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Speciale Zomeraanbieding. 
LUXEMBURG: 

1935. Intellectueelen, serie cpl. postfr., 259-273 ƒ 12.— 
DUITSCHLAND: 

1924. 5 Mark Speyer, nr. 358, licht gestempeld - 0.45 
1934. Luchtp. 2 M. ƒ0 .45 , 3 M. ƒ0 .75 , samen - 1.10 

ZUID-BULCARIJE: 
1885. 20 p. rose en zwart, nr. 6, Yv. fr. 1100.-

absoluut echt 
GRIEKENLAND: 

1937. Jubileumserie cpl. tot 25 dr., gestempeld 
1933. Zeppelin compleet postfrisch 
1933. Vliegpost 50 1. - 50 d. compleet, postfrisch 

- 8.50 

- 1.10 
- 1.65 

1.60 

5.75 
4.— 

2.50 
0.85 

5.25 

3.25 
5.25 

H O N G A R I J E : 
1931. Zeppelin, postfrisch 
1934. Lisztblok, postfrisch 

ITALIË: 
1934. Vlucht Rome-Mogadiscio, postfrisch 
1930-32. Vliegpost 25 c. - 10 1., cpl., gestempeld 
Alle waarden ook los leverbaar ! 

L ITAUEN: 
1923. Herdenking der vereeniging van Memel 

met Litauen, nrs. 188-200, gest., Yvert 
fr. 330.— 

M O N A C O : 
1922-23. Monumentenserie 25 c. - 10 fr., nrs. 

54-64, behalve nr. 62, postfr., Yv. fr. 127 
Dezelfde serie geheel compleet, mét nr. 62 

Alle waarden, behalve nr. 62, ook los leverbaar. 

Wlf Onze voorraad Europa-zegels is bijzonder mooi. Wij 
maken gaarne zichtzendingen volgens mancolijst tegen 
prijzen variëerend van 2 tot 2^4 cent per franc. 

Wanneer L' interesse heeft voor restantcoUecties van be
paalde landen, dan hebben wij stellig iets voor U klaar
liggen ! Laat ons Uw wenschen weten; U zult tevreden zijn. 

Hekker's Postzegelhaoilel «v. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Heicker. 

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

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



BELANGRIJKE C O L L E C T I E 
N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N 
E U R O P A - E N G E L S C H E KOL. 
L U C H T P O S T Z E G E L S 

tegen c o n t a n t e betaling T E K O O P gevraagd. 
Slechts grootere objecten van p r i m a kwaliteit komen in aanmerking! Uitvoerige aanbiedingen met vraagprijs aan: 

MAX POOL. ?-^"--.-.«-' DEN HAAG. 
Gevest igd sinds 1918. C P 0 8 T - S O H B V E N I I V G E N ) . 

HAGA & HARPENAU POSTZEGÏLHANDEL 
G e l e e n s t r a a t 4 4 - AiMSTBRDA/M - T e l e f o o n 9 l i s a 
BELGIË: Watersnoodserie, nr. 237-239, ongebruikt ƒ0 .40 

Roode Kruisserie, nr. 240-244, ongebruikt - 0.45 
Weldadigheidserie, nr. 293-298, ongebruikt -2.40 
Astrid met kind, nr. 447-454, gebruikt - 0.68 
Blok Antwerpen, nr. 2, gebruikt - 3.25 

BELG.-CONGO: Blok Nationale Parken, ongebruikt - 1.10 
Blok Toerisme Congres, ongebruikt - 1.10 

DUITSCHL A N D : Weldadigheidserie, nr. 368-370, ong. -0.65 
Hindenburgserie, nr. 394-397, ongebruikt - 2.— 

OOSTENRIJK: Stedenserie, nr. 304-312, ongebruikt -3.85 
LIBERIA: Vliegpost, nr. 1-6, gebruikt _ -0.30 

Levering franco na storting op postrekening nr. 288605. 
Te koop gevraagd: 

ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 

X E K O O P G E V R A A G D : 
Groote hoeveelheden van de volgende zegels: 

Yvert No. 119 per~l'00~f O.SO'f'-"" 
„ 249 „ f 0,50 
„ 250 „ f 0,90 
„ 251 „ f 0,45 
„ 265 „ f 0,35 
« 286 „ f 0,90 

Van deze Nos. tot 20.000 stuks per soort. 
De nieuwe i HoUandsche] WILLIBRORDUS 

|koopJ.ik voor: 
70 cents per 100 van 5 et. 

7 i i ; » I« s t u k „ 121/2 „ 

Kinder "Weldadigheidszegcls tot en met 1935 
jf 2,— per 100.' 

WÊF" Vraagt onze , aankooplijst voor Hol-
|landsche en Fransche zegels. 

|Nieuw adres: 

H. DREIJFUSS, 
Landsmeer N. Holland, Zuideinde 382. 

YVERT + MICHEL + SENF 
das sind die drei Kataloge, auf deren Basis Sie tauschen 
sollten. Aber nicht nur ein paar Marken und dabei 
viel Porto opfern, sondern gleich heftweise, durch 
eine ganze Auswahl, die fünfzehn Hefte enthält. — 
Lassen Sie sich doch spasshalber einmal einen Prospekt 
kommen, schreiben Sie nach Berlin N"W 7, Fach N 62, 
an den Internationalen Briefmarken Tauschdienst 

EQUATOR. 

BORNEO 
1891. — 6 CENTS OP 8 CENTS. 

PRACHTIG GEBRUIKT EXEMPLAAR. 
Y. & T. NR. 45. 

Ik heb de hierboven genoemde zeldzame zegel in 
voorraad, evenals de meeste andere zeldzaamheden 
van dit land. .De prijzen zijn zeer billijk. 

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: 

Frinton on sea, Essex (Engeland). 



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 Juli 1939. Nr . 7 (211). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,-
1/2 
1/3 
l/'t 
1/6 

Bij 

- 17,50 
- 1240 
- 10,— 
- 7,50 

1;8 pagi 
1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

f 6,— 
- 5,50 
- 430 
- 4,— 
- 3,— 

3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 10, 20 , 30 "/o reduct ie . 
De admiaistratie behoudt zich het 
recht voor advertentien, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Aüe bijdragen van posuegelkundigen, wetenscliappelijlLen en redacuoneelen aard, poststult-
ken van Ned. en Kol. benevens nieuwe uitgitten, ce zenden aan den hootdredacteur, 
W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z.; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Eenders, Maurik ^ijeld.), mr. ü. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven ij6, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Hendrachts-

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelmgen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein ajr, 
Haarlem; tranJteermachmes aan A. van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam; 
luchtpost aan H. L. S. Adama, Waalsdorperlaan 42, 's-Gravenhage. 

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

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

HET WA-JAKIG BESTAAN VAN DE 
„AMSTEROAMSCHE VEREENIGING 

DE PHILATELIST". 
Op 1 Juli j.1. vierde de „Amsterdamsche Vereeniging De Phila

telist" haar 12>^-jang bestaan, / i j Ä voortgekomen uit de „Ptiil-
mtern", waarvan de hoofdzetel m Den Haag was gevestigd. Dit 
bracht verschillende bezwaren mee. Midden 1926 werd dan ook 
een voorioopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren Philips, 
Vleugel en Latdorp, dat met het voorstel kwam om het verband 
met de hootdcentrale in de residentie te verbreken en een zelt-
standige vereeniging op te richten. Op 11 September d.a.v. werd 
hiertoe besloten, op 11 October reeds konden de statuten en 
reglement der nieuwe vereeniging, waarvoor de naam „L)e Neder-
landsche Postzegelverzamelaarsvereeniging De Philatelist" werd 
gekozen, besproken worden. Op 6 December werd een officieel 
bestuur gekozen, bestaande uit de bovengenoemde drie heeren in 
de functie van resp. voorzitter, secretaris en penningmeester
administrateur der rondzendingen. Op 1 januari 192/, de oificieele 
oprichtingsdatum, telde de vereeniging 24 leden. In het begin was 
de groei der vereeniging zeer matig, hoewel het toch bleek, dat 
de vereeniging levensvatbaarheid bezat. Bij haar eerste lustrum 
op 1 Januari 1932 bedroeg het ledental 67. In de volgende 5 jaren 
werd er meer propaganda gevoerd, zoodat de vereeniging bij 
haar 10-jarig bestaan reeds bijna 200 leden telde. Gelijktijdig met 
deze uitbreiding greep ook een verandering en uitbreiding van het 
bestuur plaats, netgeen nu is samengesteld uit 7 leden onder voor
zitterschap van den heer König, terwijl de heer Latdorp het eenige 
bestuurslid is, dat vanaf de oprichting zitting in het bestuur heett. 
Bij Koninklijk Besluit van 8 Juni 1936, nr. 48, verkreeg de Ver
eeniging, die inmiddels omgedoopt was in „Amsterdamsche Ver
eeniging De Philatelist" de koninklijke goedkeuring en werd aldus 
als rechtspersoon erkend. Sinds 1 Januari 1938 heeft de vereeniging 
ons Maandblad als haar officieel orgaan aangenomen (daarvoor 
was het „De Philatelist") en verkreeg zij een adviseerende stem 
in den Raad van Beheer. 

De vereeniging, die nu ruim 250 leden telt, mag op een intens 
vereenigingsleven terugzien, waarvoor wel het beste bewijs is 
het groot aantal leden, dat regelmatig de vergaderingen bezoekt, 
waarop de leden philatelistisch geschoold worden door het houden 
van lezingen. 

Het bestuur heeft gemeend het 12>2-jarig bestaan niet alleen 
te moeten vieren met een feestavond op 23 September, maar 
tevens door het houden van een propaganda-tentoonstelling onder 
de leden, die met het oog op het „philatelistisch" seizoen op 
16 en 17 September zal worden gehouden. 

Naast het aanbieden van onze gelukwenschen spreken wij de 
Ihoop uit, dat het der vereeniging, onder leiding van haren 
lenergieken voorzitter, in alle opzichten naar wensch moge gaan 
| en dat zij haar ledental regelmatig moge zien toenemen, alles tot 

rieil der philatelie in het algemeen. 
W. G. Z. 

NieuWe 
Uitgiften 

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

AFGHANISTAN. 
Ter herinnering aan hec feit, dat 6 jaren geleden Mohamed 

2ahir Shah gekroond werd, verscheen een frankeerzegel met zijn 
beeltenis. 

50 pools, karmijn. 

ALBANIË. 
Het op blz. 114 gemelde luchtpostzegel van 20 q. is ontstaan 

door het 50 q. luchtpostzegel niet alleen te voorzien van den 
bekenden 4-regeligen opdruk, maar er een vijfde onderaan toe te 
voegen, luidende: „20 Qind". 

20 q. op 50 q., olijfbruin. 

A N D O R R A (Spaansche kantoren). 
Vier frankeerzegels van de „weezenhulp", uitgifte Franco, ver

schenen met den opdruk „Andorra". 
5 c. 

10 c. 
30 c. 
50 c. 

Twee Spaansche luchtpostzegels werden hier in gebruik 
genomen, eveneens voorzien van den opdruk „Andorra". 

1 p., violet. 
2 p., oranje. 

ARGENTINIË. 
Ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoonstelling 

te Buenos-Aires tijdens het 11e internationale postcongres aldaar, 
verschenen eenige blokken met de zegels van dit congres. Het 
velletje is 95 mm. in het vierkant, de zegels zijn ongetand. 

Op het Ie vel staat bovenaan: „C.Y.T.R.A."; onderaan: „Correos 
y Telegraf os - Republica Argentina"; tusschen het 5 c. en 20 c. 
zegel staat: „XIo Congresso / de la / U.P.U. / Exposicion / Fila-
telica / International / Buenos Aires / Mayo de 1939". 

Op het 2e blok staat boven- en onderaan hetzelfde als op het 
Ie blok; links van beneden naar boven: „XIo Congreso de la 
U.P.U."; rechts van boven naar beneden: „Exposicion filatelica 
internacional"; terwijl in het midden tusschen de zegels staat: 
„Mayo de 1939". 

Ie blok: 5 -f- 20 -f 25 -f- 50 c. 
2e blok: 5 -1- 50 -|- 25 -f- 20 c. 
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BELGIË. 
Het 75 c. zegel der tegenwoordige uitgifte koning Leopold III 

bestaat têtebêche. 

m ||H8l|M |̂f̂  
w mwEaäHlEelM 
m 1 I^BMN^I 
r IH^^U 
w 1 l^nÉM 
P H^KJIH 

IHI 
m H ^ ^ ^ ^ 1 
■ H^^Bl^ 
m H^^^Hi 
F I U I K I I 

rmit 
L..^.^ 

iin^,iiii*iSHt 1 
■■■■iHliHÎ Bill 1 
^^^B^^^^HM 1 
I^^^H^BMI 
mml^^KÊÊ 1 1 

^H 
I H I II 
^^^^HIIH 1 
^^^^^Hl 1 
^ ^ ^ ^ ■ 1 1 
j^HJIJ^H 1 1 

É?ifwiiÉI 

Geheel onverwachts verscheen een 
„Memling" zegel, uitgegeven naar aan

leiding van de Memling tentoonstelling 
te Brugge. Het zegel geeft een afbeelding 
van den schenker, voorgesteld op de 
„Dyptiek der H. Maagd". Het is ver

krijgbaar aan de postkantoren van 
Brugge en van de kust, alsmede aan die 
van de belangrijkste steden van het land 
en wel van 1 Juli t.m. 1 October 1939; 
het is geldig tot 30 September 1940. 

75 c. + 75 c , olijf. 
(Dank aan den heer Blei voor bericht). 

BELeiQtie 

UAM* 

w^^^v^^w^rvv^^m'mrwwwr 

Op 1 Juli verscheen de reeds lang aan

gekondigde „Rubens" serie, bestaande 
uit 8 waarden. De zegels geven de vol

gende voorstellingen: 
10 c.: afbeelding van het huis van 

Rubens volgens een oude gravure van 
Hallewijn. 

40 c : reproductie van het portret van 
Albert en Nicolaas Rubens, zoons van 
den schilder (Galerie Liechtenstein). 

75 c : de arcade van het huis van 
Rubens. 

1 f.: de tweede vrouw van Rubens, Hélène Fourment, met 
haar beide kinderen (Musée du Louvre). 

1 f. 50: Rubens en zijn eerste vrouw Isabella Brant (Pina

cothek van München). 
1 f. 75: Rubens, naar een gravure van Pontius. 
2 f. 50: portret van Suzanne Fourment, schoonzuster van 

Rubens, bekend onder den naam „Chapeau de Velours" (National 
Gallery). 

5 f.: het bekende schilderij: de afname van het kruis (Kathe

draal van Antwerpen). 
10 c. f 5 c , bruin. 
40 c. 4 5 c , hla. 
75 c. + 5 c , olijf. 

1 fr. | 25 c., karmijn. 
1 fr. 50 | 25 c , grijsbruin. 
1 fr. 75 + 25 c , blauw. 
2 fr. 50 + 2 fr. 50, violet. 
5 fr. 4 5 fr., groengrijs. ; / / ' ' ^ 

BRAZILIË. 
Midden Juni verscheen een nieuw frankeerzegel van 1200 reis, 

het tegenwoordige binnenlandsche port . In een voor dit land 
geheel nieuw formaat zien we een afbeelding van de hoofdstad 
Rio de Janeiro met de karakteristieke Pao de Azucar (suikerberg) 
op den achtergrond. Watermerk meervoudig Brasil O Correio, 
getand 11. 

1200 reis, lila. 

CAMEROON. 
Op 12 Juni verschenen 29 nieuwe frankeer en 10 nieuwe port

zegels. De tot dat oogenblik in koers zijnde zegels dezer beide 
soorten werden op 30 Juni buiten koers gesteld. 

De frankeerzegels hebben 4 verschillende teekeningen, n.1.: 

f IH I IWW»^^W>^fW 

M « M * M « * « * A M 

PMilWVVffVW^nWf 

B'̂. 
m M' 

^ 
ï 

1 B » 
cmntla^>tiau!Wl<^ 

i « ^ 

y 1 

Il 1 
"" " 

I É É M M M 

2 t.m. 20 c : een inboorlinge. 
25 t.m. 70 c.: de waterval van Banyo. 

C A M E R O U N 
MÉM M«*^Ml4 

80 c. t.m. 3 f.: een groep van 3 olifanten. 
5, 10 en 20 f.: een inboorling in een boot. 
Frankeerzegels: 

2 c , grijs. 
3 c , karmijnrood. 
4 c , ultramarijn. 
5 c , bruin. 

10 c , groen. 
15 c , rood. 
20 c , paars. 
25 c , grijs. 
30 c , rood. 
40 c , blauw. 
45 c , groen. 
50 c , bruin. 
60 c , blauwgroen. 
70 c , paars. 
80 c , blauwgroen. 

Portzegels: 
5 c , lilarose. 

10 c , blauwgroen. 
15 c , karmijnrood. 
20 c , bruinzwart. 
30 c , ultramarijn. 

CANADA. 

90 c , blauwgroen. 
1 f., karmijn. 
1 f. 25, karmijn. 
1 f. 40, oranje. 
1 f. 50, bruin. 
1 f. 60, bruingrijs. 
1 f. 75, blauw. 
2 f., groen. 
2 f. 25, blauw. 
2 f. 50, violet. 
3 f., donkerpaars. 
5 f., bruin. 

10 f., violet. 
20 f., groen. 

50 c , groen. 
60 c , bruinviolet. 

1 f., violet. 
2 f., rood. 
3 f., blauw. 

Terwijl in de „provincie" het op blz. 75 gemelde opdrukzegel 
voor expresse bestelling wordt opgebruikt, verscheen op 1 April 
in Ottawa reeds het definitieve expressezegel. Uitgevoerd door de 
Canadian Bank Note Company te Ottawa op wit papier zonder 
watermerk, getand 12. 

Expreszegel 10 cents, groen. 
CHAMBA. 
Drie dienstzegels van EngelschIndië met de beeltenis van koning 

George VI werden overdrukt met „Chamba State Service". 
2 r., violet en bruin. 
5 r., groen en blauw. 

10 r., violet en karmijn. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 139 

CHINA. 
In de koerseerende serie verscheen het 5 c. zegel in dezelfde ge

wijzigde teekening als de dollarwaarden, die op blz. 115 gemeld 
zijn. 

5 c , groen. 
COLUMBIA. 
In verband met een tekort aan 5 c. luchtpostzegels werden 

200.000 luchtpostzegels van 20 c. overdrukt met „5 ets" en op 
11 Mei uitgegeven. 

Luchtpostzegel 5 ets. op 20 c., opdruk zwart. 
DANZIG. 
Portzegels der uitgifte 192327 gedrukt op papier met het water

merk hakenkruis. 
10 pf., blauw, cijfer, zwart. 60 pf., blauw, cijfer zwart. 
40 pf., blauw, cijfer zwart. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de 70e 

Duitsche Derby in Hamburg op 25 
Juni werd een bijzonder frankeer
zegel van 25 pf. met een toeslag van 
50 pf. (beter dan zoo heel weinig) 
uitgegeven. Deze toeslag komt voor 
de helft ten goede aan het kuituur
fonds van den Führer, voor de andere 
helft aan den organisator van deze 
rennen. Het zegel geeft een afbeel
ding van den eersten Derbywinnaar, 
het paard Investment. 

Het zegel was vanaf 18 Juni uitsluitend in Hamburg verkrijgbaar. 
25 I 50 pf., blauw. 

ECUADOR. 

| Q c u t l ' c h c o l \ c i c h 
MAAAMbMkftaa 

WWWWWWWWWWP 

t^^g^^f^^fy^fl„^^^^ 

BCüXode 

M*a^^^A 

Drie luchtpostzegels in een nieuwe teekening, n.1. een vliegtuig 
boven de berg Chimborazo. Geen watermerk, getand 13 : 12J^, 
druk van De la Rue & Co. 

1 Sucre, bruin. 5 Sucres, donkergrijs. 
2 Sucres, violet. 

Naar aanleiding van een nationale tentoonstelling ter demon
stratie van de vooruitgang van Ecuador sinds 1830 verschenen 
4 frankeerzegels. 

10 cts., blauw. 1 Sucre, karmijnrood. 
50 cts., violet. 2 sucres, groen. 

ENGELSCHINDIE. 
Het dienstzegel van 1 a. 3 p. der uitgifte 192737, kop koning 

George V, werd door middel van een zwarten opdruk veranderd 
in een dienstzegel van 1 a. 

Dienstzegel 1 a. op 1 a. 3 p., lila. 

ESTLAND. 
Vier frankeerzegels ter herdenking 

van het 100jarig bestaan van de bad
plaats Pärnu. De 5 en 18 s. vertoonen 
dezelfde afbeelding, n.1. het bad zelf, 
terwijl op de 10 en 30 s. het Kurhotel 
is afgebeeld. 

5 s., groen. 
10 s., violet. 
18 s., rood. 
30 s., blauw. 

Deze 4 zegels verschenen bovendien 
op een afzonderlijk blok. 

FRANKRIJK. 

ff^mmmmmmmmmmm 

d'A 
MiMMU 

Ten bate van de intellectueele werkloozen verschenen op 5 Juni 
vier frankeerzegels met toeslag. De 40 c. geeft een afbeelding van 
Puvis de Chavanne (18241898), bekend om zijn decoratieve en 
muurschilderingen, met zijn werk „Het heilige woud" uit het 
Pantheon. De 70 c. vertoont de beeltenis van den niusicuf Claude 
Debussy (18621918), op den achtergrond een landschap met een 
faun als hoofdfiguur (naar aanleiding van zijn „Prélude a l'après
midi d'un Faune"). De 90 c. geeft de beeltenis van den romancier 
Honoré de Balzac (17991850) en het huis, waarin hij het laatst 
in Parijs heeft gewoond, n.1. in de rue Raynouard. De 2 f. 25 geeft 
de beeltenis van den physioloog Claude Bernard (181.^1878). 

40 I 10 c , rood. 
70 I 10 c , bruinlila. 
90 I 10 c , lichtviolet. 
2 f. 25 I 25 c , blauw. 

Op lO Juni verscheen een frankeerzegel naar aanleiding van 
het feit, dat 1400 jaar geleden Gregorius van Tours werd geboren. 
Hij werd in 539 te Clermont Ferrand geboren en stierf in 594 
te Tours als bisschop. 

90 c , karmijnrood. 

r"""""" l l « » i p « ^ 
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Een nieuw propagandawapen in den 
strijd tegen het dalende geboortecijfer 
zijn twee frankeerzegels, welke op 15 
Juni werden uitgegeven en waar.van de 
toeslag ten goede komt aan de nationale 
vereeniging voor de vermeerdering van 
het Fransche zielental. Het 70 c. zegel 
vertoont een jonge moeder, gebogen 
over de wieg van haar pasgeborene en 
omringd door haar 3 kinderen. Op het 
90 c. zegel zien we een moeder bezig 
haar baby zelf te voeden, haar drie 
andere kinderen staan er om heen naar 
te kijken. 

70 + 80 c , violet, blauw, groen. 
90 } 60 c , bruin, paars. 

Op 24 Juni verscheen het reeds aan
gekondigde zegel naar aanleiding van de 
feesten ter herdenking van de 500e ver
jaardag van de voltooiing van den toren 
van de kahedraal te Straatsburg. 

70 c , roodbruin. 

Een frankeerzegel ter herden
king aan de overwinning 23 
jaren geleden (waarom dit 
gekke tijdstip ?) van de slag bij 
Verdun. Het zegel geeft een 
stadsgezicht van Verdun met 
de Chaussee poort. 

90 c , bruin. 
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Tevens verscheen het op blz. 119 gemelde frankeerzegel ter 
herdenking, dat 150 jaar geleden de Fransche revolutie uitbrak. 
Het zegel geeft een afbeelding van de eed van de kaatsbaan, -waar
bij de gedeputeerden zwoeren niet uiteen te zullen gaan vóór 
Frankrijk een grondwet te hebben gegeven (20 Juni 1789). 

90 c , blauwgroen. 
Op 26 Juni verscheen een weldadigheidszegel met een afbeelding 

van Jean Charcot, in het type van 1938. 
90 c. + 35 c , roselila. 

Ten behoeve van de Spaansche vluchtelingen van het republi-
keinsche leger (! !) werd een zegel voor vrijdom van port aan
gemaakt door het 90 c. zegel (type Vrede) te voorzien van den 
zwarten opdruk met een kleine F. Elk dezer vluchtelingen kan 
per maand over 2 van dergelijke zegels beschikken. 

90 c , ultramarijn (type Vrede), met opdruk F. 

GRAND LIBAN. 
Een niet uitgegeven frankeerzegel van 7 pi. 50 in het landschap

type der uitgifte 1938 werd verkrijgbaar gesteld, voorzien van den 
nieuwen waarde-opdruk 12 pi. 50. 

12 pi. 50 op 7 pi. 50, blauw. 

GUATEMALA. 
De zes ter gelegenheid der eerste Centraal-Amerikaansche post

zegeltentoonstelling verschenen luchtpostzegels (zie blz. 3) werden 
in dienst-luchtpostzegels veranderd door den dubbelen zwarten 
opdruk van het woord „Oficial". 

1 c , oranje en zwart. 
2 c , rood en zwart. 
3 c , groen en zwart. 
4 c , paars en zwart. 
5 c , bruin en zwart. 

10 c , blauw en zwart. 
Ook de zes zegels, uitgegeven 

op speciaal velletje, werden van 
dezen opdruk voorzien. 

HONGARIJE. m 

).. 

' 
t 

^^Kii 
\_M 
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Ongeveer 7 jaren na de uitgifte van de serie met afbeeldingen 
van beroemde Hongaren werd op 21 Juni een nieuwe s<iie fran-
keerzegels uitgegeven, bestaande uit 14 waarden in 8 verschillende 
teekeningen. De 7 laagste waarden geven een afbeelding van de 
heilige kroon. Op de 20 f. de beeltenis van den heiligen Stefanus, 
op ,de 25 f. de maagd Maria met het kindeke Jezus in de armen. 
Deze 9 waarden zijn alle in klein formaat, de volgende 5 in groot 
staand formaat. Op de 30 f. zien wij de kroningskerk in Budavar, 
op den achtergrond de oeroude kroningssymbolen, n.1. de heilige 
kroon, de rijksappel, de scepter en het zwaard. Op de 32 f. zien 
we de gereformeerde kerk in Debrecen, op den achtergrond het 
wapen van deze kerk, waaronder de woorden „God is met ons". Op 
de 40 f. de basilika te Esztergom, op den achtergrond de tot een 
eed opgestoken rechterhand van den heiligen Stefanus, het konings 
wapen van het huis Arpads en het apostolische kruis. Op de 50 f. 
de evangelische kerk in Budapest op het Deak-plein met op den 
achtergrond het kruis, de Bijbel, een tros druiven en korenaren 
Ten slotte de 70 f. met de kathedraal in Kassa, op den achtergrond 
het wapen der Rakóczis. De zegels zijn ontworpen door Sandor 
Légrady, uitgevoerd in rasterdiepdruk op wit papier met watermerk-

1 f., wijnrood. 6 f., lichtgroen. 
2 f., blauwgroen. 10 f., bruin. 
4 f., geelbruin. 16 f., violet. 
5 f., grijsviolet. 20 f., rood. 

25 f., blauwgrijs. 
30 f., roodviolet. 
32 f., bruin. 

INDOCHINE. 

40 f., blauwgroen. 
50 f., olijfgroen. 
70 f., rood. 

De deelname van deze Fransche kolonie 
aan de internationale tentoonstelling te 
San Francisco werd herdacht door de uit
gifte op 12 Juni van vier frankeerzegels. 

6 c , bruin. 
9 c , rood. 

23 c , blauw. 
39 c , paars. 

INDORE. 
Kleurverandering van de 4 annas, type 1929-36, met de beeltenis 

van den maharadjah Yeshwari Rao II. 
4 annas, zwartbruin. 

JAPAN. 
Zoo juist is verschenen een 6 s. frankeerzegel, de eerste van 

een nieuwe serie van 11 waarden met verschillende afbeeldingen. 
Het vertoont de vuurtoren op Kaap Garambi, gelegen aan de zuid
punt van het eiland Formosa. 

6 s., oranje. 
LETLAND. 
Aan de op blz. 116 gemelde serie moet een achtste waarde 

worden toegevoegd, 30 s., ultramarijn, symbool van het opkomende 
Letland. 

LIECHTENSTEIN. 

Hierbij de afbeelding op K der ware grootte van het op blz. 117 
gemelde blok van het nieuwe 5 fr. zegel. 

LITAUEN. 
Drie frankeerzegels, uitgegeven naar aanleiding van de 3e Euro-

peesche korfbalkampioenschappen te Kaunas. Voor de beschrijving 
moge verwezen worden naar een artikel in het volgend nummer. 

15 -|- 10 c , bruinrood. 
30 + 15 c , donkergroen. 
60 -|- 40 c , blauwzwart. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 141 

MEXICO. 
Op 2 Mei verschenen de zegels ter herinnering aan de deelname 

aan de wereldtentoonstelling te New York. O p het frankeerzegel 
zien WIJ de koepel van het gedenkteeken der revolutie in de stad 
Mexico. Het is gedrukt door de Talleres de imp. de est. y valores 
Mexico op wit papier met meervoudig watermerk „Correos 
Mexico", getand 14. 

Frankeerzegel 10 c , grijsblauw. (2.000.000). L. 
De drie luchtpostzegels hebben alle het

zelfde motief, n.l. het groote gedenkteeken 
van den nationalen held José Maria Morelos 
y Pavon, opgericht op het eiland Janitzio 
in het meer Michoacan bij Patzcuaro. More
los, een der stichters van de republiek, werd 
in 1780 te Apatzingan geboren en in 1815 
in Mexico doodgeschoten. Hij was geeste
lijke in Caracuaro en na den dood van Hi
dalgo stelde hij zich aan het hoofd van 
de opstandelingen in het Zuiden van het 
land, hij won den slag bij Palmar en ver
kondigde daarna de onafhankelijkheid van 
het land van Spanje. Door verraad kwam 
hij in Spaansche handen en werd 21 Decem
ber 1815 gefusilleerd. 

Behalve door het woord „Aereo" zien wij dat het luchtpost
zegels zijn door de schaduw van een vliegtuig op het standbeeld. 
Uitvoering als bij het frankeerzegel, alleen getand lOK

20 c. groen. (100.000). 
40 c , roodlila. (50.000). 

1 p., lilabruin en bruinrood. (50.000). 

Ook de op blz. 119 gemelde zegels naar 
aanleiding van de eerste internationale phi
latelistenbijeenkomst op 17 Mei te Tulsa
Oklahoma (in de Vereenigde Staten van 
NoordAmerika) verschenen. 

Frankeerzegel: 
10 c , oranjerood. (2.000.000). 

Luchtpostzegels: 
20 c , sepia. (100.000). 
40 c , grijsgroen. (50.000). 

1 p., violet. (50.000). 
Het weldadigheidszegel van 1 c. (zie blz. 

29) verscheen ongetand. 
1 c , blauw, ongetand. (1.000.000). 

CORRtOSM6XICO-l5a9 
— A ~ " 

TUISA. 
uCCNTHHOiB^QKU: 

IBM* 
MONACO. 
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De op blz. 119 gemelde serie, welke uitsluitend bij inschrijving 
van 114 Juni te verkrijgen was, is op 26 Juni verschenen. De 10 
zegels stellen verschillende prinsen en prinsessen voor, die over 
Monaco geregeerd hebben tot aan de 18e eeuw, n.l. achtereenvolgens 
Lucien 15051523, Honoré II 16041662, Louis I 16621701, Char
lotte de Gramont 16601678, Antoine I 17011731, Marie de Lor
raine 16881724, Jacques I 17311733, Louise Hippolyte 1731, 
Honoré III 17331795, terwijl de hoogste waarde de rots van 
Monaco in de 18e eeuw voorstelt. 

5 + 5 c., sepia. 70 + 30 c , lila. 
10 j 10 c , bruinviolet. 90 + 35 c , violet. 
45 | 15 c , groen. 

1 f. I 1 f., blauw. 
2 f. f 2 f., bruin. 
2 f. 25 f 2 f. 25, bl.groen. 

N E W FO U N D L A N D . 

■VfVf**«V««VOT««MP«l«Vf*fVM 

M M * M M ^ h M « « A a 

3 f. + 3 f., bruinrood. 
5 f. ( 5 f., vermiljoen. 

Ter herinnering aan het be
zoek van het Engelsche 
koningspaar aan Newfound
land werd een speciaal fran
keerzegel uitgegeven. 

5 cents, blauw. 

NIEUWZEELAND. 
Vier nieuwe waarden van fiscaalzegels in het type der uitgifte 

193132 werden uitgegeven. 
1 £ 15 sh., geel. 
3 ^ 10 sh., karmijnrood. 
4 £ , blauw. 
4 ^ 10 sh., grijs. 

OCEANIE. 
Op 5 Juni werden 11 nieuwe frankeerzegels uitgegeven, terwijl 

3 waarden van het type der uitgifte 1934 in nieuwe kleuren 
werden gedrukt. 

Kleurverandering: 
30 c , roodoranje. / 
45 c , groen. 

1 f. 25, karmijnrood. 
Nieuwe waarden: 

3 c , lichtblauw. 2 f. 50, zwart. 
60 c , zwart. 3 f., roodoranje. 
70 c , roselila. 5 f., lila. 

1 f. 40, oranjegeel. 10 f., groen. 
1 f. 60, violet. 20 f., sepia. 
2 f. 25, blauw. 

P H I L I P P I N E N . 
De frankeerzegels van 6 en 20 c. der uitgifte 1935 verkregen 

ook den nieuwen zwarten 2regeligen opdruk van het woord 
„Common / wealth" in smallere hoofdletters. 

6 c , bruin. 
20 c , geelolijf. 

Eveneens verkreeg het 20 c. zegel voor expresse bestelling der 
uitgifte 1920 den 1regeligen zwarten opdruk „Commonwealth". 

Expreszegel 20 c , blauwviolet. 

ROEMENIE. 
Op 15 Mei werden 3 blokken uitgegeven, die met een toeslag 

ten bate van de nationale verdediging werden verkocht. De zegels, 
die op deze blokken voorkomen, zijn die van de 100e geboortedag 
van koning Carol I. De zegels zijn ongetand. 

Eerste blok: 25 b., 50 b. en 1 1. 50. Verkoopprijs 20 1. 
Tweede blok: 2, 7, 8 en 10 1. Verkoopprijs 50 1. 
Derde blok: 3, 4, 5 en 12 1. Verkoopprijs 50 1. 

V M V N V M P H 

M É M M 

Op 9 Juni verscheen een serie van 6 fran
keerzegels ter herinnering aan het feit, dat 
de spoorwegen in Roemenië hun 70jarig 
bestaan vieren. Oplaag van elk zegel 100.000 
stuks. 

1 1., violet, 3 typen locomotieven. 
4 1., rood, moderne locomotief op 

een brug. 
5 1., grijsblauw, oud model loco

motief. 
1., bruinrood, idem. 

blauw, trein op een viaduct. 
1., groen, nieuw administratiege

bouw der spoorwegen. 

7 
12 
15 
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Een serie van 11 frankeerzegels werd 
op 8 Juni uitgegeven, naar aanleiding 
van den nationalen feestdag. Op 8 Juni 
1930 keerde immers prins Karel per 
vliegtuig van München naar Roemenië 
terug en nam het bewind in handen. 
Het zegel geeft een afbeelding van het 
gevecht van den heiligen Georgius met 
den draak. De toeslag, die op meerdere 
zegels wordt geheven, komt ten bate van 
de jeugdorganisatie „Straja tarii" (d. i. 
de wacht van het land). 

25 + 25 b., grijsbruin. 
50 j 50 b., bruin. 

1 + 1 lei, blauwgrijs. 
2 + 2 lei, lichtgroen. 
3 + 2 lei, paars. 
4 + 2 lei, rood. 

6 + 2 lei, karmijn. 
8 lei, grijs. 

10 lei, blauwgroen. 
12 lei, blauw. 
16 lei, groen. 

RUSLAND. 
De 3 rubel, type Lenin, groot formaat, verscheen zonder water

merk, in tanding 12>^, terwijl de kleur iets lichter is als van de 
vorige uitgifte. 

3 rubel, groen. 
SIAM. 
Naar aanleiding van het 75jarig bestaan van het Roode Kruis 

werden op 6 April 3 frankeerzegels der uitgifte 1912, "Weensche 
druk (type d Yvert) uitgegeven, voorzien van den 3regeligen 
rooden opdruk van een kruis en Siameesche karakters. De Ie regel 
hiervan beteekent ,,75 jaren", de 2e geeft de nieuwe waarde en 
de toeslag weer. 

5 ( + 5) s. op 1 b., blauw en bruin. 
10 ( + 5) s. op 2 b., rose en bruin. 
15 ( + 5) s. op 3 b., groen en grijs. 

SLOWAKIJE. 
Vier frankeerzegels met rechts de 

afbeeld.ng van generaal Stefanik en 
links op den achtergrond het aan Ste
fanik gewijde gedenkteeken te Bradlo 
bij Bratislava. Zij werden uitgegeven 
naar aanleiding van de 20jarige onaf
hankelijkheid van Slowakije (19193')). 

40 h., blauw. 
60 h., groen. 

1 ks., zwartviolet. 
2 ks., violet en bruin. 

Het 2 ks. zegel is in groot formaat. 
Nieuwe courantenzegels in eenvoudige 

teekening, links het Slowaaksche wapen: het 
naar alle zijden licht uitstralende Lotha
ringer dubbelkruis' boven drie bergen. De 
zegels zijn ongetand. 

2 h., lichtbruin. 
5 h., lichtblauw. 

10 h., bruinrood. 
12 h., ultramarijn. 
20 h., donkergroen. 
50 h., donkerbruin. 

1 ks., grijsgroen. 
SPANJE. 

fsiOVEMSKA^ 
;.^||^POSTA 

lip 
ltip«|ii««wai 

Hierbij een afbeelding van de nog juist in 
het Juninummer gemelde frankeerzegels 
van 40 en 70 ets. met kop van generaal 
Franco. 

■yUhMiMiMh^M 

Frankeerzegel in het gewijzigde type Isabella de Katholieke. 
25 c , karmijn. 

■iiiii I ' * 

Zegel voor expresse bestelling in 
nieuwe teekening, gevleugeld 
paard. 

25 c , rood. 

VATICAANSCHE STAD. 

VIWW^PMVW^WOT 

De op blz. 120 gemelde serie naar aan
leiding van de kroning van Z. H. Paus 
Pius XII en de inbezitneming van de basi
liek van St. Jan van Lateranen verscheen 
eerst op 2 Juni. De zegels hebben als motief 
de scène der kroning. 

25 c , groen. 
75 c , rood. 
80 c , violet. 

1 1. 25, blauw. 

F^v^OTV^wiwi'yMwiiiii 

^ • - -

VEREENIGDE STATEN V A N NOORDAMERIKA. 
Hier verscheen het op blz. 120 

gemelde frankeerzegel ter gelegen
heid van' het feit, dat IOC ;aar 
geleden het uit Nederland geïm
porteerde honkbalspel tot bloei 
kwam. Het spel werd destijds iets 
gewijzigd en neemt thans in het 
land van president Roosevelt een 
plaats in, die op één lijn gesteld 
kan worden met voetbal in ons 
land en cricket in Engeland. 

YEMEN. 3 c , violet. 
Op 28 April verscheen een serie van 6 frankeerzegels ter her
innering aan de 2e verjaardag van de Arabische alliantie, die op 
28 April 1937 werd geteekend. 

4 bogachis, karmijn en ultramarijn. 
6 bogachis, blauw en ultramarijn. 

10 bogachis, rood en ultramarijn. 
14 bogachis, oiijfgroen en ultramarijn. 
20 bogachis, groen en ultramarijn. 

1 imadi, lila en ultramarijn. 
IJSLAND. 
De op blz. 120 gemelde serie frankeerzegels is verschenen. 

1 eyr, groenblauw, kabeljauw (ïOJ.000). 
3 aur, violet, haring. (200 000;. 
5 aur, bruin, kabeljauw. (500.000). 
7 aur, groen, haring. (300.0001 

10 aur, ultramarijn en vennil;oeii, 
IJskndsche vlag (1.000.000). 

40 aur, bruin, geyser. (100.000). 
2 kr., grijs, standbeeld vin Thorfinnurl 

Karlsefni. (100.000). 
ZWEDEN. 

i ^^1 
^flil 

iwimmnKm^fc 

MÉM 
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De op blz. 120 gemelde frankeerzegels zijn verschenen. Uit
gegeven naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Konink
lijke Academie van Wetenschappen. Verdere bijzonderheden zie 
blz. 120. 

10 öre, violet. 
15 öre, bruin. 
30 öre, blauw. 
50 öre, grijs. 

ZWITSERLAND. 

niimn^i^fWTWwT^w»»ni» 

MAAAMMMAA 

Het reeds op blz. 99 gemelde 
,,Bundesfeier" zegel verscheen 
op 15 Juni. Afbeelding van het 
slot Laupen ten tijde van den 
slag bij Laupen 600 jaar ge
leden. De toeslag komt ten bate 
aan behoeftige moeders. 

10 + 10 c., bruin, grijs en 
rood. 

W. G. Z. 

fe VcrWat tttn ^̂  
îeu^Vc Uitgiften 

0|)laa^cj/fcrs,e,p.i 

ALBANIË. 
Nieuwe definitieve frankeerzegels zullen spoedig verschijnen. 

Het zullen zijn: 10, 15, 25, 30 q. met beeltenis van koning Victor 
Emanuel III; 5 en 65 q. met den Albaneeschen held Skanderberg; 
2 en 50 q., 2 en 5 fr. met Albaneesche kleederdrachten en de 
1 en 3 q., len 3 fr. met Albaneesche landschappen. 

ALGIERS. 
Ter herinnering aan de deelname van Algiers aan de wereld

tentoonstelling te New York zullen 5 frankeerzegels m de waarden 
20 c , 40 c , 90 c , 1 f. 25 en 2 f. 25 worden uitgegeven. 

BELGIË. 
Gezien het groot aantal inschrijvingen op de speciale serie spoor

wegzegels heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen besloten om de oplage, die oorspronkelijk was vastgesteld 
op 20.000 series, te verhoogen tot 30.000 series. 

Ook in België begint men zich, gezien de verschillende artikelen 
met alleen in de philatelistische bladen, maar ook in de gewone 
dagbladen, te verzetten tegen het abnormale hooge aantal nieuwe 
uitgiften van België en de Congo. 

BOLIVIA. 
Eind Mei moet hier een speciale serie luchtpostzegels verschenen 

zijn in verband met het Eucharistisch congres, t. w. 5 en 10 bol. 
heilige allegorie; 30 c. en 5 bol. Virgin van Copacabana; 45 c. en 
4 bol. heilig hart van Jezus; 60 c. en 2 bol. San Francisco kerk; 
75 en 90 c. beeltenis van San Antonio van Padua. 

BRAZILIË. 
De 100-jarige herdenking van de stichting van de stad Santos 

zal worden vastgelegd door een frankeerzegel van 400 r., blauw, 
dat een gezicht op de stad zal weergeven. 

BULGARIJE. 
Op 20 Juli zal een serie van 5 frankeerzegels in de waarden 

van 1, 2, 4, 7 en 28 levas verschijnen in verband met het bijeen
komen te Sofia van het nationale gymnastiekverbond „Yonak". 
Oplage 90.000 series. 

COSTARICA. 
Vermoedelijk zal de uitgifte voor het Cocoseiland met „Correos 

Aereo" worden overdrukt , omdat bij de drukkerij in Engeland 
exemplaren zijn ontvreemd, die nog niet getand waren. Dergelijke 
zegels komen reeds in den handel voor, men vraagt er de be
lachelijke prijs van £, 8 voor. 

FRANKRIJK. 
Na 4 Juni werden de in koers zijnde zegels ten bate van de 

intellectueele werkloozen niet meer verkrijgbaar gesteld. 
Ook hier onder de philatelisten toenemende ontevredenheid 

over de groote hoeveelheid nieuwe uitgiften. 
Op 2 Juli was het zeven eeuwen geleden, dat de Doornenkroon 

door Boudewijn II, keizer van Constantinopel, aan den H . Lode-
wijk, koning van Frankrijk, werd geschonken. Het was te Ville-
neuve, dat de Fransche koning de H. Doornenkroon in ontvangst 
nam. Deze herdenking zal aldaar op plechtige wijze geschieden 
in tegenwoordigheid van de hoogste kerkelijke en wereldl'jkt 
autoriteiten. Op de Fransche posterijen wordt aandrang uitge
oefend bij deze gelegenheid een hcrdenkingszegel u^t te geven, 
daar zij ook kwistig strooien met herdenkingszegels voor min of 
meer belangrijke gebeurtenissen op wereldlijk gebied 

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

koloniën niet worden herdacht door slechts één zegel, doch door 
in totaal 120 frankeer- (d. i. dus 5 per kolone) en 3 luchtpost
zegels met een nominale waarde van ruim 300 fr. Het v iornaamstc 
ontwerp op de zegels zal de Bastille zijn. 

Op 10 Juli werd de verkoop gestaakt van de weldadigheids-
zegels van Pierre en Marie Curie, van de serie AE.I". voor de 
oprichting van een monument te Brazza en van de serie van het 
100-jarig bestaan van Gabon. 

GRIEKENLAND. 
De 10e Balkanspelen, die dit jaar te Athene in October zullen 

worden gehouden, zijn aanleiding tot de uitgifte van 3 of 4 
herdenkingszegels. 

GUATEMALA. 
Nieuwe frankeerzegels van }^, 2, 3 en 5 c. worden aangemaakt, 

daar de in koers zijnde waarden bijna zijn uitverkocht. 
HONGARIJE. 
Vier frankeerzegels zullen op 22 Juli verschijnen naar aan

leiding van de feesten van de organisatie der meisjes-padvinders. 
IRAK. 
Er is hier sprake van een serie luchtpostzegels. 
LUXEMBURG. 
Dat -op 6 November a.s. de groothertogin 20 jaar getrouwd is, 

is voldoende aanleiding tot de uitgifte van een herinneringszegel, 
dat de beeltenissen van de groothertogin Charlotte, den prins
gemaal Felix en den troonopvolger prins Jan zal vertoonen. 

MONACO. 
De verkoop van het 10 f. zegel, uitgegeven naar aanleiding van 

de inwijding van het stadion Louis II, eindigde 21 Mei. Van de 
oplage van 35.000 stuks werden 7.907 teruggezonden naar de 
drukkerij op de boulevard Brune te Parijs ter vernietiging. Totaal 
werden dus verkocht 27.093 zegels en wel te Parijs 9.349, te Monte 
Carlo 6.484, te Monaco stad 6.000 en te La Condamine 5.260 stuks. 

De op 26 Juni uitgegeven „prinsen"-serie werd als volgt ver
deeld: 
Op 26 Juni verkocht aan de loketten 2.000 series. 
Ingeschreven 1 serie per verzamelaar 14.500 series. 
Rest verdeeld over de handelaren 12.000 series. -

Oplage 28.500 series. 

NOORWEGEN. 
Er loopen geruchten, dat ter herinnering aan wijlen koningin 

Maud een viertal rouwzegels zullen worden uitgegeven in de 
waarden 10, 15, 20 en 30 öre, elk met een toeslag van 5 öre. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Ook in dit jaar maakt de president van Portugal een inspectie

reis door de koloniën en wel naar de Kaap Verdische Eilanden en 
Mozambique. Natuurlijk zullen naar aanleiding hiervan weer 
bijzondere frankeerzegels verschijnen. 

Voor de Kaap Verdische Eilanden zullen het de waarden van 
80 c , 1.75, 5 en 20 e. zijn, voor Mozambique van 60 c , 1.75, 
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3, 5 en 20 e. De beide hoogste waarden van 5 en 20 e., en wel 
in het bijzonder die van 20 e., zijn in het normale postverkeer 
nauwelijks noodig, hebben dus blijkbaar alleen tot doel de waarde 
van de serie te verhoogen. De zegels zullen in de Munt te Lissabon 
worden gedrukt en zullen een afbeelding van de kaart van Afrika 
vertoonen, waarop het verloop van de reis van den president 
is aangegeven. 

SAMOA. 
De postautoriteiten van Nieuw Zeeland melden, dat een serie 

van 4 frankeerzegels in de waarden 1, 134, 2K en 7 d. op 29 
Augustus a.s. zal worden uitgegeven ter herdenking van de 25-jarige 
controle van Nieuw-Zeeland over het mandaatsgebied van Weste
lijk Samoa. De zegels zullen gedurende 3 maanden verkrijgbaar 
zijn. Zij dragen de volgende voorstellingen: 

1 d.: een gezicht van een typisch dorp op Samoa 
lyi d.: kaart van het territorium. 
2 54 d.: een danspartij op Samoa, op den achtergrond eenige 

inlandsche huizen. 
7 d.: een portret van Robert Louis Stevenson, die zijn laatste 

levensjaren in Samoa doorbracht. 
SLOWAKIJE. 
Vier nieuwe waarden zullen spoedig de koerseerende serie ver-

grooten: 60 h. met beeltenis van mgr. Hlinka, 1 k. 20, 1 k. 50 en 
2 k. met afbeeldingen van nationale kleederdrachten of' thermale 
baden. 

SYRIË. 
Nieuwe frankeer- en luchtpostzegels zijn in de maak, ver

schijnen vermoedelijk in Augustus, t. w.: 
Frankeerzegels: 
Museum van Damas: O pi. iQ karmijnrood, O pi. 20 groen, 

0 pi. 25 blauwviolet, O pi. 50 blauw. 
Stadhuis van Bloudan; 1 pi. groenblauw, 1 pi. 50 ultramarijn, 

2 pi. 50 oranje en blauw. 
Ruinen van Kasr el Her: 5 pi. rood, 7 pi. 50 bruin, 50 pi. groei^. 
Luchtpostzegels: 
Gezicht op Deir-ez-Zor: O pi. 20 violet, O pi. 50 karmijnrood, 

1 pi, lila, 2 pi. blauw, 5 pi karmijnrood, 10 pi. groen. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Het staat nu vast, dat de oude zegels zullen worden voorzien 

van den 2-regeligen opdruk „Böhmen u. Mähren" (bovenaan) en 
„Cechy a Morava" (onderaan), onder gelijktijdige doorhaling van 
het woord „Ceskoslovensko". De opdruk wordt opzettelijk zoo
danig aangebracht, dat de mooie afbeeldingen der landschappen 
er niet onder lijden. Voor 10 Juli zullen deze zegels niet verschijnen. 

VATICAANSTAD. 
Spoedig zullen de frankeerzegels met de beeltenis van Z. H. 

Paus Pius XII verschijnen. Zij zullen dezelfde uitvoering hebben als 
die voor de uitgifte 1933 (type r Yvert), doch in het medaillon 
zal de beeltenis van den nieuwen paus komen. Het zullen worden 
de waarden van 1 1., 1 1. 25, 2 1. en 2 1. 75. 

YOUGO-SLAVIE. 
Op 6 September, de verjaardag van den jongen koning Peter II, 

zal een serie van vier weldadigheidszegels worden uitgegeven: 
50 -\- 50 p., een zeilschip. 

1 d. -f- 50 p., een vrachtboot. 
1 d. 50 -f- 1 d., een moderne stoomboot. 
2 d. -|- 1.50 d., een oorlogschip. 

W. G. Z. 

Nederlarcï en 
Overzeesche 
Gewesler NEDERLAND. 

De Willibrord-zegels. 
Op 15 Juni zijn de beide Willibrord-zegels verschenen, waar

van men de bijzonderheden in het vorige nummer kan vinden. 

De kleuren zijn, als aangekondigd, 5 cent: groenj en 12J4 cent: 
blauw. De zegels hebben de voor dit formaat gebruikelijke kam-
tanding 13 : 14; ze zijn gedrukt in vellen van lOO stuks op papier 
zonder watermerk. Op de velranden de dubbele lijn; op den 
onderrand het plaatnummer (van beide waarden zagen wij alleen 
nummer 1). De druk is staaldruk. 

Portverlaging buitenlandsche brieven ? 
Aan een interview met ir. Damme in het Alg. Hbl. ontkenen 

wij, dat overwogen wordt een verlaging van het tarief voor 
buitenlandsche brieven van een lager gewichtsmaximum dan 
20 gram (dus b.v. voor brieven tot 10 gram). 

De 5 cent met vel-telnummers. 
De afbeelding van het nieuwtje bij de 5 cent, een controle-

nummer op de zijrand, in het vorige nummer is helaas mislukt; op 
de foto is van het bewuste nummer alleen met zeer veel goeden 
wil iets te bespeuren. Dit nummer blijkt ook op den rechtervel-
rand voor te komen, en wel ter hoogte van de rijen genummerd 
13 en 12. 

Op ons verzoek om inlichtingen ontvingen wij van het hoofd 
bestuur der P.T.T. het volgende antwoord: 

„Het door u bedoelde dubbellijnige cijfer op den linkervelrand 
is een contrólenummer voor het aantal gedrukte postzegelvellen 
Tot nu toe is dit alleen nog maar op de 5 cent-postzegels toe 
gepast. 

Voorts is het ontbreken van de toevoeging „L" of „R" aan het 
getal 655 op den bovenrand van het vel een gevolg van de wijzel 
van drukken, waarbij een rol gebruikt wordt ter breedte van eenj 
enkel vel van 200 zegels. Bij het drukken van dubbele vellenj 
(2 X 200 zegels) wordt ter onderscheiding de nadere aanduidin 
„L" (links) en „R" (rechts) toegepast.' 

Dit laatste is een gedeeltelijk antwoord op onze vraag of e: 
verband bestaat tusschen de vel-telnummers op He zijranden e: 
het ontbreken van L of R bij het etsingnummer 655, terwijl ander: 
de 5 cent altijd een L of R bij het etsingnummer heeft. Wij hebbe: 
hier nog niet medegedeeld, dat alle tot dusver gevonden veile: 
met contrólenummer het etsingnummer 655 dragen. 

Vermelding verdient nog, dat de zegels van deze vellen (me 
nr. 655) een netteren indruk maken dan de andere 5 cent-zegels 
vooral is dit te zien bij de kleine stippels, die de arceering va 
het gelaat vormen. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent W; 3 cent S; 7% cent G. 
Nieuwe etsingnummers. 
7'A cent G: L 652. 
Nieuwe offet-plaatnummers. 
1 cent W: 380. 
3 cent S: 289, 390. 

SCaapi WMtißt^cafuiuo/:eg££A 
Zonder toeslag verkr ijébaar. f 
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NED.-INDIE. 
De post-vervalsching van de 1 2 ^ cent 1922. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ De heer J. Beukema te Groningen zond ons 
^ ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ een exemplaar (het derde bekende) van de ver-

valsching ten nadeele van de post van de 1 2 ^ 
cent rood van 1922, welk zegel beschreven en 
afgebeeld is in het Maandblad van October 
1936. Het nieuw-gevonden exemplaar — waar
van hierbij de afbeelding — komt geheel over
een met de beide reeds bekende (steendruk; 
lijntanding 10K : 10^)- Het draagt het stem
pel „Postagent Batavia-Amsterdam", datum 
. .6.33 of . .8 .33. De bekende exemplaren heb
ben stempel Cheribon 5 resp. 9.7.33. 

Er blijken dus meerdere exemplaren gebruikt te zijn, niet-
herkend door de post. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI 1899). 
Nederland. 
In verband met de mededeeling van den heer Bohlmeyer om

trent het op 25 Mei j.1. in zijne handen gekomen z.g. proefport-
zegel 10 cent, heeft een onzer leden de bijzondere vriendelijkheid 
mij eveneens twee proefzegels dierzelfde waarde voor te leggen. 
Beiden zijn ui tmuntend gaaf en vertegenwoordigen een type II 
en een type III. De afstempeling staat geheel op de zegels, zoo 
duidelijk en fraai als slechts mogelijk is; ze luidt „Middelburg, 
16 Jan. 95, 9-10 N " . . D e z e datum komt dus geheeel overeen met 
dien door den Heer Bohlmeyer genoemd. 

Suriname. 
Naar aanleiding van het bericht op blz. 21 over de „10" op 

25 ultramarijn, vertoonde mij de Heer H. Schäfer een exem
plaar, getand 113^, dat reeds enkele maanden in zijn bezit moet 
zijn. Van een ander zag ik een gebruikt exemplaar, afgestempeld 
„Paramaribo, 22-10-1898". Dit bewijst, dat er meer van bestaat 
dan het genoemde blok van 25. Men betale daarom deze zegels 
niet te duur. He t is een van die opdrukken, die in verschillende 
handen is gekomen. 

Kort na het verschijnen van het Juni-nummer werd mij op 
vriendelijke wijze door een mijner vroegere kennissen, een geheel 
vel der op blz. 21 besproken „10 C E N T " zwart op 25 cent 
u 11 r a m a r ij n, Koning, ter bezichtiging voorgelegd. De kleur 
was juist gelijk aan de vroeger besproken ongebruikte zegels en 
stamt n i e t uit de eerste jaren van uitgifte. 

De eerste rij was als naar gewoonte getand l l j ^ , de overigen 
123^; de afstandsverschillen tusschen de „ 1 " en de „O" zijn: 

1% mm. op de Ie, 2e, 4e, 6e en 7e verticale rij, en 
2 mm. op de 3e, 5e,8e,9een 10e verticale rij. 
De T met afgebroken dwarsbalk rechts komt alleen voor bij 

het 10e zegel van de 6e, 7e en 10e horizontale rij. 
Obock en Djibouti. 
Onze lezers, vooral hen, die zich meer in 't bijzonder op Frank

rijk en zijne Koloniën toeleggen, moet ik hier nogmaals wijzen op 
de hoogwaardige driehoeken van 10. 20 en 50 francs. Reeds vroeger 
heb ik de aandacht erop gevestigd en aankoop afgeraden, op grond 
dat deze waarden niet als f r a n k e e r -, ja zelfs niet als p o s t-
zegel benut worden of dienen kunnen. 

Nu 'n samensmelting beoogd wordt en beide Koloniën één zegel-
rvpe zullen gebruiken, vind ik het hoognoodig, voor het te laat is, 
hierop terug te komen en geef ik weer, wat in „la Politique Colo
nial e", April, te lezen is. Zij schrijft: 

„De Commissie voor de koloniale zegels zal weldra hare laatste 
uitspraak betreffende de zegels van Obock en Djibouti doen hooren. 
Men weet dat in deze koloniën de zegels van 10, 20 en 50 francs, 
die in dubbel model bestaan, als loopende munt dienen tusschen 
de administratie en de inboorlingen. Het is zeer waarschijnlijk dat 
deze twee zegeltypen zullen worden ingetrokken en teruggebracht 
rot één model van eene gelijke en onveranderlijke waarde.' ' 

Over Nederlandsch-Indische Stempelnummers en nog wat. 
In den'laatsten tijd werd ik van meer dan ééne zijde aangezocht 

op te geven, welke stempelnummers de verschillende postkantoren 
in Indië vroeger hadden. Ik wendde mij tot eenige postambtenaren 
om inlichtingen, doch zonder resultaat. Het is mij mogen ge
lukken de navolgende gegevens te verzamelen, voor welker juist-
hed ik volkomen insta. 

Het aantal nummers bedraagt 120, volgens eene opgave mij 
door den Heer van Kinschot verstrekt, wat ik gaarne aanneem, 
daar ik geen enkel hooger nummer heb gevonden in de duizenden 
poststukken, die ik reeds de revue heb laten passeeren. 
Stempel- Plaatsnaam Stempel- Plaatsnaam 
nummers. der Kantoren. nummers. der Kantoren. 

2 Semarang. 30 Parmekassan. 
3 Soerabaya. 43 Indramajoe. 
4 Batavia. 46 Koedoes. 
6 Cheribon. 47 Bodjenegoro. 
7 Sóerakarta. 49 Ngawie. 

10 Djokjakarta. 54 Soemenep. 
13 Tegal. 61 Poerwodadi. 
14 Pekalongan. 66 Japara. 
17 Pattie. 87 Toelong-Agoeng. 
18 Rembang. 94 Djoewana. 
19 Toeban. 103 Krawang. 
20 Banjoemas. 104 Soebang. 
25 Grissee. 
(Advertentie). 
Van het vel portzegels van 2H cent, afdruk in u 11 r a m a r ij n-, 

van de o u d e p l a a t met 3 typen, zoogenaamde „P r o e f-
p o r t e n", uitgegeven aan het Postkantoor te 's-Gravenhage, 
begin 1895, is bij ons nog te verkrijgen, ongebruikt, een exempl. 
Type I, op de volgende wijze verbonden met exempl. Type III: 
1 Type I, met 8 Typen III, in een blok van 9, 
1 Type I, met 5 Typen III, in een blok van 6, 
1 Type I, met 3 Typen III, in een blok van 4, 
1 Type I, met 2 Typen III, in en verticale strip van 3. 

Genoemd blok van 4, en de genoemde strip van 3 zijn in meer 
dan één stuk voorradig. 

Ned. Indië, portzegel 1882, 20 cent, TYPE IV, ongebruikt, 
getand WA : 12 a ƒ25 .—. 

Suriname 10 op 15, ongebruikt, a ƒ 1.50. Bohlmeyer & Co. 
B. 

bststukkeiL 
iTrTnr^in'.''n 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 298 van 31 Mei 1939 meldt omtrent 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 vodoening aan de gewone aanvragen." 

Het opdrukcijfer is 21 mm. hoog en 17 mm. breed. De hori
zontale lijn bovenaan is een geheel gevulde lijn, dik ongeveer 
\% mm.; de rest van de 3 bestaat uit 2 vrijwel evenwijdige lifnen, 
die door middel van verticale streepen zijn opgevuld. De op-
drukkleur is roodoranje. De opdruk is normaal zoodanig aan
gebracht, dat de horizontale balk juist boven het waardestempel 
van de 4 cent uitkomt. 

Briefkaart: „3" op 4 cent. 
Dienstorder H 327 van 14 Juni 1939 meldt omtrent geïllustreerde 

briefkaarten het volgende: 
1. Met uitbreiding van de bestaande soorten geïllustreerde brief

kaarten met zegelafdruk van 734 cent (uitgifte 1937 en de „Molen-
serie") wordt een nieuwe serie („Kasteelenserie") verkrijgbaar 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



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

gesteld, bestaande uit de navolgende 24 fotobriefkaarten, welke 
over de geheele keerzijde fotografische afbeeldingen vertoonen 
van vermaarde Hollandsche kasteelen: 

Nr. 1. Rozendaal (Gld.), Kasteel „Rozendaal". 
„ 2. LaagKeppel (Gld.), Kasteel „Keppel". 
„ 3. De Steeg (Gld.), Kasteel „Middachten". 
„ 4. Doorwerth (Gld.), Kasteel „Doorwerth". 
„ 5. Hernen (Gld.), Kasteel „Hernen". 
„ 6. Poederoijen (Gld.), Slot „loevestein". 
„ 7. Velp (Gld.), Kasteel „Biljoen". 
„ 8. Vaassen (Gld.), Kasteel „De Cannenburgh" 
„ 9. Haarzuilens (Lft.), Kasteel „De Haar". 
„ 10. Zuilen (Ut.), Kasteel „Zuilen". 
„ 11. Amerongen (Ut.), Kasteel „Amerongen". 
„ 12. Renswoude (Ut.), Kasteel „Renswoude". 
„ 13. Leersum (Ut.), Kasteel „Zuylestein". 
„ 14. Breukelen (Ut.), Kasteel „Nijenrode". 
„ 15. Dalfsen (Ov.), Kasteel „Rechteren". 
„ 16. Eerde bij Ommen, Kasteel „Eerde". 
„ 17. Helmond (N.B.), KasteelRaadhuis. 
„ 18. Heeze (N.B.), Kasteel „Heeze". 
„ 19. Muiden (N.H.), Muiderslot „Muiden". 
„ 20. Medemblik (N.H.), Kasteel „Radboud". 
„ 21. OudValkenburg (Lb.1, Kasteel „Genhoes". 
„ 22. Hoensbroek (Lb.), Kasteel „Hoensbroek". 
,, 23. Voorburg (Z.H.), Kasteel „De Binckhorst". 
„ 24. Oostkapelle (Walcheren), Kasteel „Westhove". 

2. Deze fotobriefkaarten zijn aangemaakt in dezelfde uitvoering 
als de bestaande soorten. Evenals bij deze is de op de adreszijde aan
gebrachte omschrijving van de afbeelding behalve in het Neder
landsch ook in het Esperanto vermeld. 

3. De nieuwe kaarten kunnen wederom naar behoefte bij aan
tallen van 10 stuks bij den controleur c.q. bij het zegelkantoor 
worden aangevraagd. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
In ons vorig overzicht zijn 2 fouten geslopen. Ten eerste moet 

de tekst van de eerste ongenummerde kaart na 344 luiden: Ie coke 
de Tertre. Ten tweede moet de volgende tusschenzin luiden: 
Daar het eerstvolgende nummer 348 is, is in ieder geval nog 
één kaart onbekend. Deze kaart blijkt nu, volgens mededeeling 
van den heer L. E. Bosch te Den Haag, een reclame voor Café 
du Congo te zijn. 

369. Sains et forts par vitaminor. 
370. Chapeaux Defrere, Liège. 
371. Hotel restaurant Vieux Pré, Melreux. 
372. Blankenberge, de groote Belgische badplaats. 
373. Appareils sanitaires J. Joie Delsaux, Huy. 
De nummers 374 tot en met 415 zijn alle reclamekaarten van 

A.E.G. Vampyr, slechts varieerend wat vertegenwoordiger en 
plaats betreft: 

374. G. en J. Govaerts, Antwerpen. 
375. J. van de Kerkhove, Hoboken. 
376. Ad. Verstrijngevan den Berghe, Maldeghem. 
377. Valery Schelfout, Aalst. 
378. Alois van den Driesche, Deerlijk. 
379. Comptoir central d'electricité, Namur. 
380. J. Hanoteaux, Chatelet. 
381. J. Hanoteaux, Tamines. 
382. Huis PetersBeeldens, Antwerpen. 
383. Gaston Delcourt, Liège. 
384. Etablissements Moreau et Orban, Liège. 
385. Etablissements Vve. Longtain et Cie., Verviers. 
386. Gernay Frères, Namur. 
387. Mauvet, Liège. 
388. H. Jaegers, Liège. 
389. Edouard Faziaux, Liège. 
390. R. Godefroid, St. Gilles, Bruxelles. 
391. R. Pasture, St. Gilles, Bruxelles. 
392. Radio Mutuelle, Bruxelles. 
393. Paul Delobbe, St. Gilles, Bruxelles. 
394. Maison Charles Debeur, Bruxelles. 
395. La générale d'electricité, Bruxelles. 

396. La Boite électrique, Bruxelles. 
397. Ch. Gourdet, Bruxelles. 
398. De Martelaere, Gent. 
399. A. de Mayervan Dauwe, Temsche. 
400. Rema P.V.B.A., Borgerhout, Antwerpen. 
401. Firma Henri Brant, Antwerpen. 
402. Georges Bailleux, Ecaussines. 
403. Emile Jaillot, Soignies. 
404. Schaefer et Annart, La Louvière. 
405. Ets. De Rudder Frères, Mons, Radio. 
406. Ets. De Rudder Frères, Mons, Radio. 
407. Ets. De Rudder Frères, Mons, Radio. 
408. Ets. De Rudder Frères, Mons, Radio. 
409. Ets. J. DorHex, St. Ghislain. 
410. Duriau, ChapelleIezHerlaimont. 
411. M. Hermans, Etterbeek. 
412. Maurice Dumon, Tielt. 
413. Galeries et Grand Bazar, Bruxelles, Malines. 
414. Van Cutsem, Bruxelles. 
415. Henri Stes, Woluwe St.Lambert. 
416. Ballon de Tournai Taignard, Tournai. 
417. Salie d'exposition Radio Telefunken, Liège. 
Bovendien werd ter eere van de Memlingtentoonstelling te 

Brugge een tweetal kaarten uitgegeven. Beide dragen als zegel
beeld de kop van den koning, één ä 40 centimes bruin en één ä 
1 franc rood. Links vertoonen de kaarten een foto van Memling's 
schilderij: O. L. Vrouw met den appel. 

DUITSCHLAND. 
De 1 Meidag werd gevierd door het overdrukken van de 

Sudetenkaart (6 pf. groen met 9 pf. toeslag) met 1. Mai Gross
deutschlands. De opdruk is zwart. 

20 en 21 Mei werd in Berlijn een tentoonstelling „Nach der 
Arbeit" gehouden. Ter gelegenheid hiervan werd — voor zoover 
wij kunnen nagaan officieel — de serie „Winterhilfe"kaarten van 
193839 van den opdruk: Ausstellung / „Nach der Arbeit" / 
20.21.5.1939 / Berlin, voorzien. 

Van de doorloopend genummerde reeks prentbriefkaarten ä 
6 pfennig kunnen wij weer een voortzett ing geven. Gemeld werden: 

Serie 134: 5. Heidelberg; 7. Eckernförde; 8. Rotenburg / Fulda; 
9. Krummhübel. (Of de andere nummers uitgegeven zun, is ons 
niet bekend; voor vermelding houden wij ons aanbevolen !). 

Serie 135: 1. Kaiserslautern; 2. Kaiserslautern (andere afbeel
ding); 3. Grosschönau; 4. Kreuznach; 5. Karden; 6. Ehrang; 
7. Uerzig; 8. Halle; 9. Altenahr. 

Serie 136: 2. Kudowa; 3. Tangermünde; 4. Franzensbad; 5 
Oppein; 6. München; 7. Aschersleben; 8. Taben; 9. St. Gear. 
(Nummer 1 is ons nog niet bekend). 

Serie 137: 1. Wismar; 3. Chemnitz; 4. Neustädtel; 5. Magde
burg; 6. Magdeburg (andere afbeelding); 7. Magdeburg (de derde 
afbeelding); 8. Kaaden; 9. Ziegenhals. (Nummer 2 werd bij de 
opgave niet vermeld). 

HONGARIJE. 
De koerseerende briefkaarten van 6 en 10 filler zijn nu ook 

bekend geworden met jaartal 1939. 
NEPAL. 
Nepal gaf 2 nieuwe poststukken uit, een briefkaart van Y> anna 

bruinlila en een enveloppe van 1 anna rood, beide op gekleurd, 
ruw karton. Het zegelbeeld stelt de god Siva Mahades, boven de 
wolken zwevend, voor. 

POLEN. 
De groote jubileumprentbriefkaartenserie werd nog uitgebreid 

met een viertal nummers voor beide waarden. Dit ter herinnering 
aan het 75jarig bestaan van het Poolsche Roode Kruis. De af
beeldingen ■— die voor beide waarden gelijk zijn — stellen voor: 

een kolonne Roode Kruis auto's van het Poolsche Roode Kruis; 
een Poolsch Roode Kruis vliegtuig; 
verpleegsters van het Roode Kruis verleenen hulp; 
verplegers met draagbaar. 
PORTUGAL. 
De serie felicitatiekaarten van 25 c. blauw met religieuse voor

stellingen werd met 2 stuks uitgebreid, n.l.; de drie koningen 
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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 lyi—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand l'A—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der ma'and 2—4 uur. 
Haarlem: 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur 
Hilversum: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der miand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2K—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>2—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. 

DERTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars, op Zaterdag 2 September 1939, des voormiddags te 

10 uur, in een der bovenzalen van restaurant Den Hout 
te 's-Gravenhage. 

(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor 
de leden der aangesloten vereenigingen). 

Agenda. 
1. Opening. 
2. Toekenning der Costerus-medaille. 
3. Uitreiking der Waller-medaille. 
4. Notulen van den Negen en twintigsten Nederlandschen Phila' 

telistendag. 
5. Jaarverslag van den eersten secretaris. 
6. Jaarverslag van den penningmeester. 
7. Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
8. Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
9. Vaststelling der begrooting 1939-1940. 
10. Verslag van den afgevaardigde der F.I.P. 
11. Verkiezing van 3 Bondsbestuursleden. Volgens rooster moeten 

aftreden de beeren de Bas, Costerus en Kästeln. Zij zijn her
kiesbaar; de heer Costerus heeft medegedeeld zich niet her
kiesbaar te stellen. Door de vereenigingen zijn als candidaten 
gesteld de beeren de Bas, Kasteln en Valkema Blouw. 

12. Vaststelling van de plaats, waar in 1940 de Een en dertigste 
Nederlandsche Philatellstendag gehouden zal worden. 

13. Rondvraag. 
14. Sluiting. De Ie secretaris, 

W. G. ZWOLLE. 

DE WALLER-MEDAILLE 1939 VOOR 
W. P. COSTERUS. 

Artikel 3 der statuten van de Waller-medaille bepaalt, dat de 
toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het bonds
bestuur. Daarvan is het logische gevolg dat — als regel — deze 
medaille niet aan een bondsbestuurslid in functie wordt toe
gekend, omdat dit college bezwaarlijk zich zelf kan decoreeren. 
Artikel 1 der statuten beipaalt, dat deze onderscheiding dient om 
diegenen te beloonen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de philatelie in het algemeen en (of) voor den Bond m her bij
zonder. De verdiensten als Bondsbestuurslid blijven hierbij buiten 
beschouwing; ieder, die een bestuursfunctie aanvaardt en vervult, 
behoort dit te doen uit liefde en toewijding, los van zucht naar 
waardeering in welken vorm ook. 

Er moeten dus wel zeer belangrijke redenen bestaan, die het 
bondsbestuur van den ongeschreven regel hebben doen afwijken 
en het er toe gebracht hebben met algemeene stemmen de Waller-
medaille 1939 toe te kennen aan den „philatelist" W. P. Costerus, 
die boven en behalve philatelist, bondsvoorzitter is. 

Artikel 3 der statuten geeft den aangesloten vereenigingen mede
zeggenschap in toekenning van deze onderscheiding. Het is de 
gewoonte, dat jaarlijks — zoo omstreeks het voorjaar — het 
bondsbestuur aan de besturen der aangesloten vereenigingen op
gave verzoekt van personen, die zij in aanmerking wenschen te 
brengen voor toekenning van de Waller-medaille. In den regel 
laten de aangesloten vereenigingen deze toekenning met vertrouwen 
over aan het beleid van het bondsbestuur. Dit jaar echter — bij 
uitzondering — werd door verschillende vereenigingen, waaronder 
ook enkele grootere, de heer Costerus voor deze onderscheiding 
voorgedragen. Ook in den boezem van het bondsbestuur zelf 
heerschte een wensch in die richting. Aldus geschraagd door het 
gevoelen van een groot deel der bondsleden besloot het bonds
bestuur ditmaal van de „gewoonte" af te wijken en de Waller-
medaille 1939 toe te kennen aan den „philatelist" W. P. Costerus 
wegens zijn verdiensten voor de philatelie in het algemeen en den 
Bond in het bijzonder, doch niét voor zijn groote verdiensten als 
bondsbestuurslid in functie, noch voor die als bondsvoorzitter. 
Bovendien besloot het bondsbestuur — om de waarde van deze 
onderscheiding te verhoogen — slechts één Waller-medaille 1939 
beschikbaar te stellen. 

De vraag ligt thans voor de hand, welke de verdiensten zijn 
van den „philatelist" W. P. Costerus voor de philatelie in het 
algemeen en voor den Bond in het bijzonder. 

Costerus is, van kindsbeen af, philatelist. Hij heeft de kinder
ziekten der philatelie doorgemaakt en heeft later, als volwassen 
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NAMEN DER 
VEREENIGINGEN. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1939. 

Getal vertegen-
woordjgers.waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1939 - 31 Juli 1940. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

Nederlandsche Vereeniging 899 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

443 

3. Vereeniging van Postzegel- 280 
verzamelaars „Hollandia", , 
te Amsterdam. t 

4. Utrechtsche PhiUtelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 150 

5. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 191 
van Zegels", te Haarlem. 

I 
6- Vereeniging van Postzegel

verzamelaars „De Globe", 113 
te Arnhem. 

7. Philatelisten-Vereeniging 10 ' 
„Zuid-Limburg", te Maas
tricht. 

8. Philatelisten-Vereeniging 120 
„Groningen", te Groningen. 

9. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 51 

10. Postzegelvereeniging „Hel- 94 
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis- 31 
singen", te Vlissingen. ^ 

1. A. S. Doorman. 
2. L. van Essen. 
3. ir. A. G. Ferf. 
4. W. D. M. König. 
5. R. E. P. Maier. 
6. P. Wittkämper Jr. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. dr. E. M. Gommers. 
4. J. Molenaar. 
5. F. t ' Sas. 
6. J. W. Wiggers. 

1. E. J. Enschedé. 
2. Th. H. van der Hurk. 
3. S. van Kooten. 
4. P. Vredenduin Jr. 

Voorburg, Laan van Swaensteyn 11. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Den Haag, Prinses Mariestraat 7b. 
Den Haag, Prins Hendrikstraat 26 
Bussum, Parklaan 41. 
Bussum, Graaf Florislaan 58. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Oranjcsingel 14. 
Ginneken, Wilhelminastraat 9. 
Breda, Resedastraat 4. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Min. Nelissenstraat 26. 

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. J. J. A. Harbrink Numan. 
3. L. H. Reintjes. 

1. J. F. G. Bode. 
2. P. H . S. Mos. 
3. H. Weyenbergh. 

1. ir. A. N. Hamelberg. 
2. dr. H C. Valkema Blouw. 

1. dr. J. J. A. v ïn der Ven. 
2. dr. E. J. A. H. Verzijl. 

1. K. A. Cley. 
2. K. F. Kielman. 
3. S. S. Ongering. 

Santpoort, Middenduinerweg 28. 
Amsterdam C., Sarphatiestraat 89. 
Amsterdam Z., Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam Z., Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Mengelberglaan 71. 
Utrecht, Albrecht Thaerlaan 6. 
Utrecht, Frans Halsstraat 3. 

Haarlem, Raamsingel 34. 
Haarlem, Kleverparkweg 81. 
Overveen, Oranje Nassaulaan 26. 

Arnhem, Bovenbrugstraat 18. 
Oosterbeek, Stationsweg 55 . 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Groningen, Oosterhamrikkade 24a. 
Haren, Kromme Elleboog 14. 
Groningen, Gelkingestraat 50. 

1. M. C. Samson. 

1. J. W London. 
2. M. Quant. 

1. C. J. L. Sitsen. 

Rotterdam, Heemraadssingel 54. 

Den Helder, Hertzogstraat 52. 
Den Helder, Buyghweg 90. 

Vlissingen, Ccosje Buskenstraat 54. 

Het Bondsbestuur : 
W. P. COSTERUS (1939), v o o r z i t t e r , 

Lingerzijde, Edam. 
J. C. CRAMERUS (1941), o n d e r - v o o r z i t t e r , 

Wilhelminapark 128, Breda. 
W. G. ZWOLLE (1943), e e r s t e s e c r e t a r i s , 

Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam Z. 
W. G. DE BAS (1939), t w e e d e s e c r e t a r i s . 

Lepelenburg 3 bis, Utrecht. 

philatelist, den strijd der philatelie ten volle medegestreden en de 
teleurstellingen, welke die strijd onvermijdelijk met zich mede
brengt, aan den lijve ondervonden. Deze teleurstellingen leidden 
er zelfs toe, dat hij later van verzamelaar van post-„zegels" werd 
verzamelaar van post-„stukken" en het in die specialisatie zóó ver 
heeft weten te brengen, dat hij — z?er terecht — binnen onze 
landsgrenzen en verre daarbuiten geldt als deskundige en als autori-

J. G. J. POLLING (1941), p e n n i n g m e e s t e r , 
Waaiersluis 40d, Haastrecht. 

P. JORISSEN P.CZN. (1943), h o o f d k e u r i n g s d i e n s t , 
Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 

J. A. KASTEIN (1939), h o o f d i n f o r m a t i e b u r e a u , 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

teit op dat gebied. Hij had zitting in tal van jury's van binnen- en 
buitenlandsche tentoonstellingen. Zijn verzameling is meerdere 
malen met de hoogste onderscheidingen bekroond. Hij is mede
werker aan verschillende binnen- en buitenlandsche philatelistische 
organen. In den loop der jaren was — en is hij nóg — lid van 
tal van philatelistische organisaties; ik noem hiervan slechts den 
Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
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het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereeniging'"n 
van Postzegelverzamelaars, het bestuur van de Nederlandsche 
Vereeniging, enz. 

Toekenning van de Waller-medaille aan den „philatelist" W. P. 
Costerus wegens diens groote verdiensten „voor de philatelie 
in het algemeen" is dus alleszins gerechtvaardigd. Hij heeft de 
philatelie binnen onze landsgrenzen naar vermogen door woord 
en geschrift bevorderd en den naam der Nederlandsche philatelie 
buiten onze landsipalen op waardige wijze hooggehouden. 

Wat nu zijn verdiensten „voor den Bond in het bijzonder" 
betreft — geheel los van zijn bestuursfunctie — moge er aan 
worden herinnerd, dat Costerus steeds is geweest een bonds-
„vriend" en zulks steeds onbewimpeld in woord en met de daad 
heeft getoond. Overtuigd voorstander van nauwe samenwerking 
tusschen alle philatelistische organisaties onderling in het belang 
van één zelfde schoon philatelistisch doel streefde hij steeds naar 
één algemeen philatelistisch orgaan en één algemeene philate
listische organisatie voor allen. Zijn onverflauwde, zware strijd 
voor dit doel moge vooralsnog niet met algeheel succes zijn 
bekroond, feit is en blijft, dat deze niet tevergeefs is gestreden. 
Costerus is de „Chamberlain" der philatelie — zonder parapluie ! 

Zijn veelzijdige kennis op philatelistisch gebied bleek meermalen 
tijdens de philatelistendagen, wanneer hij wist te wijzen op interes
sante postale en philatelistische bijzonderheden, betrekking heb
bende op de (plaats, waar zoo'n philatelistendag werd gehouden. 
Meermalen vermocht hij aan gemeentebesturen of musea phila
telistische curiositeiten ten geschenke te geven. Buiten zijn 
bestuursfunctie om heeft Costerus, zoowel vóór als tijdens zijn 
bondsvoorzitterschap, direct en indirect, den Bond menigen dienst 
bewezen, waarvoor hem de groote erkentelijkheid van bondswege 
rechtens toekomt. 

Costerus acht thans — wat velen niet met hem eens zijn — 
om verschillende redenen den tijd gekomen van het actieve 
philatelistische leven over te gaan naar de reserve. Reserve
kader is geenszins minder belangrijk dan beroepskader, de 
landstorm staat in toewijding niet bij hen, die de voorste gelederen 
vormen, ten achter. Wij spreken de hoop uit, dat de hooge 
philatelistische onderscheiding, welke ons aller vriend Costerus 
heden ten deel valt, die hij zoo ten volle heeft verdiend en die 
wij hem zoo van harte gunnen, hem moge aansporen om nog tal 
van jaren de philatelie in het algemeen en de Nederlandsche 
philatelie in het bijzonder met zijn beste krachten te dienen Qp 
dezelfde stoere, waardige wijze, waarop hij dit tot dusverre deed. 
Moge hij de Waller-medaille 1939 nog tal van jaren onder de 
meest voorspoedige levens- en gezinsomstandigheden bezitten ! 

Te Utrecht, op den Bondsjaardag, 26 Juni 1939. 
W. G. DE BAS. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Wittert van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheven'ngcn. 
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. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.zn., 

Groot-Hertoginnel aan 64, 's-Gravenhage. 

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

I waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. 

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

In memoriam 
L. J. R. SESSELER. 

Sectiehoofd van Bussum. 

Voorloopige agenda voor de algemeene vergadering op 
Zondag 22 October 1939 in „American" te Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der buitengewone algemeene vergadering van 23 April 

1939 te Hilversum. (Zie Maandblad Mei 1939). 
3. Verslag over 1938. (Zie Jaarboek 1939). 
4. Rekening en verantwoording over 1938. Rapport van de finan-

cieele commissie. (Zie Jaarboek 1939). 
5. Begrooting 1940. (Zie Maandblad Juni 1939). 
6. Verkiezing van 3 bestuursleden, die periodiek aftreden, n.1. 

de beeren Boeken, Doorman en Maier. Deze beeren stellen 
zich herkiesbaar. 
(Afdeelingen en leden, die andere candidaten wenschen te 
stellen, wordt verzocht daarvan mededeeling te doen aan den 
secretaris der vereeniging vóór 31 Augustus a.s.). 

7. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het bestuur stelt 
geen wijziging voor. 
Zie voorts punt 6. 

8. Voorstel, leden die 25 jaren achtereen of langer lid der Ned. 
Vereeniging zijn, een aandenken te overhandigen. Op de be
grooting is daartoe een post van ƒ 300 uitgetrokken. 

9. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene ver
gadering zal worden gehouden. Het bestuur stelt Amsterdam 
voor. 

10. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen, welke geen afgevaardigden zenden, vervalt 
het recht op retributie. 

Nieuwe leden. 
330. N. J. Drost, Balik Papan (Borneo). 
402. mevr. C. G. Schoppen-Bosch, Hooge Rijndijk F 33, Zoeter-

woude (Post Leiderdorp). (V. en L.). 
462. B. R. Razoux Schultz, Larixlaan 35, Den Haag. (V.). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
123. L. Sesseler wordt: 
123. mevr. J. M. Sesseler-te Nuijl, Gooibergstraat 7, Bussum. 
777. A. O. U. Wilkens wordt: 
777. K. J. Blok van Laer, Isaac da Costalaan 21, Bussum. 

Aanmeldingen. 
J. A. M. van Hulzen, Van Swietenweg 25, Koeta Radja (Sumatra). 
A. Pijnappel, Marialaan 24 ^, Apeldoorn. (V.). 
F. J. van den Vijver, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra), 
dr. W. Ritter, Linnaeuslaan 5, Medan (Sumatra). 
J. J. van den Boogert, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
A. Sluijter, Kesambi 83a, Cheribon (Java). 
dr. J. Gandrup, Ophirweg 26, Malang (Java). 
Louis Heilbronner, 14 Rue Jean Chapelié, Bruxelles-Ixelles. 
G. Sanders, Ie Helmerstraat 37, Amsterdam W. 

Adreswijzigingen. 
246. G. J. Noë, De Veenhut, Loosdrecht. 
675. ir. A. N. P. de Wit, Julianalaan 1, Palembang (Sumatra). 
910. J. S. G. Loncke, p.a. P. F. Loncke, Columbusstraat 192, 

Den Haag. 
404. J. E. C. van Beusekom, Van Boetzelaerlaan 2, Den Haag. 
385. jhr. A. B. Goldman, Woelwijkstraat 12, Voorburg. 
642. O. O. Felix, B.P.M., Pladjoe (Sumatra). 
360. J. A. Hagedoorn, Robert Fruinstraat 64a, Rotterdam. 
153. W. van der Stadt, naar Nederland vertrokken. 
582. C. Wolthekker, S.o. Modjoagoeng, Modjoagoeng (Java). 
850. Th. Pinchetti, Karangsono 35, Lawang (Java). 
807. .H Angenent, Residentsweg 43, Pekalongan (Java). 
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18S. ir. M. Ph. Broekhuijscn, p.a. mevr. Anemaet, Fahrenheit-
straat 505, Den Haag. 

711. ir. H. van Berckel, Smidswater 5, Hen Haag; giro 86314. 
41. G. F. N. van Doorn, Wganerkade 79, Heemstede. 

818. A. M. Timmerman, Oostsingel 10, Schiedam. 
331. H. F. Crince Ie Roy, Pegangsaän West 4, Batavia O. (Java). 
393. L. K. C. Röpcke, Groenewoudscheweg 224, Nijmegen; giro 

64870. 
236. H. J. Zwaardemaker, adres onbekend. 
244. L. G. van der Reijden, adres onbekend. 
304. R. H. van Otterloo, adres onbekend. 
382. H .N. Bellink, Rijksweg 2, Eist (O.B.). 
136. P. J. W. Zegger, p.a. B.P.M., Wonokromo, Soerabaja (Java). 
445. J. K. A. Rombach, Laan van Meerdcrvoort 1074, Den Haag. 
368. J. M. Boom, Roemer Visscherstraat 2, Alkmaar. 

17. Eric Smith, P.O. Box 208, Lugano i^Zwitserland). 
551. ir. J. H. Beltman, Riouwstraat 200, Den Haag. 

Bedankt. 
387. jhr. J. D .van Nispen. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
202. L. van Gelder. 
510. Franz Szilagyi. 
370. dr. Th. J. Krebs. 

Overleden. 
555 D. C. A. Lugt Jr. 
123. L. Sesseler. 

19. J. H . Engelbregt. 
Mededeelingen afdeeling verkoop. 

Na een langdurig, geduldig gedragen lijden overleed ons zoo 
gewaardeerd medelid, de heer L. Sesseler te Bussum, die als sectie
hoofd zooveel heeft bijgedragen tot den groei van de afdeeling 
verkoop. Hij ruste in vrede ! 

Mevrouw J. M. Sesseler-te Nuyl bood aan het ook haar zoo 
lief geworden werk als sectiehoofd van Bussum voort te zetten, 
welk aanbod dankbaar aanvaard werd. 

Met het oog op den komenden vacantietijd zullen in de maand 
Augustus geen nieuwe zendingen aan de sectiehoofden worden toe
gezonden. Terugzendingen kunnen echter blijven doorgaan, evenals 
de inzending van nieuwe boekjes. 

Inzenders wordt beleefd verzocht de zegels uitsluitend in ver-
eenigingsboekjes te willen bevestigen, met het oog op de belangrijke 
tijdsbesparing, die deze boekjes aan de administratie geven. 

Afdeeling Gooi en Eemland. 
Tentoonstelling van postzegels en poststukken in den meest uit 

gebreiden vorm, ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan der 
vereeniging, in de zalen van het Hof van Holland te Hilversum, 
op 8, 9 en 10 September a.s. 

Inschrijvingsbiljetten voor de tentoonstelling worden uiterlijk 
1 Augustus a.s. ingewacht bij den secretaris van het tentoonstel-
lingscomité, den heer P. J. M. Boel, Bosboom Toussaintlaan 63, 
Hilversum. 

Nadere bijzonderheden zijn opgenomen in het Maandblad van 
Mei onder het vereenigingsnieuws, afdeeling Gooi en Eemland, 
alsmede in de bij het jaarboekje toegezonden circulaire. 

Aan alle inzenders wordt een herinneringsplaquette uitgereikt. 
Onze Indische leden, die tijdens de tentoonstelling met verlof 

zijn, worden speciaal uitgenoodigd tot een bezoek aan de tentoon
stelling. Een gezellig samenzijn zal daaraan verbonden worden. 

Afdeeling Cheribon. 
Vergadering Maart. Er bleek op 2 Maart slechts weinig anuno 

te bestaan voor de postzegels. Slechts 3 leden waren aanwe.i.ig, 
zoodat het niet goed mogelijk was iets te dotn. De voorzitter 
deelde mede, dat de heer De Ruiter zich als lid voor on ' e club 
heeft opgegeven. Besloten werd den leden te vragen om eenige 
series Suriname- en Curajao-zegels — de koerseerende waarden — 
te bestellenè. De secretaris zegde toe een en ander in de convocatie 
van April op te nemen. 

Vergadering April. Wederom waren verschillende leden door 
omstandigheden vsrhinderd. Besloten werd om in Mei een veiling 
van complete series zegels te houden. De meer-opbrengst zal len 
goede komen aan de clubkas. 

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

Verslag der vergadering van 26 Juni 1939. 
Aanwezig zijn 55 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer 

Cramerus, opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder 
de heer Wijnveldt, die voor de eerste maal aanwezig is, en 
luitenant Brouwer, die als introducé de vergadering bijwoont. 
De notulen van de Mei-vergadering worden goedgekeurd en het 
candidaat-lid met algemene stemmen als lid aangenomen. De 
voorzitter wenst den heer Felix geluk met zijn benoeming tot 
directeur van openbare werken te Hilversum, hoewel het hem 
aan de andere kant spijt in hem een actief lid te moeten verliezen. 
Hij dankt hem voor de fraaie collectie zegels, door hem voor 
de verloting van hedenavond beschikbaar gesteld. Van den heer 
jhr. Hoogenhouck Tulleken te Toron to is een uitgebreide brief 
ontvangen, terwijl door hem 10 series Canada koninklijk bezoek 
voor de verloting zijn geschonken, welke dankbaar worden ge
accepteerd. De heer Van Rijswijck zond weer enkele fraaie zegels 
voor de jeugdafdeling. Medegedeeld wordt , dat binnenkort een 
album van België zal verschijnen in de geest van het bekende 
A.V.R.O.-album, doch losbladig. De verkoopsprijs hiervan zal een 
gulden bedragen, doch doordat wij reeds geruimen tijd in onder
handeling waren, is de vereniging in staat het album uitsluitend 
aan de leden aan te bieden voor 75 cents. Er zijn echter slechts 
100 exemplaren beschikbaar. 

Als vertegenwoordigers voor de bondsvergadering worden be
noemd de heren J. C. G. van den Berg, Broeders, Gommers, t ' Sas, 
Molenaar en Wiggers. Besloten wordt de heren Rootlieb, Bourne 
en Klerks te royeren wegens contributieschuld en de heer Knieriem 
wegens het niet betalen van zegels gekocht uit de rondzendingen, 
terwijl voorts wordt besloten mevrouw Ten Bokkel Huinink-
Weggen van de ledenlijst af te voeren. Daarna volgt de verloting 
en de rondvraag. De heer Felix dankt den voorzitter voor d 
gelukwensen en geeft de verzekering dat hij de Postzegelverenigmg 
„Breda", waar hij zo vele genoeglijke avondei hcni. dooi gebracht, 
niet zal vergeten Daarna wordt de vergadering d ie r d'n voor
zitter gesloten. T. C. G. v. d. 3 . 

Nieuw lid. 
110. (S.E.Z.NK.). J. A. Tegelaar, Fraunhoferstraat 24, Amster

dam O. 
Candidaat-Ieden. 

F. J. van Boxmeer, student, Heuvel A 191, St. Oedenrod^. (Eigen 
aangifte). 

J. L. G. van Duyn, postzegelhandelaar, Berkelselaan 92b, Rotter
dam N. (Voorgedragen door B. H . van de Werke, Rotterdam). 

C. A. Oudemans, inkoper bij het Rijksinkoopbureau, Oude De'it 
212, Delft. (Oud-lid, eigen aangifte). 

J. Roest Crullius, huidarts, Spoorlaan 138, Tilburg. (Voorgedragen 
door J. Segers, Tilburg). 

E. W. Roth, ambtenaar ter secretarie, Appeldijk 67, Gorinchem. 
(Voorgedragen door A. E. Brunet de Rochebrune, Ginneken). 

Overleden. 
484. L. H. Rijnders, Batavia. 

Afgevoerd als lid. 
338. mevr. A. ten Bokkel Huinink-Weggen, Johannesburg. 

Geroyeerd als lid. 
112. W. M. F. Bourne, Paramaribo. 
66. H. A. Klerks, Batavia. 

173. C. J. H. Rootlieb, 's-Gravenhage. 
325. B. J. Knieriem, Axel. 

Bedankt als lid. 
170. P. Hauswaldt, Bad Schandau. 

Adreswijzigingen. 
326. K. Bonekamp, thans Ambachtstraat 21, Heerlen. 

2. P. J. Ruiter, thans Schenkkade 271, 's-Gravenhage. 
H. W. Reilingh, thans Boschzichtlaan 1, Apeldoorn. 

239. E. Wol, thans Kortlandstraat 45, Krimpen a. d. IJsel. 
417. D. Wijnveldt, thans Baronielaan 200, Breda. 
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Verzoek. 
De administrateur der rondzendingen is dringend verlegen om 

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

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Juli 1939, des avonds 8 uur, 

in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 27 Juli 1939, des avonds 

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

tus 1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Augustus 1939, des morgens 

10.30 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 24 Juni 1939. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de laatste vergadering voor de 

vacantie, welke vergadering wordt bijgewoond door 62 leden, en 
heet den heer Van den Hoek als nieuw lid welkom. Voorgelezen 
wordt een brief van ons lid dr.Wynhausen, waarbij deze eenige 
indrukken weergeeft over het vereenigingsleven in Amerika. In
gekomen is een schrijven van den heer Junge, waarbij deze het 
bestuur in overweging geeft: 1. gezien de groote opkomst ter 
vergadering, het aantal prijzen der verloting te verhoogen; 2. de 
rondzendingboekjes in prijs te verlagen. Over het Ie punt zal 
het bestuur van gedachten wisselen. De rondzendingboekjes wor
den staande de vergadering verlaagd tot 5 ets. per stuk. Ont 
vangen is een prospectus over de voortzetting van Kohl's hand
boek. De nieuwbenoemde voorzitter van de Ned. Vereeniging afd. 
Amsterdam, de heer Keiser, wordt door den voorzitter geluk-
gewenscht met zijn benoeming. Bij de ballotage worden de 3 can-
didaten met nagenoeg algemeene stemmen tot lid aangenomen. 
Bij de rondvraag waarschuwt de heer Van Praag tegen valsche 
5 frs. zegels van België, Yvert nr. 122, welke momenteel veel 

orden aangeboden. Aan den landenwedstrijd Suriname wordt 
druk deelgenomen. De voorzitter complimenteert de prijswinnaars, 
de beeren Roodenburg en Van der Zee, met hun inzending en 
eeft nog eenige beschouwingen over speciaalverzamelen (ook in 
erband met proeven). Na veiling van 34 kavels en verloting 
nder de aanwezigen sluit de voorzitter, na ieder een prettige 
acantie te hebben toegewenscht, te 10.15 uur de vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
. Harms, Rivierenlaan 154, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 
dr. H. Feriz). 
. B. Oudkerk, Alex. Boersstraat 2, Amsterdam Z. (Voorgesteld 
door S. Roodenburg). 

P. Werkhoven, Noordermarkt 43, Amsterdam C. (Eigen 
aangifte). 

Adresveranderingen. 
I. P. Schoenmaker, Plantage Middenlaan 1, Amsterdam C. 

Rutgers, K.P.M., Batavia C. (Java). 
pr. O. Wijnhausen, Shelton Hotel, Lexington Avenue, New-York. 

Bedankt als lid. 
I. A. Wellerman, Probolinggo. 
|os . van Gastel, Roosendaal. 

M. Lankhorst, Wassenaar. 
Mededeeling. 

In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 27 Juni 1939. 
I Een zeer korte vergadering tot besluit van het seizoen 1938-39. 

Aanwezig 35 leden en introducé's. De voorzitter heet in het 
bijzonder de genoodigden, mevr. Van Gittert, mevr. De Kroes, 
benevens de beeren Van der Poel en Hörst welkom. 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 

Het bestuu« heeft besloten, ter gelegenheid van den dag van 
den postzegel een propaganda-tentoonstelling te organiseeren. Als 
commissie van voorbereiding zijn aangezocht de beeren Corten-
bach, Wigman en De Klerk, die genegen zijn deze opdracht te 
aanvaarden. 

Na de gebruikelijke veiling en verloting sluit de voorzitter de 
vergadering, den leden een pleizierigen zomer, c.q. ?;omer-
vacantie toewenschend. J, H. N . 

Adreswijziging. 
G. A. Hartwig, thans Graaf Florislaan 14, Hilversum. 

Bedankt, ingaande 1 September 1939. . 
T. Doekes, Utrecht. 
M. L. H. Cassutto, 's-Gravenhage. 
J. G. Millard (Firma Voet), Tiel. 

Belangrijke mededeeling. 
De U.Ph.V. stelt zich voor, ter gelegenheid van den dag van 

den postzegel omstreeks 8 October 1939 een propagandatentoon-
stelling te houden. Ingezonden kunnen worden alle soorten ver
zamelingen; gaarne worden bijzondere objecten gezien, b.v. verza
melingen weldadigheid, vliegzegels, historisch opgezette collecties. 
Het bestuur verzoekt leden, die willen inzenden, hiervan zoo 
spoedig mogelijk, liefst vóór 1 Augustus, mededeeling te doen 
aan den heer F. Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht, onder 
mededeeling van aard en omvang (in m^.) der verzameling. 

De directeur van den verkoophandel snakt naar boekjes van 
Nederland en Koloniën ! 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR.,̂  Lubeckstraat 25, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 22 Juni 1939. 
Deze laatste avond vóór de vacantie is niettegenstaande het 

mooie weer toch druk bezocht en daarover uit de voorzitter in 
zijn welkomstwoord zijn tevredenheid. 

De notulen worden, als gewoonlijk, goedgekeurd en gearres
teerd en daar er bij de ingekomen stukken niets bijzonders is, 
neemt de voorzitter het woord om verslag te doen van de door 
hem en den secretaris medegemaakte vergadering, waarin het be
stuur van den Bond overleg heeft gepleegd met een viertal ver-
eenigingen, die niet bij den Bond aangesloten zijn, om óf tot aan
sluiting bij den Bond te geraken, dan wel tot meerder verband 
onderling. Hij hcnt een en ander uitvoerig toe en deelt mede, 
dat een voortzetting dier besprekingen plaats zal hebben op 3 Sep
tember a.s., wanneer het Bondsbestuur hier toch zal zijn ter 
gelegenheid van den 30en Nederlandschen Philatelistendag. Hij 
beveelt tevens den leden der H.P.V. aan, zich daar eens te laten 
zien, daar het Bondsbestuur de vriendelijkheid heeft gehad ons 
daartoe uit te noodigen. Voorloopig werden er dus vanwege het 
bestuur geen voorstellen gedaan; wij gaan nog eens poolshoogte 
nemen en kunnen dan eerst gaan informeeren wat onze leden 
meenen dat in het belang onzer vereeniging is. 

Een veiling is er niet en na de verloting sluit de voorzitter de 
vergadering, na den leden een aangename vacantie te hebben toe
gewenscht. A. S. Jr. 

Nieuw lid. 
C. A. Oudemans, Oude Delft 212, Delft. 

Adresveranderingen. 
A. Starink Jr. wordt Lubeckstraat 25, Den Haag. 
P. J. W. C. L. van Waesbergen wordt Da Costalaan 115, Rijs

wijk (Z.-H.). 
E. W. Westenberg wordt Klingelaan 5, Wassenaar. 

Uitloting bewijzen. 
De navolgende nummers zijn uitgeloot: 16, 27, 33, 105, 113, 177, 
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193, 194, 196, 206, 208, 228, 240, 283, 294, 304, 329, 340, 371, 
376, 377, 399, 440, 483, 508, 532, 538, 555, 574, 583, 596, 627, 
640, 643, 648, 678, 681, 706, 710, 716, 744, 748, 761, 813, 849, 
863, 868, 885, 910, 929, 935, 952, 961, 989, 992, 1008, 1025, 1031, 
1043, 1071, 1097, 1135, 1148, 1172, 1191, 1194, 1207, 1253, 1279, 
1296, 1327, 1334, 1380, 1406, 1407, 1419, 1427, 1439, 1450, 1468, 
1516, 1563, 1582, 1597, 1616, 1628, 1629, 1632, 1667, 1684, 1686, 
1705, 1741, 1752, 1779, 1833, 1843, 1901, 1961, 1969, die alle 
betaalbaar zijn gesteld bij onzen penningmeester, den heer W. 
Jolles, Ooievaarlaan 10, Den Ha?g. 

Vergadering. 
Vergaderingen worden gedurende Juli en Augustus NIET 

gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1939. 
Aanwezig 99 leden. Na de opening deelt de voorzitter mede, 

dat de eerstvolgende beurs gehouden wordt op den 2en Woensdag
avond in September. Geschonken zijn voor de bibliotheek 2 jaar
gangen van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie door den 
heer Vlasboom; door den heer Broekhuizen verschillende catalogi, 
o. a. een Senf nr. 1. Prijzen voor de verloting door de heeren Van 
den Houven, Broekhuizen, Van Dijk, Melsert en Conrads. 

De notulen worden goedgekeurd, onder opmerking van den voor
zitter, dat het wel lijkt dat daarin staat 1031 bezoekers, doch dat 
is wel wat te veel. Bij de ledenverkiezing worden alle candidaat-
leden aangenomen. Bij de verloting wint de heer Broekhuizen 
den eersten prijs. Na de veiling waarschuwt de voorzitter tegen 
de vele valsche zegels van Europa, speciaal van Roemenië, waar 
de fabriek dag en nacht schijnt door te werken. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Vos nadere inlichtingen omtrent 
het (groote) bedrag, dat besteed wordt aan de philatelistische 
loketten. De heer Conrads komt dan nog eens terug op de valsche 
Roemeensche zegels en spreekt van plm. 1500 frankeermachines in 
Nederland, in plaats van 500, zooals in het Maandblad staat. 

De voorzitter sluit het officieele gedeelte en men gaat over 
tot het ruiluur. J. N. H. v. R. 

Overleden. 
338. baron O. Albori, Weenen. 
714. J. F. L. van der Waart, Assen. 

Bedankt. 
869. H. Foppele, Den Haag. 

75. dr. J. W. Pette, Hoorn (N.-H.). 
1041. mevr. F. van Tielraden-Wonka, Utrecht. 

Nieuwe leden. 
1319. ir. J. H. Palm, Noordenwijkweg 3, Beverwijk. 
1320. ir. N . J. Cramer, Nicolaas Maesweg 3, Bandoeng (Java). 
1321. A. J. Koolhaalder, Populierstraat 8, Den Haag. 
1322. E. I. van Itallie, Helmstraat 2c, Scheveningen. 
1323. M. Trouw, Oranjestraat 93, Bodegraven. 
1324. J. Koechlin, Pr. Mariannelaan 296, Rijswijk (Z.-H.). 
1325. J. M. den Hengst, Jacob Marisstraat 77, Amsterdam W. 
1326. C. W. Stennekes, Groot-Hertoginnelaan 216, Den Haag. 
1327. dr. H. T. Liem, apotheek. Pasar Pon, Solo. 
1328. J. Kwik, Timoeran 161, Solo. 
1329. H. van Eijk, Beestlaan 76, Rijsw'jk (Z.-H.). 
1330. mevr. A. M. Heuff van Simmeren, Eek en Wiel. (Afd. Tiel). 
1331. mevr. M. Veldwijk, Nieuwstraat 14, Baarn. 
1332. J. W. Baart, Dorpsstraat 5, Hees. (Afd. Nijmegen). 
1333. J. van Eerten, P. C. Hooftstraat 4, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
1317. Zie vorig Maandblad: vervalt. 
1310. Blijft zoo. 

Candidaat-leden. 
X. Daudt, Zeugestraat 62, Gouda. (Voorgesteld door F. X. Daudt). 
J. E. van Gogh, 58 Bd. Lambermont, Brussel III. (Eigen aangifte). 
L. M,. Muller, Tutein Noltheniuslaan 9a, Apeldoorn. (Voor

gesteld door E. Evers en C. Spanier). 

H. W. J. Beliën, Vondellaan 29, Rijswijk (Z.-H.). (Voorgesteld 
door J. den Ouden), 

mr. Chr. M. Pool, Van Bommellaan 16, Wassenaar. (Voorgesteld 
door H. J. van de Poll). 

P. A. F. Blois van Treslong Prins, ladecstraat 22a, Den Haag. 
(Oud-lid). 

J. M. Hagenbeck, Bezuidenhout 235, Den Haag. (Voorgesteld door 
J. H. van der Veen). 

R. J. Deken, Meeweg 255, Hem (N.-H.). (Voorgesteld door H. 
Anholt). 

Jb. Kof man. Korte Tuinstraat 11, Enkhuizen. (Voorgesteld door 
H. Anholt), 

mevr. B. Westhoff van de Mandele, Mesdagstraat 64, Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

Alb. ten Bruggecate, Broek op Langedijk (Voorgesteld door X'i'. 
Tuijn). 

P. C. Blokker, A 60, Noord-Scharwoude. (Voorgesteld door \'. 
Tuijn). 

M. Vlug, B 16a, Zuid-Scharwoude. (Voorgesteld door W Tuiin; 
J. Deutekom, A 83, Noord-Scharwoude. (Voorgesteld door W. 

Tuijn). 
H. J. Köhler, Noordsingel 162a, Rotterdam C\'oorgcsteid door j 

A. Goudswaard'. 
J. Berg, Aelbrechtskade 181, Rotterdam. (Voorgs.eld door 

D. Breur). 
A. Nieuwland, Zwaanshals 65a, Rotterdam. (Voorgesteld door 

H. Cohen), 
jeugdl. F. M. Koetsier, Tesselscheplein 61, Scheveningen. (Voor- ] 

gesteld door P. A. F. Blois van Treslong Prins). 
J. Zerner, Fretstraat 7, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
Th. J. Montijn, Huis ten Hoornkade 47, Rijswijk (Z.-H.). (Voor

gesteld door C. J. Reijerse). 
C. J. van Sonsbeek, wagenmaker N.S., Van Zeggelenstraat 83,1 

Haarlem O. (Afd. Utrecht). 
W. Kars, onderwijzer, Dodt van Flensburglaan 181, Utrecht. 

(Afd. Utrecht). 
W. Hoevenaar, electr. installateur, Lichtegaard 5, Utrecht. (Voor

gesteld door G. van Veen). 
W. P. A. Ditmar, leeraar gymnasium, Abstederdijk 317, Utrecht.] 

(Eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

4. A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam Z.| 
854. jhr. C. C. Hora Siccama, Prinsenweg 64, Wassenaar. 
351. A. Parqui, Niellonstraat 14, Berchem, Antwerpen. 

1290. R. J. D. Boon, p.a. R. J. Phaff, Blijhamsterstraat 44,| 
Winschoten. 

432. J. Vaandrager, Bentinckstraat 27, Den Haag. 
993. Fr. Collon, Reinkenstraat 50, Den Haag. 
828. A. Nol, Populierenlaan, Beverwijk (N.-H.). 

59. mevr. R. E Hammes-Wagner, Huize Laarhoek, Breede-| 
straat 160, Hees bij Nijmegen. 

604. A. A. Guns, Asterstraat 42, Den Haag. 
620. W. R. Rijnders, 47 Rue Mareyde, Woluwe St. Pierre-Brussel. 
318. J. B. G. Forger, Weissenbruchstraat 33, Den Haag. 
236. F. van Heugten, Alexanderplein 1, Den Haag. 
963. W. Brizee, Reinkenstraat 111, Den Haag. 
999. H. J. P. Opscholtens, Surinamestraat 47, Den Haag C. 
513. C. J. de Wit, p.a. G. Wolbers, Stationsstraat 22b, Amersfoortj 
625. J. G. Nicolai, Willem Arntszkade 38, Utrecht. 

W. Pieters, Amstel 69, Amsterdam. 
Afdeeling Dordrecht. 

Vergadering op 28 Juni 1939. Het aantal opgekomen lederi 
bedraagt 35, hetgeen gelet op en gezien de feestelijkheden, zooalJ 
optochten, kermisvermakelijkheden enz., waarmede de stad over-j 
voerd is ter gelegenheid van de openstelling van de nieuwe verkeersJ 
brug over de Oude Maas, verre van ongunstig genoemd m a j 
worden. In de sectie Krispijn zullen voortaan de rondzendingenl 
door het verhuizen van den heer Sinker, verzorgd worden doof 
den heer Machielse. Afstempeling der boekjes met rubbernaami 
stempel is verplicht. Bij verzuim zullen de nalatigen worden overi 
geslagen of uitgesloten van de rondzendingen. Voor de ver lot ini 
zijn 2 series luchtpostzegels geschonken door den heer Vaq 
Buuren. Na veiling en verloting volgt sluiting der vergadering. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 27 Juni 1939. Bij afwezigheid van 

den voorzitter door ongesteldheid, opent de vice-voorzitter, de 
heer mr. P. D. M. Lern, te ruim half negen de vergadering, die 
werd bezocht door 16 leden benevens een introducé, den heer 
J. Zerner, die zich aan het slot der vergadering voor het lidmaat
schap heeft opgegeven. Aangezien geen bijzondere stukken waren 
binnengekomen, werd vervolgens overgegaan tot stemming over 
het aannemen als lid van den heer J. W. Baart. Hierna hield 
mevrouw R. E. Hammes-Wagner de door haar toegezegde expositie 
van de Pro Juventute-zegels van Zwitserland, toegelicht met vele 
bijzonderheden betreffende de beteekenis, het ontstaan der zegels 
en de daarop voorkomende afbeeldingen van personen en zaken 
Het werd een zeer leerzame en voor de verzamelaars van dit land 
bijzonder interessante verhandeling. De exposante heeft zich ge
heel in de geschiedenis der zegels van dit land ingewerkt en 
oogstte dan ook aan het slot een welverdiend applaus van de 
toehoorders, alsmede een welverdiend dankwoord van den vice-
voorzitter namens de vergadering. Na uitreiking van de bestelde 
zomerzegels en nieuwtjes, alsmede de door bemiddeling van den 
secretaris elders betrokken zegels, volgde sluiting van het offi
cieele gedeelte der vergadering. Tevoren had het lot den heer 
Van Geraert ditmaal aangewezen als winnaar van den maande-
lijkschen prijs. Bij de tot slot gehouden vtiling van op de convo 
catie aangekondigde kavels ongebruikte zegels van Nederland, 
bleek dat hiervoor nogal animo bestond, zoodat een tiental kavels 
konden worden toegewezen. 

Afdeeling Utrecht. 
Op Donderdag 22 Juni werd in het gebouw der U.C.J.M.V. 

een propaganda-avond gehouden. Ruim 30 personen waren aan
wezig, w. o. veel introducé's, benevens de plaatselijke pers. Bericht 
van verhindering was o. a. ingekomen van den heer directeur van 
het postkantoor. De voorzitter opende met een hartelijk woord 
van welkom. Alvorens het woord te geven aan den spreker van 
dezen avond, den heer Zilver, vond bespreking plaats betreffende 
2 candidaatleden. Vervolgens hield de heer Zilver zijn populaire 
causerie over het verzamelen van postzegels in het algemeen en 
in het bijzonder van maximumkaarten. In de pauze werd de uit
gebreide en veelzijdige collectie maximumkaarten, zegels en por
tretten van den heer Zilver, tentoongesteld in een aparte zaal, be
zichtigd. Na de pauze vervolgde de heer Zilver met „Humor in 
en om de zegels". Namens alle aanwezigen dankte de voorzitter 
den heer Zilver in hartelijke bewoordingen voor causerie en ten
toonstelling. Vervolgens vond nog de gebruikelijke verloting 
plaats, waarvoor prijzen waren van de beeren Timmer, Noordhoff 
en Kruissink. Om half elf sloot de voorzitter dezen aangenamen 
lavond, den laatsten van dit seizoen. 

I Mededeeling. 
I In de maanden Juli en Augustus zullen geen ledenvergaderingen 
t n ruilavonden gehouden worden. 
I Afdeeling Zwolle. 
I Op de vergadering van 30 Juni opende bij ontstentenis van 
pen voorzitter de heer Spanier de vergadering. Er werd ernstig 
Iran gedachten gewisseld over het al of niet houden van een post-
tegeltentoonstelling. De heer Van Heuvel was speciaal wat betreft 
het financieele gedeelte het meest pessimistisch. Er volgde een ver
loting, terwijl de heer Spanier, zooals gewoonlijk ,voor de nieuwtjes 
lorgde. Volgende vergadering 29 September. Opkomst zeer ge-
Ivenscht met het oog op nadere bespreking omtrent de tentoon-
Itelling. 

I Vergaderingen. 
I Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, op 
»f'oensdag 26 Juli 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
I 1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
I . Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 
I Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
llathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
liaand, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra-
Ivond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
Kveeden WoËnsdag der maand. 
I VErgadiMrig*" afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
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Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
eiken 3en 'W^oensdag 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, S'A uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-8 K uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

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

Afdeeling Winterswijk: secretaris: J. H. Nijland, Hilbelinks-
pad 7 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 28 Juni 1939. 
Aanwezig zijn 25 leden en 1 candidaat-lid, de heer Van Dijk. 

Laatstgenoemde wordt door den voorzitter in zijn openingswoord 
in het bijzonder welkom geheeten. De voorzitter stelt namens 
het bestuur voor, voortaan gedurende het officieele gedeelte der 
vergadering niet te ruilen of te handelen; dit voorstel vindt al
gemeen instemming. Na lezing en vastscelling der notulen wordt 
overgegaan tot de behandeling der ingekomen stukken. Van dr. 
Borel is een aantal nieuwe uitgiften van Frankrijk ontvangen, be
stemd voor verloting onder de aanwezigen; de zegels worden in 
dank aanvaard, waarbij de voorzitter opmerkt, dat ook zonder dit 
geschenk dr. Borel niet vergeten zou zijn, hetgeen natuurlijk met 
wegneemt, dat een dergelijk presentje altijd met bijval wordt 
begroet. Op een van den heer Haeck ontvangen veilingcatalogus 
geeft de voorzitter een uitvoerige toelichting. Men zal elders in 
dit Maandblad nadere gegevens omtrent deze veiling vinden. Tot 
afgevaardigden naar de algemeene ledenvergadering van den Bond 
worden gekozen dr. Valkema Blouw en ir. Hamelberg en tol plaats
vervangende afgevaardigden de beeren Feddema en Raadsveld. 
Vervolgens wordt stemming gehouden over de toelating van een 
viertal candidaat-leden; met algemeene itemmen v,rordt tot toe
lating besloten. 

Reeds meerdere malen is er bij de leden op aangedrongen af en 
toe iets van hun verzamelingen ter bezichtiging mede te nemen 
ter vergadering; echter is tot op heden aan deze wensch weinig 
gehoor gegeven. Om nu het goede voorbeeld te geven, heeft de 
voorzitter een verzameling Argentinië meegebracht, die hij onder 
het geven van een korte, interessante toelichting laat circuleeren. 
Gezien de belangstelling en waardeering der aanv^-ezigen, lijkt de 
hoop gewettigd, dat ook de overige leden op dit terrein voort
aan iets voor de vereeniging zullen doen. 

Nadat de zegels van dr. Borel onder de aanwezigen zijn verloot, 
sluit de voorzitter de vergadering. B. H . B. 

Overleden. 
154. dr. C. J. Baart de la Faille, Röellstraat 8, Arnhem. 

Nieuwe leden. 
45. mevr. M. Frowein, Villa ,.De Oorsprong", Oosterbeek. 
50. Th. de Jong, Hotel „De Moriaan", Groenlo. 
51. L. Marcus, Frombergstraat 31, Arnhem. 
52. J. E. van Dijk, Laan van Klarenbeek 58, Arnhem. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Candidaatleden. 
dr. ir. "W. Wessel, Van Heemstralaan 98, Arnhem. (Eigen aangifte), 
mr. L. J. Broersen, IJsclubweg 14, 'sGravenhage. (Voorgesteld 

door mr. H. C. Hooft Hasselaer, Zaandam). 
A. Bonsema, Noordelijke Parallelweg 7, Arnhem. (Voorgesteld 

door A. Katz). 
G. J. A. M. Janssen, Markt 30, Zevenaar. (Voorgesteld door 

A. Katz). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op 26 Juli 1939, des avonds 8 uur, in „Natio

nal", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 13 Juni 1939. 
Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent te ruim half acht deze 

laatste vergadering voor het zomerseizoen, heet de aanwezigen 
welkom en doet mededeling van de ingekomen stukken. Rond 
gaan verder een paar brieven, die de secretaris met de eerste 
vlucht naar Noorwegen heeft verzonden. Enkele belangstellenden 
ontvangen er een. De heer Funnhoff heeft bericht van verhin
dering gezonden. Verder wordt de jaarvergadering in September 
in herinnering gebracht. Waar deze te 'sGravenhage is, kunnen 
wellicht enigen deze vergadering met hun tegenwoordigheid ver
eren. Daarna zal de heer Frenkel ons zijn collectie Curasao laten 
zien. Zo zijn dan de mooie bladen rondgegaan met de vele on
gebruikte en ook gebruikte stukken. In verschillende tandingen, 
de gebruikte met de diverse stempels zijn wel zeer mooi verzameld. 
Achtereenvolgens de zegels van 1874 in tanding 14 : 14 kleine 
gaten op blauw papier, later grote gaten op wit papier, troffen we 
aan met een groot FRANCO zonder randstempel of een rond stem
pel Curasao met datum en jaartal in grote cijfers. Voor het eiland 
Saba werd een blind stempel gebruikt in groothoekige pur.ren. 
Later verschenen dezelfde zegels in tanding 14 : 14 grote gaten, 
eveneens met hetzelfde Curajaostempel met datum en jajrtal, 
groot cijfer. Dezelfde emissie in deze tanding bei'aat met de 
diverse puntstempels: nr. 201 Curasao, nr. 202 Bonaire en nr. 203 
St. Martin. (Deze stempels komen ook wel eens voor op de 
zegels op wit papier getand 14 ; 14 kleine gaten). 

In 1881 werd de tanding \i}4 '■ 13K grote gaten ingevoerd ook 
wel eens het grote randstempel als bovengenoemd, doch meest 
de puntstempels 201, 202, 203, zelden nr. 208 (St. Eustatius') en 
209 (Aruba). Ongeveer gelijktijdig verschenen de waarden 214, 5, 

10, 25 en 50 cents in tanding 12)^ : 12 grote gaten, gecombineerd 
met \m : 12. Laatstgenoemde tanding is zeer zeldzaam. 

De laatst verschenen tanding bij de koningsuitgifte is de tan
ding 1234 : 12 kleine gaten {12}4 c. waarde) en grote gaten 
(10:1234). De ƒ1.50 koning is getand 1134 : l U s - De ƒ2 .50 
bestaat in tanding 14 : 14 grote gaten en 1134 : I I H . 

Van de proeven was alleen aanwezig een 5 cent rood koning 
(gekozen kleur) in een strip van 3 op kartonpapier, die niet 
gecatalogiseerd is. Een enkele specimen-opdruk in boekdruk was 
aanwezig: een 25 cent waarde (koningin hangend haar \ waarbij op 
de bovenrand de opdruk nog eens blind zichtbaar was. 

Bij de latere uitgiften waren vele bootstempels aanwezig, zowel 
Nederlandse als buitenlandse. 

De voorzitter bedankte namens de vergadering den heer Frenkel 
voor zijn uiteenzettingen en de mooie collectie; een dankbaar 
applaus bewees, hoe allen daarmee instemden. Na de rondvraag 
en wensen voor een prettige vacantie sloot de voorzitter deze 
aangename bijeenkomst. L. W. I. 

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

Adresverandering. 
179. R. van Thienen, thans Hyaclnthlaan 3, Haarlem. 
115. L. Calkoen, thans Hommelscheweg 405, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
G. P. Roet, Lindensraat 35, Haarlem. 
J. L. Uitendaal, Jac. van Looystraat 4, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 26 Juni 1939. 
Aanwezig 32 leden. De voorzitter, de heer Kielman, opent t( 

8.3o uur deze vergadering met een woord van welkom, in he 
bijzonder tot den heer Slim, die voor het eerst als lid aanwezig is 
De notulen van de Mei-vergadering worden gelezen en onver 
anderd vastgesteld. De ingekomen stukken worden behandeld en 
een verloting van enige mooie zegels wordt gehouden. Mede 
gedeeld wordt, dat door den commissaris van het rondzendverkee 
er over is geklaagd, dat in enige secties zeer weinig uit de rond-
zendingen wordt gekocht. Met het oog op de omlooptijd en d 
er aan verbonden administratie word t verzocht om wanneer mei 
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Britsche Koloniën. Ik detailleer een bijzonder fraaie collectie van de Britsche 
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 net to . 
Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postf risschen staat, 
veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. 
Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel
al tegen 50 V» catalogusprijs. 

10 "/o korting voor contante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en 3 bij vermelding van dit blad. 

J l—) I ^ r - \ 6 West Hill Road, 

. EID I l x L ^ , London, S. W. 18, Engeland. 
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geen, of gedurende een bepaalde tijd geen interesse voor rond-
zendingen heeft, zulks even aan den heer Jonker te berichten. 
Verder wordt nog medegedeeld, dat evenals het vorige jaar in Juli 
wèl een vergadering zal worden gehouden en in Augustus niet. 
De Juli-vergadering zal met het oog op de vacanties niet op de 
4e, maar op de 3e Maandag, dus op 17 Juli worden gehouden. Een 
voor de bibliotheek aangeschaft werkje circuleert bij de aanwezigen. 
De voorzitter leest een artikel voor uit de Sammler-Woche, waarin 
de moeilijkheden verbonden aan ruil met en uitvoer uit Duits
land van nieuwe zegels wordt besproken. Na rondvraag volgt 
dan sluiting. A. C. S. 

Adresveranderingen. 
K. F. Kielman wordt Kromme Elleboog 14, Haren (Gr.). 
P. A. Schut wordt Ngemplak 16, Soerabaia (Java). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 17 Juli a.s., des avonds te 8.15 

uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 
Mededeling. 

In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Verslag der vergadering van 19 Juni 19 5''. 
Aanwezig 36 leden. Na opening der vergadering en een welkom 

tot de aanwezigen worden de notulen voorgelez>^n e.i goed
gekeurd. De 3 candidaat-leden worden bij stemming tot lid c'ap-
genomen. De voorzitter feliciteert den secretaris, d:o zijn 40-jarij 
dienstjubileum bij de N. S. heeft gevierd. Hij wij>t verder op 
diens verdiensten ten opzichte van de vereeniging. De secretaris 
dankt voor de vriendelijke woorden en tevens voor het mooie 
cadeau van de vereeniging ontvangen. 

Pastoor Moorman en de beeren Verhoeven en Hoffmann, die 
voor het eerst aanwezig zijn, worden door den voorzitter toe
gesproken. Ingekomen drukwerken circuleeren. Als vertegenwoor
digers op de Bondsvergadering worden de beeren Verzi;! en Van 
de Ven aangewezen. Er zal echter in overweging geaomen wordi^n 
of, in verband met de financieele kosten hieraan verbonden, beide 
beeren zullen worden afgevaardigd. 

Getracht zal worden den Yvert-catalo'^u; 1940 f.?.n geredu-
ceerden prijs te krijgen. Verschillende personen geven zich voor 
een exemplaar op. De gratis-verloting en het gezelschapspel be
ëindigen deze druk bezochte en gezellige vei-gadciing. J. H . 

Nieuwe leden. 
57. H. Hoffmann, Hertogsingel 38, Maasrri.Jir. 
61. Heer en mevr. A. Brandsma-Oosterbaan, Groots Staat 16, 

Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 17 Juli 1939, vergadering; 
Maandag 7 Augustus 1939, beurs; 
Maandag 21 Augustus 1939, vergadering; 

telkens des avonds 8 uur, in de bovenzaal van Taverni Rulten, 
Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 27 Juni 1939. 
Als de vergadering te S.30 uur door den voorzitter met een 

welkom tot de aanwezigen geopend wordt, blijkt deze ondanks 
het zomerweer flink bezet te zijn. De notulen worden gelezen en 
goedgekeurd en de ingekomen stukken behandeld, waarbij een 
schrijven van den heer Pluim, die een candidaat opgeeft, den 
heer Swam. Hij wordt geballoteerd en als lid aangenomen. Ook 
geeft de heer Pluim een naam op, n.1. den heer Hiddes, die na 
aankomst in Nederland zich als lid zal opgeven. 

Van den Bond werd een schrijven ontvangen op ons verzoek 

J. K. RIETDIJK. — 

om toezending van de notulen van de in hotel Terminus ge
houden vergadering, met welk schrijven ons bestuur niet tevreden 
is, zoodat er nogmaals over geschreven zal worden. Uit Italië 
werd een aanbieding van boekjes voor de rondzending ontvangen. 
Hieraan bestaat geen behoefte, terwijl wegens de te hooge kosten 
geen boekjes meer uit het buitenland genomen zullen worden. 

Dan is ontvangen de bestelde philatector. De opgedane ervaring 
tot nu toe is, dat dit instrument niet geheel aan de gestelde ver
wachtingen voldoet. De heer Terbruggen zal zich er over ont
fermen en het instrument maandelijks mee ter vergadering nemen. 

Op de bestuursvergadering werd een voorstel besproken over 
het aanleggen van een vereenigingsalbum. De bedoeling zou zijn, 
dat dit samengesteld werd door schenkingen van zcjicls door de 
leden door de vereeniging gratis mede te laten loten in de half 
jaarlijksche en maandverlotingen, enz. Aanschaffen van albums zou 
evenwel te kostbaar worden, zoodat voorgesteld werd blanco 
bladen hiervoor te nemen, terwijl het <in de ledin overgelaten 
zou worden de samenstelling ervan te behartigen E.'n besluit 
behoeft evenwel nog niet genomen te worden, zoodat hierover nog 
voldoende van gedachten gewisseld kan worden e.i het b.v. aan
gehouden kan worden tot de September-vergadering. De heer 
Brouwer is er niet voor blanco albums te nemen, doch b.v. een 
Excelsior of iets dergelijks en de kosten te bestrijden uit de winst, 
gemaakt op aankoop van verzamelingen. 

Bij de rondvraag vraagt de heer London of via de vereeniging 
series herdenkingszegels van Luxemburg besteld kunnen worden. 
Mochten er meerdere leden zijn, die een serie wenschen, dan kan 
een lid deze beter collectief bestellen aan het hoofdpostkantoor 
in Luxemburg. Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen, 
waarna nog een kleine veiling gehouden wordt en dan de maand
verloting. M. W. H. 

Nieuw lid per 1 Juli 1939. 
Th. Swam, Oedjongweg 160, Soerabaja (Java). (Aangebracht door 

J. Zomerdijk). 
Bedankt per 1 Juli 1939. 

Th. B. M. Engelkamp, Waalstraat 14, Amsterdam. 
Adresveranderingen. 

R. J. Koelman, thans Tandjong Perakweg 13è, Soerabaja (Java). 
J. Zomerdijk, thans Colomboweg 64, Soerabaja (Java). 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 25 Juli 

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

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

Verslag der vergadering van 26 Juni 1939. 
De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen worden 

voorgelezen en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken bevindt 
zich het jaarboekje van de Nederlandsche Vereeniging, hetwelk 
in dank voor de bibliotheek aanvaard wordt. Van de overige in
gekomen stukken wordt mededeeling gedaan. Bij de rondvraag 
informeert de heer Trieschnigg of wij niet eens gezamenlijk een 
postkantoor kunnen bezoeken, om aldaar nader ingelicht te 
worden over wat er zoo al met onze brieven gebeurt, nadat wij 
ze gepost hebben. In het najaar zal dit nader bezien worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering na de 
maandverloting gesloten. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus hebben geen bijeenkomsten 

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

Verslag der vergadering van 22 Juni 1939. 
De voorzitter, de heer M. de Groot, opent om 8.30 uur de 

vergadering en spreekt zijn voldoening uit dac op de l.iitste ver
gadering van dit seizoen zooveel leden zijn opgekomen. Speciaal 
wijdt hij een woord van welkom aan ons lid dtn heer Key/cr, 
die na een lange afwezigheid weer in ons midden is en spreekt 
de hoop uit, dat zijn gezondheid het zal toe'aten weer geregeld 
te Kunnen komen. 

Nadat de notulen zijn goedgekeurd, laat de heer Kevzer zijn 
mooie verzameling zien, waarbij vooral zijn fraaie col'eccie Malt.a 
en Gibraltar bijzonder de aandacht trekken. 

Daarna volgt een verloting van mooie zegels, waarbj ieder 
der aanwezigen een prijs krijgt. Na rondvraag wordt de ver
gadering gesloten. J. H . F. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering na het zomerseizoen zal plaats 

vinden op 22 September 1939. 

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

Verslag der vergadering van 14 Juni 1939. 
Aanwezig 14 leden. Te 8 uur opent de voorzitter, de heer D. E. 

Wolfert, de vergadering, die voor het eerst te Sas van Gent ge
houden wordt en wenscht alle aanwezige leden welkom. De notulen 
der vorige vergadering, gehouden 25 Mei 1939, worden voor
gelezen en goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden voorgelezen en behandeld. Eenige 
leden geven zich op voor de nieuwe uitgiften van België en 
Luxemburg en voor den catalogus Yvert 1940. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter deze prettige vergadering 
te 11 uur. H A. L. 

Nieuw lid. 
mevr. R. Wijne-Cornelissen, Mosselpolder D 22, Philippine. 

Mededeeling van de tentoonstellingscommissie. 
Ter herdenking van het 12K jarig bestaan van onze vereeniging 

is besloten tot het houden van een postzegeltentoonstelling te Ter
neuzen van 11 tot 14 October 1939. De commissie van voor
bereiding verzoekt de leden schriftelijk te willen opgeven wat zii 
inzenden en tevens te vermelden de waarde van hun inzending. 
Ook de leden, die reeds opgave hebben gedaan van hun inzending, 
worden verzocht schriftelijk de waarde van de inzending op te 
geven aan het commissielid H. B. van Dooren, Scheldekade 65, 
Terneuzen. 

Wij verwachten van al onze leden een of meer inzendingen. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Woens
dag 26 Juli 1939, des avonds 8 uur, in hotel De Arend, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 18 Juni 1939. 
De voorzitter opent omstreeks half vier de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Van Herwijnen 
uit Oss, die hier thans voor de eerste maal als lid aanwezig is en 
tevens de eerste der juniores is, die tot gewoon lid bevorderd werd. 
Daarom wil de voorzitter hem als aandenken aan dit feit eenige 
fraaie zegels van Nederland overhandigen. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd; 
de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen De voor
zitter deelt mede, dat dit de laatste vergadering in het seizoen is. 
Op 19 Juli zal nog een ruilavond worden gehouden. 

Hierna volgt de gebruikelijke verloting. Bij de rondvraag komt 

de heer De Vaan met het voorstel om in het najaar een postzegel
tentoonstelling te organiseeren. Het bestuur zal het voorstel in 
overweging nemen. De heer Berendsen verzoekt den leden bij het 
doorgeven van de rondzendingen zooveel mogelijk zich aan de op 
de circulatielijst aangegeven volgorde te houden en indien dat 
onmogelijk is, de reden hiervan op die lijst te willen vermelden. 

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

Adreswijzigingen. 
C. B. van den Heuvel, thans Grootestraat A 155, Schijndel. 
W. Rupf, thans Kogelbloemstraat 12, Den Bosch. 

Ruilavond. 
Speciale ruilavond op Woensdag 19 Juli 1939, in hotel Central, 

Markt 51, 's-Hertogenbosch. Opening der zaal 8}4 uur. 

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

De voorzitter opende deze druk bezochte vergadering en heette 
allen, vooral ons nieuwe lid De Bruyn, welkom. De notulen der 
vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. De kwestie 
omtrent nieuwtjes-commissaris werd na over en weer gepraat tot 
ieders genoegen opgelost. 

Dat het tegenwoordige vergaderlokaal te klein is, wisten we 
reeds lang. De voorzitter bracht lokaalverandering ter sprake. Met 
algemeene stemmen werd het bovenzaaltje van hotel Riche, Rijks
weg Z., hiervoor aangewezen. De voorzitter bracht namens de 
vereeniging dank aan den heer Bastiaan voor de bereidwilligheid 
waarmede hij ons steeds terzijde gestaan heeft. 

Op een gehouden bestuursvergadering had het bestuur besloten, 
in zijn geheel af te treden, zoodat een nieuwe bestuursverkiezing 
moest plaats hebben. Uit de vergadering werden tot bestuursleden 
gekozen de beeren Dekker, Urlings, Poeth, Bastiaans en Meijs. De 
heer Dekker werd met algemeene stemmen tot voorzitter her
kozen. Deze bracht dank aan de vergadering voor het in hem 
gestelde vertrouwen en wekte alle leden op om met het bestuur 
de zaken flink aan te pakken. 

Van de rondvraag maakte de heer Daenen gebruik. Een nieuw 
lid werd door den heer Vonk opgegeven. De kaskwestie werd 
nog even besproken, maar tot de volgende vergadering uitgesteld. 

Hierna volgde sluiting der zeer geanimeerde vergadering door 
den voorzitter. R. U. 

Nieuw lid. 
F. van der Vuurst, Kampstraat 64, Geleen. 

Adresverandering. 
D. Adema, wordt Kummenadestraat 40 A, Geleen. 

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

Verslag der vergadering van 26 Juni 1939. 
Circa 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Er wordt 

overgegaan tot voorlezing der notulen, welke worden goedgekeurd, 
en tot de behandeling van eenige ingekomen stukken. De voor
zitter herinnert eraan, dat de koninklijke goedkeuring op de 
statuten nog steeds geen feit is geworden, daar de daarvoor be-
noodigde gelden nog steeds ontbreken. Gezien de groote bedragen, 
welke aan zegels in de rondzendingen circuleeren, lijkt het spreker 
toch gewenscht deze goedkeuring te verkrijgen. In de eerstvol
gende bestuursvergadering zal een plan worden uitgewerkt, dat 
tot doel heeft de benoodigde gelden bijeen te krijgen. Een voorstel 
om de vergadering in plaats van op een Maandag, op een Vrijdag 
te houden, wordt ter tafel gebracht. Er wordt besloten dit voorstel 
aan te houden tot een wat meer bezette vergadering, om alsdan de 
mogelijkheid ter vergadering te onderzoeken. Een voorstel om in 
de maand Juli geen vergadering te houden, wordt met 9 tegen 
2 stemmen aangenomen. Derhalve wordt èn in Juli èn in Augustus 
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n i e t vergaderd. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voor

zitter daarop de vergadering. 
Candidaatlid. 

A. H. Verhey, Peperstraat 70, Gouda. 
Bedankt als lid. 

mr. T. de Jong Tzn., Rotterdam. 
E. C. C. Eisma, Gouda. 
mej. L. van Loon, Gouda. 

Mededeelingen. 
In Juli en Augustus geen vergadering. 
Gedurende Juli en Augustus wordt alleen de extrarondzending 

bezorgd. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 25 September 1939 in „Het Schaak
bord", aan den Kleiweg, Gouda. 

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

Verslag der vergadering van JO Juni 1939. 
Even 8 uur opende de voorzitter de vergadering met een wci

komstwoord aan den introducé en de mededeling, dat zich v.^cdor
om een nieuw lid had aangemeld. De lezing van de notulen en de 
ingekomen stukken volgde, waarna de verdeling van de bestuurs
functies aan de vergadering werd medegedeeld. Als gevolg van de 
uitbreiding van het bestuur waren enkele kleine wijzigingen in 
het huishoudelijk reglement nodig geworden.. Zonder discussie 
werden deze door de vergadering met algemene stemmen aan
genomen. 

Wegens de vacantie vervalt de Julivergadering. 
In September zal wederom een wedstrijd gehouden worden. Van 

de deelnemers worden minstens drie bladen met zegels van 
Ned.Indië verwacht. Om de animo voor de vergaderingen te ver
hogen heeft het bestuur een drietal prijsvragen uitgeschreven, 
waaraan ieder lid kan deelnemen. De schriftelijke oplossingen, 
voorzien van de naam van den oplosser, worden vóór 15 Augustus 
bij den secretaris ingewacht. Drie bestuursleden, die niet aan de 
prijsvraag deelnemen, zullen dan in de Augustusvergadering de 
uitslag van hun beoordeling bekend maken. 

De gratis kwartaalverloting verdeelde 26 prijzen over 89 
nummers. Zeer tot genoegen van den winnaar vielen de eerste en 
derde prijs van de verloting tegen betaling ten deel aan hetzelfde 
lid. Na een veiling van 31 kavels, die voor het meerendeel vlot 
van de hand gingen, sloot de voorzitter te ruim half tien het 
officieele gedeelte van de vergadering, welke door 26 leden en 
2 introducé's bezocht werd. C. S. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 Augustus 1939, des avonds 

8 uur, in hotel Monopole, Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 14 Juni 1939. 
Aanwezig 15 leden en 1 introducé. Om 8.15 uur opent de 

voorzitter de vergadering en heet allen welkom. De secretaris 
krijgt hierna gelegenheid de notulen der vergadering van lO Mei 
1939, benevens een verslag van den op 25 .Mei 1939 gehouden 
propagandaavond, voor te lezen, welke beide worden goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden, op één na, voor kennisgeving 
aangenomen. Na behandeling van een interne aangelegenheid 
wordt bij de rondvraag door den heer Rochemont opgemerkt, dat 
sommige leden de zegels in de boekjes van de rondzendingen niet 
landsgewijze inplakken; spreker zal het op prijs stellen, indien 
deze leden, ter vergemakkelijking van het uitzoeken, de zegels 
meer systematisch willen inplakken. 

Hierna krijgt ons eerelid, de heer Traanberg, die dezen avond 

wederom een causerie voor onze vereeniging zal houden, gelegen
heid, hiermede aan te vangen. De portzegels van Nederland staan 
ditmaal op het programma. Spreker houdt allereerst een l.;erzame 
inleiding, waarom tot uitgifte van de portzegels werd overgegaan. 
Hierna Iaat de heer T. z'jn albumbladen en oude briefstukken 
onder de leden circuleeren en wederom wekt deze prachtige en 
zeer overzichtelijk opgezette verzameling aller bewondering. Op de 
ons vertrouwd geworden wijze geeft spreker onderwijl zijn expli
catie. Deze verzameling, met zijn vele tvpen, tandingen, af
stempelingen en kleurverschillen zou urenlange studie waard zijn 
en juist daarom is het zoo jammer, dat alles zoo betrekkeliik vlug 
bekeken moet worden. De beperkte tijd, die den heer Traanberg 
ten dienste staat, laat echter niet meer toe. Desondanks hebben wij 
weer veel van deze causerie geleerd en wij zeggen den heer Traan
berg dan ook hartelijk dank voor hetgeen hij ons dezen avond 
weer heeft laten zien en hooren. 

Tot slot volgt een gratis verloting voor alle leden; de zeer mooie 
zegels daarvoor zijn ons geschonken door den heer Traanberg. 
Om 11 uur volgt sluiting. "W. M. 

Nieuw lid, ingaande 1 Juli 1939. 
H. van der Vaart, Hagelingerweg 138, Santpoort D. 

Naamsverbetering. 
H. C. Köhler Jr., Korte Kleverlaan 20, Bloemendaal. 

Afgevoerd van de ledenlijst per 1 Juli 1939. 
J. J. Herrebrugh. 

Vergaderingen. 
Wegens de vacanties vervallen de vergaderingen van 26 Juli 

en 9 Augustus 193?. 

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

Verslag der vergadering van 14 Juni 1939. 
Aanwezig 13 leden. Om 8% uur opent de voorzitter de ver

gadering, heet alle aanwezigen welkom en deelt tot zijn leed
wezen mede, dat ons ijverig lid, de heer Van Wely, door overlijden 
aan de club is ontvallen. Op zijn verzoek wordt ter nagedachtenis 
aan den overledene een oogenblik van stilte in acht genomen. 

Daarna worden de notulen onveranderd aangenomen. 
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat in strijd met 

het reglement door enkele leden een rondzending te lang is aan
gehouden, waardoor deze een ongewenschte stagnatie heeft onder
vonden. Elk lid is verplicht, zich aan de voorschriften te houden, 
opdat niet alleen het boetestelsel in al zijn strengheid zal worden 
toegepast, maar ook tot andere maatregelen zal moeten worden 
overgegaan. 

Na afrekening door den penningmeester en geringe postzegel
handel niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering cm 
10 K uur door den voorzitter gesloten. 

Nieuwe leden. 
H. H. Bosch, Bloemcamplaan 20, Wassenaar. 
C. J. W. Noordendorp, Storm van 'sGravesandeweg 53, Wassenaar. 

Bedankt. 
A. Dado, Storm van 'sGravesandeweg 7, Wassenaar 

Overleden. 
W. van Wely, Crocusstraat 41, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 6 Juni 1939. 
Niettegenstaande de heerschende hitte werd de vergadering be

zocht door meer dan 70 leden en belangstellenden. De vergade
ring wordt iets te laat geopend, aangezien het bestuur een onder
houd heeft gehad met een lid, dat verdacht werd fraude te hebben 
gepleegd in de rondzendingen. De voorzitter deelt bijzonderheden 
hieromtrent aan de vergadering mede en tevens dat betrokkene 
heeft bekend en een schadebedrag heeft voldaan, ü p voorstel van 
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het bestuur wordt het lid terstond met algemeene stemmen ge
royeerd. Overgegaan wordt vervolgens tot het aannemen' van 
1 nieuw lid en de ballotage van 12 candidaat-Ieden, waarbij de 
voorzitter mededeelt, dat onder deze candidaten zich het 250e lid 
bevindt en den aanbrenger hiervan op 4 Juli a.s. de daarop ge
stelde premie in ontvangst kan nemen. Besproken wordt daarna 
de vacantieregeling en bekendgemaakt, dat na de vergadering van 
4 Juli de eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op Dinsdag 5 Sep 
tember. Na eenigo mededeelingen betreffende de viering van het 
12/4-jarig bestaan der vereeniging is het bij de rondvraag de heer 
M. Speyer, die gaarne zou zien dat stappen werden genomen om 
te komen tot verkrijging van wijziging van de z. i. te hooge toe
slag der weldadigheidspostzegels. Verder komt uit de vergadering 
een waarschuwing om niet in relatie te treden met Vriens Whole
sale Import & Export Cie. te Zwolle. Nadat nog ter sprake komt 
de kwestie van het royement van het fraude gepleegd hebbende lid 
en de vraag om al dan niet publicatie aan het royement te geven, 
waarbij de heer G. H. H. Kappelhof opmerkt het wenschelijk te 
vinden dat de eenmaal door het bestuur genomen maatregel niet 
ongedaan gemaakt wordt en deze dus goed te keuren, doch dat 
hij niettemin aanneemt, dat, mocht onverhoopt in de toekomst 
zich weder iets dergelijks voordoen, zonder pardon publicatie 
aan het feit zal moeten worden gegeven, wordt n4 verloting, prijs
vraag en veiling de vergadering gesloten. 

Prijsvraag vergadering 6 Juni 1939. 
Gevraagd werd: Ie. hoeveel Nederlandsche port- en postzegels 

zijn, van een overdruk voorzien, als portzegel gebruikt; 2e. welke 
Nederlandsche zegel is van zoowel een rooden als een zwarten 
opdruk voorzien, als dienstzegel (armenwet) gebruikt ? 

Goede oplossers waren de beeren J. Lub Sr., K. A. Weeda, E. 
van Praag en Th. Potter. Na loting werd de eerste prijs toegewezen 
aan den heer Weeda en de tweede prijs aan den heer Potter, welke 
beide beeren hun prijs terstond weder afstonden ten behoeve van 
de feestkas voor de viering van het 12}^-jarig bestaan der 
vereeniging. 

Verslag der vergadering van 4 Juli 1939. 
Ondanks zomer en vacantie waren toch 63 leden en belangstel

lenden aanwezig. Na de opening herdenkt de voorzitter het feit, 
dat de vereeniging thans 12K jaar bestaat en geeft een kort over
zicht van dit tijdvak, hierbij memoreerende, dat van de huidige 
leden 7 vanaf de oprichmg lid zijn, n.1. de beeren W. A. Smitz, 
J. Lub Sr., J. de Vries, J. W. Nieuwenhuys, P. Kenter, J. Vleugel 
en C. Latdorp. Aan deze beeren zal een herinneringsplaquette 
worden uitgereikt. Hierna huldigt de voorzitter speciaal den heer 
C. Latdorp, die vanaf de oprichting de functie van penningmeester 
vervult en hem wordt onder applaus van de vergadering een 
bloemenhulde gebracht, terwijl de voorzitter tevens den jubilaris 
mededeeling doet, dat aan hem de herinneringsplaquette in zilver 
zal worden uitgereikt. Medegedeeld wordt, dat het bestuur dezen 
avond een gratis consumptie aanbiedt, sigaren en sigaretten ver
strekt, alsmede, dat onder de aanwezige leden een gratis verloting 
zal worden gehouden. Kennisgeving volgt hierna van de aanmel
ding van 3 nieuwe candidaat-leden, waarna wordt overgegaan tot 
de aanneming van nieuwe leden. De 12 candidaat-leden worden 
allen als lid aangenomen. Onder deze nieuwe leden bevindt zich 
het 250e lid, en de aanbrenger hiervan, de heer J. S. Snijder, is 
dus winnaar van de indertijd door den heer M. Andersen beschik
baar gestelde premie. De vergadering wordt opgewekt thans hard 
te werken voor het aanwerven van nieuwe leden, opdat spoedig 
het 300e lid kan worden ingeschreven. Na eenige philatelistische 
mededeelingen vindt de gratis verloting plaats, waarna onder de 
aanwezigen twee steenen varkens worden rondgezonden om daarin 
een feestgave te deponeeren. Als bijzondere attractie is een prijs 
beschikbaar gesteld voor het lid, hetwelk de opbrengst der collecte 
het nauwkeurigst heeft geschat. Winnaar van dezen prijs is de 
heer Th. Princee. Bij de rondvraag stelt de heer Sopar voor, nog 
een collecte te houden ten bate van het vacantie-kinderfeest, waar
toe wordt besloten en welke collecte ƒ 4.50 opbrengt. Na een 
algemeene opwekking aan de leden om medewerking voor het 
doen slagen van de in September a.s. te houden feestelijkheden, 
wordt de vergadering, nadat nog een kleine veiling is gehouden 
en de voorzitter alle leden een prettige vacantie heeft toe-
gewenscht, geslopen. 

Van den penningmeester. 
De, penningmeester, de heer C. Latdorp, wil gaarne langs dezen 

weg zijn hartelijken dank betuigen voor de vriendelijke bewijzen 
van belangstelling bij zijn 12K-jarig jubileum ondervonden. 

Afgevoerd. 
59. Firma Ten Kate & "Weeda (geliquideerd). 

207. J. F. van Berkel. 
Nieuwe leden. 

79. J. A. Neeter, Van der Veerelaan 18, Amstelveen. 
266. J. H. Hedeman, Joh. Verhulststraat 177, Amsterdam Z. 
267. H. Th. Neyenhuys, Bonairestraat 97 II, Amsterdam W. 
268. J. M. Kelderman, Sluisstraat 66 III, Amsterdam Z. 
269. M. L. Boekhoff, Fred. Hendrikplantsoen 54 III, Amster

dam W. 
270. J. M. C. Bijl, Willem de Zwijgerlaan 165, Amste'-dam W 
271. M. G. F. Maietzky, Utrechtschestraat 50 III, Amsterdam C. 
272. M. Visser Jr., Kinkerstraat 178 hs., Amsterdam W. 
273. J. F. Burgess, Albert Cuypstraat 70, Amsterdam Z. 
274. mej. Ph. Sweerts, Zijlstraat 65, Haarlem. 
275. Th. Barendse, Maasstraat 185 I, Amsterdam Z. 
276. W. J. Hendriks, Galileïplantsoen 8, Amsterdam O. 

Candidaat-leden. 
M. H. Middeldorp, arts. Dorpsstraat 10, Amstelveen. (Voorgesteld 

door G. L. Klotk). 
K. A. Weeda, postzegelhandelaar. Oude Spiegelstraat 3, Amster

dam C. (Eigen aangifte). 
L. Bisterbosch, postzegelhandelaar, St. Luciensteeg 22, Amster

dam C. (Voorgesteld door J. A. Mik). 
Adreswijzigingen. 

17. J. van Vliet, thans Brediusweg 3, Bussum. 
47. P. A. Mars, thans Parnassusweg 31 II, Amsterdam Z. 

147. P. Stelling Pzn., thans p.a. C. van Driel Endt, Oosterpark 
33 hs., Amsterdam O. 

197. R. J. D. Boon, thans p. a. R. J. Phaff, Blyhamsterstraat 44, 
Winschoten. 

Belangrijk. 
Door de thans in 1939 nog toetredence ni.'uw. leden behoeft 

slechts de contributie voor het 2e halfjaar 1939, zijnde ƒ 1.75 -|-
ƒ 0.50 ballotagekosten, te worden volda.in. 

Werft dus nieuwe leden ! 
Feestelijkheden herdenking 12 >^-jarig bestaan. 

Vriendelijk wordt verzocht de formulieren, gehecht aan dt toe
gezonden circulaire, zoo spoelig 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. 

Falsificatenalbum. 
In dank ontvangen van den heer K. Buiter diverse falsificaten. 

Attentie adresveranderingen. 
Verzoeke adresveranderingen t ij d i g aan den secretaris in te 

zenden. Indien de opgave vóór den 3en van de maand geschiedt, 
wordt het Maandblad aan het nieuwe adres gezonden. 

Bibliotheek. 
Een mooie schenking, n.1. zes Fransche werken (w. o. het be

kenden „La poste a Paris") ontvangen van den heer N. J. Slemmer. 

Fonds 12)4-jarig bestaan. 
Saldo 6 Juni 1939 ƒ275.03 
Opbrengst schenkingen J. Schilt en R. H . Borchers - 2.S5 
Giro-overschrijving J. de Vries - 2.25 
Opbrengst feestvarkens - 13.8634 

Totaal 4 Juli 1939 /293 .99K 
Stort uw bijdrape op gemeente-girorekening der vereeniging 
P 3017. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Ledenlijst. 
De ledenlijst per 1 Juli 1939 is verschenen. Toezending volgt 

na aanvrage bij den secretaris. 
Vergaderingen.-

In Juli GEEN RUILAVOND op den 3en Woensdag. 
In Augustus IN H E T GEHEEL GEEN SAMENKOMSTEN. 
De EERSTVOLGENDE VERGADERING wordt gehouden op 

Dinsdag 5 September 1939 in „De Roede Leeuw", Damrak, 
Amsterdam. 

Phil.-Club „Siantar", te Petnatan^ Siantar f'^.m. O. K.). 
Secretaris: W. J HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Sianrar. 

Verslag der vergadering van 17 Juni 1939. 
De voorzitter opent om 8.30 uur de bijeenkomst en heet de 

10 aanwezigen welkom. De notulen van de vorige vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Na afhandeling van eenige huishoudelijke aangelegenheden wordt 
overgegaan tot de gratis- en de kwartjesloterij, de laatste met 
een opbrengst -van ƒ11.50 aan loten. 

Wegens geringe opkomst worden verder slechts 4 poststukken 
geveild en zal de rest op de a.s. vergadering in Augustus in 
veiling worden gebracht. 

Tot kwart voor 11 uur blijft men nog bijeen om zegels te 
ruilen, waarna de voorzitter de vergadering sluit. W. J. H. 

Nieuw lid. 
J. Jonker, Ond. Bangoen, Pematang Siantar (S.O.K.). 

Adresveranderingen. 
A. A. M. Luymes, thans Ond. Balimbingan, Pematang Siantar 

(S.O.K.). 
mevr. C. M. van Es, thans Ond. Bah Bajoe, Pematang Siantar 

(S.O.K.). 

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

Verslag der vergadering van 11 Juni 1939 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

Als de voorzitter te 10.15 uur de vergadering met een woord 
van welkom opent, blijken slechts 8 leden aanwezig te zijn. 

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd, waarbij enkele opmerkingen van de vorige keer 
worden beantwoord. Na de gratis verloting wordt overgegaan 
tot den verkoop van de aangeboden zegels. Hiervoor bestaat 
weinig animo. 

Nadat door enkele leden van de rondvraag gebruik gemaakt is 
en er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter te 
ruim 11.15 uur de vergadering. E. P. 

Nieuw lid. 
mevr. J. C. Kutsch Lojenga, Kanarilaan 21, Semarang. 

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

Verslag der vergadering van 1 Juni 1939. 
De voorzitter opent om 8.15 uur de vergadering met een woord 

van welkom en geeft een verklaring hoe het komt, dat deze in 
een andere zaal wordt gehouden. 

Den heer Grimmelt wordt dank gebracht voor het gratis 
geven van een prijsje voor de maandelijksche verloting. Daarna 
wordt het woord gegeven aan den secretaris voor het lezen der 
notulen van de vorige vergadering. Deze worden onveranderd 
goedgekeurd. Veiling wordt er niet gehouden, wat waarschijnlijk 
wel zijn oorzaak zal vinden in het mooie weer, zoodat overgegaan 

wordt tot de maandelijksche verloting van een vijftal mooie series 
postzegels. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officieele gedeelte ge
sloten en blijven allen nog geruimen tijd bijeen voor onderlinge ruil 
en koop; wat het laatste betreft, werden er goede zaken gedaan. 
De penningmeester en commissaris der rondzending haddcii het 
druk met afrekenen, daar ieder met een schoone lei de vacantie 
wilde ingaan. P. F. v. D. 

Nieuw lid. 
71. J. A. Zander, Papaverstraat 6, Bussum. 

Candidaat-leden. 
dr. M. H . J. Bosch Jr., Plein 5, Nijkerk .(Voorgesteld door P. F. 

van Doorn). 
C. van de Roovaart, Sterappelstraat 42, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. F. van Doorn). 
P. Spaander, Parklaan 12, Bussum. (Voorgesteld door A. Scnoote-

meijer Sr.). 
M. de Hoog, p.a. De Ruig, Leusderweg 66, Amersfoort. (Voor

gesteld door P. F. van Doorn). 
J. W. ter Beek, Merlijnstraat 6, Amsterdam. (Voorgesteld door 

P. F. van Doorn). 
Adresveranderingen. 

J. G. de Klerk, thans Zwarteweg 52, Bussum. 
J. van Vliet Sr., thans Brediusweg 3, Bussum. 
J. van Vliet Jr., thans Brediusweg 3, Bussum. 

Mededeelingen. 
Adreswijzigingen of tijdelijke adressen door eventueel -'okon en 

in militairen dienst moeten aan het secretariaat van onze ver-
eeniging opgegeven worden en niet aan de administra:.; van het 
Maandblad, daar dan onnoodig portokosten betaald moeten 
worden. 

De postzegelbeurs welke eiken Zaterdag in de Harmonie te 
Bussum wordt gehouden, is gedurende de zomermaanden gesloten. 

De maandelijksche vergadering, welke den eersten Donderdag 
van elke maand gehouden wordt, heeft, zooals vorig jaar, in de 
maand Augustus niet plaats. 

Het sturen van rondzendingen wordt in deze maand ook ge
staakt, daar dan de meeste leden met vacantie zijn, doch v:rzochi 
wordt bijtijds uw rondzendboekjes bij onzen commissaris J. P. 
Harms, Pr. Willem van Oranjelaan 1, Naarden, in t^ leveren, zoo
dat bij eventueel regenachtig weer deze volgeplakt kunnen 
worden en klaar zijn, wanneer met September de g.ïheele zaak 
weder op volle toeren werkt. 

Vergderingen. 
Eerste vergadering in het tweede halfjaar op Donderdag 7 Sep

tember 1939, des avonds 8 uur, in de Harmonie, Bussum. 
Beurs. 

Beurs op 2 September 1939, van 2 tot 5 uur, in de Harmonie, 
Bussum. 

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

Verslag der vergadering van 7 Juni 1939. 
De vergadering werd bijgewoond door 6 bestuursleden, 32 ge

wone leden, 2 candidaatleden en 1 belangstellende. 
Om 8.30 uur werd de vergadering geopend; de notulen der 

vorige vergadering werden voorgelezen en goedgekeurd. 3 leden 
hadden bericht van verhindering gestuurd. De secretaris deelde 
mede, dat hij op een aanbieding uit Brussel 26 paar Fransche 
infanterie-zegels had besteld, doch slechts 7 paar gebruikt op ge-
illustreerde kaarten heeft ontvangen. Na enkele besprekingen 
neemt de club deze kaarten tegen inkoopsprijs over en krijgen de 
bestellers hun geld terug. De club zal die kaarten successievelijk 
bij de maandelijksche loterijen voegen. 

De secretaris toont de lijst vaij de leden, bijgewerkt met de 
juiste adressen en de door de leden verzamelde gebieden; tijdens 
de vergadering wordt voortgegaan met het invullen van gegevens. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Na de verkiezing van 2 nieuwe leden volgde een pauze van 
een half uur, waaronder veel werd getoond, gevraagd en verhandeld. 

Vervolgens hield het lid de heer J. de Vink een causerie over 
de postzegels van Bosnië-Herzegowina. Eerst noemde spreker de 
voordeelen van het verzamelen dezer zegels. Ten eerste is Bosnië 
een afgesloten verzamelgebied en ten tweede bevat de collectie 
niet al te dure zegels, zoodat een verzameling door ieder lid is 
te completeeren. Voor specialisten is het bovendien een aantrek
kelijk gebied met de vele variaties aan tandingen. Daarna behan
delde spreker de verschillende uitgiften in chronologische volgorde. 
Een hartelijk applaus volgde op het slot. De vice-voorzitter be-

, dankte den spreker en wees er nog op dat bij de zegels van Bosnië 
(die weinig verzameld worden) toch zulke fraaie, interessante 
voorstellingen zijn. 

Voorts werden alle leden opgewekt om ook eens iets over hun 
speciale gebieden mede te deelen. Na eenige besprekingen was het 
lid de heer P. Gahart bereid, in de December-vergadering een 
causerie te houden over de zegels van Estland. 

Bij punt 9 werden door enkele leden eenige vragen gesteld over 
platen en plaatnummers van Nederlandsche zegels. Medegedeeld 
wordt, dat in de [uli-vergadering het lid de heer J. G. ten Houten 
mededeelingen zal doen over de platen der eerste uitgifte Neder
land. Eindelijk volgde de verloting, waarbij 5 fraaie portzegels ter 
waarde van ƒ 5.—, 3 stel infanteriezegels op kaarten en 4 ge
schenken in portzegels werden verloot. Om 10.30 uur werd de 
vergadering gesloten. J. S. 

Nieuwe leden. 
H. Smidts, Heezeweg 287, Eindhoven. 

,A. Nobels, Bakkerstraat 11. Eindhoven. 
Candidaat-Iid. 

^ * M . J. van Doesburg, Aalsterweg 174, Eindhoven. (Voorgedragen 
door J. Buiten en J. Jonker). 

|ADVEI?TENTIËN.| 

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. 

feOnze zendingen bevatten uitsluitend gegarandeerd 
echte exemplaren. 

«.Van de volgende landen kunnen wij U boekjes ter 
' i n z a g e zenden: 

Froede Catalogi (1030] zoojuist vetschenen. 

BELGIË 
BELG.-CONGO 
BULGARIJE 
DANZIG 
DENEMARKEN 
DUITSCHLAND 
OUD-DUITSCHE ST. 
ESTLAND 
FINLAND 

FRANKRIJK 
FIUME 
GIBRALTAR 
ITALIË 
KRETA 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
M O N A C O 
MALTA 

MEMEL 
N O O R W E G E N 
OOSTENRIJK 
PORTUGAL 
ROEMENIE 
RUSLAND 
SAARGEBIED 
I ISLAND 
ZWITSERLAND 

E; Vraagt nog heden het door U gewenschte land 
-. eens aan. — Ons onbekende aanvragers gelieven 

referentiën bij te voegen. 

PBSliejelhanJel E. KEISEK l ZflflH 
Passage 25-27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

t\ 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 , 7 5 en f 0 . 2 0 porto. 
E u r o p a ongeveer 500 bladzijden dïk, mee 
levering van 10 suppl. 

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

f 0 , 6 0 en f O,03 porto. 
t - U C h t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig verschijnende catalogus in dit genre. 

f O,60 en f 0 , 0 3 porto. 
4 HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel- of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Amsterdam, Zuid. 

T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i r o 2 2 4 5 5 3 , 

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

fr. b Ig. 2 . -
23.— 
30.— 
23.— 
22.50 
32.— 

N I E U W T J E S 
BELGIË: 

Memling, 1 waarde, compleet 
Rubens, 8 waarden 
Orval, 6 waarden 
Roode Kruis, 8 waarden ' 
Prins van Luik, 8 waarden 
Koekelberg, 10 waarden 

FRANKRIJK: 
Al de nieuwe uitgiften nominaal + 10 "/«■ 

HONGARIJE: 
Herinneringszegels, 14 waarden 

SLOWAKIJE: 
Generaal Stefanik, 4 waarden 
Nieuwe courantenzegels 
Hlinka, nieuwe waarde, 2 stuks 

N O O R W E G E N : 
Weldadigheidszegels koningin Maud, 4 w. 

YOUGOSLAVIE: 
Slag Kosow, 2 waarden 

Alle nieuwigheden van Europa en Koloniën. 
Nieuwtjesdienst kosteloos. Zichtzendingen tegen referenties. 

Prijzen in Belgische francs. Porto extra. 
Betaling bij bestelling. Postgiro Brussel 3291.72. 

L O U I S L E C O M T E , 
Bd. Laveieye 100, Luik, Beigiê. 

(158) 

14.— 

4.50 
2.50 
1.50 

7.75 

3.25 
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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 zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

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

Schrijft ons en wij zijn direct bij U! 
Y v e r t & T e l l i e r C a t a l o g u s 1940 
verschijnt begin September. Prijs f 3,90. 

Bestellingen worden nu aangenomen 

B E R I C H T 
1 Juli j . l . is de firma Ten Kate & Weeda 
ontbonden en bericht ik hierdoor mijn 
clientèle en relaties, dat mijn zaak 
sinds genoemden datum gevestigd is: 
O U D E S P I E G E L S T R A A T 3 
TELEF. 3 6 9 2 7 - AMSTERDAM-C. 

GIRO 27773. 

In den loop van September houd ik mijn 

31E V E I L I N G 
Goed materiaal kan steeds worden mgezonden 
Prima referenties — Vlugge afwikkeling 

Ik ben steeds gaarne bereid al Uw 
philatelistische belangen te behartigen! 

K. A . W E E D A 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

IN SAMENWERKING MET DE AFD. 's-GRAVENHAGE 
VAN DE 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

30e Nederlandlsche Philatelistendag 
1, 2 EN 3 SEPTEMBER TE 's-GRAVENHAGE. 

AANGIFTE T O T DEELNAME. 

De ondergeteekende 

straat nr 

te 

lid van 

wenscht deel te nemen 

op Zaterdag 2 September 1939 aan: 

13 uur: Hollandsche koffietafel in restaurant 
„Den Hout", Bezuidenhoutscheweg 
11-13, a ƒ 1.— per persoon, voor 

personen, met inbegrip van 
koffie, thee of melk (buiten fooi) ƒ 

19 y^ u.. Diner in het Kurhaus te Schevenineen 
a ƒ 3.— per persoon, voor per
sonen, met inbegrip van fooi (buiten 
dranken) ƒ 

op Zondag 3 September 1939 aan: 

12 uur: Autotocht naar het Westland, koffie
tafel aldaar en druiven eten a ƒ 2.50 
per persoon, voor personen, 
alles inbegrepen ƒ 

Samen ƒ 

Verzoeke beleefd deze aangifte uiterlijk 15 Augustus 1939, met 
gelijke overmaking der gelden, in te dienen bij den heer W D M 
König, Prins Hendrikstraat 26, 's-Gravenhage, postrekening 426, 
telefoon 337419, waarna toezending der deelnamekaart volgt 

Handteekening: 

Door onze tusschenkomst kunnen kamers besproken worden in: 
Kurhaus te Scheveningen, kamer met ontbijt ƒ 4 50 per persoon, 
Hotel des Galeries te Scheveningen, idem ƒ 2 50 buiten fooi. 
Correspondentie adres W D M König, Prins Hendrikstraat 26, 
's-Gravenhage, tel 337419 (157) 
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H. IP. H. 
Extra Reclame aanbieding 
van Restant Verzamelingen 
No. 1 
Bevat o. a. nrs. 14—36, 38—42, 67, 68, 69, 71, 72, 114, 115, 116, 118, 119, 
130—143, 144—182, 184, 190—197, 207—217, Luchtpost 1—7, 22—25, 
29—35, Porto's 1—5, 6—9, 10—13, 14—17, 22—25, enz. enz. 

Frgs slechts ƒ 45.—. 
No. 2 ÜÄPlilNI 
Bevat o. a. nrs. 1, 2, 2a randstuk, 3 (2), 4, 5—8, 9—12, 14—15A, 17A, 
16—21, 23—25, enz. Zeer mooie kwaliteit. 

Frvjs slechts ƒ 60.—. 
No. 3 ÜA^iüii 
Bevat o. a. nrs. 1, 2 verticaal paar, 2A, 3 (2), 4 (2), 5—8, 9—15, 9A, 
14—15A, 16—19B, 23—25A, enz. Zeer mooie koop. 

Prjjs slechts ƒ 55.—. 
No. 4 iEÜËI^EIti 
Bevat o. a. nrs. 2, 3, 4—8, 9—14 met duplicaten, 15—22, 23—30, 36, 
48—57, 76—91 met duplicaten, 1914—1920 w. o. tête-bêche paren, Dienst
zegels met kopst. E, Portzegels w. o. nr. 1, enz. enz. Zeer mooie koop. 

Prfls slechts ƒ 95.—. 
No. 5 IBüDIEÎ üliiJl 
Bevat o. a. nrs. 28, 35, 55, 56, 57, 66—75, 76—91, 92—93, 94—109, 
136—170 getand en ongetand, Dienstzegels, Porto's w. o. nr. 1, enz., enz. 
Zeer goede kwaliteit. 

Prys slechts ƒ 28.50. 
No. 6 IB(ü)i©AI^DJIi 
Bevat o. a. nrs. 1—5, 6—11, 21—23, 24, 25, 26, 27, 28—39, 50—61, 
62—64, 69—71, 72—76, 77, 78, 91—93,132—141, 142—147,159A, 264—268, 
273—277, 224—230. Luchtpost 1—4, 5—10, Porto's 2, 3, 11, 20, enz., enz. 
Een bijzonder mooie verzameling. 

Prys slechts ƒ 80.—. 
No. 7 
Bevat o. a. nrs. 1—20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 38—43, 47—59, 72—160, 
165—176, 191—197, Dienstzegels 1—47, Porto's 1—33, Luchtpost 20—24, 
enz., enz. Een zeer mooie koop. 

Prijs slechts ƒ79.50. 
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No. 8 C l̂̂ flEB îßiOILAÎ P 
Tot 1900, w. o. de zoo zeldzame eerste uitgiften, hoofdzakelijk on
gebruikt, verder Creta, Lemnos, enz., enz. Een zeer waardevol object. 

Prgs slechts ƒ 245.—. 
No. 9 I^Äli^lÜJ]©Vil^ 
Geheel compleet, nr. 16 met rand en nummer, nr. 21 gebruikt. 

Prfls slechts ƒ100.—. 
No. 10 HHDiliCBC 
Met duplicaten, bevat o. a. nr. 4 met velrand, nr. 14 op briefstuk, nrs. 
8—14 gebruikt en ongebruikt, enz., enz. 

Prgs slechts ƒ 65.—. 
No. 11 ©©SlfiGsJll^OM 
Een prachtige verzameling, tot 1908 compleet, verder 1910, nrs. 
119—132, 133, benevens duplicaten, nrs. 161, 161A, 290—296, 304—312, 
326—330, 374—377, Luchtpost 1—3, 4—11, Porto's, Journaux, enz., enz.. 
Veldpost nrs. 1—17, 22—48, benevens veldpost in Italië, Montenegro, 
Servië en Roemenië. 

Prijs slechts ƒ87.50. 
No. 12 |P©|LËlî  
Bevat o. a. een prachtige nr. 1, verder nrs. IA—4, 5—15, 136—146, 
Porto's, enz., enz. 

Prijs slechts ƒ22.50. 
N o . 1 3 ^(^^ 
Een werkelijk zeer waardevolle verzameling, bevat o. a. nrs. 1—4, 5—K', 
13—17, 18—25, 26—34, 35—47, 49,^2, 65, 66—77, 1]6—122, enz., enz. 

Prfls slechts ƒ 175.—. 

Deze en nog vele andere restant-verzamolingen zijn in onze zaak Ie 
bezichtigen van 9 uur v.m. tot 6 uur n.m. ' 

Onze vorige aanbieding van 16 Iiini 1939, w. i. Nederland cngros, 
blgft vooiloopig nog gehandhaafd. 

de Haagsche r ostzegel nandel, H 
Noordeinde 196, Den Haag. 

GIRO 110104. 
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BLANCO ALBUMS B i a Z O N D E R B A A N B I E D I N G ! ! ! 
G E H E E L INEDERL.AIVDSCH F A B R I K A A T . 
Zelfs engros nooit voor sulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEA-AUFDERHEIDE is een fraai, voornaam uitgevoerd blanco album, 
met tachtig bladen, prima houtvrij papier, met zwak geruiten onderdruk, lichtgrijs. De klem
band is uiterst sterk, geheel linnen, uiterst modern en elegant van uitvoering, met gouden bies. 
Om het bewijs te leveren dat men voor iets goeds en goedkoops met op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan -v, aarvoor het buitenland 
hier aan den handel levert. — Wij hebben drie soorten, t. w.: 
PHILEA I, formaat 27 X 31 cm., het populaire, reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen prima papier, prijs ƒ 3.50. 
PHILEA II, formaat 27 X 31 cm., het populaire reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen ivoorcarton, prijs ƒ 4.—. 
Thans hebben wij aan deze soorten nog toegevoegd het: 
PHILEA LUXE ALBUM, formaat 30 X 33 cm , geheel linnen klemband, 80 bladen houtvrij 
cartonpapier, prijs ƒ 5 . — 
BLANCO BLADEN voor Philea I: 2 c , Philea II: 3 c , Philea Luxe: 4 c. 

AUF DER HEIDES P0STZE6ELHANDEL HILVERSUM, Postbus 1, Giro 1700, Tel. 4323 
AMSTERDAM, Gravenstr. 17, a/d N. Kerk. 

IK ZOEK TE KOOP: 
Nederland Willibrorduszegels, 5 c. tegen den 
hoogsten dagprijs, 123^ c a ƒ0 .07 p. stuk. 
Verder: Jub. 1938, 5 c. ƒ0.15 p. 100, li4 c. 
ƒ0.30 p. 100, 12K c. ƒ0 .03 p. stuk; Jamboree 
6 c. ƒ0.15 p. 100, IM c. ƒ0.30 p. 100, UVi c. 
ƒ 0.03 p. stuk; Driehoek 6 c. ƒ 0.90 p. 100; etc. 

Nu gereed gekomen: cpl. inkoopslijst v. Ned. 
en Indië, die alle aankoopsprijzen aangeeft van 
massagoed, gedenkzegels, cpl. series, losse waar
den, kilowaar, enz. Wordt op aanvrage gratis 
toegestuurd. 
Prompte afwikkeling; geen vertraging in be
talingen. Benoodig zeer groote hoeveelheden. 

Zendingen en aanvragen aan: 

Postzegelhondel A. J. DE WIT, 
KONINGINNEWEG 175, AMSTERDAM Z. 

Telefoon 93489. 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Zomerzegels 1939: 

1 serie ƒ 0 . 1 8 ; 10 series ƒ1 .70; 100 ƒ16 .— 
Zomerzegels 1938: 

1 serie ƒ0 .18; 10 series - 1.60 
Zomerzegels 1937: 

1 serie ƒ0 .20 ; 10 series - 1.80 
Zomerzegels 1936: 

1 serie ƒ0 .25 ; 10 series - 2 . -
Zomerzegels 1935: 

1 serie ƒ0 .30 ; 10 series -2.75 
Zomerzegels 1932 (Salve Hospes): 

1 serie ƒ0 .90 ; 10 series - 8.50 
Alle Kinderzegels 1923/1938: 

16 series, 62 waarden - 6.80 
Alle Kinderzegels in roltanding: 

8 series, 31 waarden - 7.80 
Lsvaring na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

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

Vredig en gerust 

W A A R O M zoudl U de meuwljet nu eens hier 
dan weer daar koop«n missctiien e«n enkele 
keer iets billijker dan wij moeien rekenen 
wanneer U daardoor de nieuwtjes welke 
plotseling l e l d i a a m worden me! ontvangt 
of slechts tegen aanmerkelijk hoogeren prijs? 
W I J lenden U .egelmatig alle nieuwtjes ofwel 
enkele landen luchtpost weldadigheid her 
denking blokken ol andere rubrieken zonder 
eenige verplichting ter image tegen l o o scherp 
mogelijk gestelde prijzen Probeert U eens? 

R o t * ^ 

^ - ^ Mytfaeer-
het Ml ^ ^ Ä t e r e 

. „m t e D'^6 v i t O »>i "'"n vanal ^-'^eboude« ï^^^„ verder . t « »>3 ° ' ° , ; U a ? \ ' i e h o u d e y f , ; verder -

TV &te)-. tatuvi'f^'l ,v "^^^ -r «as ï^ 
ken & ^ ,rv? ^^ -i^va eï̂  

,P1 aUe=" ^ , * i a" fflr^^i- ^er <»̂ '*"* 
TV &te)-. tatuvi'f^'l ,v "^^^ -r «as pei 
AO" ^ '̂ „,m vroege^« ^^t tM u ^^,.t>\x W'̂  "^ " „,m vroes , - - dat ""o - ver^^'J^ 

..fiE met ^^J-Xxi^&< L/ ^ A-'t---' 
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Uitverkoop van 1 5 Juli tot 1 5 Augustus. 
Op a l l e art ikelen, behalve Albums, Catalogi en sommige stockboeken, wordt 

10 procent Icorting 
toegestaan, ook op onderstaande aanbieding. 

Gelegenlieidsaanbïeding in zegels van Curagao 
1873. 5 c. rood, ongebruikt ƒ0.90 

10 c. blauw, gestempeld - 1.50 
25 c. bruin, gestempeld - 1.20 
50 c. lila, ongebruikt -0.13 
60 c. olijfgeel, gestempeld - 0.60 

1901/02. 1 gld. 50 op 2K gld., gestempeld -6.50 
Idem, ongestempeld - 5.50 

1903. 15 c. donkerbruin, ongestempeld -0.65 
1936. Koningin met sluier (gaan uit koers) 

50 c. olijfgroen, gestempeld - 0.25 
ly^ gld., l ik -2 .— 

LUCHTPOST. 
1931/35. lÖ c. blauwgroen, gestempeld 

15 c. grijs 
40 c. grijsgroen 
50 c. rood 
60 c. bruinviolet 
1 gld. 40 bruin 
2 gld. 80 bruingeel 

ƒ0.10 
-0.12 
-0.30 
-0.40 
-0.45 
-1.20 
-2.20 

Hoewel de luchtpostzegels gestempeld schaarscher zijn dan 
ongebruikt, en ook als zoodanig hooger in de catalogi aan 
gegeven worden, zijn wij niettemin in staat deze tijdelijk 
belangrijk goedkooper af te geven. — Porto extra. 

IHIËÎ PÎ DBC VÄB^ PHI^ IL©©'S IP©SïïIi^lEILii1!AlüJiPilL l^.¥. 
C E E R S T E E N O U D S T E P O S T Z E G E U J U A G A Z U N VAIV R O X T E R D A J W ) . 

N I E U U r S T R A A T 2 6 CINGANG P O R T I E K ) , R O T T E R D A J M . T E L E E O O N S 4 8 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 
EIIvIAAIv: N O O R D B L A A K 9 3 , T E L E E O O N I 4 4 S 4 . 

P o s t g l r o 2 4 3 9 2 . B a n K r e k e n l n ^ R. M e e s & T.oon&n, R o t t e r d a m . 

- * - - - - - i f c i d f c ^ ^t^Êt^m^^^tui 

C O I ^ L E C T I E S . 
TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen der gehee le wereld of van afzonderlijke 
landen, zoomede ongerege lde partijen, stockboeken, enz. 
tegen CONTANT GELD. Aangezien wij speciaal verzame
lingen verhandelen, zijn wij in staat tegen de hoogste , 
prijzen te koopen. 
N.B. WIJ BEZOEKEN U ZONDER EENIGE VERBINTENIS 
UWERZipS DOOR GEHEEL NEDERLAND. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
ENGELSCHE KOLONIËN. PrachtcoUectie ongebruikt cat, 
circa f 40.000 frs. Prijs f 400.—, 
FRANSCHE KOLONIËN. Cat. circa 50.000 frs. w.o. vele 
complete series Prijs f 375, 
NEDERLAND (ongebruikt) cat. f 630,— in fraai album 

Prijs f 225,—, 
EUROPA. Diverse verzamelingen vanaf f 100, 
Ook steeds collecties der afzonderlijke landen voorradig. 
Prijzen en omschrijving op aanvraag. 
U.S.A. Fraaie collectie in speciaal album cat. 8650 frs. 

Prijs f 125,—. 
NEDERLAND. Eenige punt- en langstempelcollecties 
tezamen circa 1500 stuks (verschillend) Prijs f 25,—. 

PHILATELIE MODERNE, 
DEN HAAG. 

NIEUWSTRAAT 27 — TELEF. 112428. 
^mmw 

w ^ i < f c < f c É^^k^ l ^h r f t tM I fe l 

ß 

VEILING 
SEPTEMBER 1939. 

Inzendingen voor onze September-veiling zien 
wij uiterlijk tot 15 AUGUSTUS a.s. tegemoet. 
N.B. Onze voorwaarden zijn de billijkste, aan
gezien inzenders voor veilingkosten slechts 
10 procent betalen. Afrekening volgt binnen 
14 dagen. 
Op grootere objecten verstrekken wij des-
gewenscht renteloos voorschot. 
Wij zorgen, dat Uw aanbieding komt onder de oogen 
vam duizenden Philatelisten in binnen- en buitenland 
De oplaag van onze Mei-veilingcatalogus bedroeg 5000 
exemplaren. 

Indien gij Uw verzameling wilt laten veilen, zijn wij op 
aanvraag bereid U te bezoeken en een taxatie te geven 
zonder eenige verbintenis Uwerzijds. 

PHILATELIE MODERNE, 
DEN HAAG. 

NIEUWSTRAAT 27 — TELEF. 112428. 

I 

« iP" IF^»^ V«P w 
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Yvert 1940 . . f 3.90 
Uw oude 1939 f 1.25 

Yvert 1940 kost f 2.65 

J. L. VAN DIETEN 
4445 DELFTSCHEVAART — ROTTERDAM 
GEVESTIGD SEDERT 1886 — GIRO 17369 

Postzegelhandel H. S. Polak 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12 / 1 , AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeentegiro P 753. 

♦ 
Te koop gevraagd: 

Surinaamsche zegels 
Wij betalen de hoogste prijzen voor gewilde 

soorten, mits prima kwaliteit. 

2 5 P R O C E N T VERLAGING 
OP DE W I N K E L P R I J Z E N . 

ongebruikt. gebruikt. 

I V e d e r l a n d . 
1852. 5 c , melkblauw, I H ° 
1867. 20 c. type l, get. 12K : 12, lOal 
1872. 15 c. get. 12}^ kl. g., 23K 

50 c. get. nVs : 12, 27H ' 
1891. 2K g. get. 11, Stompkar., 45 
1899. 3 c.  60 c , 5676 
1913. 2J^ c.  1 g , 9098 

ly, c.  10 g., 90101 ° 
1920. ly, g. op 10 g. jub., 105 
1923. 2>S c.  5 g., cpl., 121131 
1925. Tweez. rolt. z. wmk., cpl. "̂  
1870. Port 5 c , 1 
1921. Dr. Brandkast, cpl., 17 ' 

I n d i ë . 
1870. 2 c. hlabruin, get. 12>^ : 12, 5 ° 
1892. Kon., hang. haar, cpl., 2330 
1902. yj c. - ly g., cpl , 4059 ' 
1908. Java, cpl., 6380 

Buiten Bezit, cpl., 8198 
1934 Karbauwserie cpl., 186208 ' 
1928 Luchtpost, 10  150 c , 610 
1911 Dienst, cpl., 127 
1921. Dr. Brandkast, cpl., 17 "' 

C u r a s a o . 
1873. 3 c , get. 14, 2 

1915. 10 c.  Zy g., cpl., 5260 
1936. 1 c. - 2y g., cpl., 121137 
1892. Port, 2y - 50 c , type I, 1114 

en 1620 

S u r i n a m e . 
1873. 25 c. ultramarijn, 10a '' 
1892. 2y op 50 c , get. liy : 12, 21D ° 
1936 y c. - 2y g., cpl , 157178 
1930. Luchtpost, 10 c.  1.50 g., 17 " 
1913 Port, y c. - 1 ë, cpl., 1731 

ƒ 3 -
-10.— 
- 3.— 
- 4 75 
- 9.— 
- 8.— 
- 3.10 
- 2 1 . — 
- 3.15 
-13.75 
-14 75 
- 3.— 
- 14.— 

- 4.50 
- 6 25 
- 6.75 
- 6 75 
- 8 — 
- 9.— 
- 3.— 
- 8.75 
- 1 3 . — 

4 50 
7.75 
5.90 

4.25 

7 50 
3.95 
7.— 
3.70 
3.50 

Ik lever alleen, mits niet anders aangegeven, 
gave Prachtexemplaren. Gelieve steeds reserve-
order bij te voegen. Levering franco; aan-

teekcnen extra. Giro 221769. 

B I R N B A U M , 
STEVINSTRAAT 312 — SCHEVENINGEN. 

(Lid „Ph.latehca"). 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus 

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

bilhjkste prijzen in gelijke verhouding. 
Steeds de mooiste en bilhjkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l i f s t e n worden verzocht — Referentiën! 
W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN HET 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922—1937 

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

Wilhelmmapark 128, Breda. 

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

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). 

Koopt bij onze Adverteerileis! 

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

B . D E W E E R D , 
ERNSTCASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. 

Binnenkort verschijnt de Nieuwe Cata
logus van de Vereen, van Postzegelhan
delaren. — Uitvoering en prijzen geheel 
herzien, populaire uitgave. 

Prijs f 0,40, porto extra. 
Bestellingen worden nu reeds aangenomen. 

UITKNSPPEN en toezenden. 

Aar, HERIVIAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Ilandteekening) 
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reizen naar Bethleheem en de aanbidding door de koningen. 
Bovendien verscheen een kaart van 1 escudo, rood op wit papier, 

met vermelding van afzender links beneden. 
SIERRA LEONE. 
Sierra Leone gaf een briefkaart uit k 1% d. rood met den kop 

van George VI. 
SPANJE. 
Spanje breidde de serie kaarten met Cervantes als zegelbeeld uit 

met een briefkaart voor het buitenland ä 45 c. rood op wit karton. 
ST. LUCIA. 
Dit gebied verrijkte ons met een enveloppe voor aangeteekende 

stukken a 3 pence blauw, zegelindruk den kop van George VI. 
TANGANJIKA. 
De mededeeling over de nieuwe kaart en enveloppe van dit 

gebied in ons vorig overzicht viel niet zeer duidelijk uit. Bedoeld 
werd te zeggen, dat de zegelbeelden van deze beide poststukken 
het type vertoonen, dat de postzegels van Kenya van George V 
hebben, en dat als postzegel van den tegenwoordigen koning 
in het geheel niet bestaat. 

NEDERLAND. 
In de stempelmachine U t r e c h t - S t a t i o n kwam rechts 

van den dagteekeningstempel met 3 zwarte vijfstralige sterren de 
5-regelige tekst te staan: Willibrord- / HERDENKING / 739-1939 
U T R E C H T / TENTOONSTELLING / KLOOSTERGANG. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. bevatten o.a. 
XXIII. 7 Juni 1939. Op 2 Mei 1939 is te Rotterdam een bij

postkantoor gevestigd, genaamd R o t t e r d a m - Z u i d . Het 
districtsbestelkantoor Rotterdam-Zuid werd met dit bij-kantoor 
vereenigd. , 

XXIV. 14 Juni 1939. Sedert 24 Mei 1939 is het hulppostkantoor 
O p h e m e r t vervangen door een poststation. 

Met ingang van 12 Juni 1939 wordt een bij-postkantoor ge
naamd A m s t e r d a m - K e i z e r s g . r a c h . t gevestigd onder 
gelijktijdige opheffing van het bij-postkantoor Amsterdam-Amstel. 

Op de tentoonstelling „Het Leger", welke zal worden gehouden 
van 1-16 Juli a.s. in het gebouw Houtrust te ' s - G r a v e n h a g e , 
zal een postinrichting gevestigd zijn, die gelegenheid zal bieden 
tot het verzenden van gewone en aangeteekende stukken, welke 

1̂^ zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonderen 
'stempel. 

Wij danken den heer D. O. Kirchner voor toezending van 
dezen stempel in violetten inkt. Tusschen 2 soldaten met het 
geweer aan den voet 5-regelig: TENTOONSTELLING / H E T 
LEGER / 1 JULI / 1939 H O U T R U S T / 'S-GRAVENHAGE. 

(TENTOONSTELLING! 
HET L E G E R 

I JULI 
1 9 3 9 - H O U T R U S T J 

r'5-GRAVENHAGE< 

AUTOPOSTKANTOOR 

1 VII39 

ASSEN 
Een kaarttelegram van het hoofdbestuur der P.T.T. van 27 Juni 

1939 luidt: Bij gelegenheid van T.T.-races te A s s e n wordt auto
postkantoor op 3o Juni en 1 Juli a.s. aldaar als tijdelijk bij-post
kantoor in dienst gesteld. Ter post bezorgde correspondentie en 
aangenomen stukken worden van een afdruk van een speciaal 
voor het auto-postkantoor vervaardigden stempel voorzien. 

Dr. Benders verraste ons met den stempel van dit bijzondere 
kantoor in violetten inkt; bovenin: AUTOPOSTKANTOOR, in 
het midden de datum en beneden: ASSEN. Ook aanteeken-
strookjes van het gewone model, bedrukt: A U T O - / POST
KANTOOR, blijken aanwezig te zijn. 

Veldpost. . 
Voor de sedert April j.l. gemobiliseerde grenstroepen zijn tot 

1 Juli 1939 5 veldpostkanoren werkzaam geweest. 

HOOFOEXPEDHIE 

De hoofdexpeditie van de Veldpost te 's-Gravenhage bezigt den 
sedert 1914 bekenden stempel, type Vellinga 197: '•' HOOFD
EXPEDITIE ", beneden: VELDPOST, in den verkorten balk de 
datum, b.v. 17.IV.39.15. Een 2-regelige metalen kantoornaam-
stempel is mede aanwezig. 

VFL0P0ST10 

Veldpostkantoor 10, gevestigd te 's-Hertogenbosch. Stempel 
type V. 172 met 1 uurkarakter. Kantoornaamstempel; VELD
POST 10 (metalen stempel) 

Veldpostkantoor 11, gevestigd te Apeldoorn. Stempel type 
V. 172 met 1 uurkarakter. 

Veldpost Nr. .12 
Veldpostkantoor 12, gevestigd te Groningen. Stempel type V. 172 

met 1 uurkarakter. Stempelde ook in violetten inkt. Kantoor-
naamstempels: VELDPOST 12 en Veldpost Nr. 12 (gummistempel). 

VEL0PO8TICANT0OR13 
Veldpostkantoor 13, gevestigd te Maastricht. 2 dagteekening-

stempels, resp. met 1 en 2 in het benedensegment van een geheel 
nieuw type, ongeveer V. type A. Kantoornaamstempel: VELD
POSTKANTOOR 13 (metalen stempel). 

Veldpostkantoor 12 en 13 hadden vertikaal getande aanteeken-
strookjes van het gangbare model, bedrukt: Veld- / postlcantoor 
nr. 12 resp. 13. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDTNGEN. 

http://17.IV.39
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Een aangeteekend stuk van de Hoofdexpeditie Veldpost ver
toonde een aanteekenstrookje van het bijkantoor 's-Gravenhage-
Prins Hendrikplein, een dergelijk stuk van Veldpost 10 een 
strookje 's-Hertogenbosch / Ht . 

Administratieve gummistempels, b.v. „onvolledig adres", „Terug 
afzender" en „niet bij veldpost . . " werden eveneens gesignaleerd. 
Dienstorder 353 van 21 Juni 1939 meldt: 

Opheffing Veldpost. 1. Met ingang van 1 Juli a.s. zal de veld
post worden opgeheven. 2. Aan de militairen is opgedragen hun 
correspondenten in te lichten omtrent het adres met aanduiding 
van de plaats van bestemming, waaraan de correspondentie kan 
worden gericht. Het adres Veldpost mag niet meer worden 
gebruikt. Stukken, welke in den overgangstijd nog van de aan
duiding Veldpost zijn voorzien en geen plaats van bestemming 
dragen, kunnen vooralsnog worden toegezonden aan het hoofd-
expeditiekantoor der Veldpost te 's-Gravenhage, dat nog tijdelijk 
in stand wordt gehouden. 3. Den directeuren wordt verzocht voor 
zoover zulks kosteloos kan geschieden een mededeeling ter zake 
in de plaatselijke dagbladen te doen opnemen. 

Wij houden ons steeds aanbevolen voor meerdere gegevens van 
de veldpost en danken de lezers die ons reeds mededeelingen 
daaromtrent zonden en in het bijzonder den heer Bingen voor 
zijn nauwkeurige teekeningen. 

frariheep^ 
1 iiiacliire< 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 102 V. Werd op 19 Juni voorzien van nieuw model 
stempels, terwijl tevens nieuwe reclame-cliché's werden opgenomen: 
tusschen de stempels de naam: PHILIPS, alsmede het radiomerk: 
3 golflijnen en 4 kruisen in cirkel; voorts onder den datumstempel: 
„BI-ARLITA" / LAMPEN ZIJN / N O G ZUINIGER. 

Machine 103 IV. Werd eveneens voorzien van nieuw-model 
stempels, reeds op 14 Juni, en stempelt als voorheen weer geheel 
zonder reclame-cliché's. 

Machine 105 IIa. Van deze machine werd uit de gebruiksperiode 
bij de Albino-Maatschappij een merkwaardige foutdruk bekend: 
op 28 Februari 1929 werd de geheele datumstempel met inbegrip 
van den datum kopstaand afgedrukt ! 

Machine 122 VIII. Werd omstreeks 16 Juni voorzien van een 
nieuw cliché tusschen de stempels: schild met het embleem der 
K.N.S.M.: een schip met volle zeilen, om het schild een lint, 
waarop KNSM; overigens als bij type VII. 

Machine 206 III-IV. Als bij type II, doch zonder reclame links. 
Bij type IV links een nieuwe reclame: Bros als beschuit / (afb. 
chocoladereepl l i l voor / 5 / et / Bensdorp / Bros / Volle 
melk / Chocolade. 

Machine 341 V. Tusschen de stempels kwam een nieuw cliché 
te staan in omlijsting: VAN MEURS' / C A R T O N N A GE-
FABRIEK N.V.; links bovendien de afbeelding van een doos met 
onderschrift: De betere doos. 

Machine 484 III-IV. Hiervan werd nog een afdruk uit Maart 
1937 bekend zonder cliché links. Tvpe IV heeft als nieuwe reclame 
links: GOLD / STAR / SHAG (Mei 1939^. 

Machine 541 III. Sedert Februari in gebruik te Utrecht. Tusschen 
de stempels: GEBR. NEFKENS N.V. / (afb. Peugeot-automerk: 
sphinx"» SINDS 1878 (id. Graham-automerk: 3 gehelmde koppen) / 
AUTO-IMPORT. 

Machine 555 IV. Stempelde eind Mei geheel zonder reclame-
clichés. 

Machine 753 II. Werd begin Tuni voorzien van n'euwe cb'chés: 
tusschen de stempels: BRABANTSCHESTR. / AMERSFOORT (in 
rechthoek"), links de afbeelding der fabrieksgebouwen, eveneens in 
rechthoekige omliisting. 

Machine 754 II. In Aoril werd links een nieuwe reclame ge
plaatst: DE VERTROU-WDSTE / OUDSTE / V A N NEDER
LAND. 

Machine 854 I. Model C3xg, sinds Februari in gebruik bij de 
N.V. Gazelle Rijwielenfabriek te Dieren. Tusschen de stempels 
een vluchtende gazelle, waaronder den naam. 

Machine 894 I. Model C3xg, sedert Februari in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels in kleine letters: BEELS & Co. 

Machine 899 I. Model C3xg, sinds Februari in gebruik te Utrecht 
bij De Nederlanden van 1845. CHché's geheel als bij de machines 
835 en 676-680. 

Machine 902 I. Model C3xg, in gebruik sedert Februari. Tusschen 
de stempels in cirkel: N.V. / INDUSTRIE- EN / HANDELS-
VEREENIGING / V/H C. DIEDERIK / EN ZOON / ROTTER 
DAM. Links de afbeelding van een fabriekssilhouet, waarop: 
FABRIEK / VAN / BAKKERIJGRONDSTOFFEN. 

Machine 903 I. Model C3xg, sedert Februari in gebruik te 
Amsterdam. Tusschen de stempels het handelsmerk: ZEISS / 
IKON. 

Machine 904 I. Model C3xg, sinds Februari in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: VAZ DIAS / AGENCY - INTER
NATIONAL -. Links: CO-OPERATING W I T H / MORE T H A N 
5000 / NEWSPAPERS / IN 67 COUNTRIES / AND 52 
LANGUAGES. 

Machine 916 I. Model C4xg, in gebruik sinds Februari. Tusschen 
de Stempels: H. P. GELDERMAN & ZONEN N.V. / OLDEN-
ZAAL / (HOLLAND). 

Hasler. 
Machine H 517 V. Als tvpe IV, doch in het reclame-cliché links 

veranderde het cijfer 80.000 in 90.000. (Maart 1939). 
Machine H 571 IV. In April stond tusschen de stempels een 

nieuw wapen van de K.N.A.C., in den vorm der autoschildjes, 
terwijl de reclame links luidde: PRIJS / VAN / ZAND V O O R T / 
3 JUNI 1939. 

Machine H 584 III. In December stempelde deze machine met 
een nieuw afzenderscliché tusschen de stempels: Metaalambachten. 

Machine H 585 II. Van de Coöp. Boerenleenbank veranderde 
het postbusnummer: thans POSTBUS 221 in plaats van 21; 
overigens ongewijzigde clichés. 

Machine H 661 I. Sinds 2 Mei in gebruik te Oss. Links van den 
datumstempel: N.V. HARTOG's / FABRIEKEN. 

Machine H 664 I. Sinds 12 Juni in gebruik bij de N.V. Dagblad 
De Telegraaf te Amsterdam. Links het bekende „Speurder"-cliché 
zooals ook gebruikt in machine 180 (Francotyp). 

NEDERLAND. 
De Ie postvlucht naar Helsingfors. 
Amsterdam-Helsingfors, die reis duurt met het spoor (en boot) 

iy. dag, en door de lucht slechts 7 uren. Voorwaar, de nieuwe 
K.L.M.-luchtdienst naar de stad der Olympische Spelen 1940 heeft 
perspectieven ! Op 1 Juli j.I. werd de luchtlijn geopend. Voor-
loopig mogen op de terugreis van Helsingfors naar Stockholm nog 
geen passagiers en vracht vervoerd worden — om de Einsehe 
maatschappij, die dat traject via Abö vliegt, geen concurrentie aan 
te doen — maar daar zullen de Olympische Spelen wel ver
betering in aanbrengen. 

De dienstregeling der nieuwe luchtlijn is als volgt: 
11.25 V. Schiphol A. 15.00 
15.50 A Stockholm V. 9.30 
16.10 V. Stockholm A. 20.50 
18.55 A. Helsinki V. 20.00 

Volgens de Nederlandsche posterijen wordt op de terugvlucht 
met het leege toestel van Helsingfors naar Stockholm wèl post 
vervoerd. Zekerheid hieromtrent bestaat echter niet. 

NED.-INDTE. 
Wederom luchtpostvervoer met de legervliegtuigen. 
Op 21 Juni j.1. landden omstreeks 2 uur op het vliegveld Lho 
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Nga bij Koeta Radja — zoo vermeldt de Deli Courant — drie 
Glenn Martin bommenwerpers, welke van Java met een tusschen-
landing te Medan daarheen gevlogen waren. Hiermede arriveerde 
de legercommandant, luitenant-genera.il M. Boerstra, voor een 
driedaagsch bezoek aan Atjeh. 

Op Zaterdag 24 Juni vertrokken de vliegtuigen weer van Lho 
Nga, waarbij het tevens mogelijk was om van het postkantoor 
Koeta Radja luchtpost voor Medan en verder mede te geven. 
Uit Medan werd op Zondag 25 Juni post medegezonden naar 
Bandoeng. De vliegtuigen vertrokken om 7 uur v.m. (Java-tijd) 
van Medan en arriveerden om 12.15 uur op Andir, het vliegveld 
van Bandoeng. 

Medegezonden poststukken hebben wij nog niet gezien. 

BUITENLAND. 
Poolsche eerste postvluchten. 
Op 15 Mei j.1. vond de eerste geregelde postvlucht van Warschau 

via Gdynia (de Poolsche havenstad aan de Oostzee) naar Kopen
hagen plaats. De verzonden poststukken kregen een bijzonder post
stempel, voorstellende een vliegtuigsilhouet boven de Poolsche 
en Deensche vlag met daarnaast de tekst „Pierwszy Lot Warszawa 
- Gdynia - Kobenhavn 15-V-1939 R" en het aankomststempel 
van Kobenhavn - Luftpost 15-5-39 14.10 uur. 

Het bijzondere stempel van Warschau is violet van kleur, dat 
van Gdynia roodbruin. Het laatste is gewoonlijk slecht te lezen. 

Op 14 Juni vonden de eerste postvluchten plaats naai Belgrado 
en Venetië met aansluiting naar Rome. Wederom werden bij
zondere stempels gebezigd te Gdynia en Warschau. Het stempel 
op de stukken naar Italië ziet men hieronder afgebeeld: 

V: o 

IH-Vl-I93g 
^ L I N I I 

De kleur is violet, op sommige stukken van Gdynia echter rood
bruin. Het bijzondere stempel voor de Ie vlucht naar Belgrado, ook 
violet van kleur, geeft een vliegtuig te zien tusschen de landsvlaggen 
van Polen en Joego-Slavië met den tekst „14.IV.1939 Pierwszy 
Lot Warszawa - Beograd". Het aankomststempel aan de voorzijde 
der stukken luidt: „Zemun 5 - 15 VI 39 - 11". Daarenboven komt 
op deze vliegbrieven en vele andere welke op 14-17 Juni ver
zonden werden een herdenkings-stempel voor, herinnerend aan 
het feit dat de Poolsche burgerlijke luchtvaart 20 jaar bestond. 

1 9 1 0 « 1 S 3 9 
XX LECIE POLSKIEJ 
K O M U N I K A C J I 
L O T N I C Z E J 

W A R S Z A W A 
Onderling verschillen ze slechts in plaatsnaam. Heden zijn mij 

bekend: Warschau (violet), Lwow (violet), Gdynia (bruinrood), 
Katowice (rood) en Krakow (rood). Nog valt te melden een iets 
ander machine-poststempel (zwart) uit die dagen van Warszawa 
2 Lot. 

Ook de Noordelijke Trans-Atlantische luchtlijn geopend. 
Op 24 Juni j.1. te 14.47 uur (Amsterdamsche tijd) vertrok de 

Yankee-Clipper uit Port Washington (bij New-York) om via 
New-Foundland en Ierland naar Engeland te vliegen. Men rekende 
erop reeds binnen 24 uur na het vertrek Southampton te kunnen 
bereiken. De eerste plaats waar de Clipper neerstreek was Shediac 
in New-Brunswick, waar de Canadeesche post werd ingeladen. 
In verband met de ongunstige weersgesteldheid op de verdere route 
duurde het oponthoud hier langer dan voorzien was. Eerst op 
27 Juni om 12.55 uur (plaatselijke tijd) vloog de Clipper verder 
naar Botwood op New-Foundland. Nadat hier wederom post was 

ingeladen werd de vlucht om 9.55 uur Canadeesche tijd — dit is 
half 1 's nachts Europeesche tijd — voortgezet. Het vliegtuig 
arriveerde om 15.03 uur te Foynes in Ierland en streek om 20.37 uur 
bij Southampton neer. De Atlantische Oceaan van Botwood naar 
Southampton werd dus in 18 uur 42 minuten overgestoken. 

Volgens de courantenberichten werden 31 personen en 60.000 
brieven met deze vlucht over den oceaan vervoerd. Een vrij groot 
gedeelte der post werd in Foynes (Ierland) uitgeladen, waar o. a. 
De Valera ter verwelkoming aanwezig was. 

De Amerikaansche poststukken waren afgestempeld te New-York 
op 24 Juni 1939 - 4 A.M. Zij hebben naast de postzegels een zeer 
fraai bijzonder poststempel, dat wijnrood of violet van kleur is. 

^^^Ë^'^n 
w 

first FligH 

^f .a .m. 18 ^ 
UNITED STATES t 

All tfiA)i "* 

De Canadeesche post was afgestempeld te Sheriac 24 Juni 
11 A.M. Deze Canadeesche stukken hebben voorts een prachtig 
herinneringsstempel in zwart. 

FIRST OFFICIAL PU©HT 

'CANADAAIRMAII 
De post uit New-Foundland — zonder bijzonder stempel — 

werd te Botwood eveneens op 24 Juni afgestempeld. In Engeland 
kregen de poststukken — de Britsche traditie getrouw — géén 
aankomststempel. Gelukkig de verzamelaars die in Frankrijk wonen 
of hun post via Parijs ontvingen. Zij kregen op hun stukken 
natuurlijk het gebruikelijke Fransche luchtpost-aankomststempel 
Voorts zag ik op een enkel poststuk het stempel: „Baile Atha 
Cliath 28 VI '39", een lersch aankomststempel dus. Een gedeelte 
van de post welke te Foynes uitgeladen werd, is er dus beter 
afgekomen. 

In Nederland werd de post eerst op 30 Juni in de ochtend
bestelling bezorgd, daar er op 29 Juni in verband met de verjaar
dag van Z. K .H. Prins Bernhard geen avondbestelling was. 

De Yankee-Clipper bleef te Southampton tot Vrijdagmiddag 
30 Juni. De terugreis verliep zoo vlot, dat de Clipper in den nacht 
van Zaterdag op Zondag 1-2 Juli te 0.06 uur Greenwichtijd weder 
te Port Washington terugkeerde. 

Volgens het aanvankelijke reisschema had de Clipper reeds 
Woensdag uit Southampton moeten vertrekken. De vertraging had 
echter het gunstige gevolg, dat men hier op het vasteland nog post 
kon medezenden. De opening van deze dienst was — evenals bij de 
vlucht over de Azoren — hier reeds lang verwacht, maar kwam 
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toch zeer onverwachts. Eerst Woensdagsavonds kon men in 
Nederland ten postkantore mededeelen, dat Nederlandsche post 
verzonden kon worden. Deze had — had de vliegboot geen ver
traging gehad — reeds Dinsdagsavonds verzonden moeten worden. 
Thans kon Donderdags nog verzending van Nederlandsche post 
voor de terugvlucht naar Botwood, Sheriac en New-York 
geschieden. 

De volgende vluchten vanaf Southampton vinden plaats op 
12 en 26 Juni en vervolgens eiken Woensdag (verzending der post 
uit Nederland 1- dag eerder). Het reisschema is als volgt: 

Woensdag V. Southampton A. Zondag 
Donderdag A. Botwood V. Zaterdag 
Donderdag A. Sheriac V. Zaterdag 
Donderdag A. New-York V. Zaterdag 

Het luchtrecht naar New-Foundland, Canada en de Vereenigde 
Staten bedraagt 27 Ĵ  cent per 5 gram boven de gewone porten 
en rechten. Op de stukken moet vermeld staan „Per Trans-
Atlantische luchtdienst". Al naar de dag van verzending worden 
ze dan via Southampton of via Marseille verzonden. Het vliegtuig 
uit Marseille vertrekt n.1. des Zondags (verzending der post uit 
Nederland één dag eerder). Het reisschema van deze luchtlijn is 
ais volgt: 

Zondag V. Marseille A. 
Zondag A. Lissabon V. 
Maandag A. Horta V. 
Dinsdag A. New-York V. 

Postvervoer naar het vliegveld per autogiro. 
Op 7 Juli j.1. werd te Philadelphia voor het eerst een post-

vlucht van het postkantoor naar het vliegveld Camden gemaakt. 
Het molenwiekvliegtuig steeg van het dak van het postkantoor op 
en daalde reeds na enkele minuten op het vliegveld, dat op plm. 
10 km. hiervandaan gelegen is. Hierdoor werd op het postvervoer 
een aanzienlijke tijdsbesparing verkregen. 

H. A. 

IN MEMORIAM 
IR. H. IJ. GATSONIDES. 

Vrijdag 
Donderdag 
Donderdag 
Woensdag 

Op 16 Mei j.1. werd de heer Hendrik IJsbrand Gatsonides in zijn 
vroegere woonplaats Zeist ten grave gedragen. Hij was den Hen 
Maart 1866 te Parakantroes op Java geboren, kwam op zeer 
jeugdigen leeftijd naar om land en studeerde later aan de poly
technische hoogeschool te Delft voor ingenieur. In die functie 
werd hij daarna bij de spoorwegen hier te lande aangesteld. Tot 
1925, toen hij met eervol ontslag den dienst verliet, heeft hij deze 
betrekking vervuld en genoot nog een 14-tal jaren van zijn 
pensioen. 

Met den heer Gatsonides is een van onze grootste philatelisten 
heengegaan. Hij was de grondlegger van de studie der tandingen; 
hij was de eerste, die — aan de hand van microscopische onder
zoekingen — de kwestie der tandingen op wetenschappelijke wijze 
heeft behandeld en gepubliceerd, met verduidelijking door foto
grafische vergrootingen, berekeningen e. d. Bovendien was hij 
een voornaam medewerker aan het tweede deel van het Handboek 
der zegels van Ned. Oost-Indië. De Nederlandsche Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars wist zijn verdiensten te 

waardeeren. In 1935 werd hij begiftigd met de Costerus-medaille, 
de hoogste philatelistische onderscheiding. 

De overledene stond als mensch hoog in aanzien; zijn onder
geschikten klopten nooit tevergeefs bij hem aan; hij stond voor hen 
op de bres en trachtte hun belangen zooveel mogelijk te be
hartigen. Strikt eerlijk en rechtvaardig als hij was, strookten zijn 
ideeën en voorstellen wel eens niet met die van anderen; doch 
overtuigd van zijn goede bedoelingen, hield hij moedig stand en 
bereikte daardoor veel van hetgeen hij zich voorgesteld had 
ten uitvoer te brengen. 

Als ingenieur bij de spoorwegen stond hij bekend als een man 
van initiatief met vooruitstrevende ideeën, de strijder voor radicale, 
moderne verbeteringen. Jammer, dat hij daarin vaak tegenwerking 
heeft ondervonden. Eerst de laatste jaren werden verschillende 
van zijn toekomstplannen uitgevoerd, zooals hij die zich vroeger 
al had gedacht. 

Dat de heer Gatsonides ondanks zijn zwakke gezondheid nog 
den leeftijd van 73 jaren heeft bereikt, dankte hij aan zijn lieve 
gade, die hem altijd met buitengewoon toegewijde liefde heeft 
verpleegd. 

De overledene zal als philatelist en auteur van verschillende 
artikelen, geschriften en bijdragen zeker lang in onze herinnering 
blijven. Hij ruste in vrede. 

J. A. KASTEIN. 

DE ZEGELS MET OPSCHRIFT 
UNION POSTALE UNIVERSELLE. 

door J. A. KASTEIN. 
Reeds verscheiden malen, met af en toe langere of kortere 

tusschenpoozen, werden er door sommige landen zegels uitgegeven 
met het opschrift: „Union postale universelle". 

Deze „Algemeene Postvereeniging" werd op 9 October 1874 
te Bern opgericht. Meer dan 10 jaren te voren, reeds op 11 Mei 
1863, werd op aansporing van den directeur-generaal der posterijen 
van de Vereenigde Staten, genaamd Blairs, in Parijs een conferentie 
gehouden, waar de postale afgevaardigden van verschillende landen 
beraadslaagden over het principe van een internationale regeling 
van het postverkeer. De besprekingen leidden echter niet tot het 
verwachte resultaat. De plannen voor een internationale regeling 
liet men echter niet varen. Dr. Heinrich von Stephan, directeur-
generaal der Duitsche posterijen, arbeidde onvermoeid aan het plan, 
dat hij in 1868 in een postblad publiceerde. De Fransch-Duitsche 
oorlog verijdelde echter vooreerst zijn bemoeiingen; de verwij
dering, die er tusschen de oorlogvoerende landen ontstaan was, 
hield een vuchtbare bespreking tegen, tot op den len September 
1873 de Zwitsersche bondsraad aan de verschillende staten uit-
noodigingen voor een aanstaand congres verzond. Hoewel het 
moet erkend worden, dat dr. Von Stephan hiertoe den stoot 
gegeven had, moet ook nog vermeld worden, dat den Deenschen 
postbeambte Joseph Michaelsen de eer toekomt, dat hij de ,,eerste" 
was, die de idee van een Wereldpostvereeniging opperde. Hij stelde 
nl. in 1859 reeds aan de Deensche regeering voor de transitoporto's 
af te schaffen en een eenheidsport voor de heele wereld in te I 
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voeren. Er kwam toen echter nog niets van en 3 jaren later nam 
hij ontslag uit zijn betrekking. In 1908 stierf hij op 82-jarigen leef
tijd. De Deensche staat heeft hem uit erkentelijkheid voor het 
vaderschap van de Wereldpostvereenigingsidee een „eerepensioen" 
toegekend en zijn marmeren buste in het Nationale Museum laten 
plaatsen. 

Het eerste Wereldpostcongres werd den 15en September 1874 
te Bern geopend. Er waren 22 staten vertegenwoordigd uit 4 wereld-
deelen (Australië had zich afzijdig gehouden), nl.: België, Denemar
ken, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Griekenland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Neder
land, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Zweden, Zwitserland, 
Turkije, Egypte en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Later traden er nog verschillende staten toe, en heden zijn alle 
zelfstandige landen bij de U.P.U. aangesloten. 

Von Stephan, die zijn sporen reeds had verdiend door de con
centratie van het Duitsche postwezen, werd tot leider van het 
Ie internationale postcongres gekozen. Den 9en October 1874 
werd de „Union générale des Postes" opgericht, waarvan de naam 
op het volgende congres in 1878 te Parijs werd verdoopt in U.P.U. 

-Eerst den len Juli 1875 trad ze in werking. Op het congres waren 
uniforme tarieven voor het internationale postverkeer vastgesteld 
en bovendien werd het transitoverkeer geregeld. 

Meestal hebben genoemde congressen om de 6 jaar plaats. "Welke 
wijzigingen er ook aangebracht worden, altijd blijft het grond
beginsel der U.P.U. gehandhaafd: de vrijheid tot doorvoer der 
correspondentie aan derden over het grondgebied van andere 
postadministraties. Tenslotte werd er in Bern besloten, dat daar 
het Permanente Internationale Bureau zou gevestigd zijn. 

In onderstaande steden vonden de volgende congressen der 
U.P.U. plaats: 1. Bern 1874; 2. Parijs 1878; 3. Lissabon 1885; 
4. Weenen 1891; 5. Washington 1897; 6. Rome 1906; 7. Madrid 
1920; 8. Stockholm 1924; 9. Londen 1929; 10. Cairo 1934. En 
thans in 1939 is te Buenos Aires het jongste congres gehouden. 

De eerste herdenkingszegels verschenen in 1897 t'jdens het 
5e congres te Washington. Toen werden 125 series van de e.nissie 
van 1895 van de Vereenigde Staten voorzien van den opdruk: 
i,Universal Postal Congress" in 3 regels en ten geschenke gegeven 
aan de gedelegeerden van verschillende landen. 

In 1900 vierde de U.P.U. haar zilveren jubileum, wat Zwitser
land herdacht door de uitgifte van 3 zegels: 5 cm. groen, 10 cm. 
rose en 25 cm. blauw, de drie kleuren, door de U.P.U. vast
gesteld voor ,,enkelvoudig" drukwerk, briefkaarten en brieven. 

BIJ gelegenheid van het 6e congres te Rome in 1906 werden 
geen speciale zegels uitgegeven. 

Wegens den grooten wereldoorlog had het 7e congres eerst 
plaats in 1920 te Madrid. Er verscheen een serie van 13 zegels, in 
de waarden van 1 centimo tot 10 pesetas, alle in dezelfdt teekening 
met het portret van koning Alfons XIII in een medaillon boven 
een gezicht op het gebouw der posterijen te Madrid. Het mschrift 
luidt: „VII Congreso U.P.U.". 

In 1924 was het 50 jaren geleden, dat te Bern de U.P.U. werd 
opgericht. Daarom gaf Duitschland in dat jaar eenige herdenkings
zegels uit met het portret van dr. Heinrich von Stephan, den 
stichter van de U.P.U. Er versehenen 4 zegels van het onder
staande type, n.1. de 60 en 80 pf. en later nog de 10 en 20 pf. 
In 1928 werd de 80 pf. opnieuw uitgegeven op krijtpapier. 

^w^^vfvrv^ l m H<Pi 
20 HELVETIA'.'O 

Zwitserland volgde dit voorbeeld en gaf in 1924 voor hetzelfde 
doel 2 zegels uit: 20 en 30 centimes. Ze vertoonen beide een af
beelding van het oude Statengebouw, waar de voorloopige ver
gaderingen, die aan de stichting van de U.P.U. voorafgingen, 
gehouden werden. Boven de deur bevindt zich een bord met het 
opschrift: „De U.P.U. werd gesticht op 9 October 1874". 
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Het 8e wereld-postcongres werd in 1924 te Stockholm ge
houden. De Zweedsche posterijen gaven 2 groote series zegels uit, 
de eene voor het congres en de andere voor het 50-jarige jubileum. 
De 12 waarden van 5-80 ore der eerste serie vertoonen een gezicht 
op Stockholm, de 1, 2 en 5 kr. een portret van koning Gustav V. 
De jubileumserie heeft dezelfde waarden en kleuren, alleen de 
teekeningen zijn anders. 

Evenals in 1897 te Washington, werden aan de bezoekers van 
het congres als herinnering eenige zegels aangeboden, niet door 
de Zweedsche posterijen, maar door die van Ned. Oost-Indië. Er 
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waren nl. ook afgevaardigden uit deze kolonie op het congres 
aanwezig. De zegels, die ten geschenke werden gegeven, waren 
de volgende (zie speciaal-catalogus Nederland en Koloniën): 
nrs. 43, 49, 99 100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 
114, 115, 116, ' l24 , 125, 126 127, 128, 129, 131, 133, 135, 
136, 137, 138. 139, 140, 141^ 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159; portzegels nrs. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 en 35. 
Alle exemplaren dragen den opdruk „Specimen" (zie boven) in 
roode, rechthoekige omlijsting, aangebracht met een handstempel. 

Op volgende congressen werden aan de afgevaardigden ook nog 
wel eens Ned.-Indische zegels geschonken, doch die misten een 
opdruk. De hierboven vermelde z.g. Stockholm-serie is in haar 
soort dus betrekkelijk een zeldzaamheid, vooral als men weet, dat 
er slechts 200 series werden aangemaakt, die in de eerste plaats 
uitgereikt zijn aan de congresbezoekers en verder o. a. nog aan 
enkele hoo"ge ambtenaren der posterijen en aan de redactie van 
de Preanger-Bode te Bandoeng. Eigenaardig is, dat men bij de keuze 
van de zegels ook exemplaren schonk, die reeds uit koers waren, 
o. a. de jubileumserie van 1923 en nog een 5-tal andere. 

De Stockholm-serie bestaat uit 38 frankeer- en 11 portzegels 
(totaal 49). Als een bijzonderheid dient nog vermeld te worden, 
dat men van een dezer uit koers zijnde zegels (de opdruk 40 op 
50 cent, cat. nr. 128) niet meer genoeg voorhanden had, zoodat 
enkele personen maar 48 in plaats van 49 zegels ontvingen. Bij 
informatie is gebleken, dat aan verscheiden uitgereikte series dit 
49e exemplaar ontbreekt, zoodat men ze gevoeglijk op ongeveer 
gelijke waarde kan stellen als die, waaraan bovengenoemd opdruk-
zegel wel werd toegevoegd. 

Tenslotte nog een mededeeling over de opdrukken; deze zijn 
horizontaal bij de jubileumzegels, diagonaal bij de zegels in cijfer-
type en bij de portzegels. Al de andere vertoonen diagonale of 
verticale opdrukken. Van nr. 127 (de 32 >̂  op 50 cent) komen 
de beide typen I en II voor. 

Het 9e congres werd in 1929 te Londen gehouden en bij die 
gelegenheid verschenen een 5-tal herdenkingszegels, nl. de ^ d., 
1 d., I K d., 2)4 d. en 1 pound; de laatste zegel in groot formaat. 
Deze werd gedrukt door Bradbury Wilkinson & Co. Ltd.; de 
lagere waarden door Waterlow & Sons van platen der Koninklijke 
Munt. 

wmmmtmmm 

In 1933, dus een jaar vóór het congres in Cairo, werd een 
voorloopige zitting te Ottawa in Canada gehouden en ter her
innering aan deze gebeurtenis werd door de posterijen onder
staande 5 cents zegel uitgegeven, met een afbeelding van het 
parlementsgebouw in genoemde stad. 

In 1934 is het 10e Wereldpostcongres in Cairo gehouden. Ter 
gelegenheid hiervan werd een serie van 14 zegels uitgegeven. De 
1 tot 200 millièmes vertoonen het büsteportret van den khedive 
Ismail Pasha, onder wiens bestuur de Egyptische posterijen werden 

gevestigd. De 50 piaster en de one pound 
zegel vertoonen dezelfde afbeelding ten 
voeten uit. Alle werden gedrukt door ,,the 
Survey Department of the Egyptian 
Government" in Cairo. 

Het 11e congres heeft dit voorjaar in 
Buenos Aires plaats gehad. Bij die gelegen
heid werd een serie van 8 herdenkings
zegels uitgegeven, die alle tot opschrift 
dragen: „Republica Argentina" en „Xle 
Congreso de la Union Postal Universal". 
Ze werden gedrukt in rotogravure op de 
Munt te Buenos Aires. Het papier is wit, 
draagt geen watermerk en de zegels zijn 
geperforeerd 13J^. 

DE ZEGELS MET DEN GROOTEN MERCURIUS-
KOP VAN GRIEKENLAND 

door ADR. J. HOEK. 

In het Juni-nummer van het Maandblad komt een artikel voor 
van den heer Aug. Schröder: „De zegels met den grooten 
Mercuriuskop van Griekenland". Schrijver begint met te zeggen dat 
de meeste verzamelaars deze zegels niet verzamelen, omdat zij 
meenen, dat het een onbegonnen werk is de verschillende uitgiften 
uit elkander te houden. Tot zoover ben ik het met den schrijver 
eens. Direct komt dan echter de vraag naar voren „hoe komt het, 
wat is de oorzaak dat het voor de verzamelaars zoo moeilijk is 
deze zegels bij de verschillende uitgiften in te deelen ?". Ik wil 
trachten deze vraag te beantwoorden. 

Voordat in Kohl's Handboek de beschrijving van Griekenland 
verscheen, is er zeer veel over deze interessante zegels geschreven; 
de meeste schrijvers waren ' t echter met elkaar niet eens, hoe meer 
er dan ook over geschreven werd des te grooter werd de verwarring. 
Tenslotte ontstond er een onaanvaardbare en onbruikbare classi 
ficatie, opgebouwd op hypothesen en zonder een degelijke weten 
schappelijke basis. Deze classificatie vindt men helaas ook thans nog 
in den catalogus van Yvert & Tellier, welke catalogus in ons lan<' 
het meest wordt gebruikt. Het is mijn stellige overtuiging, dat he 
onbegonnen werk is volgens deze indeeling een verzameling op ti 
zetten. Foutief is deze indeeling in hoofdzaak voor de zegels direct 
na den Parijschen druk tot de schoongemaakte platen, dus van 
einde 1861 tot begin 1868. Maar dit zijn dan ook juist de zegel; 
die voor de verzamelaars de moeilijkste zijn. Het is te hopen dai 
Yvert hierin spoedig verandering brengt zooals de Michel-catalogu 
dat reeds een paar jaar geleden gedaan heeft. 

Bij zijn beschrijving nu volgt de heer Schroder deze indeelin; 
van Yvert. Hoewel wij natuurlijk de goede bedoelingen van der 
heer Schroder, om zijn mede-verzamelaars behulpzaam te wille: 
zijn, ten zeerste waardeeren, moet ik er tot mijn spijt aan toe 
voegen dat de verzamelaar, die zijn zegels wil indeelen volgens d̂  
gegevens van den heeer Schroder, op zeer groote moeilijkhede: 
zal stuiten. 

Om dit aan te toonen moet ik enkele jaren terug gaan en wi 
naar den tijd toen de beschrijving van Griekenland in Kohl's Hand 
boek verscheen. Voor deze bewerking had dr. Munk zich van d 
medewerking verzekerd van zeer vele kenners der Grieksche zegel: 
een enorme hoeveelheid briefmateriaal was bijeengebracht en aa 
de hand hiervan ontstond een zeer uitvoerige beschrijving, ui 
stekend gedocumenteerd, volkomen aanvaardbaar en vooral zei 
logisch. Eindelijk was er dan een wetenschappelijke basis gevormi 
veel afwijkend van de vroegere zienswijze, waarop men vertrouw« 
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en voortwerken kon. Daar ik overtuigd was, dat deze indeeling 
blijvend zou zijn, heb ik toen mijn verzameling geheel opnieuw 
opgezet. Ondertusschen had men ook in Griekenland niet stil
gezeten; vele ontwikkelde Grieksche verzamelaars hadden zich aan 
de hand van veel briefmateriaal toegelegd op de studie van deze 
moeilijke zegels. En zoo verscheeen in 1933 een boek van ruim 
500 pagina's alleen gewijd aan de zegels met grooten Mercuriuskop: 
„1'Etude sur les timbres de Grèce", uitgegeven door de „Société 
Philotélicyie Hellénique", gedrukt in 2 kolommen, Grieksch en 
Fransch, en van een zeer groot aantal afbeeldingen voorzien. Dit 
schitterende werk volgt geheel de classificatie van Kohl's Hand
boek. Hiermede was de verandering van opvatting en zienswijze 
voltrokken en werd de oude indeeling volkomen losgelaten. 

Van zeer groot belang voor de kennis der Grieksche zegels is 
ook het terugvinden in 1933 in de kelders van de Nationale 
Drukkerij te Athene, van de 7 oorspronkelijke drukplaten, waarvan 
alle Grieksche zegels van 1861-1868 zijn gedrukt. Het belangrijkste 
van deze vondst is dat de 7 platen, volgens de verklaring van den 
heer Constantinides, die de platen zelf heeft onderzocht, nadat ze 
25 jaren voortdurend voor het afdrukken waren gebruikt, niet de 
m i n s t e s i ij t a g e vertoonden. 

Hierdoor is verklaard, dat zelfs bij de laatste uitgiften (1880-1886) 
nog zeer fijne drukken voorkomen. Nu wij zeker weten, dat bij het 
buiten gebruik stellen der platen deze niet de minste slijtage ver
toonden, is dus het verschil van grove en fijne drukken alleen af
hankelijk van het drukprocédé, maar vooral ook van het feit of 
de platen vóór het afdrukken waren gereinigd. Deze reiniging 
bestond in het chemisch verwijderen van de oude aangebakken inkt. 
Een grondige reiniging heeft plaats gehad in 1868 vóór het af
drukken van de zegels van de z.g. schoongemaakte platen. Het staat 
echter vast dat de platen van tijd tot tijd, al was het dan ,niet 
zoo grondig als in 1868, chemisch gereinigd werden. In mijn col
lectie heb ik blokken van de uitgifte 1880-1886 waarvan de kleur 
van het zegel gedeeltelijk is uitgebeten als gevolg van het feit dat 
de chemische stof, gebruikt bij het reinigen der platen, voor het 
afdrukken niet voldoende van de platen was verwijderd. Na zoo'n 
tusschentijdsche reiniging treft men weer zeer fijne drukken aan. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat men bij het indeelen 
van zijn zegels bij de verschillende uitgiften niet altijd evenveel 
waarde mag hechten aan het verschil van grove en fijne drukken. 
Bij éénzelfde uitgifte vindt men dikwijls zoowel grove als fijne 
drukken. 

En hiermede kom ik tot mijn bezwaren tegen het artikel van den 
heer Schröder. 

Ie volgt de heer Schröder de oude classificatie en houdt hij geen 
rekening met de logische verbeteringen hierin de laatste jaren 
aangebracht. 

2e schrijft hij: „na 1864 begonnen de platen te slijten". Uit het 
bovenstaande blijkt dat dit foutief is. Als men van de veronder
stelling uitgaat dat de platen na 1864 steeds meer aan slijtage onder
hevig waren, zal men bij het beoordeelen der zegels zeer groote 
moeilijkheden ondervinden. 

3e verzuimt hij te wijzen Qpde g r o o t s t e factor waarop men 
^bij het indeelen der zegels te letten heeft, n.1. de controlecijfers. De 
Icontrolecijfers waren van veel minder hard materiaal gemaakt als 

ie platen; deze waren dan ook aan voortdurende, steeds sterker 
v^ordende slijtage onderhevig. Reeds in 1865 wordt deze slijtage 
Qerkbaar, na dien tijd worden de controlecijfers steeds slechter, bij 

Duitengebruikstelling waren de meesten totaal versleten. Bij het 
aepalen tot welke uitgifte een zegel behoort moet men dus a l l e r -
; e r s t kijken naar de controlecijfers. Waren deze er niet, dan zou
den zeer vele zegels eenvoudig niet onder te brengen zijn. Vandaar 
Han ook dat de 1 lepton en vooral de 2 lepta, die noo.t een controle-
cijfer hebben, het moeilijkste zijn te onderkennen. Waar het soort 
bapier, de kleur, het drukprocédé geen opheldering geeft, komen 
pe controlecijfers ons meestal te hulp. De groote waarde van de 
bontrolecijfers blijkt o. m. uit het volgende voorbeeld. Bij het 
lanbrengen van de controlecijfers bleef de „O" steeds staan, men 
plaatste er respectievelijk een 1, 2, 4 of 8 voor. De slijtage van de O 
/as dus grooter als die van de 1, 2, 4 en 8. De 8 had natuurlijk 
Ie minste slijtage, als hoogste waarde werd deze het minst gebruikt. 
En zoo vindt men bij de laatste 80 lepta, Yvert nr. 30, een dikke 
rersleten „O" naast een „ 8 " die nog bijna intact is. Dit is dan ook 
let typische kenteeken van de 80 lepta, Yvert nr. 30. 

Als ik dit artikeltje wil besluiten met een recapitulatie, dan zou 
deze tweeledig zijn: 

Ie. Wanneer iemand over deze uiterst moeilijke materie wil 
schrijven, moet hij alle finesses en publicaties grondig kennen. 

2e. Door de logische en begrijpelijke uiteenzettingen der laatste 
jaren is het voor een serieusen verzamelaar nog wel steeds een 
moeilijk doch geen onbegonnen werk, zijn zegels bij de verschillende 
uitgiften onder te brengen, mits hij beschikt over de gegevens die 
wij thans hebben. Op deze gegevens hoop ik later nog eens terug 
te komen. 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

A. — ZEGELS UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN, 
OF ALS PROPAGANDA VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN. 

B. — ANDERE ZEGELS MET SPORTVOORSTELLINGEN. 
C. — PADVINDERZEGELS. 

INLEIDING. 
Het doel van de Olympische Spelen is 

niet de overwinning, maar de deelneming, 
niet de kamp, maar de ridderlijkheid. 

Pierre de Coubertin. 
Het ontstaan van de Olympische Spelen. 

De liefde voor de sport was den Griek aangeboren. Zij werd 
niet beoefend met een vooropgezet doel (als tijdverdrijf of als 
gezondheidsmaatregel), doch de beoefening was een natuurlijk uit
vloeisel van de lichamelijke en moreele gesteldheid van den Griek, 
die blijkbaar een groote behoefte aan beweging gevoelde en die 
het beoefenen van de sport tevens als een belangrijke stimulans 
voor den moed en de zelfbeheersching beschouwde, eigenschappen, 
welke hem bij het vervullen van zijn dienstplicht goed te pas 
kwamen. 

Kort na de regeering van Alexander den Groote werden in de 
Grieksche steden gymnasia opgericht; dat zijn gebouwen met ver
trekken, waar men allerlei soort lichamelijke oefeningen (gym
nastiek) kon bedrijven en waarin zich tevens een badgelegenheid 
bevond. Deze gebouwen waren omgeven door speelvelden ter be
oefening van hardloopen, verspringen, balspelen, speer- en discus
werpen, enz. In den tijd, dat in Griekenland de sport om de sport 
werd bedreven (later ontaardde deze en ontstonden de beroeps-
athleten) wijdde elke mannelijke Griek eenigen tijd per dag aan 
de beoefening daarvan. Zoodoende bleef hij in goede conditie, het
geen noodzakelijk was, daar elke volwassen Griek, behalve de 
grijsaards, in tijd van oorlog kon worden opgeroepen tot het ver
vullen van zijn militaire dienstplicht en hij er in dat geval een eer 
in stelde blijken te kunnen geven van lenigheid, behendigheid en 
uithoudingsvermogen. 

De Grieken droegen bij het beoefenen van de sport geen enkel 
kleedingstuk. Voor de oefeningen werd het lichaam geolied en 
met fijn zand of stof of poeder ingewreven, waarna dit met een 
z.g. „strigilus" (een soort van bot, gebogen mes) weggeschrapt 
werd. Na de oefeningen volgde een koud of warm bad, waarna 
meestal het lichaam tot het lenig houden van de spieren opnieuw 
geolied werd. 

Langzamerhand deed zich de behoefte aan wedstrijden gevoelen 
en werden de z.g. „spelen" ingesteld, welke beurtelings te Olympia 
in Elis op den Peleponesis, waar het heiligdom van Zeus stond, 
te Delphi waar Apollo, en aan de Isthmus in Korinthe, waar 
Poseidon vereerd werd, gehouden werden. De feesten te Olympia 
vonden hun oorsprong in de vierjaarlijksche offerplechtigheden. 
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welke door de bewoners van Elis aan Zeus werden gebracht. Deze 
plechtigheden gingen aan de spelen vooraf. De wedloop was de 
oudste der beoefende Sporten. De baan waar geloopen werd heette 
het stadion. Zij was een „stadie", d. i. 185 m. lang. Alleen athleten 
op wier levenswandel niets te zeggen viel en die zich verplichtten 
op een eerlijke wijze aan de wedstrijden deel te nemen, werden 
toegelaten. Gedurende tien maanden moesten zij zich voorbereiden 
(trainen) en de laatste dertig dagen voor het begin van de wed
strijden in het gymnasium te Elis (wanneer de spelen te Olympia 
werden gehouden) doorbrengen. Te Olympia ontving de over
winnaar een krans van olijfbladeren, te Delphi een van laurier
bladeren en te Isthmus een van sparretakjes. Hij werd als een 
vorst geëerd, bij de terugkeer naar zijn woonplaats geestdriftig 
door de bewoners ingehaald en vrijgesteld van het betalen van 
belasting. Veelal werd hem door de magistraten een feestmaaltijd 
aangeboden. Hij werd door de dichters bezongen en de beeld
houwers bedelden om de gunst een beeld van hem te mogen maken. 
De prachtige voortbrengselen der Grieksche beeldhouwkunst zijn 
ontstaan dank zij de intensieve beoefening der sport. 

IfWW^BS 
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Het hoogtepunt van de Grieksche sportmanifestaties ligt in de 
6e en 5e eeuw v. Chr. Sedert het einde der 7e eeuw v. Chr. 
werden ook paardenrennen gehouden met vier of tweespannen. 
Het bezit van dergelijke spannen was alleen weggelegd voor de 
edelen en rijken. Zij lieten hun spannen door menners rijden, doch 
bij de overwinning viel de prijs den eigenaar ten deel. Deze wagen
rennen waren zeer geliefd bij de Grieken. 

O uvruv j^jvvf i rv rvAjv rv r 

Naast de wedloop en het wagenrennen vonden wedstrijden plaats 
in vuistvechten, worstelen, diskus en speerwerpen. Andere vormen 
van wedloopen waren de z.g. fakkelestafette, waarbij een fakkel 
brandend door den eenen deelnemer aan den anderen werd over
gegeven, en de Marathonrace, een wedloop over grooten afstand 
(ruim 42 km.). Hoogspringen werd niet beoefend, verspringen wél
De z.g. vijfkamp (pentathlon) bestond bij de Grieken uit hard
loopen, verspringen, diskuswerpen, speerwerpen en worstelen. 

Het roeien was een sport, welke uitsluitend werd beoefend door 
de Atheensche jongelingen, die bij de marine dienden, de z.g. 
„ephebi". Daar Griekenland geen rivieren bezat, waarop dergelijke 
wedstrijden gehouden konden worden, werden deze in de buurt 
van Athene op zee gehouden. 

Ill het jaar 776 v. Chr. werden voor het eerst de namen der 
overwinnaars opgeteekend. Dit jaar rekende men als het eerste 
der Olympische Spelen. Sindsdien werden zij geregeld ieder vijfde 
jaar op de eerste volle maan na de zomerzonnestand (21 Juni) 
gehouden tot de regeering van Theodosius in 394. De periode 
tusschen twee Olympische Spelen heette een olympiade. 

Op aanstichting van een Franschman, Pierre de Coubertin, die 
overtuigd was van het opvoedkundig nut van de sport voor het 
volksleven, kwamen in 1894 vertegenwoordigers uit 22 landen te 
Parijs bijeen om besprekingen*te houden tot het opnieuw instellen 
der Olympische Spelen. Zijn plannen vonden een geestdriftig ont
haal en bleken uitvoerbaar te zijn. Van 513 April 1896 vonden 

de eerste Olympische Spelen van 
den modernen tijd plaats te 
Athene in het oude gerestau
reerde stadion. De Spelen werden 
vervolgens gehouden in 1900 te 
Parijs, in 1904 te St. Louis (Ame
rika), in 1908 te Antwerpen, in 
1912 te Stockholm, in 1920 te 
Antwerpen, in 1924 te_ Parijs, in 
1928 te Amsterdam, in 1932 te 
Los Angeles (Amerika), in 1936 

te Berlijn, terwijl voor 1940 de voorbereidingen getroffen worden 
te Helsinki. Het programma der tegenwoordige Olympische zomer
spelen omvat: athletiek, turnen, schermen, worstelen (Grieksch
Romeinsch en vrije stijl), boksen, roeien, zwemmen, zeilen, kano
sport, paardrijden (w. o. polo), voetbal, handbal, basketbal, hockey, 
schieten, schermen, wielrennen, vijfkamp (de „pentathlon" der 
Grieken), tienkamp en Marathonwedloop. Dat der winterspelen 
omvat: schaatsenrijden, skiloopen, ijshockey en wedstrijden met 
de bobslee. 

(Wordt vervolgd). 

Tïdsdiriften, 
Catalogi, eng. 

LIECHTENSTEIN, H A N D B U C H U N D KATALOG. 
Van den heer H. E. Sieger te Lorch (Württemberg) ontvingen 1 

wij het „Handbuch und Katalog 1939" van Liechtenstein. Het is I 
het resultaat van een 20jarig onderzoek op het gebied der zegels I 
van dit vorstendom, alsmede van een bijna 10jarige werkzaamheid I 
als curator van het Liechtensteinsche postmuseum. Het bevat alles I 
wat voor den verzamelaar van dit gebied van belang is, een massa I 
data, oplagecijfers en dergelijke gegevens, die zelfs ook voor eenl 
algemeenverzamelaar van belang zijn. De prijzen zijn netto, zijnl 
niet de verkoopsprijzen van den een of anderen handelaar, maarl 
de op grond van langdurige onderzoekingen bereikte gemiddelde! 
handelsprijzen. 

Het handboek bevat 176 bladzijden en begint met een tabel, diel 
de ontwikkeling van het postwezen in het vorstendom nagaat,! 
daarna een opgave van de verschillende voorphilatelistische brievenl 
en z.g. voorloopers, zoowel van Oostenrijk als Zwitserland. Verf 
volgens een uitvoerige behandeling der frankeerzegels, weldadig^ 
heidszegels en luchtpostzegels, waarbij van alle afbeeldingen in| 
werkelijke grootte. Verder de dienstzegels, portzegels en geluk ki 
ook de briefkaarten van dit landje. Ten behoeve van de specia^ 
listen worden ook behandeld de stempelafdrukken en fiscaalzegels 
evenals het noodgeld en de munten. Ten sotte de Liechtensteinschd 
luchtpost en Zeppelinpost en een zeer uitvoerige behandeling vail 
de verschillende afstempelingen, die alle zijn afgebeeld. 

Werkelijk dus een handboek, dat ieder verzamelaar van LiechtenJ 
stein in zijn bezit behoort te hebben, want de prijs van slechtj 
4 mark behoeft hiervoor geen beletsel te vormen. W. G. Z | 

SCHACH D E N FäLSCHUNGEN. 
Onlangs is bij het Kurt KayssnerVerlag te Bückow (Mark 

Schweiz) de 5e aflevering verschenen van het werkje: „Schach dei] 
Fälschungen". Het is bewerkt door dr. Arthur Schröder en be | 
handelt dezen keer in het bijzonder de actueele vervalschingen 
Alleen aan Estland, Letland en Roemenië worden een 10ta 
bladzijden besteed; verder komen o. a. Italië, Liechtenstein, Polerl 
Litauen, Frankrijk en Danzig aan de beurt. Door middel vai 
scherpe clichéafdrukken worden de verschillen tusschen de echtl 
en valsche zegels en opdrukken aangetoond. 

Dit boekje, evenals de 4 vorige, waarin de oudere en klassiek 
zegels der geheele wereld behandeld worden, moest eigenlijk nie 
alleen in de bibliotheken van de verschillende phiiatelistisch 
vereenigingen voorhanden zijn, doch ook in het voortdurend bezi 
van eiken gevorderden verzamelaar. Deze serie van 5 werkja 
vormt een prachtige handleiding voor het zelfnagaan van 
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kenmerken der valsche zegels. De beschrijving en detailleering der 
onderscheiden verschilpunten is zoo nauwkeurig, dat men 'met 
dit nuttige boekje zich zelf heel vaak kan redden en niet genood
zaakt is zijn toevlucht te nemen tot het raadplegen van een 
expertisebureau. 

De 5 afleveringen, die nog door meerdere zullen gevolgd worden 
(ongeveer elk jaar één), zijn naar gelang van den omvang ver
schillend van prijs, n.1. van 2 tot 3.50 mark. J. A. K. 

HILVERSUM. 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars zal, 

ter gelegenheid van ha'ar 55jarig bestaan, op 8, 9 en 10 Sep
tember a.s. een tentoonstelling van postzegels en poststukken in 
den meest uitgebreiden vorm houden in de zalen van het Hof van 
Holland, te Hilversum. 

COUPE INTERNATIONALE DU PHILATELIE. 
Op blz. 42 en 43 van het Februarinummer werden de bijzonder

heden omtrent dezen wisselbeker medegedeeld. De laatste alinea 
sprak den wensch uit, dat ook Nederlandsche verzamelaars aan 
dezen internationalen wedstrijd zouden deelnemen, terwijl in de • 
laatste zin de hoop maar niet gekoesterd werd, dat deze wissel
beker reeds dit jaar in handen van een onzer landgenooten zou 
komen. Hoe geheel anders is de werkelijkheid geworden, daar de 
beker werkelijk naar ons land komt. Onze hartelijke geluk
wenschen aan mevrouw Van HeerdtKolff dat het haar gelukt is 
als winnares uit deze vreedzame strijd te voorschijn te komen. 
Behalve de wisselbeker, die voor een jaar haar eigendom zal zijn, 
kreeg zij een gouden medaille als aandenken. 

Na de beoordeeling door de jury in midden Mei, is de inzending 
tentoongesteld geweest in de Galérie Champion te Parijs en zal 
waarschijnlijk ook nog te zien zijn in het Fransche paviljoen op 
de wereldtentoonstelling te NewYork, zulks in verband met den 
aard van het opgegeven onderwerp: de postale betrekkingen 
tusschen Frankrijk en Amerika, tot uiting gebracht op de zegels. 

In een der eerstvolgende nummers hopen wij een verslag van 
deze inzending te kunnen publiceeren. W. G. Z. 

STAMP CENTENARY EXHIBITION. 
Voor deze internationale postzegeltentoonstelling, die van 611 

Mei 1940 te Londen wordt gehouden, heeft de heer W. P. Costerus 
te Edam de functie van commissaris op zich genomen. Een ieder, 
die derhalve bijzonderheden over deze tentoonstelling wenscht te 

I weten, wordt verzocht zich met den heer Costerus in verbinding 
Ite stellen. 

É P ^  Z ^ J : ^ S Ter bescherming b 
T Q S " ^ ? © Van Verzamelaars 1 
Wi^M^^^k er Handelaren. Jß 
I EEN ONAANGENAME ERVARING OP VEILINGGEBIED. 
I Het lijkt me zeer noodzakelijk en nuttig, ter waarschuwing aan 
lalle verzamelaars, om hier een ervaring mede te deelen, door mij 
■korten tijd geleden opgedaan. 
I Behalve door aankoop bij handelaren en uit rondzendingen is 
Iwel het verwerven van zegels op de postzegelveilingen een der 
tnees t gangbare middelen om aan onze verzamelingen de ge
isvenschte uitbreiding te geven. 
I Dit middel nu dreigt in discrediet te geraken en daardoor een 
fcevaar op te leveren voor het verzamelen in het algemeen. Den 
Baatsten tijd worden we overstroomd met veilingcatalogi. Naast 
Ble van ouds bekende, gevestigde firma's doemen allerlei nieuwe 
■lamen op en krijgen We zelfs met naamlooze veilinghouders te 
Koen, die een nietszeggende aanduiding voldoende achten, zonder 

I J. K. RIETDIJK, — 

dat men weet, wie hier eigenlijk de verantwoordelijkheid draagt. 
En juist op deze verantwoordelijkheid komt het aan. 
Men koopt op een veiling met goed vertrouwen op de kennis 

en de onaantastbare eerlijkheid van den veilinghouder. Valt dit 
vertrouwen weg, dan is aankoop op een veiling voor den gemid
delden verzamelaar tot een gokkerijtje geworden. Hij toch kan 
moeilijk geacht worden even deskundig te zijn als de zich, al of 
niet met recht, daarvoor uitgevende „vaklieden". Hij moet zich 
op hen kunnen verlaten en op goed vertrouwen koopen. Valt dit 
vertrouwen weg, wordt hij door schade en schande wijs, dan is 
de kans, dat de geheele vreugde in het verzamelen vergald wordt, 
zeer .groot. 

Tot zulke gevaren kan nu zeker de ervaring leiden, die ik zelve 
dezer dagen opdeed en waarom ik tot deze publicatie kom. Allicht 
ten overvloede wensch ik uitdrukkelijk te verklaren, dat hierbij 
uitsluitend bescherming van de verzamelaars en het hooghouden 
van onze liefhebberij mijn doel is; dat ik door geenerlei animositeit 
tegen wie ook gedreven word en dat zelfs de betrokken veiling
houder mij persoonlijk geheel onbekend was. Ook leze men er 
niet uit, dat alle „nieuwe" veilinghouders met argwaan te aan
vaarden zouden zijn. Integendeel zijn vele „jongeren" wel 
degelijk deskundig en verdienen daarom hun plaatsje onder de, 
(verzamelaars)zon. 

Dat voorzichtigheid echter geboden blijft, bewijst mijn ervaring 
met een der nieuw opgekomen firma's, die onder eigen naara 
optreedt. 
■ Ik ontving den zeer behoorlijk en aantrekkelijk uitzienden cata« 

logus voor een veiling in het laatste derde deel van Juni te houden.' 
Verscheidene nummers waren van mijn gading en ik verzocht 
mij deze kavels op zicht te zenden, hetgeen prompt geschiedde. 
Men kan zich echter allicht mijn teleurstelling en de verontwaar
diging van hartstochtelijk verzamelaar voorstellen, toen mij bleek, 
dat verreweg de meeste kavels niet alleen met voldeden aan de 
beschrijving in den catalogus, doch bovendien overwegend valsche 
en zwaar gerepareerde zegels bevatten. De bijna roekelooze „slor
digheid" bij het beschrijven moge o. a. blijken uit het feit, dat 
ik in enkele kavels, als echt beschreven en geprijsd, de bekende 
nadrukken aantrof van Argentinië, nrs. 57, met smalle c "(bestaan 
voor nrs. 6 en 7 echt met eens), reeds aan menig beginneling 
als zoodanig bekend. 

Dit alles was voor mij aanleiding om den betrokken veiling^ 
houder de kavels persoonlijk terug te brengen en hem op mijn 
bezwaren te wijzen. Deze werden direct geaccepteerd onder de 
opmerking, dat hij „absoluut geen expert was", maar er „zijn 
deskundige" over zou spreken ! Later bevestigd in een brief^ 
waarin o. a. staat: „Het is tevens een waarschuwing een volgende 
veiling nog secuurder (!) t e d o e n keuren". (Uitroepingsteeken 
en spatieenng van mij). 

'Hierin ligt nu voor mij het zwaartepunt. 
Eruit blijkt, dat het momenteel in de Nederlandsche postzegel

wereld mogelijk is: 
1. dat iemand een veiling annonceert, catalogi verspreidt, op 

uitgebreide schaal kijkdagen houdt, ook in de provincie, dit alles 
op eigen naam, wetende en beseffende, dat hij absoluut ondeskundig 
isop het gebied van de postzegels zelve; 

2. dat hij. de geheele behandeling der zegels overlaat (en nood
gedwongen moet overlaten) aan een „deskundige" van wiens des
kundigheid het geheele veilingsmateriaal de meest bedroevende 
getuigenis aflegt; 

3. dat dus het publiek, eventueel koopende in goed vertrouwen 
op de deskundigheid van den veilinghouder en in de meening 
verkeerende, dat daarom de beschrijving in den catalogus een vol
komen juist en eerlijk beeld geeft (behoudens desnoods een enkele, 
steeds mogelijke, menschelijke vergissing), gevaar loopt zwaaf 
bedrogen uit te komen en allicht het verzamelen gedesillusioneerd 
den rug toekeert. 

Op het groote gevaar hiervan hoef ik, na mijn inleiding, verder 
wel niet te wijzen. Om deze reden heb ik dan ook gemeend zoowel 
de Nederlandsche Bond als de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren met bovengenoemde feiten in kennis te moeten 
stellen, de verdere behandeling aan hen overlatend. Hoe eerder 
dergelijke „ontsporingen" de kop wordt ingedrukt, hoe beter. Dit 
is van het grootste belang zoowel voor ons, verzamelaars, als voor 
de bonafide veilinghouders zelve. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Mogen wegen gevonden worden om dit kwaad tijdig te keeren, 
want komt in ons land het veilingswezen in discrediet, dan loopt 
ook het verzamelen van postzegels gevaar. 

Dat te voorkomen is het doel van deze publicatie. 
DR. H. C. VALKEMA BLOUW. 

Op bovenstaande aangelegenheid zal nader worden teruggekomen 
zoodra het resultaat bekend is van hetgeen overeengekomen is 
door de recherche te Amsterdam met den heer Corn. Haeck. 

Wilt U op voordeelige wijze Uw verzameling 
vergrooten? — In onze maandelpsche SPECIALE 
AANBIEDINGEN vindt U wat U zoekt. - Toezending 
gratis en franco op aanvraag, x . D A U D T , 
P0STZE6ELHANDEL - ZEUGESTRAAT 62 - GOUDA. 

B ^ ^ Teneinde tot verlaging van rentevoet te komen, is 
Mail-Order-Instituut met zich uitbreidende wereld-correspon
dentie bereid, haar inkomende postzegels af te staan in ruil 
voor financieele deelname tegen redelijke rente. Brieven onder 
Letters AY aan het Advertentie-Bureau CLARYCE, Laan van 
Meerdervoort 52-G, Den Haag. "^ (148) 

< « i > ^ h ^^Êt^^at^ 

B U L G A R I J E 
Athletiek 1939 

O p l a g e 4 0 0 0 0 s e r i e s ; : 

Prijs vóór Uw vacantie f 1,50 
na Uw vacantie hoogstwaarschijnlijk 

f 2,50 of hooger. 
Wilt U geen risico loepen, dat U 
dergelijke series naderhand duurder 
moet betalen, stelt U zich dan be
treffende de levering van nieuwtjes 
in verbinding met 

Bastiaanse&Boekema^s 
Postzegelhandel N.V. 
Weste Wagenstr. 34 Rotterdam-C. 
Postrekening 308080 Telefoon 55344 

De firma met een ERVAREN Directie! 

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

AANGEBODEN Saargebied 125-131 f j i , — 
dienst 16-19 f *»— en andere. Gevraagd: 
Memel 126-138, 17J, 176. 183, 200, enz. 
SAALBERG, Postbus 390, Amsterdam. (150) 

P r ü s dezer adTertent ies : 
ƒ 0,75 by Yooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

beta l ing genomen. 

Wij leveren nog zoolang voorradig: SPANJE 
jo versch. Gen. Franco Mi Mk. 60.— f 2,— 
Roodc R e g ; VINEBRE S st compl. f 0,50 
Idem in Tête-Bêche paren f 1,50 
Dezelfde sene foutdruk 8 st. f 0,75 
100 Insteekbi. 10 x i j , 4 strooken f 2,— 
Giro 118330. „Th« Globe" Zaandam. 

Kilowoar van Ierland vele waarden 
en herinneringszegels 1937—1939, 
1 kilo f 2,75, 2 kilo's f 5,— franco 
E, C. Ehrmann, 29 Cambridge-street 
London S.W. 1 (Giro 3231.66) 
GEVRAAGD door verzamelaar te Den Haag 
van geheele wereld tot 1915 m.u.z. van 
Amer. republ. ter overname gebruikt(e) in 
goeden staat vcrkeerend{e) postzegelalbum(s) 
ter vervanging van eigen versleten album. 
Brieven met vraagprijs en uitgever onder 
no. 14J Mn het bureau van dit blad. 

Z I C H X Z B N D I N G B I V 
speciaal 

België 
Frankrijk 

Liechtenstein 
Luxemburg 

(118) Zwitssriand 
aan verzamelaars en vereenigingen. 
JEAN VRIJDAL - ESNEUX 
Avenue Montefiore 51 (België). 

The Inlirnatiinal Cellecteri' Club 
Secr.: Kersfant v. d. Bergelaan 35, 

Hillegersberg. 
Leden in ca. loo versch landen. Unieke 
ruiigelegenhcid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

RUILMATERIAAL-AANBIEDING 
Nummers volgens Yvert 

Nederland 
per 

36 0,40 
41 1,30 
43 ' .— 

per 
22 0,30 
23 o.JS 
26 0,25 
31 0,03 
32 0,07 
34 o.'O 
37 0,06 
38 0,25 

Alle 

i st. 
44 I.J5 
4< 3.^5 

238 I,— 
0 st. 

39 0.70 
40 0,30 
49 0.07 
ii 0.50 
60 0,20 
61 0,08 

I<5 0,25 
153 0.70 

zegels gegarandeer 

Alles gebruikt 
Indië 

per 10 st. 
26 0,25 
28 0,60 
31 0,03 
33 0,09 
36 0,50 
39 0,1 J 
44 0,4 J 
61 0,08 
62 0,08 
66 0,08 
68 0,05 
86 0,15 

d goed, 
Levering uitsluitend na storting op giro 221769, 

Porto steeds extra. 
Birnbaum, 

Stevinstroot 312, Scheveningen. 
Kiiowaar van Australië 

Koning Georg V en VI met enkele 
herinneringszegels p. kilo f 4,50 fr. 
E. C. Ehrmann, 29 Cambridge-street 
London S.W. 1 (Giro 3231.66) 

Te koop gevraagd (afgeweekt en licht gest.) 
Willibrordus 5 c, f 0,90 per 100 

„ i2'/2 c. f 0,07 per stuk 
Alle Kinderseries, enz. Vraagt inkooplijst. 
Betaal na ontv. Vraagt «Europa-nieuws" aan: 
L. J. A. Ludeker, Van Ostadestr. 208, 
Posigiro 353322 — A'dam-Z. (153) 

Gezocht voorloop*rs »n 1» uitgift« van 
Oost*nrijlctch* Lvvont, ook op briof. 
Vardar alios van Ooslonrijk «ni. tot 18S3, 

bonovons van Argontinië. 
Dr. Valkoma Blouw, Stationswog 55, 

Ooftorbook. (149) 

W E N S C H T U ^ " ' nieuwe uitgiften 
^ — ^ ~ " - ^ ~ ^ " - ~ - ^ gebruikt of postfrisch 
van Duitschland (Bruine Band 1939 f 0,65, 
Blauwe Band f 0,32, Nürburgringrennen 
f 0,37) Frankrijk (Revolutie of Verdun f o,c6, 
Pour la Natalité f 0,20), Vaticaan (Pauskro
ning f 0,35), IJsland, Zwitserland, België 
(Rubens f1 ,53 , Orval, Memling), Yougoslavie 
Italië, Hongarije (Stephanserie '39) enz. prima? 
Sluit U dan aan bij den: 

G U L D E N S D I E N S T 
Lidmaatschap f o,2j per jaar, inclusief maan-
delijksche toezending van het orgaan: 

„Het Laatste Nieuws", 
Juli/Augustus-abonné's ontvangen een nuttige 
verrassing. Vraagt proefnummer aan: ( i jz) 

RENNIE HAÄGSMA, 
Pres. Stoynplantsoen 3, 

Postgiro 336559, Amstordiam-O. 

Nederlandsche Postzegelbeurs 
dir.: M. J. H.Toorens Postbus 111, 
Stationsweg 76, Giro 120543, Den Haag. 
IOC speciaal-goed koope aanbiedingen op 

aanvraag gratis. 
*Joego-Slavië, Slag bij Kosof, 2 w. 

compleet opl. 200.000 f 0.22 
*P.T.T. 100 jaar herdenking, compl. f 0,80 
^Kinderhulp 1939, compleet f 0,70 
*Dan2ig, Doktoren f 0,30 
*Leger des Heils, Indië, comp!, pfr. f 0,80 
*Vaticaanstad Kroningserie compl. f 0,30 
enz enz. — »Hoe is het mogelijk, 
dat gij het daarvoor leveren k u n t " ( iSi) 

Kilowaar v. Groot-Brittannië 
tot 1939, a f 2,25 per kilo franco. 
E. C. Ehrmann, 29 Cambridge-street 
London S.W. 1 (Giro 3231.66) 

ZICHTZENDINGEN. 
Prima materiaal. Billijke prijzen. 
Levering óók volgens mancolijst. 

Vele betere en zeldzame zegels 
steeds voorradig. 

Verzamelaars in NederL-Indië 
hebben mijn speciale belangstelling. 
Stelt U zich met mij in verbinding. 

Vraagt nog heden, zonder eenige 
verplichting, een zichtzending aan. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Albr. Thaerlaan 49 — Utrecht. 

Aangeboden Kinderzegels 1938, '37 
'36 en Zomerzegels 1938 en 1937 
tegen lage prijzen, b.v. Frans Hals I 
a f 13,— per 100. Br. onder nr. 
147 aan de administr. van dit blad. 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND EN KOLONIËN] 
EN EUROPA. Zeer voordeelig. 
T H . WITTENHORST, 
Stokkum bij 's-Heerenberg. (i28)| 

G o e d K o o p e a a n b i e d i n g 
van moderne groote zegels per 10. 

Ook kilo's Europa. 
Prijzen gratis op aanvrage. 

Middelburgsche Postzegelhandel,! 
St. PIETERSTRAAT 47 (146)1 
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I EUROPA-ALBUM I 
EXCELSIOR, 
geheel compleet, 
in 7 b a n d e n , 
Prijs 45 Gulden. 

Te betalen in 7 termijnen. 

gif~ Het enigste Nederlands fabrikaat.' 

Album Nederland en Koloniën, 1 
geheel compleet, losbladig systeem, i 

prijs rCld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. | 

Internationaal Uitgeversbedröf, | 
Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. | 

Telefoon 42164. 1 
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postzenelhandel p . Hoogerdfik, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 7}^ et 1 ƒ0.30 
1872. KONING, 2}^ gld 1 - 5.— 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22}^ et. . . 1 -0.40 
1899. 2% 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 

ni934. KONINGIN EMMA 1 -0.05 
Il936. ZOMERZEGELS 4 - 0.30 
|1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
Il938. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
11938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 

11870. 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 
k933. CRISISWERK • 4 -0.40 
t934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 - 0.70 
1937. JAMBOREE 2 -0.30 
1937. ASIB 5 - 0.60 
11938. CENTR. MISSIE 5 -0.60 

P O R T O EXTRA. 

SEDIOËNStyilTDINIG. 
N O G EEN TWEETAL VEILINGEN: 

17 E N 18 JULI: 
Een belangrijke algemeene verzameling, met de Straits 
Settlements en onderhoorigheden gespecialiseerd. 

24 T O T 26 JULI: 
Laatste veiling van het seizoen. Een collectie der ge-
heele wereld, met Ceylon, Noord-West Pacific, het 
Saargebied en Zwitserland gespecialiseerd; meer dan 
1000 kavels. 

H E T NIEUWE SEIZOEN 
vangt 18 September a.s. aan met een veiling van een zeer 
bijzondere algemeene collectie. 

Verzamelaars die zegels wenschen te verkoopen in de B O N D 
STREET POSTZEGELVEILINGEN, worden verzocht zich 
met ons in verbinding te stellen. 

SPECIALE AANKONDIGING. 
He t eerste gedeelte van de „Agathon Fabergé" verzameling 
Finland en Polen, zal geveild worden op 9 en 10 October a.s. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

H . R . HARiVlEÏR, 
De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 

Telefoon Mayfoir 0218. Telegram-adres: Phistamsel-Wetdo, London. "^ 

131-137 New Bond Street —'^ ; London W.l. 

mm 

HRMA TEN K&TE & BORCHERS 
Oasthnismolensteeg 13 Amsterclain'C. 

(Let op het juiste adres!) 
Postrekening 245932 Telef. 32521 

Voor onze zeer belangrijke 

31^ VEILING 
kan nog goed materiaal worden bijgevoegd 

Op belangrijke inzendingen wordt 
desgewenscht voorschot verstrekt 

^ Vlugge en contante afwikkeling! ^ 
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