—13, frs..58.— ,ong. -0.50 
LUXEMBURG: weldadigheidsserie, nr. 288—293, ong. -0.90 
ROEMENIE: laatste 7 series ongebruikt, compleet, 

Yvert nr. 515—551, frs. plm. 200.— -3.45 
IDEM: vliegpost nr. 14—18, gebruikt -0.45 
SPANJE: De Goya 1, 4 en 10 pes., frs. 53.—, on'gebruikt -0.50 
YOUGO-SLAVIE: Yvert nr. 222—224 en 237—238, ong. -0.18 
IDEM: idem, per 10 series - 1.50 
IDEM: Kleine Entente, 2 stuks, gebruikt - 0.22 

Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 

. Te koop gevraagd: 
ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 

■ V Wilt U op voordeelige wjjze Uw verzameling 
vergrooten? ~ In onze maandeljjksclie SPECIALE 
AANBIEDINGEN vindt U wat ü zoekt.  Toezending 
gratis en franco op aanvraag, x . D A U D T , 
POSTZEGELHANDEL  ZEUGESTRAAT 62  GOUDA. 

Postzegelhandel H. S. Polak 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12, AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeentegiro P 753. 

♦ 
WELDADIGHEIDSZEGELS VAN SURINAME. 

1927. — GROENE KRUIS gebruikt ƒ 0.7^ 
1928. — HEEMSTRAZEGELS gebruikt -1.23 
1929. — GROENE KRUIS gebruikt - 3.-
1931. — STEUNCOMITÉ gebruikt -3.5(1 
1933. — ZENDINGSZEGELS gebruikt - 1.2J 
1936. — VOLKSKIND gebruikt - 0.7J 
1938. — EMANCIPATIEZEGEL gebruikt - 0.5i| 

Adverteer één keer, en U doet het meer! 
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19 TOT 23 JUNI A.S. 
ZEER BELANGRIJKE 
POSTZEGELVEIL ING 
in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam. 

ONZE DERDE POSTZEGEL VEILING 
bevat o.m. 

Oud-Europa, 
Kaap de Goede Hoop, 

Canada, 
en andere Engelsche Koloniën, 

CATALOGUS MET FOTO-BIJLAGEN 
is voor serieuse gegadigden GRATIS 

verkrijgbaar op aanvrage. 

Postzegelhandel Com. Haeck 
2e Const. Huygensstraat 65, 
Telefoon 84234 

Amsterdam, W. 
Postgiro 181158 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
19, 20 EN 21 JUNI : De K. J. Mulder verzameling van zeld-

zaamheden in pracht-conditie. Bijzonder groote sor
teering van Zwitserland, de Duitsche en Italiaansche 
Staten, Frankrijk, enz. Een pracht-gelegenheid voor 
fijnproevers. 

26, 27 EN 28 JUNI : De niet geëvenaarde Japansche collectie 
bijeengebracht door wijlen den heer Tracy Woodward. 

3 EN 4 JULI: Een prachtige algemeene verzameling, hoofd
zakelijk bestaande uit de Britsche Koloniën, ook Kaap 
de Goede Hoop, Oostenrijk en Griekenland gespeciali
seerd; de Duitsche Staten aangeboden in belangrijke 
kavels. 

10, 11 EN 12 JULI: Een zeer mooie en kostbare verzame
ling van de Britsche Koloniën. 

17 EN 18 JULI: Een zeer belangrijke algemeene verzameling. 
— Catalogus wordt op aanvrage gratis toegezonden. — 

Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

H. R. HARiUBR, 
De leidende postzegel-auctionaiis van de wereld. 

Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Waido, London. 
131-137 New Bond Street — Londen W.l. 

SPECIALE AANKONDIGING. 
Wij kunnen tot ons genoegen mededeelen, dat wij 

opdracht hebben gekregen tot verkoop in het nieuwe 
seizoen van de „Agathon Fabergé" verzamelingen van 
Finland, Polen, Rusland, de Russische Levant en de 
Russische lokaalzegels (Zemstvo). 

U kunt U reeds opgeven voor den speciaal
catalogus, die wordt uitgegeven voor deze vier 
veilingen van October 1939 tot Maart 1940. 

1921. 
1928. 
1929. 
1907. 
1894. 
1907. 

1 1912 

Goedkoope Zomer-aanbieding Nederland 
LUCHTPOST, nrs. 1, 2 en 3, 10—60 c , cpl. ƒ0.30 
IDEM, nrs. 4 en 5, 40 en 75 c , samen -0.40 
IDEM, nr. 8, 7% gulden . -0.35 
PORTZEGELS, 6>4 c. -1.20 
IDEM, 20 c. -0.35 
DE RUYTER PORTZEGELS, }^ op 1 c. -0.15 
IDEM, 1 op 1 c. -0.05 
IDEM, I K op 1 c. -0.10 
IDEM, 2% op 1 c. -0.18 
IDEM, 5 op 2^4 c. -0.04 
IDEM, 6% op 2K c. -0.18 
IDEM, 7% op Vs c. -0.14 
IDEM, 10 op Vs c. -0.06 
IDEM, 123^ op i4 c. -0.65 
IDEM, 15 op 2K c. -0.35 
IDEM, 25 op K c. -0.35 
IDEM, gesloten serie van 11 stuks tesamen - 2.— 
PORTZEGELS, 4K c. -0.08 
IDEM, 5y2 c. -0.10 
IDEM, 7 c -0.15 
IDEM, 50 c. -0.08 
IDEM, 1 gulden -0.08 
IDEM, serie van 5 stuks tesamen -0.45 

VREDESZEGEL 12K c. Cour Perm. de Justice 
VIERZIJDIGE ROLTANDING, M, 1, 2, 2 K , 3 , 

4, 5, 6, 7% violet, 7% rood, serie van 10 stuks 
IDEM, 9 c. roodoranje 
IDEM, 10 c. violet 
IDEM, 12 K c. blauw 
IDEM, 15 c. ultramarijn 
IDEM, 15 c. oranje 
IDEM, 20 c. donkerblauw 
IDEM, 25 c. olijfgroen 
IDEM, 27 K c. grijs 
IDEM, 30 c. donkerlila 
IDEM, 40 c. bruin 
IDEM, 50 c. blauwgroen 
IDEM, 60 c. zwart 
IDEM, serie van 12 stuks tesamen 
TWEEZIJDIGE HOEKROLTANDING, K, 1, I J^ , 

2, 2%, 3, 4, 5 en 10 c , serie van 9 stuks tesamen 

— Alle prima gestempelde exemplaren- — 

IHlIil^iil^DI^ YÄINI P i l ^ IL©©'S P^mir^llGEILiHlÄliillPlilL INI.¥. 
( E E R S T E E N O U D S T E P O S T Z E G E U i W A G A Z I J I M V A N R O T T E R D A i W ) . 

ƒ 0.45 1 

- 0.40 1 
- 0.25 1 
- 0.08 1 
-0.10 1 
-0.14 1 
-0.12 1 
- 0.35 1 
- 0.20 1 
- 0.20 1 
- 0.35 1 
-0.35 1 
- 0.40 1 
- 0.40 1 
- 2.60 1 

- 0.35 1 

1 N I E U W S T R A A T 2 6 O N G A N G P O R T I E K ) . R O T T E R D A J M . T E I ^ E E O O N S 4 S 4 0 . O P G E R I C H T I S Q S . | 

1 P o s t g i r o 2 4 3 9 2 . B a t i R r e k e n l n t f R. M e e s & Xoonen, R o t t e r d a m . ^ 1 
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I 1 Extra ReclameAanbieding 
van de Haagsche Postzegel Handel, 
WOORDEINDE 196 

IVBDBRI^AIMD. 
DEN HAAG GIRO 110104. 

Jaar. 
1906. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1932. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1933. 
1933. 
1933. 
1933. 
1934. 
1934. 
1934. 
1934. 
1934. 
1934. 
1935. 
1935. 

Nrs. 
70

159
162
186
195
215
241
241
245
249
252 
253 
253 
254
259
263
263
265
266 
267 

Yvert 
72 
161 
164 
189 
198 
218 
244 
244 
248 
252 
ï[

257 
262 
264 
264 
266 

268—271 
272
275 

275 

p. 10. 
0.65 
3.60 
3.50 
6.— 
4.80 
4.50 
8.75 
8.— 
5.50 
4.75 
1.45 
1.80 
0.22 
5.40 
4.40 
3.75 
2.20 
3.30 
1.35 
0.38 
5.— 
2.70 
1.30 

p. 100. 
5.50 

32.50 
32.50 
55.— 
44.— 
40.— 
82.50 
72.50 
50.— 
42.50 
12.75 
16.— 
1.90 

50.— 
40.— 
3 4 . 
20.— 
30.— 
12.— 
3.25 

45.— 
24.50 
11.— 

Jaar. 
1935. 
1935. 
1935. 
1935. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1939. 

Nrs. Yvert. 
277 •
277 
278—281 
281 
282—285 * 
282—285 
285 
286 287 =̂
288—291 =•
288—291 
292—294 =•
292—294 
295—298 ==
295 298 
298 
304—308 ■
304—308 
308 
309 311 =•■ 
309—311 
311 
312—316 
Zomer 

beteekent ongebruikt. 
p. 10. 
2.25 
1.25 
2.65 
1.65 
6.— 
1.95 
1.20 
2.50 
5.50 
1.90 
2.50 
1.10 
5.— 
1.90 
1.10 
4.60 
1.75 
0.85 
2.25 
1.20 
1.— 
1.65 
1.65 

p. 100. 
20.— 
1 1 
23.50 
13.50 
54.— 
17.— 
10.— 
20.— 
50.— 
16.50 
22.— 
9.50 

45.— 
16.50 
9.— 

4 2 . 
15.75 
7.25 

20.50 
10.— 
8.— 

15.50 
15.25 

De H.P.H, levert mooie, gave en echte postzegels. Gelieve steeds reserveorder bij te voegen. 
Levering uitsluitend na ontvangst van postwissel of giro. 

VERZAMELINGEN. 
Nr. 1. — NEDERLAND 1852—1919, nrs. 1—95, porto nrs. 1—60, armenwet compleet, kleur

nuancen, tandingen, porten type IV, enz.; zeer mooie verzameling, slechts ƒ125.—. 
Nr. 2. — NEDERLAND 1852—1937, nrs. 1—153 vrijwel compleet benevens roltandingen, w. o. 

IVü c. driegaats ongebruikt, armenwet compleet, IVi c. De Ruyter port type I I on
gebruikt, tandingen, postbewijzen, enz. enz.; een waardevol object, slechts ƒ192.50. 

Nr. 3. — NEDERLAND, in zwart lederen klemband, hoofdzakelijk ongebruikt, bevat o. a. 
" nrs. 1, 2, 2a, 3, 4, 18, 45—48, 49—63, 82—93, 96, 97, 118—128, 129, 130, 152, 152a, 153, 
l.p. nrs. 6—8, roltandingen, weldadigheidsseries, port- en dienstzegels, enz. enz.; 
een zeer waardevol object, slechts ƒ287.50. 

Nr. 4. — NEDERLANDSCH OOST-INDIE, in zwart lederen klemband, ongebruikt, bevat o.a. 
=■• nrs. 1, 2, 3—14, 23—37, 59, 106, 107, 77a, 95, 96, 95a, 97—107, 180—201, l.p. nrs. 1—16, 
weldadigheidsseries, brandkast compleet, enz. enz.; zeer mooie verz., slechts ƒ 157.50. 

H.IP.IHI. NOORDEINDE 196 - DEN HAAG - GIRO 110I04 IHI.P.H. 
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lucMipost 
NEDERLAND. 

Amsterdam-Oslo in 4 uren ! 
Eindelijk werd op 1 Juni j.1. door de K.L.M, de lang verwachte 

rechtstreeksche luchtlijn Amsterdam - Kristiansand - Oslo v.v. 
geopend. Alhoewel men in Noorwegen reeds verschillende lucht-
lijnen heeft, werd toch deze nieuwe verbinding met bijzonder groot 
enthousiasme begroet. Ook de Noorsche posterijen bleven niet 
achter, maar voorzagen alle poststukken welke met de eerste 
vlucht uit Oslo of Kristiansand verzonden werden van een bij
zonder poststempel, terwijl alle aangebrachte post een aankomst
stempel kreeg. 

De dienstregeling van deze nieuwe luchtlijn, welke de „Norway 
Air Express" gedoopt werd, is als volgt: 

11.30 V. Amsterdam a. 15.00 
14.05 a. Kristiansand v. 11.40 
14.25 V. Krisf'ansand a. 11.20 
15.35 a. Oslo v. 10.10 

In Noorwegen wordt voorts nog aansluiting per vliegtuig ge
vonden naar of van: Alesund, Kristiansund, Trondheim, Bronnöy-
sund, Sandnessjöen, Bodo, Svolvaer, Narvik, Harstad, Tromsö, 
Bergen, Haugesund en Stavanger. 

Stukken uit Nederland naar Bergen verzonden vertoonen een 
aankomststempel met de volgende tekst: „Bergen, 1 tur - 1.6.39" 
(1 tur beteekent Ie vucht). Op 1 Juni werd ook de luchtlijn van 
Oslo naar Bergen geopend, waarbij de post eveneens van een bij
zonder groen herdenkingspoststempel werd voorzien. Het ligt 
echter voor de hand. dat de Nederlandsche post voor Bergen niet 
te Oslo, maar te Kristiansand is overgeladen. 

Het bijzondere Noorsche poststempel is groen van kleur en 
vermeldt in een omlijsting met afbeelding van een vliegtuig: 
„Luftpostruten Oslo-Amsterdam, 1-6-1939, 1ste Tur". 

De Noorsche datumstempels (over de zegels, of als aankomst
stempel) zijn alle zonder uuraanduiding. 

BUITENLAND. 
De Zwitserlandsche Europa-rondvluchten. 
De Swissair de Zwitsersche luchtvaartmaatschappij, organiseerde 

ter gelegenheid van de opening der groote landstentoonstelling te 
Zurich eenige groote Europa-rondvluchten, om zoodoende in de 
verschillende landen belangstelling voor deze bijzondere tentoon
stelling op te wekken en van de opening ervan kennis te geven. 

Met deze vluchten kon vanaf Zwitserland post medegezonden 
worden, en teneinde de verzamelaars geen teleurstelling te bezorgen 
had men bij de betreffende postadministraties verzocht om deze 
aan de voorzijde van een aankomststempel te voorzien. Tevens 
kregen de stukken nog een bijzondere afstempeling in blauw. 

Eén dezer rondvluchten leidde ook naar Nederland, en inder
daad werd het vliegtuig in Rotterdam zeer hartelijk ontvangen 
en kregen de poststukken er het gewenschte aankomststempel. Alle 
stukken waren afgestempeld met het bijzondere stempel der 
tentoonstelling. 

De Trans-Atlantische luchtlijn is geopend ! 
Op 20 Mei vertrok de Yankee-Clipper uit Port Washington 

— bij New-York — voor de Ie geregelde wekelijksche postvlucht 
naar Europa. 187.000 vliegbrieven waren aan boord, terwijl te 
Horta op de Azoren nog 3000 stuks bijgeladen werden. Op de 
Amerikaansche vliegbrieven zag ik het vertrekstempel van New-
York van 20 Mei 9 uur voormiddags en een aankomststempel van 
Lissabon van 22 Mei 1 uur of van Marseille van 22 Mei 20 uur 30. 

I' 

Vla Firs t Flight T-oi e. Atlantic 

VIA AIR MAIL 

H. L. S. Acama .__. 
Stljnbuysstrapt ^ 5 -
Slj>oeren, Holland-

M^. 

Een gedeelte der Amerikaansche brieven was gefrankeerd met het 
speciaal voor deze vlucht uitgegeven luchtpostzegel van 30 dollar
cent. Deze zegel is van dezelfde grootte en vertoont dezelfde af
beelding als de 6 ets. luchtpostzegel van 1934, alleen zijn de 
woorden „Trans-Atantic" er aan toegevoegd. Het werd voor het 
eerst op 16 Mei te New-York verkocht. Alle Amerikaansche 
brieven zijn voorts voorzien van een groot en zeer duidelijk 
blauw stempel waarop men de Yankee Clipper boven het Vrjjheids-
standbeeld afgebeeld ziet, terwijl de tekst als volgt luidt: „United 
States of America / First flight FAM 18 / Trans-Atlantic Air Mail 
Service". De aanduiding FAM 18 wijst erop, dat dit de 18e lucht
lijn is van de Vereenigde Staten naar het buitenland (FAM is 
Foreign Air Mail). 

De vliegbrieven welke te Horta op de Azoren aan boord kwamen 
waren afgestempeld op 21 Mei en hadden eveneens een bijzonderen 
stempelafdruk. Voor de stukken naar Lissabon was dit een bijna 
vierkant zwart stempel met de woorden „Transatlantico - Hor ta -
Primeiro Voo" en de afbeelding van een vliegtuig; terwijl de post 
voor Marseille een geheel ander blauw stempel heeft. Dit zelfde 
stempel komt ook voor op de stukken van Lissabon naar Marseille. 
Het was op alle stukken welke ik zag zeer onduidelijk, maar met 
eenigen goeden wil ziet men er de Yankee Clipper op afgebeeld 
boven een landkaart van Europa, de Atlantische Oceaan en 
Amerika, terwijl de tekst luidt: „Correo Aereo, la Expedicao". 

Een vliegbrlef van Horta naai Lissabon was gefrankeerd met 
2.15 scudo en had het aankomststempel van Lissabon van 21 Mei 
23 uur. De Portugeesche brieven naar Marseille waren met 3.50 
scudo gefrankeerd. 

Alhoewel het vliegtuig nog van Marseille naar Southampton 
doorvloog, is toch alle post — ook die voor Engeland — te Mar
seille uitgeladen. Dit was een bof voor de verzamelaars, omdat 
— zooals bekend — de Franschen experts zijn in het keurig aan
komststempelen van alle luchtpost. 

Hier in Europa overviel ons deze snelle Ie postvlucht van de 
Yankee Clipper wel eenigszins, en eerst op het laatste nippertje 
werd op de Nederlandsche postkantoren — door een telegram 
uit Den Haag — bekend, dat Nederlandsche post met de terug-

J K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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vlucht meegezonden kon worden. Het bericht hierover luidt als 
volgt: 

„ O p 25 Mei a.s. zal de eerste transatlantische postvlucht Frank
rijkVereenigde Staten van Amerika worden uitgevoerd. Het 
vliegtuig van de PanAmerican Airways zal op dien dag des 
ochtends 7 uur van Marseille vertrekken en de Zuidelijke route 
volgen via Lissabon en de Azoren. 

Voor afzenders in Nederland bestaat gelegenheid, gewone (niet
aangeteekende) stukken met deze vlucht te verzenden naar Por
tugal, de Azoren, de Vereenigde Staten van NoordAmerika, 
Canada, Mexico, ZuidAmerika de WestIndische eilanden, de 
Guyana's, Venezuela, Columbia, Equador, Peru en de Hawai
eilanden. 

Het luchtrecht boven het gewone port bedraagt voor de Ver
eenigde Staten van Ame«ika en voor Canada 2 7 ^ cent, voor Por
tugal 5 cent, voor de Azoren 10 cent ,voor Ned. WestIndië 50 
cent en voor de Hawaieilanden 47 ̂  cent. 

Alle met deze vlucht te verzenden stukken moeten de aan
wijzing dragen „Par premier service aerien FranceEtats Unis". 
7i) zullen door het po^tkantooi te Marseille worden voorzien 
van een bijzonder poststempel 

De stukken moeten zoo tijdig worden gepost dat zij Dinsdag
avond 23 Mei Amsterdam en Rotterdam uiterlijk met de nacht
posttreinen bereiken. Alleen volledig gefrankeerde stukken kunnen 
worden verzonden. Er bestaat geen gelegenheid tot verzending van 
stukken aan eigen adres." 

Te Marseille kregen de stukken het afgebeelde bijzondere post
stempel in rood en bovendien nog een doorgangspoststempel: 
„MarseilleGare Avion / 24 (uur) / 24539". Het aankomststempel 
van Lissabon luidt: „LisboaCentral 25539 17 (of 20) H, 3a 
seccäo". 

Engelsche post kon eerst verzonden worden met de volgende 
vlucht welke de volgende week door de Atlantic Clipper uit
gevoerd werd. 

Volgens een courantenbericht had de Yankee Clipper bij het 
vertrek uit Marseille 350 kg. post aan boord. 

Voor de volgende wekelijksche vluchten moeten de Neder
landsche poststukken voorzien zijn van den tekst „Par service 
aérien FranceEtats Unis" en uiterlijk Woensdagsochtends met de 
nachttrein Amsterdam of Rotterdam bereiken. 

De Internationale Ballonwedstrijd te Zurich. 
Ter gelegenheid van de openmg der nationale tentoonstelling 

vond op 14 Mei j.1. een ballonwedstrijd plaats. Een der ballons 
was uitverkoren om de post te vervoeren. In totaal namen aan 
deze wedstrijd 14 ballons uit 7 landen deel. Ook Nederland was 
vertegenwoordigd, n.1. met de ballon „Het Vliegje", bemand met 
onzen bekenden Nederlandschen balloncommandantlachtpost
verzamelaar J. Boesman en de beeren Ravaine en De Vos Klootwijk. 
De ballonvaarders troffen zeer ongunstig weer: regenbuien weisen 
afgewisseld met sneeuwbuien en nevel. De afgelegde afsta.iden 
waren dan ook niet groot; de winnende ballon vloog il^chts 
100 km. Het regenwater verzwaarde de ballons te zeer. 

J .K . RIETDIJK.  I 

De ballon welke de post vervoerde — tesamen 350 kg. — met 
aan boord balloncommandant Fred Dolder, daalde te Biretswill; 
„Het Vliegje" vloo^ tot Eschenbach (kanton St. Gallen). Op de 
afgebeelde kaart ziet men de handteekeningen van verschillende 
der aan den wedstrijd deelnemende balloncomraandanten., terwijl 
rechts het blauwe bijzondere pos'.tempel staat 

H. A. 

BULGARIJE 
door P. JORISSEN P.C.zn. 

III. 
1918 (Januari). 
Aanvulingswaarden der vorige uitgifte 1 en 5 st. in tanding 

13 : 13>i en de 1 st. in tanding 1 3 ^ : 13. 
1918 (Juh). 
Herinneringsuitgifte voor het 30jarig regeeringsjubileum van 

tsaar Ferdinand. Wcensche boekdruk op krijtpapier in vellen van 
80 stuks, in de waarden 1, 2, 3 en 10 st., kamtandmg 12% ■ 13; 
komen ook ongetand voor. 

Ook met afstempelingen uit het bezet gebied. 
19191920. 
Nieuwe uitgifte, met uitzondering van de 1 en 2 st. met de 

beeltenis van tsaar Boris III, die op 3 October 1918 de regeering 
had aanvaard. 

Boekdruk der staatsdrukkerij te Sofia, op dik, daarna op gewoon 
papier van verschillende dikte. Waarden 1 en 2 st. in tanding 
113^ : \1% vertikaal en 12 horizontaal; waarden 3, 5, 10, 15, 
25, 30 en 50 st. in tanding 1 1 % horizontaal en 12 : 11}^ vertikaal. 
Vele kleurafwijkingen. 

De druk laat veel te wenschen over, de verfstof heeft niet 
overal goed geraakt, zoodat het meermalen voorkomt dat er witte 
plekken op de zegels voorkomen. De tanding geschiedde met nog 
minder zorg, men kan deze onderscheiden in volkomen en on
volkomen tanding. Het meerendeel der zegels heeft onvolkomen, 
zoogenaamde ruwe tanding, zoodat sommige stukken den indruk 
geven van pintanding; een en ande; is te wijten aan den slechten 
toestand der tandingskammen en onzorgvuldige behandeling der 
tandingmachine, waardoor ook de zegelbreedte afwijkt van 19 
tot 22 mm. Ook komen dubbele en drievoudige tandingen voor, 
slecht gestelde en door het zegelLeeld loopende tanding. 

De zelfde tandingsmachine werd ook gebruikt voor de slecht 
getande portzegels van 1919 en 1922. 

Van alle waarden komen één of meerzijdig ongetande stukken 
voor. ! 

De 1 st. in grauwolijf, kleur der 2 st , in plaats van zwart, 
is een werkelijke kleurfout. 

De 3 st. waarde komt voer aan de rugzijde bedrukt met het 

'ZEGELVEILINGEN. 
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zegel der 30 st. waarde, hetgeen inverband met de gelijktijdige 
uitgifte der belde zegels zeer merkwaardig is. (Zie Kohl, op
merking blz. 561). 

1920 (2526 Juni). 
Weldadigheidsuitgifte ten behoeve der krijgsgevangenen. Zegels 

van de vorige uitgiften met plaatselijken zwarten opdruk „Voor 
onze krijgsgevangenen" en de helft der nominale waarde. 

De zegels werden voor de oorspronkelijke waarde verkocht, 
doch hadden slechts de frankeerwaarde van de opgedrukte waarde; 
het daardoor gewonnen bedrag (de helft van het nominale) kwam 
in de ondersteuningskas voor krijgsgevangenen. 

De opdruk komt voor op ongetande zegels, evenals kopstaande 
en verkeerd geplaatste opdrukken. 

1920 (24 October). 
Herinneringsuitgifte ter eere van den 70en geboortedag van den 

Bulgaarschen dichter Iwan Wasoff, met beeltenis van den dichter, 
motieven viit zün leven of uit zijn bekend werk „Onder het juk". 
Ontwerper Ralko Alecksieff, wiens initialen op de zegels staan. 

Druk der Bulgaarsche staatsdrukkerij te Sofia; lijntanding 11K, 
soms zeer onregelmatig. Waarden 30 en 50 st., 1, 2, 3 en 5 lewa. 
Er komen ongetande exemplaren voor. 

1921 (Maart). 
Druk van Bradbury, Wilkinson & Co. te Londen, met gebruik

making der platen van de uitgifte 1911 (27 Februari), doch met 
weglating van de kroon boven het wapenschild (rechts). "Waarden 
3 en 5 st. Lijntanding 12. 

1921 (Juni). 
Nooduitgifte van eenige in 19151916 ingestelde, echter toen 

niet tot uitgifte gekomen herinneringszegels. Boekdruk der Rijks
drukkerij te Berlijn op dun, glad papier. Hoogformaat, getand 
13 :13J^; de beide andere 13K : 13. Waarden 10 en 20 st.; van 
de 10 st. 4 stuks met verschillende afbeeldingen; van de 20 st. 
één afbeelding. 

Deze zegels, die reeds in 1915 te Berlijn waren gedrukt, doch 
welker uitgifte, ingevolge de veranderde politieke verhoudingen, 
oorspronkelijk niet meer zou plaatshebben, werden door het post
bestuur in gebruik gesteld wegens het wegblijven uit Londen van 
de kleine en meest gebruikte waarden. De zegels waren oorspronke
lijk, zooals uit de voorstellingen en het Inschrift 19151916 blijkt, 
uitgegeven ter aanvulling van de herinneringsuitgifte „Bevrijding 
van Macedonië", doch waren niet op tijd gereed. 

Aangezien echter deze uitgifte, met de beeltenis van den extsaar 
en met afbeeldingen van niet meer tot Bulgarije behoorende 
gebieden aan de Entente en JoegoSlavië aanstoot gaf, werd deze 
ingetrokken, doch het gebruik daarvan in het land zelf voor 
eenige dagen toegestaan, waardoor deze zegels dus slechts in 
gering aantal in het verkeer geweest zijn. 

1921 (Juni)  1922 (Maart). 
Druk van Bradbury, Wilkinson & Co., Londen. Lijntanding 12. 
In tegenstelling van de beide in Maart verschenen zegels der 

Londensche druk, werden voor de vanaf 1 Juni 1921 verschijnende 
waarden geheel nieuwe platen gemaakt, met uitzondering van 
die der 50 st. (bruinoranje), waarvoor de oude plaat van het zegel 
der uitgifte 1913 (19 Augustus) gebruikt werd. 

Het 1 lewa zegel (hoogrood) dezer uitgifte, uitgegeven 25 Juli 
1921, werd op 20 December 1921, even voor het verschijnen van 
het 1 lewazegel (blauw) op 22 December 1921, uit koers gesteld. 

Achtereenvolgens verschenen in deze serie i op 1 Juni 1921 de 

2 lewa; in Juli 1921 de 10, 20, 75 St., 1 lewa (later ingetrokken) 
en 10 lewa; in December 1921 de 50 st.; op 22 December 1921 
het 1 lewa zegel blauw, ter vervanging van het 1 lewa zegel rood; 
in Maart 1922 het 25 st. zegel. 

1921 (30 December). 
Herinneringsuitgifte ter eere van den in Bulgarije gewoond 

hebbenden Engelschen correspondent van de „Times" en journalist 
J. D. Bourchier. Druk van Bradbury, Wilkinson & Co. te Londen, 
in de waarden 10, 20, 30, 50 st., 1, 13^, 2, 3 en 5 lewa; in vellen 
van 100, getand 12. 

Deze uitgifte werd op de verjaardag van Bourchier's dood in 
koers gesteld; een dag later, op 31 December 1921, werden alle 
vroegere uitgiften, behalve de voorafgaande Londensche uitgifte, 
buiten koers gesteld. 

Wegens een groote diefstal daarvan uit de Nationale Bank werd 
de Bourchieruitgifte op 16 Februari 1923 buiten koers gesteld en 
ongeldig verklaard, doch wegens gebrek aan zegels werden toch 
enkele waarden omstreeks Juni 1923 weder opnieuw uitgegeven. 

De volgens sommigen einde 1921 uitgegeven zegels van 50 en 
75 st. (beide in blauw) werden evenwel op zijn vroegst in 1923 
uitgegeven, maar volgens ingewonnen inlichtingen zijn zij niet 
aan de postkantoren gekomen, doch door beambten tegen nominaal 
aan handelaars afgegeven. 

Officieel werden ingevolge circulaire van 1 November 1923, 
ofschoon reeds vroeger toegelaten, wegens gebrek aan postzegels 
de portzegels van 1919 en 1922, van 50 st., 1, 2 en 3 lewa, als 
frankeerzegels uitgegeven en als zoodanig gebruikt, zoowel voor 
het binnen als het buitenlandsch verkeer. De zegels van 1, 2 en 
3 lewa zijn mogelijk slechts als frankeerzegels gebruikt geworden 
en deze zijn alsdan, niettegenstaande het Inschrift, als zoodanig 
en niet als portzegels te beschouwen. Het gebruik daarvan had 
reeds einde 1922 plaats. 

Blijkens nadere inlichtingen komt ook het 50 st. zegel gebruikt 
voor. 

De zegels bestaan ook geheel of gedeeltelijk ongetand. 

1924 (November). 
Hulpuitgifte. Zegels (frankeer en portzegels van vorige uit

giften) met opdruk eener nieuwe waarde, t. w.: 
10 st. rood op 1 st. zwart (frankeerzegel); 
10 st. zwart op 20 st. geel (portzegel"); 
20 st. zwart op 5 st. groen (portzegel); 
20 st. zwart op 30 st. oranje (portzegel in 2 kleuren); 
20 st. zwart op 10 st. lila (portzegel); 

1 lewa zwart op 5 st. gro€n (frankeerzegell; 
3 lewa rood op 50 st. blauw (frankeerzegel"); 
6 lewa zwart op 1 lewa rood (frankeerzegel"). 

De opdrukken komen ook voor op geheel of gedeeltelijk on
getande zegels. 

De7e opdrukken werden bij gebreke van de nieuw gevormde 
waarden in der haast gemaakt, waardoor eenige vellen van die 
waarden met kopstaanden opdruk voorkomen, benevens gebreken 
in de opdrukken. 

1925 (einde Juni te t 12 October"). 
Nieuwe teeken'neen op gekleurd en wit papier. Boekdruk der 

sraatsdru''kerij te Sofia, in verschillende tandingen, te weten: 
1925 feir'l Juni") de 50 st. leeuwtype in tanding \\% en 12%; 
1975 CTuli) de 10, 15 en 30 st. leeuwtvpe in tanding 1 1 ^ en \2%; 
1925 (Augustus) 1 (beeltenis tsaar Boris) en 2 lewa, getand H / ^ ; 

1 EEriraPtinril 

■ ■ ■ » I I I H P l ^ 
fmm 

■ M t « * A « A ^ M I A * ^ 

P I I I I I V V I I I I I I I I I I I H 

. . . . . ^ 

.J. Iv. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



128 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

mém 

■■ ■■■■m 

* ««M mtkmmmMmm MMJ 

1925 (12 October) de 4 lewa, getand 1134 ,welk zegel op 15 Maart 
1938 buiten koers gesteld is. 

Ook van deze uitgifte komen geheel of gedeeltelijk ongetande 
exemplaren voor. 

1926. 
Afbeelding der kathedraal te Sofia na den aanslag der com

munisten in 1925. Waarde 50 st., getand 1134; komt ook voor 
met één zijde ongetand. 

Dit zegel is, om politieke redenen, enkele dagen na het ver
schijnen buiten koers gesteld en de restvoorraad verbrand. 

Voorts werd in het type 1925 (beeltenis tsaar Boris) een nieuw 
zegel uitgegeven in andere kleur en teekening; getand 1 1 ^ . De 
kraag is thans zwart, de knoopen aan den jas ontbreken. De hals
ketting is weggelaten, de epaulette is minder sprekend, terwijl snor 
en haardos gewijzigd zijn. 

1926 (1 Juni). 
Herinneringsuitgifte ter herdenking van den 50en verjaardag 

van den dood op het slagveld tegen de Turken van den dichter 
en Bulgaarschen vrijheidsheld Cristo Boteff (18761926\ in boek
druk, getand 113^. In koers gedurende 2 maanden, behoudens 
vroegere intrekking. 

1926 (November). 
2 lewa in het type der in koers zijnde 1 lewa (beeltenis tsaar 

Boris). 
10 lewa in een nieuw wapentype, met Bulgaarsch en Fransch 

Inschrift; getand 11^^. 
1926 (December). 
Kleurwijziging der in koers zijnde 1 lewa (beeltenis tsaar Boris); 

thans olijf groen in plaats van grijs; tanding 113^. 

1927. 
Nieuwe uitgifte in de teekening der uitgifte 1881; waarde 10 st., 

tanding 12%; welk zegel op 15 Maart 1938 buiten koers gesteld is. 
Ook werd een nieuwe 6 lewa in nieuwe teekening uitgegeven, 

in tanding 1134, welk zegel ook gedeeltelijk ongetand voorkomt, 
alsook met verschoven middenstuk. 

Voorts verschenen in hetzelfde jaar in de teekening der uitgifte 
1881 de 30 en 50 st. Van de 30 st. kwam in 1928 een kleur
wijziging. 

1928 (6 October). 
Nieuwe teekening (beeltenis van tsaar Boris in burgerkleeding). 

Waarde 1 en 2 lewa; tanding 12 : 1134

1929 (12 Mei). 
Herinneringsuitgifte ter gelegenheid: 
a. van het 10e eeuwfeest der regeering van tsaar Simeon 

(893929), onder wien dit land een van de roemrijkste en machtigste 
tijdperken van zijn bestaan doormaakte; 

b. van het 50jarig bestaan der bevrijding van het Turksche juk. 
De beeltenissen zijn van personen, die in de geschiedenis van 

het land een groote rol speelden. 
Druk der Nationale drukkerij te Sofia; getand 1154. Waarden 

10, 15, 30 en 50 s:., 1, 2, 3, 4. 5 en 6 lewa. 
De serie was verkrijgbaar tot 12 Juli 1929, waarna de restvoor

raad werd vernietigd. 
In hetzelfde jaar verscheen een 15 st. zegel in de teekening 

van 1881, getand 12%, welk zegel op 15 Maart 1938 buiten koers 
werd gesteld. 

1930. 
Herinneringsuitgifte ter gelegenheid van het huwelijk van tsaar 

Boris met Johanna van Savoie, dochter van het Italiaansche 
koningspaar, op 4 November 1930. 

Waarden 1, 2, 4 en 6 lewa; teekening van het koningspaar; 
tanding 113^. Buiten koers gesteld op 31 December 1930. 

Deze 4 zegels zijn tezamen ook in een blok vereenigd, met een 
oplaag van 55 stuks ! ! 

1931 (Mei). 
Druk der Nationale drukkerij te Sofia. Profiel van koning 

Boris III met den Bulgaarschen leeuw aan beide zijden; met boven
en onderlijn; tanding 1134 Waarden 6, 10 en 20 lewa. 

1931 (September). 
2 lewa. Teekening als voren, doch zonder boven en onderlijn; 

tanding 12%. 

1931 (December). 
Alsvoren, waarde 1 lewa 

1931 (26 September). 
Herinneringsuitgifte aan de Olympische spelen te Sofia. Zeven 

waarden: 1, 2, 4, 6, 10, 12 en 50 lewa. Druk der Nationale druk
kerij te Sofia in vellen van 25 stuks, 5 X 5 . Tanding 1134

Buiten koers gesteld 15 November 1931, in welken tijd het 
2 lewa zegel een kleurwijziging onderging. 

1931 (December). 
De beide volgende zegels, 50 st. en 1 lewa, waren nooit uitgegeven 

en behoorden bij de befaamde, in 1915 te Berlijn gedrukte serie, 
welke eerst in 1921 verkrijgbaar werd gesteld (zie hiervoor). Uit 
bezuinigingsoverwegingen zijn deze zegels in omloop gebracht. 

Het zegel van 50 st. lila, voorstellende infanterie in stelling, is 
getand 1334 : 13. Het zegel van 1 lewa blauwgroen is getand 123^ 
en werd onder den naam „oorlogszegel" aan de post verkocht. 

1932 (Mei). 
Zegel met beeltenis van koning Boris; druk en type als 1931, 

zonder boven en benedenlijn; getand 12%. Waarde 12 lewa. 
1933 (Januari). 
De Olympische serie is opnieuw verschenen, in dezelfde teeke

ningen en waarden doch in andere kleuren, zulks ter versterking 
van de geldmiddelen van het desbetreffende comité, dat voor een 
aanzienlijk tekort stond. 

1933 (Februari). 
Koningstype 1931 zonder boven en benedenlijn; getand 1234; 

waarde 6 lewa. 
1934 (Februari). 
Opdruk 2 (lewa) op het zonder dien opdruk niet uitgegeven 

zegel van 3 lewa; op 15 Maart 1938 buiten koers gesteld. 
Voorts een 4 lewa zegel (oran;e) in het zelfde type en dezelfde 

tanding. 

1934 (Augustus). 
Herinneringsuitgifte aan den slag bij de Schipkapas in 1877, 

n.1. het 55e jaar der bevrijding. Waarden 1, 2, 3, 4, 7 en 14 lewa. 
Watermerk golflijnen. Getand 1134. Sof iadruk. 

Deze serie werd op 23 September 1934 opnieuw uitgegeven in 
andere kleuren, ter gelegenheid van het bezoek van koning 
Alexander van JoegoSlavië. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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1935 (Mei). 
Herinneringsuitgifte van den opstand tegen de Turken, uitge

broken in April 1S35 te Tirnovo, genaamd de Revolutie van 
Veltscho. 1 lewa (blauw) beeltenis van Anatasof DJamidjiata (door 
de Turken opgehangen); 2 lewa (bruinrood) beeltenis van Georges 
Mamarcheff (Russisch officier), door de Turken uit het land 
gebannen. 

Watermerk golf lijnen; getand 11}^. 
Op 15 Maart 1938 buiten koers gesteld. 
1935 (Mei). 
10 St. leeuwtype 1881, benevens 1, 2 en 6 lewa (koningstype 

1931). Allen met watermerk golflijnen; tanding 12%. 
1935 (16 Juni). 
Herinneringsuitgifte aan het voetbaltournooi der Balkanvolken. 

"Waarden 1, 2, 4, 7, 14 en 50 lewa. "Watermerk golflijnen; tanding 
11)4. Buiten koers gesteld 15 Maart 1938. 

1935 (10 Juli). 
Uitgifte ter viering van de 8e bijeenkomst der federatie van 

gymnasten. "Waarden 1, 2, 4, 7, 14 en 50 lewa. "Watermerk golf
lijnen; tanding 11}^. 

Buiten koers gesteld 15 Maart 1938. 
1935 (4 Augustus). 
Uitgifte voor oprichting van een mausoleum ter herinnering 

aan koning Ladislaus "Warnenczyk van Polen, in 1444 gesneuveld 
in den slag bij "Varna tegen de Turken. 

"Waarden 1, 2, 4, 7 en 14 L "Watermerk golflijnen; getand 1 1 ^ . 
1935 (September). 
Uitgifte ter eere van den Bulgaarschen revolutionair Hadji 

Dimitri (18681935). Sofiadruk. "Waarden 1, 2, 4, 7 en 14 lewa. 
"Watermerk golflijnen; tanding 1 1 ^ . 

Buiten koers gesteld 15 Maart 1938. 
1936 (April). 
Zegel 1 lewa (koningstype) in lichtgroen, zonder watermerk, 

op krijtpapier, in tanding 12%. 
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1936 (Mei). 
Zegel 15 St. in cijfertype, benevens 30 en 50 st. in leeuwtype, 

zonder watermerk; getand 12%. 

1936 Augustus). 
Herinneringsuitgifte aan het Slavische congres voor geografie en 

ethnografie, dat op 16 Augustus 1936 te Sofia werd geopend. 

i M lÉÉAtMMÉMMAÉii 

"Waarden 1, 2 en 7 lewa; zonder watermerk; getand 12%. 
Buiten koers gesteld 15 Maart 1938. 

1937 (Maart). 
Zegel van 10 st. (cijfertype) in tanding 12%; zegel van 7 lewa 

(koningstype) in tanding 11%). 

BEROEMDE ZEEVAARDERS EN ONTDEKKINGS
REIZIGERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

(Slot). 

David Livingstone. 
Livingstone was een Schot van geboorte. Hij studeerde als jonge

ling voor medicus. Later ging hij als zendeling en ontdekkings
reiziger naar Afrika. Op zijn eerste reis, begonnen in 1849, ont
dekte hij het Ngamimeer en twee jaar later de Zambesi en ver
volgens de Victonawatervallen, waarna hij naar Engeland terug
keerde. 

Hoewel Livingstone's portret niet op een postzegel voorkomt, 
zijn zijn lotgevallen zoo nauw met die van Stanley verbonden, 
dat we onmogelijk Stanley's levensbeschrijving kunnen geven 
zonder iets over Livingstone te zeggen. 

Op zijn tweede reis ontdekte hij o. m het Victoria Nyansa meer 
en het Shirwa meer. 

De groote verdienste van Livingstone is de bestrijding van den 
slavenhandel geweest. Deze handel had geweldige afmetingen aan

genomen; zoo zelfs, dat geheele dorpen in de Afrikaansche binnen
landen erdoor ontvolkt werden. Met kracht en overtuiging trok 
Livingstone tegen deze afschuwelijke praktijken te velde. 

Tijdens de tweede reis verloor hij zijn vrouw, die hem ver
gezeld had. Deze gebeurtenis en familieomstandigheden dwongen 
hem om Afrika te verlaten. Tusschen zijn tweede en derde reis 
vertoefde hij eenigen tijd in BritschIndië. De derde reis was 
een aaneenschakeling van tegenspoeden. Livingstone's voorraden 
gingen verloren of werden gestolen en tot overmaat van ramp 
werd hij zóó ernstig ongesteld, dat hij onmogelijk verder kon 
reizen. In Engeland had men sinds maanden geen tijding van hem 
ontvangen en verkeerde men in de grootste zorg over het lot van 
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den ontdekkingsreiziger. De uitgever van het Amerikaansche dag
blad „The New York Herald" besloot als een soort reclame voor 
zijn courant een expeditie naar Afrika uit te rusten om naar 
Livingstone te gaan zoeken en daaraan tevens een ontdekkingsreis 
in de Afrikaansche binnenlanden te verbinden. Aan het hoofd 
van deze expeditie stond de journalist Stanley (zie onder Stanley). 
Het gelukte Stanley om na ongelooflijke moeilijkheden Livingstone 
die zwaar ziek was, te vinden te Udschidschi, aan het Tanganika-
meer. Hoewel Livingstone's gezondheid voorgoed geknakt was, 
besloot hij toch zijn ontdekkingsreizen voort te zetten. Hij hoopte 
n.l. de bronnen van den Nijl te vinden. Stanley, die een andere 
opdracht van zijn lastgevers ontvangen had, kon hem op deze reis 
niet vergezellen. Achttien maanden later (in 1873) stierf Living
stone aan den oever van het Bangweolo-meer. 

De kaart van Afrika komt voor op het zegel van Liberia van 
1928, 5 c. De Victoria-watervallen komen voor op de zegels van 
Rhodesië van 1905, 1, 2^4, 5 p., 1, 2 en 5 sh. De Victoria-water
vallen komen voor op de zegels van Zuid-Rhodesië van 1931, 
2 en 3 p . ; 1932, 2 en 3 p. 

Stanley. 
Henri Morton Stanley (zijn eigenlijke naam was John Row

lands) werd in 1841 in een dorpje in Wales geboren. Zijn vader 
was boerenarbeider. Zijn ouders schijnt hij nauwelijks gekend te 
hebben. Grootgebracht in een kinderasyl, ging hij op zijn vijftiende 
jaar als scheepsjongen naar Amerika. Hij landde te New-Orleans 
en kwam als pakhuisknecht in betrekking bij de firma Sneake & 
Mc. Creary. Hiermede leek zijn fortuin gemaakt, want een van 
de firmanten, Henry Stanley, had zooveel op met den schranderen 
knaap, dat hij hem als zijn zoon aannam en hem den naam Henry 
Morton Stanley gaf. Na eenige onbezorgde jaren, waarin ook de 
verwaarloosde studie een ruime plaats innam, stierf de oude 
Stanley. Voor de toekomst van den jongen Stanley bleken geen 
voorzieningen getroffen te zijn, zoodat de twintigjarige Stanley 
wederom de wereld in moest. Hij maakte nu den oorlog tusschen 
de Noordelijke en Zuidelijke Staten mede, waarin hij aan beide 
zijden vocht. Vóór het einde van den oorlog werd hij voor den 
militairen dienst afgekeurd, na een ernstige ziekte. In 1867 ver
gezelde hij als reporter de commissie, die werd uitgezonden om 
het Indianenprobleem te bestudeeren en met de Indianen vrede
lievende verdragen te sluiten. 

Tenslotte wist hij eenige duizenden dollars over te sparen en 
verklaarde zich bereid als berichtgever voor de New York Herald 
op eigen kosten een Engelsche militaire expeditie naar Abessinië 
te vergezellen. Hij kweet zich op uitstekende wijze van zijn taak 
en werd daarop door de directie van bovengenoemde courant als 
vasten correspondent aangenomen. Na zijn terugkeer uit Abessinië 
werd hij naar Spanje gezonden om den Carlisten-opstand mede 
te maken als correspondent voor de New York Herald. Vandaar 
werd hij plotseling naar Parijs ontboden, waar hij van den uit
gever van de New York Herald, Bennett, de lakonieke opdracht 
ontving om Livingstone, die sinds 1866 verdwenen was, in de 
Midden-Afrikaansche wildernissen te gaan zoeken. „Find Living
stone", was de opdracht. Kosten waren bijzaak, alles werd ge
financierd door de New York Herald. 

Op zijn reis naar Afrika moest hij nog terloops de opening van 
het Suez kanaal bijwonen, Konstantinopel en Jeruzalem bezoeken 
en zijn wedewaardigheden aan zijn dagblad melden. 

In Januari 1871 kwam hij te Zanzibar aan. Omtrent het lot 
van Livingstone was niets bekend, doch de algemeene meening 
bestond, dat hij dood was. Stanley liet zich echter niet afschrikken 
door dit bericht, doch trok met een karavaan van plm. 180 
menschen in Februari 1871 Afrika binnen, vanuit Bagamoyo. Al 
spoedig openbaarden zich bij Stanley hevige koortsaanvallen, waar
aan hij steeds zal lijden wanneer hij in Afrika reist. In November 
bereikte hij de omgeving van het Tanganika meer, waar hij een 
karavaanleider ontmoette, die hem mededeelde, dat niet lang 
geleden een oude, zieke, blanke man in het dorp Udschidschi was 
aangekomen. Groot was Stanley's vreugde bij het vernemen van 
deze tijding, want hij twijfelde niet of de oude, zieke man moest 
Livingstone zijn. In geforceerde dagmarschen bewoog de karavaan 
zich nu voort in de richting van het Tanganika-meer. Op 10 
November 1871 trok zij Udschidschi binnen, waarop de historisch 
geworden, koele en vormelijke ontmoeting tusschen Livingstone 
en Stanley plaats vond. De verstoring van zijn eenzaamheid scheen 

Livingstone niet aangenaam te zijn en hij was een te oprecht 
mensch om vreugde te huichelen, waar zij niet aanwezig was. 
Nadat Livingstone's gezondheidstoestand, dank zij de mede
gebrachte geneesmiddelen, verbeterd was, werd de verstandhouding 
tusschen de beide mannen allengs beter en ondernamen zij gezamen
lijk kleine onderzoekingstochten. Na vier maanden besloot Stanley 
naar de kust terug te keeren; tevergeefs poogde hij Livingstone 
te overreden hem te vergezellen. Deze verkoos echter op Afrika's 
bodem te sterven. 

Een tweede reis ondernam Stanley naar Afrika in 1873, wederom 
als correspondent voor de New York Herald, om verslag te geven 
van den oorlog, welken Engeland aan de Goudkust tegen de 
Aschanti's voerde. 

De derde reis, dwars door Afrika, werd gefinancierd door de 
New York Herald en de Daily Telegraph. Eind November 1874 
vertrok Stanley uit Zanzibar met een karavaan, bestaande uit 
plm. 228 menschen, o. w. 4 blanken (Stanley inbegrepen). Het 
eerste doel was de ligging en den aard van het Victoria-Nyanza-
meer nader te onderzoeken. Met een boot, door Stanley daartoe 
medegenomen, werd nu het meer, dat de afmetingen van een 
binnenzee heeft (de oppervlakte bedraagt 66500 km^., de grootste 
diepte 82 m.) in alle richtingen doorkruist. Op den noordelijken 
oever lag het vruchtbare en welvarende rijk Uganda, welks 
heerscher Stanley vriendelijk ontving. Dank zij een gewapend 
escorte, hetwelk deze heerscher hem medegaf, kon hij een uit
gebreid gebied ten westen van Uganda onderzoeken en bereikte 
hij tenslotte weer het Tanganika-meer (hem gedeeltelijk van de 
eerste reis bekend). Ook dit meer doorkruiste Stanley in alle 
richtingen en ontdekte hierbij den stroom, welke den eenigen 
afvoer vormde, n.l. de Lukuga. Deze bleek uit te monden in de 
Lualaba, den stroom, welken Livingstone zich tot taak had gesteld 
te onderzoeken. Stanley besloot dezen stroom, waarvan de grootste 
breedte 1500 m. bedraagt, te onderzoeken om vast te stellen of 
zij een zijrivier van de Kongo was. Zooals eens Magellanes op de 
Stille Zuidzee een onbekende zeeroute volgde, waarvan hij het 
eindpunt alleen maar vermoedde, zoo verliet Stanley begin 
November 1876 met zijn karavaan Nyangwe, om zijn weg te 
zoeken door de ondoordringbare, door blanken nimmer betreden 
gebieden van donkerst Afrika. Door onbegaanbare oerwouden, 
waar de atmosfeer verpest was door koortsverwekkende dampen 
en vervuld van ziekteverwekkende insecten, beloerd en bedreigd 
door vijandig gestemde stammen, met een steeds kleiner wordend 
aantal menschen, trok Stanley langzaam voorwaarts. Jaren lang 
duurde deze tocht, welke alleen dank zij Stanley's uitnemende 
hoedanigheden als leider tot een goed einde kon worden gebracht, 
zij het dan ook ten koste van vele menschenlevens. Stanley's drie 
blanke reisgenooten vonden eveneens den dood. Twee en een half 
jaar na zijn vertrek van Afrika's oostkust, in de eerste dagen van 
Augustus 1877, bereikte hij met een kleine schaar totaal uitgeputte 
dragers Borna, gelegen aan den mond van den Kongo. 

Stanley hoopte de belangstelling van de Engelsche regeering te 
kunnen wekken voor grootsche kolonisatieplannen en hield daar
toe lezingen over zijn reis te Londen. Doch in Engeland be
schouwde men Stanley als een avonturier en dientengevolge voelde 
men niets voor zijn voorstellen. 

Een anüere vorsi. Koning Leopold II van België, overzag echter 
wel de voordeelen die de kolonisatie van deze rijke gebieden (welke 
goud, koper, ivoor, katoen, enz. enz. voortbrachten) zou kunnen 
opleveren. Acht jaren later, nadat Stanley nogmaals in opdracht 
van den Belgischen koning de nieuw ontdekte gebieden had 
bezocht, werd de kolonisatie van den Kongostaat door België 
met kracht ter hand genomen. 
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Voor een vierde reis naar Afrika stelde Stanley zich eenige 
jaren later ter beschikking om hulp te gaan bieden aan een 
Duitschen onderzoeker, Eduard Schnitzer, meer bekend onder den 
naam van Emin Pascha. Deze avonturier heerschta als „Pascha" 
over het zuidelijkste gedeelte van Egypte. Door den opstand der 
Mahdisten werd zijn veiligheid bedreigd. Met een grooten omweg 
(de reis werd ondernomen vanaf de Westkust) begaf Stanley zich 
met een karavaan van meer dan zeshonderd menschen op weg. 
Na acht maanden bereikte hij Emin Pascha's gebied, doch de 
redder was er met zijn karavaan slechter aan toe dan degeen die 
gered moest worden. Vierhonderd menschen lieten het leven op 
deze reis; de overigen leken bij aankomst meer op schimmen dan 
op levende menschen. Hoewel bij aankomst Emin's positie niet 
kritiek was, kwam hierin toch al spoedig verandering en kon hij 
zijn macht niet handhaven. Kort daarop vertrok hij met Stanley 
naar Zanzibar, waar de wegen van de beide mannen zich 
scheidden. Emin werd eenige jaren later in Afrika vermoord. 

Stanley vestigde zich in Engeland, waar hij zijn laatste levens
jaren stil en teruggetrokken doorbracht. Hij stierf in 1904 in het 
dorp Pirbright, zi;n toenmalige Woonplaats. 

Het portret van Stanley komt voor op de zegels van Belgisch-
Kongo van 1928, 5, 10, 20, 35, 40, 60 c , 1 fr., 1.60 fr.. 1.75 fr., 
2 fr., 2.75 fr., 3.50 fr., 5, 10 en 20 fr. 

Het portret van koning Leopold II van België komt vcJor op 
zegels van de uitgiften van België van 1869, 1884, 1893, 1905; 
idem van Belgisch-Kongo van 1886 en 1887. 

Afbeeldingen van het landschap van Belgisch-Kongn komer 
voor op zegels van 1894, 1910, 1915, 1920 (luchtpostzegeL;. 

Afbeeldingen van inboorlingen en dieren komen voor cp de 
zegels van 1923 en 1931. 

Fridtjof Nansen. 
Dr. Fridtjof Nansen werd geboren m 1861 te Froen (bij Oslo). 

Hij was een bekend bioloog, een onverschrokken ontdekkings
reiziger en een weldoener der menschheid. Als ontdekkingsreiziger 
is hij één van de pioniers van het Noordpoolonderzoek geweest. 
Hij werd beroemd door zijn tocht naar de Noordelijke Ijszee, 
welke hij in Juni 1893 met de „Fram" ondernam. Dit zeilschip 
met stoomvermogen was volgens aanwijzingen van Nansen zoo
danig gebouwd, dat het bestand zou zijn tegen den druk van 
het pakijs. De bemanning van de „Fram" bestond maar uit twaalf 
leden. Hoe kleiner het aantal, des te minder provisie men mede 
behoefde te nemen, hetgeen, daar men vijf jaren dacht weg 
te blijven, een middel van beteekenis was tot het winnen van 
plaatsruimte. Nansen wilde er n.1. alles op zetten om den Noord
pool te bereiken. 

Na twee winters in het pakijs te hebben doorgebracht, verliet 
hij in Maart 1895 in gezelschap van Johansen met drie sleden 

[ en acht en twintig honden de „Fram" om te trachten de Pool te 
bereiken, hetgeen hem echter niet gelukte. Het noordelijkste punt 
dat door Nansen bereikt werd was 86° 14' N.B. Zij waren 

I genoodzaakt den winter van 1895-1896 in een sneeuwhut door 
te brengen. Toen het voorjaar aanbrak, besloten zij te probeeren 
om naar de bewoonde wereld terug te keeren. Na een avontuur
lijken tocht bereikten zij in Augustus 1896 een der Franz Joseph 
eilanden, van waaruit zij met een Engelsch schip, dat daar voor 

I wetenschappelijke onderzoekingen lag, naar Noorwegen konden 
Iterugkeeren. Tot Nansen's groote vreugde was de „Fram" in-
I middels ook teruggekeerd. 

wmmwmmmFwmmmmnmm'n^^mrfm^ 
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Als weldoener der menschheid zal Nansen's naam onafscheidelijk 
verbonden blijven aan de hulpacties, welke door hem op touw 
werden gezet om de slachtoffers der Russische revolutie te helpen. 
Later bekleedde hij bij den Volkenbond den post van Hoogen 
Commissaris voor Vluchtelingen en deed als zoodanig veel o. m. 
voor de uitgeweken Armeniërs en Grieken. 

Nansen ontving in 1923 den Nobelprijs voor den vrede. De 
geldsom aan dezen prijs verbonden, stelde hij beschikbaar tot het 
bouwen van modelboerderijen in een der Russische landbouw-
districten. Hij stierf op 13 Mei 1930. 

Het portret van Fridtjof Nansen komt voor op de zegels van 
Noorwegen van 1935, 10 + 10, 15 + 10, 20 + 10, 30 + 10 öre. 

De kaart van de Noordpool komt voor op Rusland 1932, 
50 k. en 1 r. 

* » » 
Literatuur. 

Het Boek der Ontdekkingen, door T. C. Bridges. Voor Neder
land bewerkt door Mr. M. Stibbe. Uitgave W. de Haan, Utrecht. 

Het Boek der Ontdekkingsreizen, door G. Gibbard Jackson. 
Bewerking van W. H . C. Boellaard. G. B. van Goor Zonen's 
Uitgevers-Mij., 's-Gravenhage. 

Die Groszen Kapitäne - Ihr Leben - Ihre Fahrten, von Alfons 
von Czibulka. Drei Masken Verlag. 

Bula Matari. Das Leben Stanley's, von Jakob Wassermann. 
S. Fischer Verlag, Berlin. 

Dr. Fridtjof Nansen. Stamp Collecting, Januari 18th, 1936. 

DE ZEGELS MET DEN GROOTEN MERCURIUS-
KOP VAN GRIEKENLAND 

door AUG. SCHRÖDER. 
Hoe dikwijls heb ik niet hooren zeggen: „Neen, Griekenland 

verzamel ik niet; om die verschillende uitgiften van de groote 
Mercurius-zegels uit elkaar te houden is een onbegonnen werk. 
Dat bezorgt je hoofdpijn en dan ben je nóg net zoo ver als toen 
je begon". 

Ik heb eens een 1 leptbn zegel van de Athener uitgifte dood
gemoedereerd op een veiling aangekondigd gezien als een Parijsche 
druk en toen ik hierop den veilinghouder opmerkzaam maakte 
(laat ik er direct bijvoegen: het was een der mindere goden) ,ant-
woordde hij: „O ja ? U kunt wel gelijk hebben; zoo precies weet 
ik het zelf niet." Maar veranderd heeft hij de omschrijving niet. 

Maar den werkelijken liefheber van het postzegelverzamelen 
trekt een dergelijke moeilijkheid juist aan. 

In den loop van 1858 werd in Griekenland eindelijk het besluit 
genomen om de overige volken te volgen in het uitgeven van 
postzegels voor frankeering. Aan Albert Barre, den zoon van den 
graveur der Ceres-zegels van de Fransche republiek van 1848, werd 
opgedragen een ontwerp in te dienen. Het type, dat hij hiervoor 
heeft gekozen, heeft een volkomen overeenstemming met die 
zegels, met uitzondering van den kop. Dit is de kop van Hermes 
(Griekschen naam voor Mercurius)^ dragende de gevleugelde muts 
op vlakken grond in een cirkel van paarlen; aan beide kanten 
een breeden Griekschen rand; in de hoeken een klein St. Andreas
kruis; boven het verkorte opschrift van EUénikon en Gramma to 
sêmon (postzegel). Beneden de woorden lepta of lepton. 100 lepta 
vormen een drachme, vroeger gelijk aan een franc. 
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Dit zegel werd zeer fraai en artistiek uitgevoerd. De punten 
en streepjes, die de schaduw van wang en hals vormden, waren 
ragfijn en dan ook direct te onderscheiden van die der volgende 
uitgiften. Een verd'ïr onderscheidingsteeken is het ontbreken van 
het controlecijfer aan den achterkant, behalve bij de 10 lepta; 
maar hier is het cijfer van grooter afmeting dan bij de volgende 
uitgiften. 

Deze oplage werd afgedrukt door den drukker Meyer te Parijs 
op gesatineerd, in de kleuren der zegels zwak getint papier. Ook 
alweer met uitzondering van de 10 lepta, die op azuurblauw 
papier is gedrukt. Deze oplage is slechts zeer klein geweest, daar 
het Grieksche gouvernement de drukkerij in Parijs te duur vond 
en deze daarom verzocht de platen (die steeds tot en met de laatste 
serie groote Mercurius-kop dezelfde zijn gebleven) naar Athene 
te zenden, waar dan wel verder voor het afdrukken zou worden 
gezorgd. 

Er werd dan ook voor gezorgd; we zullen later zien hoe. 
De werklieden in Athene waren en wat betreft de drukkunst 
én wat betreft het aanmaken van de kleuren der zegels, de papier-
fabricage, alsmede het onderhouden der platen, vér en vér achter 
bij hun Parijsche confraters. Het resultaat dezer Athener drukken 
was dan ook zeer poover in vergelijking met de Parijsche drukken. 
Maar wat deerde dat het Grieksche gouvernement; het was dit 
niet te doen om fraai uitgevoerde plaatjes in de wereld te brengen, 
maar om geld in het laadje te krijgen voor de diensten der 
posterijen en daarom interesseerde het hun weinig of de zegels 
meer of minder goed uitvielen. 

Daar de zegels zoo slecht uitgevoerd werden, was het gevaar 
voor vervalschingen om de post te bedriegen, lang niet denk
beeldig en daarom werden van nu af aan controlecijfers aan de 
achterzijde aangebracht, behalve bij de 1 en 2 lepta; dat vond 
men de moeite niet waard. 

De eerste Athener uitgifte na den Parijschen druk was de z.g. 
„tirage provisoire d'Athènes". In October 1861 in omloop ge
bracht, onderscheidt zich deze serie door het vettig aanzien der 
zegels, door de donkere kleuren en door de controlecijfers die, 

hoewel goed beschaduwd, trillende lijnen hebben; bovendien door 
het grove, vaalgrijze papier. 

Het controlecijfer 5 heeft, evenals bij de vol-
gende serie (soigné d'Athènes) den vorm van 

Qy ^i-J Na het slechte resultaat dezer zegels liet men 
' " een werkman uit Parijs overkomen, die beter 

papier en betere inktsoorten meebracht. Deze in
strueerde de Atheners hoe het materiaal te ge

bruiken en maakte ook zelf eenige afdrukken. Deze oplage, de z.g. 
„tirage soigné d'Athènes", lijkt dan ook én wat afwerking én wat 
tinten betreft, zeer veel op die van Parijs. De halsschaduwen 
worden hier echter niet door punten, maar door fijne lijntjes 
gevormd en op deze zegels komt het controlemerk aan de achter
zijde voor. 

Deze uitgifte vond plaats van November 1861 tot Januari 1862. 
Een eigenaardigheid van deze serie is, dat er een wit lijntje door 
de schaduwlijntjes loopt van het haar af tot den onderkant van 
het oor, om hiermede den omtrek van de wang aan te geven, 
m. a. 'w., dat de bovenste halsschaduwlijntjes (vóór het oor) ge
broken zijn (alleen door de loupe te onderscheiden). Het controle
cijfer van de 80 lepta is vermiljoen; bij de volgende oplagen rood. 

Thans kom ik aan de „tirage moins soigné d'Athènes" (1863-71). 
De zegels van deze serie zijn de minst zeldzame van de oudere 
groote Mercuriuskop-zegels. Na het vertrek van den Parijschen 
werkman werd aan verschillende Grieksche drukkers het af
drukken der zegels opgedragen. De eerste oplagen (1862-1864) 
waren zeer goed en komen de soigné d'Athènes zeer nabij; daarna 
begonnen de platen te slijten, ze werden slecht onderhouden en de 
resultaten waren dan ook navenant. Vele plaatfouten in het beeld 
der zegels zoowel als in de controlecijfers komen hier voor. Het 
controlecijfer van de 5 is vanaf deze uitgifte steeds in den vorm 
van afbeelding II. Ofschoon de catalogus Yvert geen onderscheid 
maakt, is er wel degelijk een groot verschil tusschen de uitgiften 
1862-1864 en die van 1865-1868 en 1871-1872. Zoowel schaduw-
als arceerlijntjes zijn veel fijner. 

In 1869 werden eindelijk de platen op een grondige manier 
schoongemaakt en uit deze periode stammen de zegels van de uit
gifte, genoemd „planches nettoyées". Hierbij zijn de schaduw-
streepjes (steeds volle strepen) beduidend dunner en geeft het 
geheel een veel netteren indruk. 

In 1870 verschijnt de z.g. „nouvelle mise en train". Deze beide 
zegels, de 1 en de 20 lepta, zijn direct te herkennen aan de witte 
vlekken in de 4 hoeken bij de 20 lepta en aan de zeer korte 
schaduwlijntjes bij de 1 lepta, zoodat de wang veel meer wit 
vertoont. 

1872-1876: „impression sur papier mince transparant grené". 
Ook direct te herkennen aan het gekorrelde papier, doorschijnend 
en dun, en door het olieachtige aanzien der zegels. 

In 1875 werden 2 nieuwe waarden ingevoerd, n.1. de 30 en 
60 lepta. Deze zegels werden in Parijs besteld om de platen aan 
te maken en tegelijkertijd om ook een aantal vellen af te drukken. 
Dit aantal was weer klein. Einde 1875 was de voorraad opgebruikt 
en in 1876 werden de zegels weer in Athene op crème papier 
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aangemaakt. Ze zijn beide zonder controlemerk. De eerste oplage 
van den Athener druk, die uitmunt door fijnheid van druk, 
is zeer zeldzaam. 

Nu eindelijk de laatste categorie Grieksche groote Mercuriuskop-
zegels op crème papier, van 1876 tot 1878 mét en van 1879 tot 
1882 zónder controlecijfers. 

De moeilijkheid om papiersoorten te vinden van een lichtere 
tint als het zegelbeeld zelf deed de Grieksche regeering besluiten 
daarmede op te houden en daarom werden van nu af alle zegels 
gedrukt op crème papier. In het algemeen zijn deze oplagen vrij 
goed uitgevallen, hoewel er toch ook alweer heel wat „rubbish" 
dorloopt. Om tijd te sparen werden in 1879 de controlecijfers 
afgeschaft. In 1882 werden de kleuren van de 20 en 30 lepta 
veranderd, de eerste in rood en de tweede in blauw. 

Recapitulatie. 
Om dus de verschillende uitgiften uit elkaar te houden, volge 

men de volgende gedragslijn. Men zondert eerst de zegels op 
crème papier met en zonder controlemerk (het grootste gedeelte 
zonder) af. Daarna den gemakkelijk te herkennen Parijschen druk: 
zeer fijne druk, de wang- en halsschaduwen in punten en streepjes 
en zonder controlemerk^ uitgezonderd de 10 lepta, maar hier is 
het cijfer veel grooter dan bij de andere uitgiften. Ook de uitgifte 
op dun, gekorreld, doorschijnend papier is direct te herkennen. 
Evenzoo de beide zegels van de z.g. „nouvelle mise en train" met 
hun 4 witte hoeken om het middenstuk. Resten dus nog de 
„provisoire d'Athènes" op grof papier, speciale tinten en met 
controlecijfer in bevende lijnen en dan tenslotte de „tirage soigné" 
en „moins soigné" en „planches nettoyés". De eerste is uitgevoerd 
in tinten overeenkomend met die van den Parijschen druk, 
schaduwen in dunne streepjes en lijntjes; de controlecijfers zeer 
fijn in de onbeschaduwde en dik in de beschaduwde lijnen; de 5 
afwijkend van volgende uitgiften. De tweede in alle mogelijke 
tinten, meest grof uitgevoerd, dikke gelijkmatige controlecijfers. 
De derde met de wang- en halslijnen zeer dun en met beter aspect. 

J^oel^erRen, '^^ 
Tifdsdiriftcn, 
Catalogi, eng. 

9e JAARVERSLAG NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Wij ontvingen het 9e jaarverslag van het Nederlandsche Posr-

museum. Hoewel het bezoek in 1938, vergeleken bij dat in 1937, 
vermeerderd is, mogen wij hier toch nog wel eens tot een bezoek 
opwekken, want het blijkt dat nog niet voldoende philatelisten hun 
weg naar Kortenaerkade 11 gevonden hebben. En dat is heel 
jammer, want er is steeds zooveel belangwekkends te zien. 

1937 1938 
Betalende bezoekers 454 571 
Niet-betalende bezoekers —• 76 

454 647 
Voorafgegaan door een foto van wijlen den heer P. W. Waller, 

den grondlegger van de verzamelingen in het museum door zijn 
schenking in 1924, volgt het algemeene jaarverslag en een verslag 
van feiten, waarna 2 bijlagen. In bijlage I wordt behandeld het 
karakter en de omvang van de verzameling Waller, alsmede de 
methoden der philatelie. In de jonge dagen van Waller was het 
hoofdzakelijk de zeldzaamheid, het kostbare stuk, waarnaar ge
keken werd, in tegenstelling met den tegenwoordigen tijd, waar 
orde en keurigheid van opzet den doorslag geven. In bijlage II 
wordt behandeld de technische verzorging der afdeeling postzegel-
kunde en wel het opbergsysteem en het tentoonstellingssysteem, 
welk artikel verlucht is met 11 afbeeldingen. 

Voor het publiek zijn exemplaren ad 60 cent per stuk verkrijg
baar. Zij kunnen door gegadigden worden aangevraagd aan de 
Museumdirectie, Kortenaerkade 11, 's-Gravenhage, onder gelijk
tijdige overmaking van het bedrag op postrekening 162000 van 
den directeur van het Nederlandsche Postmuseum te 's-Graven
hage. W. G. Z. 

EEN ENGELSCHE CATALOGUS VAN OOSTENRIJK. 
Dat de zegels van het gewezen Oostenrijk ook in Amerika veel 

verzameld worden, blijkt wel uit een onlangs ontvangen catalogus 
van dit land in de Engelsche taal, uitgegeven door „Billings Stamp 
Company" te New York. De catalogus is gedeeltelijk gespeciali
seerd, de uitgever stelt zich voor bij de 2e druk de specialiseering 
geheel door te voeren. 

CATALOGUS „PRINET". 
Van de Brusselsche firma Van Bierbeek ontvingen wij de rijk 

geïllustreerde catalogus „Prinet", een klein handig werkje met 
alle zegels van België, Begisch-Congo en Ruanda-Urundi. 

Gevraagd wordt om zoo volledig mogelijke opgave van litera
tuur voor het opzetten van een speciaalverzameling van de eerste 
uitgiften van Transvaal. Berichten worden gaarne ingewacht bij 
den hoofdredacteur. 

Ter besdiermir^ 
Van Verzamelaars 

er Handelaren ^ 

Voor zaken in Riga zijnde, las ik op 27 Maart j .l . in het avond
blad van de „Rigasche Rundschau" van dienzelfden datum het 
volgende artikel, waarvan ik gemakshalve onderstaand de ver
taling weergeef. 

Wederom vervalschte postzegels. 800 personen voor 11000 lats 
opgelicht. 

Onder leiding van den politie-inspecteur Terauds hebben de 
beambten van de Ie afdeeling dezer dagen weer een groote zwendel-
affaire met vervalschte postzegels ontdekt en de schuldigen, op 
één na, die zich door op de vlucht te gaan aan den arm der 
gerechtigheid heeft onttrokken, gearresteerd. 

Een postzegelverzamelaar in Parijs kreeg in Februari van den 
Rigaschen handelaar Chaim Nisselowitsch een partij postzegels ter 
waarde van frs. 500.— toegezonden. De verzamelaar keek de zen
ding door en hierbij vielen hem eenige zegels op, welke hem ver-
valscht leken. De betreffende, grootendeels Letsche zegels, zond 
hij aan den deskundige Wittkowski in Riga met het verzoek hem 
mede te deelen, of de zegels echt waren. Tegelijkertijd vroeg hij, 
indien de zegels valsch bleken te zijn, de betrokken autoriteiten 
hiervan in kennis te stellen. Wittkowski herkende direct de ver-
valschingen en hij deed aangifte. Aangezien de zending door Nisse
lowitsch was afgezonden, deed de politie in diens woning aan de 
Wagnera Strasse 5 huiszoeking. Hierbij vond men vervalschte 
zegels uit bijna alle landen, in hoofdzaak van de Sowjet Unie en 
de Baltische staten. Verder vond men een zakboekje, dat zeer uit
gebreide gegevens bevatte en waarin Nisselowitsch, die in het be
heer van zijn zaken oogenschijnlijk zeer nauwkeurig was, in
gekomen betalingen van zijn zakenrelaties had geboekt. Al zijn 
klanten waren hierin vermeld en ook de grootte van de zending 
was in ieder afzonderlijk geval aangegeven. Hieruit bleek, dat 
Nisselowitsch reeds sedert 3 jaren een groothandel in vervalschte 
postzegels dreef. Ongeveer 800 personen heeft hij bedrogen. Vele 
van hen, die in het buitenland wonen, zullen waarschijnlijk nog 
niet weten voor welke waardelooze rommel zij hun geld hebben 
uitgegeven. De waarde van alle tot nu toe in den handel ge
brachte vervalschingen bedraagt volgens het zakboekje van dit 
heerschap Is. 11000.—. Een ijverig medewerker en agent had papa 
Nisselowitsch in zijn 24-jarigen zoon Laser. Deze is eenige dagen 
voor de ontdekking van het bedrog naar Frankrijk vertrokken en 
zal nu onder de gegeven omstandigheden waarschijnlijk wel niet 
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meer naar Letland terugkeeren en zoo zijn verdiende straf ontgaan. 
De vervalschte zegels hadden de heeren Nisselowitsch van eenen 

Selig Bor, eenen Max Wachtel en eenen Kaimans Ginsburg ter 
doorverkoop ontvangen. De plaats waar de zegels zijn vervaardigd 
is een stad in Estland, waar zij door de zegelcolporteurs Siman en 
Kiel in groote hoeveelheden werden gemaakt. Deze beide heeren 
waren reeds vóór vele jaren in een groote zegelvervalschings-
affaire in Estland gewikkeld en hebben eenigen tijd in de gevan
genis gezeten. Na het uitzitten van de straf begonnen ze weer 
met hun „arbeid", waarbij Kiel zich in Parijs had gevestigd. 

Aangezien, zooals bekend, gestempelde zegels voor verzamelaars 
een grootere waarde hebben, zijn ook vele van deze vervalschte 
zegels van eveneens vervalschte stempels voorzien. Het vervalschen 
van de stempels verzorgde Edgar Frank. In hoofdzaak heeft hij 
zegels van de Sowjet Unie van stempels voorzien, daar hij van 
vroeger oude Russische poststempels had. Maar ook Letsche zegels 
heeft hij met nagemaakte opdrukken gestempeld. 

Ook de tusschenhandelaar Ginsburg was kort voor de ont
dekking naar het buitenland vertrokken. Vanochtend vroeg, toen 
hij nietsvermoedend weer naar Riga terugkeerde, werd hij door 
de politie op het station gearresteerd. De politie heeft het onder
zoek gesloten en Chaim Nisselowitsch, Bor, Wachtel, Frank en 
Ginsburg zijn gevangen gezet in de Zentralgevangenis en ter 
beschikking gesteld van den officier van justitie. 

In bovenstaand artikel komen 3 namen voor, welke mij bekend 
waren, t. w. Nisselowitsch, Wachtel en Frank. In den trein had 
ik het laatste nummer van „L'Echo de la Timbrologie", t. w. 
nr. 1037 van 15 Maart j.1. doorgelezen en de volgende adver
tenties waren mij hierin opgevallen: 

„Occasion. — Contre envoi de 5 fr. en timbres-poste neufs en 
cours p. port, vous recev. gratuitem. un lot reclame de 70 timbres 
différents de Ia Russie, conten. bonne val., entre autres commém., 
bienf., surch., nouveautés, etc. En même temps, je joins un envoi 
ä choix k prix tres avantageux. Affranchiss. 20e anniversaire de la 
Lettonie. Max Wachtel, Aizsargu iela 8a, Riga (Letton.)." 

„Gratis. — Contre envoi de Frs. 5.— pour port en timbres nfs. 
franfais, nouv., recevrez a titre grat. 50 timbres differ, de la Russie 
et la sér. compl. russe „Pionniers". Envois k choix ä prix intér. 
Affr. timbres jubil., nouvelle emission. L. Nisselowitz, Tomsona 
iela 2, Riga (Lettonie)." 

Uit bovenstaand artikel blijkt nu wel, dat de zichtzendingen, 
welke men gelijktijdig met de gratis zegels zou ontvangen, een 
groot aantal falsificatiën bevatten. 

Wat Frank betreft leek het mij onjuist, dat men dezen in ver
band met de vervalschingsaffaire had gearresteerd. Immers Rus
sische stempels zullen ongetwijfeld in het bezit zijn van vele in
woners der Baltische landen. Deze stempels zijn indertijd, nadat de 
Bolsjewieken definitief uit de Baltische landen waren verdreven, 
langs vele omwegen in handen van particulieren gekomen. 

Den volgenden dag had ik toevallig gelegenheid inzake het be
treffende krantenartikel eens mijn licht op te steken bij mij bekende 
verzamelaars en handelaren, in Riga. Mij bleek toen, dat de bewuste 
zichtzendingen o. m. onderstaande zegels bevatten (nummers 
volgens Yvert & Tellier 1939): 

Estland: 67, 68, luchtpost 2-11. 
Letland: 9, 16, 17, 33a, 60, 61, 71-78, 120, luchtpost 1, 2 , 

10-12, 25-32, souvenir 1-4. 
Litauen: 1, 2, luchtpost 60-67. 
Memel: 126-138. 
Rusland: 94 en 96, getand 13J^, 153-156, 176-179, 218-222 on 

getand, 237-239, 242, 243, 266-269, 308-317, 406-411, Nordwest-
Armee 1-20. 

Extreme Orient: uitgifte voor Wladiwostok 1-27 
Duitschland: luchtpost 40-42. 
Finland: luchtpost 1. 
Voorts bleek mij, dat de advertentie van Laser N'iselowitsch, 

wonende Tomsona iela 2, Riga, waarschijnlijk in de toekomst niet 
meer zal voorkomen, omdat dit jongmensch inmiddels naar 
Frankrijk is uitgeweken. 

Ik vernam verder, dat tevens waren gearresteerd 2 handelaren 
uit Libau, n.1. R. Krasts en K. Geilitz. 

Omdat het Letsche wetboek van strafrecht geen straffen kent 
voor vervalschers van postzegels, heeft men de betreffende per
sonen gearresteerd onder het motief van staatsbeleediging. Immers 
op de postzegels komen Staatssymbolen voor en het vervalschen 
daarvan wordt als staatsbeleediging beschouwd. Letland wordt 
min of meer dictatoriaal geregeerd en in verband hiermede was 
arrestatie van de betreffende vervalschers dus op dezen grond 
mogelijk. Na enkele dagen heeft men Frank weer vrijgelaten. Bij 
mijn vertrek uit Riga bevonden de andere beschuldigden zich nog 
in verzekerde bewaring. Zoodra ik verdere gegevens hieromtrent 
in handen krijg, zal ik u nader berichten. 

Het is niet uitgesloten, dat ook Nederlandsche verzamelaars op 
de advertenties van Nisselowitsch en Wachtel zijn ingegaan, resp. 
in relatie waren met een of meer van de andere in bovenstaand 
krantenartikel genoemde handelaren. 

Gaarne ben ik bereid Nederlandsche benadeelden behulpzaam te 
zijn bij het verkrijgen van eventueele schadevergoeding. Ik zou 
benadeelden willen adviseeren mij de gekochte zegels alsmede de 
gevoerde correspondentie te zenden. Voorts zij nog vermeld, dat 
het in het geheel niet is uitgesloten, dat de geleden schade wordt 
vergoed, daar ongetwijfeld de bezittingen van de beschuldigden 
voorloopig in beslag zijn genomen. 

Lezers die zegels bezitten als bovenstaand gespecificeerd en deze 
willen laten keuren, worden geadviseerd deze zegels ter keuring 
aan mij in te zenden. 

JAN POULIE, 
Jan Luykenstraat 30, Amsterdam Z. 

VALSCHE FRANSCHE ZEGELS. 
Er wordt gewaarschuwd voor aankoop van blijkbaar zeldzame 

kleurafwijkingen bij enkele der tegenwoordige Fransche frankeer-
zegels, n.l.: 

15 c. (type Mercur), oranje i.p.v. rood; 
45 c. (type Mercur), groenblauw i.p.v. lichtgroen; 
90 c. (type Vrede), groenblauw i.p.v. groen. 
Deze afwijkingen, die postfrisch in den handel komen, zijn blijk

baar met behulp van een of andere chemische stof bewerkt 
geworden met het bovenstaande resultaat. 

pliüatelis 

PHILATELISTISCHE BIJEENKOMSTEN. 
Het 26e Engelsche philatelistencongres zal van 13-16 Juni te 

Liverpool worden gehouden. Behalve sluitzegels is er een officieel 
stempel. 

De 11e Deensche philatelistendag wordt gelijktijdig met een 
plaatselijke tentoonstelling op 3 September te Aalborg gehouden. 

DIEFSTAL VAN ZEGELS. 
Te Wellington op Nieuw-Zeeland zijn naar Reuter meldt, uit 

het museum postzegels ter waarde van duizenden guldens gestolen. 1 
Drie vitrines zijn opengebroken; hieruit werden 130 zeer zeldzame ] 
postzegels ontvreemd. 

EEN POSTZEGEL LEIDDE T O T DEN AANLEG VAN H E T | 
PANAMA-KANAAL. 

De heer Nieuwland uit Rotterdam zond ons een uitknipsel uit | 
„Op den Uitkijk" toe, waaraan wij het volgende ontkenen: 

De senator Wilburn wilde het kanaal laten graven bij Panama. 
„Naar mijn meening zou het door en door dwaasheid zijn, om I 
het kanaal door Nicaragua te graven", verklaarde hij. „Dat is 1 
een vulkanisch land. Het leven van onze arbeiders en ingenieurs, | 
tezamen met het enorme kapitaal, zou in een dag door een vul
kanische uitbarsting kunnen worden weggevaagd. De landengte! 
moet bij Panama worden doorgegraven." Maar de senator FoUowry [ 
diende hem terstond van antwoord. „U weet even goed als ik ," j 
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zei hij, „dat Panama hevig te lijden heeft van de verwoestingen 
der gele koorts. Anderzijds ben ik in staat u een plechtige ver
klaring van den pre ident van Nicaragua te toonen, dat er eeuwen 
lang geen vulkanische uitbarsting in het land heeft plaats gehad. 
Lang leve het Nicaragua-kanaal !" 

De verklaring van den president van Nicaragua scheen haar in
vloed op den senaat te doen gelden, toen plotseling een j'ongeman 
de publieke tribune verliet en verzocht om een onderhoud met 
den senator Wilburn. Toen hij zichzelf als postzegelverzamelaar 
aandiende, weigerde Wilburn aanvankelijk het onderhoud voort 
te zetten, maar tenslotte stemde hij er m toe, den onbekende 
naar een postzegelhandel te vergezellen In de etalage bevond zich 
een postzegel van Nicaragua, die den vulkaan Monotombo, gelegen 
op de route die voor het kanaal was uitgezet, in volle eruptie 
vei toonde 

Wilburn bestelde zes en negentig van die zegels, en legde er een 
op de plaats van lederen senator, met een verklarend briefje erbij. 
„Dit kleine document, in vele duizenden exemplaren in omloop 
gebracht door de Nicaragueesche posterijen, weerspreekt de plech
tige verklaring van den president van Nicaragua. U zult hieruit 
zonder twijfel de juiste conclusie trekken. Lang leve het Panama-
kanjal !" 

Door een verpletterende meerderheid werd er vóór het Panama
kanaal gestemd — en de jeugdige postzegelverzamelaar bleek te 
zijn Bunau-Varilla, hoofdingenieur bij de maatschappij, die bij het 
Panama-plan geintfresseerd was. 

ONTDEKKING. 
De bekende Deensche verzamelaar W Brocks uit Odense heeft 

een 4 skiUing zegel der uitgifte 1857 gevonden, waarbij de geel
bruine onderdruk niet aan de voorzijde, maar aan, den achterkant 
is gedrukt geworden. 

„WAPENSTILSTANDS-ZEGEL" VAN FRANKRIJK. 
Op het wapenstilstandszegel, uitgegeven ter gelegenheid van den 

20en verjaardag van den wapenstilstand, ziet men de Are de 
Triomphe met op den voorgrond een regiment soldaten. In som
mige bladen werd vermeld, dat de officier, die voorop rijdt, nie
mand minder zou zijn dan maarschalk Foch In de eerste plaats 
zou dit historisch onjuist zijn: maarschalk Foch nam juist de 
parade af, wij kunnen nog verder gaan. de ontwerper heeft een 
willekeurige voorstelling gemaakt, zonder te denken aan een 
bepaald regiment. v. P. 

EEN VOORTREFFELIJKE GESTE VAN EEN 
MINISTER VAN ONDERWIJS. 

Een mijner vrienden in Buenos Aires deelt mij mede, dat 
minister Jorge Eduardo Coli, die het Argentijnsche ministerie van 

Ijustitie en onderwijs beheert, op 16 Maart j.1. een redevoering 
Iheeft gehouden, waarin hij het groote nut van de philatelie heeeft 
luiteengezet. Hij noodigde in het bijzonder onderwijzers en leeraren 
lui t om de jeugd te wijzen op het leerzame van onze liefhebberij 
len sprak zelfs als zijn meening uit, dat zoowel bij het lager als 
|he t middelbaar onderwijs op het leerplan tijd moest worden uit

getrokken voor „el filatelismo". Bravo ! v. P. 

KOERSVERANDERING IN ENGELAND? 
Langzamerhand beginnen zeer vele philatelisten in Engeland 

leer dan genoeg te knjgen van de eentonigheid der Engelsche 
frankeerzegels, waarop niets anders dan de beeltenis des konings 

prijkt. Op de „London Stamp Exhibition", die in het begin van 
dit jaar werd gehouden, was een inzending, die demonstreerde, 
welke mogelijkheden er voor den postmaster-general nog braak 
liggen. Het ingezondene bestond uit teekeningen, alle van gewoon 
zegelformaat, met miniatuurschetsjes van Engelands natuurschoon 
en van zijn historische monumenten, o. a. de Towerbrug, de parle
mentsgebouwen, de Forth bridge, enz. Overal is een medaillon 
opengelaten, waarin, indien noodig, het beeld van den koning kan 
wolden opgenomen De inzender wil het geheel aan den post
master-general zenden, vergezeld van een door een zoo groot 
mogelijk aantal philatelisten onderteekende petitie en daarin vragen 
om ook in Engeland dergelijke zegels uit te geven. 

PHILATELISTISCHE BIBLIOTHEEK. 
Engelands grootste philatelistische bibliotheek, die meer dan 

200 000 boeken en tijdschriften bevat en in het bezit was van een 
verzamelaar te Oxford, is door een Londenschen handelaar aan
gekocht voor £ 3000.—. 

Froede Catalogi (1930] zoojuist verscheneii. 
De „Froede-Catalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld- en Europa-uitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijs veranderingen 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de Froede-Catalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop 
De volgende uitgaven zijn verschenen . 
G e h 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 O 20 porto. 
E U P O p a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levermg van 10 suppl 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u i t S C h l a n d 12$ bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f 0 ,03 porto. 
L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig verschijnende catalogus in dic genre 

f 0 , 6 0 en f 0 , 0 3 por to . 
^ HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel- of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars 

Postzegelhandel AJ.deWit 
Koninginneweg 175, 
PostgiPO a 2 4 S 5 3 , 

Amsterdam, Zuid. 
Te le foon 9 3 4 8 9 . 

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

.ezoekt den PHILATELISTENDAG 
:e 's-Gravenhage op 1,2 en 3 September. 
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Het jagen op de nieuwste uitgiften is tijdroovend. Laat U deze zorg ontnemen! 

Wij leveren U alle nieuwtjes der gelieeie wereld. 
Neemt een proe fabonnemen t van een half jaar en U blijft abonné. 

Bastiaanse & Boekema's Postzegelhandel N.V. 
Weste Wagenstraat 3 4 - Rotterdam-C. 
Postrekening 3 0 8 0 8 0 Telefoon 5 5 3 4 4 

De firma met een ERVAREN Directie! 

Te koop gevraagd: 
onuitgezochte kilo's van Nederland en Indië, 
alsmede engrospartijen Nederland en Kol. 

Brieven uitsluitend met prijs. 
Te koop aangeboden: 

Rembrandt per serie f 0,40 
2^elieden per serie f 0,50 
Vreemdelingenserie f 0,90 
Goudsche Glazen f o,6j 
Olympiade f 1,50 
Zomer i93j}8, 4 series f 0,90 
Weid. 'ij'Zt-'i^ 3 series f 0,80 
Weldadigheid 1930 f 0,40 

1931 f 0,75 
„ 1932 f o,jo 

1933 f 0,40 
„ 1934 f 0,40 

Roltanding V2  ^° et vier^ijdig 
zonder 12V2 et rood 2 3 w. f 3,— 
12V2 et vierzijdig (rood) f i,óo 
tweezijdig 2  40 et compleet 

f 2,2J 
Roltanding weid. 1926 f i,— 

1927 f 0,40 
„ 1929 f 0,35 

„ „ 1931 f 0,90 
„ „ 1932 f 0,60 

« Ï933 f 0,50 
Nat. Luchtv.fonds per 10 f 1,50 
Crisis compleet 2 w. f 0,20 
3 et Kind 1938 per 100 f i , j o 
5 et „ per 100 f 2,50 
6ctZomer '37 p.iooVond.f i)40 

G I R O 4021 j . P O R T O EXTRA. 

J O H N G O E D E , ^''> 
Brederodestr. 46 , Amsterdam, W. 
P.S. Zichtzendingen aan vereen, en clubs. 

TE KOOP GEVRAAGD: KILO'S EN 
ENGROSPAETIJEN VAN NEDERL.INDIË 

J. PRENT & Co., ("42) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, DEN HAAG. 

Te Koop g e v r a a g d 
tegen contante betaling: 

Uitgebreide Speciaalverzameling Nederland 
en Koloniën, belangrijke Europacollectie of 
omvangrijke collectie Vliegpostzegels. Brieven 
met vraagprijs onder no. 48 aan de admin. 
Maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

Z I < H X Z E I V D I N G E I V 
speciaal 

België 
Frankrijk 

Liechtenstein 
Luxemburg 

("8) Zwitserland 
aan verzamelaars en vereenlgingen. 
JEAN VRIJOAL - ESNEUX 
Avenue Montefiore 51 (België) . 

A ^ X E I M T I E S . V . R ■ ■ 
Zoolang de voorraad strekt, lever ik : 

N e d e r l a n d : 
80 et. pakketpost 
jo et. jubileum 1923 
60 et. luchtpost 
1V2 et Frans Hals 1937 
5 et idem 
12^/2 et idem 
6 et Zomer 1937 
12I/2 et idem 
series zomer 1938 
3 et idem 
12I/2 et idem 
series zomer 1939 
12V2 et idem 
3 en 5 et tuberculose i 
6 et Kind 1937 
N e d  I n d i ë : 
f i ,7j palrtitype 
jo/1,50 vliegpost 
K r o n i n s Bn^. 
Kroonkoloniën f 7,— 

p . 10 
f 0,90 
f 0,20 
f 0.35 
f 0,25 
f 0,15 
f 0,50 
f 0,14 
f 0,60 
f I.4J 
f 0,1 tf 
f 0,50 
f 1.60 
f 0,50 

905 f 0,22 
f 0,22 

f 0,90 
f 0,90 

K o l . : 
Dominions 

p. ICO 
f 8 , 
f 1,80 
f 2,95 

i 4.75 
t l , . 5 
i 5.50 

< ■,45 
4.75 

t i ï , 
t 4 . 7 5 
f 1,95 
t 1,75 

i 7 , -

Levering UITSLUITEND na ontvangst van 
postwissel. Porto steeds 
ook steeds aangenomen 
enz. per 100, — 
W o u b r u g g e s t r . 2 9 . 

extra In ruil wordt 
jubileum, jamboree, 

H . F I O R A N I , 
A ' d a m  W {i3S) 

Te koop g e v r a a g d : (afgew. en licht gest.) 
Willibrordus j e. tegen f 0,01 

„ 12V2 e. tegen f 0,08 
Voorts Kindzegels en series tegen aanneme
lijke prijzen. Zie ook Meiannonee. (133) 
L. J . A. L u d e k e r . V a n O s t a d e s t r . 2 0 9 , 
P o s t g i r o 3 5 3 3 2 2 — A m s t e r d a m  Z . 

The International Collectors' Club 
Secr.: Kerstant v. d. Bergelaan 35, 

Hillegersberg. 
Leden in ea. 100 versch landen. Unieke 
ruilgelegenheid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

KILO'S 
DUITSCHLAND, kleine uitknipsels van 
pakketkaarten. O r i g i n e e l e w a a r . Meeren
deels 20—roo Pf. Veel herinnerings. Zeppe
lin en dienstzegels. i K G. franco f 1,7 j . 

Kleine Postzegelbeurs, 
Zwaanshals 337a, Rotterdam. (131) 

TE KOOP AANGEBODEN 
Mooie collectie Noord, Zuid, Centraal

Amerika en Antillen. 7822 verschillenden 
w.o. 3188 ongebruikt, 345 doubletten. 
Waarde Yvert & Tellier 49,750 francs. 
Brieven onder no. 141 aan het Bureau van 
dit blad. 

Ins taekblacdjes 6 strooken. Mooi olijfzwart 
carton, 19' X ^4 eM. per 100 bladen f 3,—. 

Nieuw artikel; beter! goedkooper! 
Zeer geschikt voor alphabetisch doubl.systeem 

Andere maten op aanvrage. 

J e Globe", Zaandam. Giro 118330 

Kilowaar van GrootBritannië 
tot 1939, vele verschillende waarden, 
typen en watermerk, abnormaliteiten, 
i f 2,25 per kilo franco. 
E. C. EHRMANN, 37 Cambridgestreet, 
Londen S.W. i . (Giro 323166) 

10 SCHILLING DOLLFUSS 
postfrisch, te koop gezocht. 

PhilatelistenVereeniging CU») 
„ZuidLimburg", Maastricht. 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND EN KOLONIËN 
EN EUROPA. Zeer voordeelig. 
T H . WITTENHORST, 
Stokkum bij 'sHeerenberg. (128) 

Postzegels, verzamelingen of partijen 
van Nederland en Koloniën 

te koop gevraagd. 
R. ROSENTHAL, (134) 

Vlierboomstraat 297, Den Haag. 
K I I v O W A A R v a n I E R L A N D 
alle waarden tot i shilling en vele herinne

ringszegels 1937—1939, ä f 2,75 per kilo 
franco. E. C. E H R M A N N , 37 Cambridgestr. 
L O N D E N S. W. I. (Giro 323166). 

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: 

Frankrijk: Watertentoonst. fr. 2,25 f 0,15, 
Exp. NewYork fr. 2,2s f 0,15, Enfants des 
Chómeurs 90{ 3 j e f 0,09, Mere, type 1 j c 
f 0,02, Iristype fr. i,— f 0,06, Yver tNo 188 
f 0.80. Duitschland: Nürburgringrennen 3 w. 
f o,3j , Partijdienstserie 1938 cpl. gebr. f0,32, 
Verjaardagzegel mes sp. st. f 0,25, 8 versch. 
stempels o.w. Eger, Memel en Braunauf 1,85 
Zwitserland: nieuwe tent.serie 12 w , 3 talen 
f o,9S, Bundesfeier 1939 f 0,10, IJsland: Exp. 
NewYork 3 w. f o,4j,Visschenserie f 0,1 j . F m 
land: R.Kruis 1939 f o,3S) etc. excl. porto (132) 
Vraagt inlichtingen en proefnummer a a n : 

RENNIE H A A G S M A , 
Pres. Steynplantso«n 3, 

Posfgiro 336559, Amst«rdam-0 . 

Nederlandsche Posizegeibeurs 
dir.: M. J. H. Toorens 

Stationsweg 76, Giro 1205,43, Den Haag, 
Juniofferfe. 

SPANJE. 
*i928 serie ToledoSantiago 

nrs. 339/66 32 w. ITS. 180,— 
*i930 Luchtpost 68/74 7 w. 
*i93i Luchtpost 84/9 6 w. 
*Idem ServiceOfficial 16 
»PORTUGAL R. Kruis 1928 85/90 
*Idem 97/102 
HONGARIJE 
Vliegpost 1924/5 6/11 frs 27.50 
Timbres Souv. 1/2 
Ï935 473/8 frs 34 6 w. 
1936 479/83 5 w. 
1937 481/9 6 w. 
1938 490/03 14 w. 
Debreczen 511/16 6 w. 
1938 Eucharistisch Congres 7 w. 

postfrisch frs 60 
*idem in postfrisch blok 

idem Stephanblok 7 w. 
DUITSCHLAND 
Ostropa blok postfrisch frs 300 
idem prima gebruikt frs 350 

*idem nrs 535/8 zonder gom 
«■TURKIJE Jub 894/9 6 w. 
'^LITAUEN Korfbalserie 3 w. 
^SLOWAKIJE serie Hlinka 10 w. cpl 

id. serie Courantenzegels 9 w. post
frisch 19 w. f 1,70 

■"^DUITSCHLAND Kleederdr. compi. f 1,40 
enz., enz. * beteekent postfrisch 
Woarom nog langer dra len . . . 
(139) en la ter meer b e t a l e n 
N.B. Voor Overzee steeds een reservestock, 

f 2 , 2 , 
f 1,00 
f 0,60 
f 0,60 
f 0,30 
f 0,30 

f 0,40 
f 0,20 
f 0,70 
f 0,70 
f 0,45 
f 0,50 
f 0,30 

!■" 
f 1,50 

f3,5 
i 4,5 
f 3 , 2 . 
f °.95 
f 0,5 

1000 verschillende postzegels (wereld) f i , 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra, 

D. van Ommen, Populierenlaan 
Epe. (Giro 132330). (129) 

Welke serieuze verzamelaar interesseert zich 
voor goede oude Fransche en Eng Kolonieni 
Ook de meer moderne zegels zijn in „mijn* 
boekje goed vertegenwoordigd. Zeer matig» 
prijzen. Vraagt eens zichtzending. 

J O H N GOEDE, 
Brederodestraat 46, AmsterdamW. (i 36 

200 Oostenrijk, i j o Eng. k o l , 100 Rusland 
100 vóór 190Q, 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 i ,6 j . Kind 1938 f 1,50, 1937 f 1,60 
50 versch. Spanje Gen. Franco Mk 6c f 2 
Giro 1U330. „The G l o b e " Z a a n d a m 

VRAAG EN AANBOD 
T e koop gevraagd afstempelingen op nrs. i 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i Id̂  
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen, 

^ Tekst van deze annonces vóór den 5en in te zenden aan de Administratie 



m- BELANGRIJK ! 
Hebt U reeds kennis gemaakt met onze ZICHT-
ZENDINGEN ? Zoo niet, vraagt U dan eens zulk 
een zending aan. U zult ongetwijfeld vele manco's 
kunnen aanvullen, waaronder wellicht ook kleine. 
Onze zendingen bevatten uitsluitend gegarandeerd 
echte exemplaren. 
Van de volgende landen kunnen w ĵ U boekjes ter 
inzage zenden: 
BELGIË 
BELG.-CONGO 
BULGARIJE 
DANZIG 
DENEMARKEN 
DUITSCHLAND 
OUD-DUITSCHE ST. 
ESTLAND 
FINLAND 

FRANKRIJK 
FIUME 
GIBRALTAR 
ITALIË 
KRETA 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
MONACO 
MALTA 

MEMEL 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PORTUGAL 
ROEMENIE 
RUSLAND 
SAARGEBIED 
IJSLAND 
ZWITSERLAND 

Vraagt nog heden het door U gewenschte land 
eens aan. — Ons onbekende aanvragers gelieven 
referentiën bij te voegen. 

Pflstieaelliandel E. KEISEK i ZflflH 
Passage 25 -27 , Dsn Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

MALAKKA 1883-1894 
4 s. 4 s. 5 c, prachtig gebruikt exemplaar 

(Y. & T. nr. 61a). 
Ik kan het hierboven genoemde zeldzame zegel 

aanbieden tegen een zeer billijken prijs. 
Mijn specialiteit is: 

De betere kwaliteiten en de zeldzame zegels 
van de Britsche Koloniën van alle uitgiften. 

MANCOLIJSTEN 
zullen mijn bijzondere persoonlijke aandacht 

hebben. 
ZICHTZENDINGEN 

worden op aanvraag naar alle deelen van de 
wereld gezonden. 

De goedkoopste handelaar ter wereld voor 
Britsche Koloniale zeldzaamheden is: 

T. ALICEN, 
Frinton^on sea, Essex (Engeland). 

äjliinii i i iMiii inii i i i i i i i i i iMiii i i i i i iiliiiiiiiiiiiliiniumiK 

EUROPA-ALBUM 
EXCELSIOR, 
geheel compleet, 
i n 7 b a n d e n , 
Prijs 45 Gulden. 

Te betalen in 7 termijnen. 

g0r Het enigste Nederlands fabrikaat. "HG 

Album Nederland en Koloniën, 
geheel compleet, losbladig systeem, 

prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. 

Internationaal Uitgeversbedrijf, 
Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. 

Telefoon 42164. 

nillllllMIIIIIIIIIIIIIIII'l Ill IIIMIII IIIIItH 

postzenelhandel p. H o o g e A 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAO. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 7M et 1 ƒ 0.30 
1872. KONING, 2}^ gld 1 -5 
1891/97. KONINGIN (hangend haar) 22)4 et. . . 1 -0.40 
1899. 2K gld 1 -0.12 
1913. JUBILEUM, 2% et. t.m. 25 et 7 - 0.80 
1919. 40 OP 30 en 60 OP 30 2 - 0.12 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 -0.12 
1927. ROODE KRUIS 5 - 0.90 
1930. REMBRANDT 3 - 0.45 
1934. CRISIS 2 - 0.20 
1934. KONINGIN EMMA 1 - 0.05 
1936. ZOMERZEGELS 4 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 4 - 0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 -0.40 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 ƒ1.20 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 - 0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 - 0.70 
1933. CRISISWERK 4 - 0.40 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 - 0.70 
1937. JAMBOREE 2 - 0.30 
1937. ASIB 5 - 0.60 
1938. CENTR. MISSIE ; . 5 - 0.60 

PORTO EXTRA. 
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Prijs: fr. 68-. Porto voor Frankrijk fr. 6,50, voor buitenland fr. 13,30. 
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zegels der Luchtpost. 
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Frankrijk 

fr. 3,20 
Buitenland fr. 7. 

(aangeteekend). 
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pion, 
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ent op den Catalogus 

Yvert & Tellier-Champion. 
A
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heidsaanbiedingen, enz. 

A
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