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Tot 1 September a.s. 
is er nog gelegenheid tot inzending voor onze 
Ie na j aars veiling. U kunt hooge prijzen ver
wachten voor zeldzaamheden van Nederland 
en Koloniën, Europa, U.S.A. en Engelsche 
Koloniën, mits in prima kwaliteit. 

Vanzelfsprekend zijn wij op de Philatelisten-
dagen, welke dit jaar te 's-Gravenhage zullen 
worden gehouden, aanwezig. 

In September a.s. zullen verschijnen: 
De nieuwe Speciaal-Catalogus van de post
zegels van Nederland en Koloniën van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren; prijs 40 cent, franco 50 cent. 

Onze nieuwe Prijslijst van Nederlan^ en 
Koloniën, met reëele netto-prijzen; prijs 3Ü 
cent franco. 

Hekker's Postzepellianilei HV 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. 

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

W/F" Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

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

TEL. n 7 0 2 0 . POSTREKENING 117396. 

149e VEILING 
25-28 September a.s. 

Pracht ige Spec. Verzame l ing 

Neder land en Koloniën w .o . 

z é é r b e l a n g r i j k e afdeel ing 

Neder land 1852, 

Europa, 

Overzee, 
Restanten (be lang r i j k ) . 
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Voor de OCTOBER-Veiling wor
den reeds arrangementen getroffen. 
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J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



X E K O O P C e V R A A G D : 
BELANGRIJKE COLLECTIE 

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 K O L O N I Ë N 
L U C H T P O S T Z E G E L S 

J \ / | y \ y ^ r ^ ^ v 3 V 3 J L / Telefoon 554629 - Postrefc. 61989. U r w i N J T l / V / V V j r . 
Gevestigd sinds 1918. ( P O S T - S C H E V E I S I N G E N) . 

Adresverandering! 
De Amsterdamsche Postzegelhandel 

voorheen St. Luciensieeg 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 lielasten met den 

aankoop van verzamelingen. 
Wij Icoopen A L L E S ongeaclit Land of 
Aarddeei tot de grootste objecten of 
partijen, lots en oude archieven, uitsluitend 
ä contant. — Wij zi jn v lugge keepers ! 

Schrijft ons en wij zijn direct bij ü! 
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. 

FIRMA TEN KATE & BORCHERS 
Inkoop ' Verkoop - Veilingen - Taxatie. 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdamse. 

Postrekening 245932. Telef. 32521. 

31^ VEILING 
BEGIN S E P T E M B E R ! 
BELANGRIJKE AFDEELING 
Nederland en Koloniën 
Europa w.o. vele rariteiten 

Overzee 
Collecties, Restanten, enz. 

De Catalogus is voor serieuze 
gegadigden gratis verkrijgbaar. 

Voor onze October-Veiling 
kan nog goed materiaal worden ingezonden! 

D A G verschenen in 1938 8 N I E U W E 2^EOELrS 
Houdt er mee op deze te verzamelen! of . . . 

laat de levering van nieuwtjes over aan 
BASnriAAINSe & BOEKBiViA'S 

ROSX5KEGELHAIVDEL IV. V. 
v i e s t e W a g e n s t r a a t 3 4 , 
P o s t r e K e n i n é 3 0 8 0 8 0 . 

Rotterdam- C 
T e l e f o o n S S 3 4 4 . 

De firma met een ERVAREN directie! 
Wij leveren U da nieuwtjes der geheele wereld. Neemt proef-abonnement en U blijft abonné. 



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 Augustus 1939. Nr . 8 (212). 

ADYERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 , - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 , - 12,50 1/12 . - 430 
1/4 . - 10,— 1/16 , - 4,— 
1/6 , - 7,50 1/18 . - 3,— 
Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De adminis t ra t ie behoud t zich het 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

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

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 25r, 
Haarlem; frankeermachines 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. BöUan, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kästeln, K. E. König, R. E. P. Maler, J. G. Millaard, 
mr. J. H . van Peursem. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnement en 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. 
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5 AUGUSTUS 1939. 

Tot groote verrassing van gansch ons Koninkrijk zag 
reeds in den vroegen zomerochtend van den 5en Augustus 
het prinsesje Irene het levenslicht. Des voormiddags om 
1.09 uur schonk Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana 
het leven aan een welgeschapen dochter, aan wie de namen 
gegeven werden van Irene, Emma, Elisabeth. 

Prinses Beatrix kreeg een zusje, wij allen wederom een 
Prinses van Oranje-Nassau. Eén en vijftig saluutschoten 
deden het volk 's morgens om 7 uur kond van dit groote 
en blijde nieuws. En toen was er geen houden meer aan. 
Vlaggen werden uitgestoken aan torens en huizen en 
schepen; torenklokken werden geluid en zongen hun lied 
van Noord naar Zuid, van Oost naar West. Herauten 

trokken door de straten, versieringen werden aangebracht. 
Open ging het hart van heel ons volk, waar op aarde het 
zich ook bevond. Men leefde weer geheel mede met de 
bewoners van het witte paleis te Soestdijk, waar deze jonge 
spruit nieuw geluk brengt, een geluk waarin wij allen 
immers zoo van ganscher harte deelen. Leek het eenige 
jaren geleden of de Oranje-boom ten doode was op
geschreven, nu staat die oude boom wederom in bloei en 
onder zijn levenskrachtige takken juicht een volk en straalt 
een Koninklijk Gezin. 

Onze allerbeste wenschen voor een gelukkige en voor
spoedige toekomst. 

W. G. Z. 

hvi||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iNlii||n||ii||i>l|n||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii|p^ 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS. 
Er is, ondanks een telkens zich uitende drang naar afwijking, 

een leidend beginsel voor de voorstelling op de postzegels: de 
beeltenis van het Staatshoofd. Nederland zal dit beginsel hoog 
houden bij de vernieuwing van zijn gewone, koerseerende zegels, 
welke eerlang aan de orde is. Gegeven het misbruik, om niet te 
zeggen de verwildering, welke op het stuk van nieuwe postzegels 
in de wereld bestaat, zou het verwonderlijk zijn, indien hand
having van dit beginsel door P.T.T. zonder critiek zou voorbij
gaan. 

In het jongste nummer van het orgaan van de Algemeene 
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.) 
wordt de aandacht voor deze zegels ten behoeve van haar bij
zondere doeleinden gevraagd. 

Wie volgt, zouden wi) willen vragen. Want er zijn vele Ver 
eenigingen, organisaties, inrichtingen, welke, op grond van gelijk
soortige belangen, in elk geval om niet minder gewichtige redenen 
voor land of volk, hetzelfde zouden kunnen vragen. De schrijver 
in Ons Nederland, het orgaan van de A.N.V.V., steunt zijn pleido.)i 
op de volgende overwegingen: het zou iets nieuws zijn, zonder 
veel kosten zou ons land meer bekend geraken in het buitenland, 
andere landen doen het ook en Nederland, dat z. i. achteraan komt 
op het stuk van nieuwe uitgiften, zou zich aldus wat meer vooruit
strevend toonen. Bovendien zou een zegeluitgifte ten bate van het 
vreemdelingenverkeer, b.v. met de beeltenis van een schoone 
Zeeuwsche of een mooie fotoreproductie van de Waag van Alk
maar, naar meening van den schrijver twee voordeelen hebben: 
propaganda voor het vreemdelingenverkeer en — door de belang
stelling van de philatelie — een stijving der P.T.T.-kas. 

Houden de motieven van het pleidooi reeds geen steek — immers 
het idee is niet nieuw, zelfs heeft m 1932 een serie A.N.V.V.-
zegels het licht gezien, de propaganda, welke, ten behoeve van 
het vreemdelingenverkeer, van het kleine postzegelprentje kan uit
gaan, is gering en wat andere landen doen, behoeft Nederland, 
dat zichzelf wil zijn en blijven, niet na te volgen, hetgeen zeker 
geen bewijs van zijn mindere vooruitstrevendheid is — met de 
vermeende voordeelen maakt de schrijver het voorstel nog minder 
aantrekkelijk. Het propagandistische voordeel slaan wi), zooals 
gezegd, niet hoog aan; het is bovendien zeer aanvechtbaar, dat 
het P.T.T.-bedrijf, door middel van een zoo typisch postaal 
element als het normale frankeerzegel, op den weg van propa
ganda voor derden zou worden gedrongen; de geïllustreerde brief
kaarten zijn hiervoor een veel geëigender en practischer middel. 
Het zoo aanlokkelijk voorgestelde voordeel van kasstijving voor 
P.T.T. moet wijken voor de overweging, dat de normale post
zegel niet gebruikt behoort te worden voor doeleinden, vreemd 
aan zijn eigenlijke bestemming 

De opvattingen in andere landen kunnen in dit opzicht voor 
Nederland geen voorbeeld en nog minder richtsnoer zijn; aan
wending van den postzegel met de nevenbedoeling van eigenbaat 
en dan, naar 's schrijvers opzet, goeddeels met speculatie op den 
verzamelzin der philatelisten, is een gedragslijn, welke een over
heidsdienst vreemd moet blijven. 

Nederland gaat, evenals Engeland, in deze zijn eigen weg, het
geen, wat Nederland betreft, niet beteekent, dat het geheel af
wijzend staat tegenover bijzondere uitgiften naast het normale 
zegel. Echter worden deze in het algemeen beperkt tot de kinder
zegels in December en de zomerzegels, de eersten met een liefdadig 
doel, de laatsten tot steunverleening aan socialen- en cultureelen 
nood. Naast deze twee vaste jaarlijksche bijzondere uitgiften doen 
zich echter meermalen omstandigheden voor, welke in de geschie
denis of de ontwikkeling van Nederland zoodanige beteekenis 
hebben, dat gesproken kan worden van een algemeen belang voor 
het geheele land. Er kunnen omstandigheden zijn, waarin de post
zegel, door zijn universeel karakter, aangewezen is, representatief 
of uit prestige-overweging, een rol te spelen. Voorbeelden van der
gelijke uitgiften van den laatsten tijd — bijzondere uitgiften zonder 
toeslag dus — zijn o. m. de Universiteitszegels (bij gelegenheid van 
het 300-jarig bestaan van de Utrechtsche Universiteit) en de 
Jubileumzegels (in verband met het 40-jarig regeeringsjubileum 
van H. M. de Koningin), terwijl ook de bij gelegenheid van het 
100-jarig bestaan der Nederlandsche Spoorwegen in den loop van 
dit jaar nog uit te geven zegels in dit kader vallen. 

Hieruit kan men ervaren, dat het waarlijk niet gewenscht is 
uit andere overwegingen nog nieuwe uitgiften te bevorderen, in
tegendeel is er eerder reden voor bemerking in dit opzicht, althans 
tot een voortdurend waakzaam zijn om niet in de maalstroom 
van nieuwe uitgiften te geraken. Want eenmaal den voet op dit 
hellende vlak beteekent, dat men niet meer terug kan, tenzij 
willekeur in plaats van rede het leidend beginsel wordt bij de 
uitgifte van nieuwe zegels. 

Wij meenen, dat niemand dit zal wenschen, ook de pleiter voor 
A.N.V.V.-zegels niet. 

(Overgenomen uit P.T.T.-Nieuws van 16 April 1939). 

XieuWe 
llit^ifleïi 

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

ALGIERS. 
Nieuw frankeerzegel in het type admiraliteitsgebouw. 

1 f. 25, karmijn. 
ANDORRA (FRANSCHE KANTOREN). 
Waarden der uitgifte 1932-37 in gewijzigde kleuren en in ge

wijzigde teekeningen. 
40 c , bruin, brug van St. Antoni. 
45 c , groen, als boven. 
50 c , violet, als boven. 
75 c , lichtblauw, als boven. 
90 c , groen, St. Julia kloof. 

1 f., donkerblauw, als boven. 
1 f. 25, rose, kapel van Meritxell. 

BARBADOS . 

f 

De op blz. 98 gemelde fran-
keerzegels zijn verschenen. Zij 
werden uigegeven ter herden
king van de 300e verjaardag 
van het bijeenkomen van het 
eerste parlement. Zij geven 
een afbeelding van de verga
derzaal met zijn 24 zitplaat
sen, met links de beeltenis van 
koning Karel I boven het 
jaartal 1639 en rechts de 
beeltenis van koning George 

boven het jaartal 1939. Geheel onderaan zien we de kostbare 
scepter van den voorzitter der volksvertegenwoordiging. 

Yi d., groen. 
1 d., rood. 
1 Yi d., oranje. 
2Yi d., ultramaiijn. 
3 d., geelachtig bruin. 

BARWANI. 
Voor deze Indische staat verscheen een frankeerzegel met een 

nieuwe beeltenis van den sultan. 
1 a., bruin. 

BELGIË. 

^ * « M ^ M M W « « M W * « H 

CB^V.,',!^^«) 

Ter eere van de 100-jarige her
denking der Belgische spoorwegen 
verschenen 5 speciale spoorwegzegels, 
alle in dezelfde teekening. Oplage 
30.000 series. 

20 c , bruin. 
50 c , blauw. 

2 fr., rood. 
9 fr., groen. 

10 fr., violet. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 
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De uitgifte voor de restauratie van de abdij van Orval, welke 
in beperkte oplage alleen bij inschrijving verkrijgbaar was, is ver
schenen. Zi) werden tegen dubbel nominaal verkocht. De zegels 
stellen achtereenvolgens voor: 

75 c.: twee in het laboratorium werkzaam zijnde monniken. 
1 fr.: zuilengang. 
1 fr. 50: monniken aan het hooien. 
1 fr. 75: totaalgezicht van de abdij. 
2 fr. 50: altaarstuk met twee beeltenissen. 
5 fr.: links beeltenis van koning Albert, rechts van koning 

Leopold i n , in het midden bovenaan altaar, daaronder het 
Belgische wapen. 

De beide hoogste waarden zijn van zeer groot formaat. 
75 c. + 75 c , olijf, S. 

1 fr. f 1 fr., rood, S. 
1 fr. 50 + 1 fr. 50, bruin, L. 
1 fr. 75 + 1 fr. 75, blauw, L. 
2 fr. 50 f 2 fr. 50, paars, L. I'\ 
5 fr. | 5 fr., roodbruin, L. 

BELGISCHCONGO. 
Op 5 Juli verscheen een weldadig

heidsserie van 5 frankeerzegels, die 
tegen dubbel nominaal wordt verkocht 
ten bate van de dierentuin in Leopold
viUe. De zegels stellen achtereenvol
gens voor: een groep vogels, een hert, 
twee chimpansees, twee krokodillen en 
een rustende leeuwin. 

1 f. | 1 f., bruinviolet. 
+ 1 f. 25, rood. 1 f. 

1 f. 
4 
5 

25 
50 I 1 f. 50, 

f. 50 1 4 f. 50, 
lila. 
groen. 

f. f 5 f., bruin. 
BRAZILIË. 
In het Mercuriustype met aardbol (typeu Yvert) verscheen een 

nieuw frankeerzegel. 
1000 reis, blauwgroen. 

Met hezelfde schuine watermerk Casa f da | Moeda | do |
Brasil in 7 mm. groote letters als bij de frankeerzegels verscheen 
nu ook het luchtpostzegel van 3000 reis. 

Luchtpostzegel 3000 reis, violet. 

BULGARIJE. Een herdenkingsserie van 5 frankeer
zegels werd uitgegeven naar aanleiding 
van het 9e congres van sportvereenigingen 
„Yonnak". Zij geven achtereenvolgens een 
afbeelding van een gymnast aan de rek
stok, vrije oefeningen met halters, discus
werpen, rythmische dans en een athleet. 
Evenals vroeger zijn de eerste 4 waarden 
aan de postkantoren verkocht, terwijl de 
kleine oplage van de 14 1. uitsluitend door 
de sportvereeniging „Yonnak" is geplaatst 
voor 3 ä 4 maal de nominale waarde. 

1 1., groen. 
2 1., rose. 
4 1., bruin. 
7 1., blauw. 

14 1., lila. 

BURMA. 
Frankeerzegels met de beeltenis van koning George VI werden 

in gebruik genomen als dienstzegels door ze te voorzien van den 
zwarten opdruk „Service". 

Dienstzegels: 2 a. 6 p., roodbruin. 
3 p., violet. 4 a., blauwgroen. 
6 p., ultramarijn. 8 a., groen. 
9 p., geelgroen. 1 r., blauw en lila. 
1 a., bruin. 2 r., lila en bruin. 
1 a. 6 p., blauwgroen. 5 r., rood en violet. 
2 a., karmijn. 10 r., olijf en roodbruin. 

CUBA. 
Op 1 Juli werden 3 frankeerzegels uitgegeven om propaganda 

te maken voor den verkoop van Havana sigaren ! Op de 1 c. 
zien we een rookenden inboorling met rechts een Havana sigaar, 
omgeven door laurier en palmtakken. De 2 c. vertoont een groote 
sigaar met dezelfde versieringen. De 5 c. geeft twee voorstellingen, 
waartoe het ?egel door een diagonaal in tweeën is verdeeld. Links 
zien we tabaksbladeren en rechts een kistje met de fijnste Havana's. 

1 c. 
2 c 
5 c. 

DANZIG. 
Het 50 pf. frankeerzegel der in koers zijnde uitgifte verscheen 

met het watermerk hakenkruis en in iets gewijzigde kleur. 
50 pf., lichtblauw, wapen rood. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In dezelfde uitvoering als de dienstzegels der uitgifte 1937 ver

schenen 4 nieuwe waarden. 
Dienstzegels: 
1 c , groen en lichtgroen. 
2 c , donkerkarmijn en rose. 
3 c , donkerviolet en violet. 
5 c , donkerblauw en groenblauw. 

DUITSCHLAND. 

NV^«1W 
De paardenrennen om het bruine 

lint van Duitschland, die op 30 Juli 
te München werden gehouden, wa
ren aanleiding tot de uitgifte op 12 
Juli van een bijzonder frankeerzegel 
van 42 pf., met een toeslag van 
108 pf. De helft hiervan komt ten 
bate van het Kultuurfonds van den 
Führer, de andere helft voor het 
organisatiecomité der rennen. Het 
zegel, hetwelk uitsluitend in Mün
chen verkrijgbaar is, is door de rijks

rukkerij uitgevoerd in plaatdruk op papier zonder watermerk, 
aar een ontwerp van prof. Richard Klein. 

42 I 108 pf., bruin. 

Eveneens verscheen op 12 Juli, ook 
weer uitsluitend in München, een wel
dadigheidszegel naar aanleiding van den 
„Dag der Duitsche Kunst", die dit jaar 
in Juli voor het eerst in GrootDuitsch
land gehouden werd. De toeslag van 19 
pf. komt ten goede aan het Kultuurfonds 
van den Führer. Het zegel toont het 
Venetiaansche vrouwenportret van Al
brecht Dürer uit het jaar 1505. 

6  1  1 9 pf., groen. 

ECUADOR. 
Ter herinnering aan de deelname aan de tentoonstelling te San 

Francisco verschenen zes frankeerzegels en zeven luchtpostzegels. 
De frankeerzegels geven een afbeelding van het missiehuis Dolores 
te San Francisco en de luchtpostzegels vertoonen een allegorische 
voorstelling. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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Frankeerzegels: 
2 c , groen. 
5 c , rood. 

10 c , ultramarijn. 
Luchtpostzegels: 

2 c , grijs. 
5 c , rood. 

10 c , blauw. 
50 c , lila. 

50 c , lichtbruin. 
1 s., grijs. 
2 s., violet. 

1 s., bruin. 
2 s., lichtbruin. 
5 s., groen. 

* M m « « « « W M V M « « 

h É M l I M A * 

ENGELSCH-INDIE. 
De gewoonte om dienstzegels te maken uit gewone frankeer

zegels door deze te voorzien van den opdruk Service heeft men 
laten varen door speciale dienstzegels uit te geven, die onderaan 
het opschrift „Service" dragen. 

'3 p., grijs. 2 a., oranje. 
>̂  a., bruin. 2 a. 6 p., violet. 
9 p., groen. 4 a., bruin. 
1 a., karmijn. 8 a., donkerviolet. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in de koerseerende uitgifte, type Mercurius. 

50 c , blauw. 
Frankeerzegel voor vrijdom van port voor militairen met de 

bekende opdruk F.M. 
90 c , ultramarijn, type Vrede. 

„De brief", het bekende schilderij van 
Fragonard, heeft tot onderwerp gediend 
voor een frankeerzegel, hetgeen op 6 Juli 
werd uitgegeven ten bate van het op te 
richten Postmuseum in de rue Saint Ro
main nr. 4. De philatelisten mogen zelf 
hiertoe het hunne bijdragen, want het 40 
c zegel heeft een toeslag van 60 c. Het is 
uitgevoerd in het nieuwe procédé meer
kleurendruk, hetgeen mooie resultaten 
geeft. Waarschijnlijk zijn er violet, rood en 
nog andere kleuren gebruikt, doch het 
geheel is zoodanig geworden, dat het 
maar één nuance achterlaat, een mooi 
sepia. 

40 + 60 c , sepia. 

Ter herinnering aan de zeelieden, die 
hun leven op zee lieten, verscheen een 
bijzonder frankeerzegel. Het stelt een 
visschersvrouw voor met een kind op haar 
arm en een tweede naast haar, hetgeen een 
ontwerp is voor een op te richten monu
ment te Boulogne-sur mer. 

70 -|- 30 c , bruinviolet. 

FRANSCH-OCEANIE. 
Op 5 Juni verschenen nieuwe waarden en nieuwe kleuren bij de 

in koers zijnde serie frankeerzegels. De afbeeldingen zijn: 
a: visscher, b : inboorlingen, c: heiligenbeelden. 

Kleurwijziging: 
30 c , oranjevermiljoen, (b). 
45 c , groen. (b). 

1 f. 25, rood. (c). 
Nieuwe waarden: 

3 c , lichtblauw, (a). 
60 c , donkergrijs, (b). 
70 c , karmijn, (b). 

1 f. 40, oranjegeel, (c). 
1 f. 60, violet, (c). 
2 f. 25, blauw. (c). 

FRANSCHE KOLONIEN. 

2 f. 50, donkergrijs, (c). 
3 f., oranjevermiljoen, (c). 
5 f., lila. (c). 

10 f., groen. (c). 
20 f., sepia. (c). 

^•• • • •» •»»• • •Wi^W^WMW^W^W»*' 
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Ter herinnering aan de 150e verjaardag der Fransche revolutie 
vericheen in elk der 24 koloniën een serie frankeerzegels van 
5 waarden. Alle hebben dezelfde teekening, n.l. de bestorming der 
Bastille, waarboven de woorden „Vrijheid, gelijkheid, broeder
schap". Links op een band de woorden „Gelijkheid der volkeren 
en der rassen", rechts „Voor de verdediging der koloniën". Dit 
laatste geeft dus aan waarvoor de toeslag bestemd is. De waarde 
in den rechter bovenhoek, alsmede de onderste regel aangevende 
den naam der kolonie, zijn in zwart gedrukt. 

45 + 25 c , groen en zwart. 
70 -f 30 c , bruin en zwart. 
90 + 35 c , oranjerood en zwart. 

1 f. 25 -|- 1 f., rood en zwart. 
2 f. 25 -|- 2 f., blauw en zwart. 

De zegels verschenen in de volgende 24 koloniën: 
Afrique equatoriale, 
Cameroun, 
Cóte d'Ivoire, 
Cóte des Somalis, 
Dahomey, 
Guadeloupe, 
Guinee fran^aise, 
Guyane franjaise, 
Ets. frs. dans ITnde, 
Indochine, 
Inini, 
Kouang-Tchéou, 

Madagascar, 
Martinique, 
Mauritanië, 
Niger, 
Nouvelle Calédonie, 
Ets. frs. de l'Océanie, 
Reunion, 
St. Pierre et Miquelon, 
Senegal, 
Soudan francais, 
Togo, 
Wallis et Futuna. 

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

18 -f- 10 ca., groen en zwart. 
1 fa. 6 -}- 12 ca., bruin en zwart. 
1 fa. 12 -r 16 ca., oranjerood en zwart. 
1 fa. 16 -|- 1 fa. 16, rood en zwart. 
2 fa. 12 -f- 3 fa., blauw en zwart. 

Voor de zegels van Indochine en Kouang-Tchéou is de waarde | 
aangegeven in cents: 

6 c. -f 2 c , groen en zwart. 
7 c. -|- 3 c , bruin en zwart. 
9 c. -f 4 c , oranjerood en zwart. 

13 c. -|- 10 c , rood en zwart. 
23 c. -)- 20 c , blauw en zwart. 

Ten slotte verschenen er 8 luchtpostzegels, n.l. voor 8 ver;cliil-
lende koloniën één waarde, in dezelfde teekening als die der 
frankeerzegels. De waarde-aanduiding alsmede de landsn.ura is n u | 
in rood gedrukt. 

AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE. 
4 f. 50 + 4 f., bruingrijs en rood. 

GUYANE FRANCAISE. 
5 f. -|- 4 f., bruingrijs en rood. 

INDOCHINE. 
39 c. -f 40 c , bruingrijs en rood. 

MADAGASCAR. 
4 f. 50 -|- 4 f., bruingrijs en rood. 

NOUVELLE CALÉDONIE. 
4 f. 50 -f- 4 f., bruingrijs en rood. 

OCEANIE. 
5 f. -{- 4 f., bruingrijs en rood. 
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REUNION. 
3 f. 65 + 4 f., bruingrijs en rood. 
SENEGAL. 

4 f. 75 + 4 f., bruingrijs en rood. 
GRIEKENLAND. 
Bij gebrek aan luchtpostzegels van 50 lepta werd het lilabruine 

portzegel van 5o 1. der uitgifte 1930 (dus het getande) voorzien 
van den rooden opdruk van een vliegmachine om aldus als lucht
postzegel te kunnen worden gebruikt. 

Luchtpostzegel: opdruk vliegtuig op portzegel 50 1. 
HATAY. 
Ten behoeve van het nieuw gestichte Turksche regime ver

schenen op 15 Juli 13 frankeer en 4 portzegels. 
Frankeerzegels: 
10 pi., oranje en blauw, kaart van het 

Sandjak. 
30 pi., violet en blauw, als boven. 

1 yi k., olijf en blauw, als boven. 
234 k., lichtgroen, de leeuwen van 

Antioch. 
3 k., lichtblauw, als boven. 
5 k., bruin, als boven. 
6 k., blauw en rood, de Turksche vlag. 
7K k., groen en rood, als boven. 

12 k., lila en rood, als boven. 
12)4 k., donkerblauw en rood, a. boven. 
]7>2 k., roodbruin, stadsgezicht met 

postkantoor. 
25 k., sepia, als boven. 
50 k., groenblauw, als boven. 

Portzegels, alle met afbeelding van de ruïne van het kasteel 
van Antioch: 

1 k., vermiljoen. 4 k., lichtgroen. 
3 k., bruin. 5 k., donkergrijs. 

Bovenstaande zegels waren slechts in gebruik tot 23 Juli, omdat 
toen de FranschTurksche overeenkomst van kracht werd, waarbij 
het Sandjak niet meer onder Fransch bewind stond. Men zegt, dat 
de restanten vanaf 23 Juli verkocht werden voorzien van een 
opdruk. 

Op 23 Juli verscheen een serie van 6 her
inneringszegels, verkregen door Turksche 
zegels der uitgifte 1930 te voorzien van een 
desbetreffenden zwarten opdruk. Deze luidt 
links van beneden naar boven ,,Hatayin", 
bovenaan ,,Anavatana", rechts van boven 
naar beneden „Kavusmasi" en onderaan 
„23/7/1939". Bovendien zijn de Turksche 
waardeaanduidingen overdrukt door 
nieuwe. 

3 op 25 k., bruin, engte van Sakaria. 
6 op 200 k., donkergroen en grijs, beeltenis Kemal Pacha. 
7.5 op 25 k., bruin, engte van Sakaria. 

12 op 100 k., groen en grijs, beeltenis van Kemal Pacha. 
12.5 op 200 k., donkergroen en grijs, als boven. 
17.5 op 500 k., violet en grijs, als boven. 

HONGARIJE. 
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Op 20 Juli verschenen de vier fran
keerzegels naar aanleiding van het eerste 
internationale kamp voor meisjes pad
vinders, het z.g. I PaxTing, dat van 25 
Juli7 Aug. te GödöUö werd gehouden. 
De 2 f. vertoont de padvindersgroet, de 
6 f. het lelieembleem tegen een achter
grond van het nationale wapen. De hoof
den van 2 padvindsters, de eene met het 
nationale hoofdtooisel, de andere met de 
padvindershoed, zijn de motieven voor 
het 10 f. zegel, terwijl het 20 f. zegel de 
vredesduif vertoont, vliegend boven het 
Hongaarsche wapen. 

2 f., roodbruin. 
6 f., groen. 

10 f., bruin. 
20 f., rose. 

JAPAN. 
In de nieuwe serie verscheen een 50 s. frankeerzegel met het 

Kinkakuji of het gouden paviljoen te Kyoto, de oude Japansche 
hoofdstad. Tevens een 1 yen met het bronzen Buddhabeeld van 
Kamakura bij Yokohama (Kamakura is een bedevaartsoord). 

50 s., olijfbruin en olijf. 
1 yen, bruin. 

KAAP VERDISCHE EILANDEN. 
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Naar aanleiding van het bezoek van 
den president der Portugeesche republiek 
aan zijn verschillende koloniën, werden 
drie frankeerzegels uitgegeven, die de 
kaart van Afrika vertoonen met daar
omheen gestippeld het beloop der reis. 

80 c , violet. 
1 e. 75, blauw. 

20 e., bruin. 

KUWAIT. 
Meerdere frankeerzegels van EngelschIndië met de beeltenis 

van koning George VI verkregen den zwarten opdruk „Kuwait". 
2 a., rood. 1 r., roodbruin en grijszwart. 
3 a., geelgroen. 2 r., donkerbruin en violet. 

10 r., wijnrood en violet. 
MAROKKO (FRANSCHE KANTOREN). 
Op 17 Juli verscheen een nieuwe serie van 25 frankeer en 6 

luchtpostzegels. De frankeerzegels geven afbeeldingen weer van 
de moskee van Sale (a), de moskee van Sefrou (b), ceders in den 
Atlas (c), schaapherder in de Argassius (d), de wallen van Sale (e), 
gazellen (f), de vallei van Draa (g) en Fez vanuit de lucht ge
zien (h). De luchtpostzegels vertoonen 2 afbeeldingen, n.1. ooie
vaars te Fez (i) en een vliegtuig boven een kaart van Marokko (j). 

Frankeerzegels: 
1 
2 
3 
5 

10 
15 

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

lila (a). 
lichtgroen (b). 
lichtblauw (b). 
olijfgroen (a). 
lilarose (b). 
olijfgroen (c). 

20 c , bruinzwart (c). 
30 c , donkerblauw (d). 
40 c , bruin (d). 
45 c , groenblauw (d). 
50 c , karmijn (e). 
60 c , blauwgroen (e). 
70 c , violetbruin (f). 

Luchtpostzegels: 
80 c , groenblauw (i). 

1 fr., roodbruin (i). 
1 fr. 90, ultramarijn (j). 

MOZAMBIQUE. 

75 c , grijsblauw (g). 
90 c , blauw (e). 

1 fr., bruin (c). 
1 fr. 25, karmijn (g). 
1 fr. 40, lila (g). 
2 fr., donkergroen (h). 
2 fr. 25, blauwviolet (h). 
2 fr. 50, rood (a). 
3 fr., bruin (h). 
5 fr,, blauwgrijs (f). 

10 fr., rood (f). 
20 fr., bruinlila (f). 

3 fr., bruin (j). 
5 fr., violet (i). 

10 fr., blauwgroen (j). 

In hetzelfde type als voor de Kaap Verdische Eilanden ver
schenen hier 4 frankeerzegels ter herinnering aan de reis van den 
Portugeeschen president. 

80 c , violet. 3 e., groen. 
1 e. 75, blauw. 20 e., bruin. 

NABHA. 
De drie hoogste waarden der koerseerende frankeerz?j;els van 

EngelschIndië, dus met de beeltenis van koning George VI, ver
schenen met den éénregeligen zwarten opdruk „Nabha State". 

10 rup., wijnrood en violet. 
15 rup., groen en bruin. 
25 rup., violet en donkerviolet. 
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NEWFOUNDLAND. 
Hier zijn de eerste speciale port

zegels in eenvoudige cijferteekening in 
gebruik genomen. 

1 c , groen. 
2 c , rood. 
3 c , blauw. 
4 c , geel. 
5 c , bruin. 

10 c , donkerlila. 

NIEUWZEELAND. 
Dienstzegel, opdruk „Official" op het frankecrzegel van 1 sh. 

met de Tuivogel. 
1 sh., donkergroen. 

NOORWEGEN. 

Ter herinnering aan de onlangs in 
Londen overleden koningin Maud is een 
weldadigheidsserie van 4 frankeeerzegels 
uitgegeven met het portret van deze 
vorstin. 

10 f 5 öre, groen. 
15 + 5 öre, bruin. 
20 f 5 öre, rood. 
30 + 5 öre, blauw. 

PANAMA. 
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Vier weldadigheidszegels werden 
uitgegeven ten bate van de be
strijding van de kanker. De zegels 
dragen in medaillon de beelte
nissen van Pierre en Marie Curie. 

1 c , blauw. 
1 c , groen. 
1 c , karmijn, 
1 c , oranje. 

PARAGUAY. 
Kleurwijzigingen. 
Frankeerzegel: 

10 pesos, blauw. 
Luchtpostzegels: 

17 pesos, geelgroen. 
102 pesos, geelbruin. 

P H I L I P P I N E N . 
Drie der in koers zijnde frankeerzegels verkregen naar aan

leiding van de eerste overzeesche handelsweek den opdruk „First 
Foreign Trade Week. May 2127, 1939". Tevens een andere 
waardeaanduiding. 

2 c. op 4 c , geelgroen (500.000), opdruk rood. 
6 c. op 26 c , blauwgroen (166.700), opdruk violet. 

50 c. op 20 c , roodbruin (60.000), opdruk zwart. 
POLEN. 
De 25e verjaardag van de oprichting van het Poolsche legioen 

werd op 6 Augustus herdacht door een frankeerzegel van 25 gr. 
Het geeft een afbeelding van het standbeeld van maarschalk Pil
sudski waarlangs de troepen van het legioen defileeren. 

25 gr., paars. 

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

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

■ /\y\ V ^fec' 
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Gelijktijdig verscheen een blok, waarbij bovenin ditzelfde zegel, 
onderin twee zegels van 25 gr., en wel links een zegel overeen 
körnend met het rouwzegel van maarschalk Pilsudski der uitgifte 
1935, rechts een zegel met de beeltenis van maarschalk R) dz 
Smigly der uitgifte 1937. 

Blok 25 + 25 + 25 gr., grijsblauw. 
SIAM. 
Op 24 Juni verscheen een herinneringsserie van 5 waarden naar 

aanleiding van den nationalen dag ter eere van den eersten ver 
jaardag van de nieuwe grondwet. Het zegel geeft een afbeelding 
van de zaal der nationale vergadering (de vroegere troonzaal) 
te Bangkok. 

2 s., bruin. 
3 s., groen. 
5 s., violet. 

10 s., karmijn. 
15 s., blauw. 

SLOWAKIJE. 
De beide op blz. 97 gemelde zegels van 50 h. en 1 k. me 

den opdruk „Slovensky Stat" verschenen in het definitieve typ 
met dus bovenaan het opschrift „Slovenska Posta". 

50 h., groen. 
1 k., karmijn. 

De op blz. 142 gemelde serie courantenzegels is met 2 waarde 
uitgebreid. 

7 h., rood. 
9 h., grasgroen. 

SPANJE. 
Aanvullingswaarden groote kop Franco met wapen. 

20 cts., violet. 
25 cts., karmijn. 

1 pta., grijs. 
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Verplicht toeslagzegel, uit
gegeven ter eere van de over
winnende troepen. Het stelt 
een troep gewapende soldaten 
voor, rechts een vrouwen
figuur, een krans boven de 
troep houdend. 

10 cts., blauw. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Op 17 Juli verschenen de volgende 19 frankeerzegels met den 

2regeligen zw,arten opdruk „Böhmen u. Mähren / Cechy a 
Mórava", onder gelijktijdige doorhaling van den ouden lands
naam. Blijkbaar waren zij alleen in complete series verkrijgbaar. 

5 h.,violetblauw, wapen. 
10 h., olijf bruin, wapen. 
20 h., oranjerood, wapen. 
25 h., blauwgroen, wapen. 
30 h., purper, wapen. 
40 h., blauw, Comenius. 
50 h., groen. Pilzen. 
60 h., violet, Stefanik. 

1 k c , rood, Masaryk. 
1 k., rood, Masaryk (opschrift Cesko

Slovensko). 
1 kc. 20, purper, Palanok. 
1 kc. 50, karmijn, B. Bistrica. 
1 kc. 60, olijf, Kutttenberg. 
2 k c , blauwgroen, Zvikow. 
2 kc. 50, blauw, Strecno. 
3 k c , donkerbruin, Cesky Ray. 
4 k c , violet, Podebrody. 
5 k c , blauwgroen, Olmütz. 

10 k c , blauw', Pressburg. 
Bovenstaande serie werd reeds spoedig 

gevolgd door de definitieve. In uitvoering 
komt deze met de oude serie overeen. Ge
heel bovenaan staat nu als Inschrift de 
Duitsche benaming „Böhmen und Mähren", 
geheel onderaan de Tsjechische naam 
„Cechy a Morava". Op het oogenblik 
kunnen reeds gemeld worden: 

50 h., groen, afbeelding Karlstein. 
60 h., violet, afbeelding Kuttenberg. 

1 k., karmijn, afbeelding Praag. 
TUNIS. 

De kleur der frankeerzegels zal in overeenstemming worden ge

bracht met die van de correspondeerende Fransche waarden. Van

daar dat 3 frankeerzegels in gewijzigde kleuren verschenen, 
overigens geheel gelijk aan de uitgifte 19261928. 

90 c , blauw. 
2 fr., oranje. 
3 fr., lila. 

TURKIJE. 
Evenals verschillende andere 

landen heeft ook de Turksche 
republiek een serie van 6 fran
keerzegels uitgegeven ter gele
genheid van het 150jarig be
staan van de grondwet der 
Vereenigde Staten van Noord
Amerika. De zegels zijn in drie 
teekeningcn uitgevoerd. De 2K> 
en 6 kurus vertoonen de vlag
gen van de Turksche republiek 

en van de Vereenigde Staten. Op de 3 en 8 kurus zien wij links 
het portret van den tegenwoordigen, tweeden president van 
Turkije Ismet Inönü (vóór de invoeritng van de nieuwe naam
geving Ismet Pasja geheeten'*, rechts staat het portret van F. D. 
Roosevelt, den president der Vereenigde Staten. Tusschen de 
portretten zien wij de kaart van de Vereenigde Staten. Ten slotte 

zien wij op de ly, en 12K kurus links het portret van den 
grooten Turkschen staatsman en eersten president Kamal Atatürk, 
in het midden weer de landkaart en rechts het portret van 
Amerika's eersten president George 'Washington (naar het bekende 
schilderij van Gilbert Stuart). Alle zegels hebben onderaan een 
Inschrift, waarvan de vertaling luidt: „Herdenking van den 
150en verjaardag van de onafhankelijkheid van Amerika". 

IVi k., blauw, rood en grijsgroen. 
3 k., sepia en groen. 
6 k., blauw, rood en violet. 
lYi k., oranjerood en groen. 
8 k., purper en groen. 

1234 k., blauw en groen. 

URUGUAY. 
Frankeerzegel met de buste van generaal Artlgas in de nieuwe 

uitvoering: 
2 c , violet. 

Kleurverandering, tevens met het drukkersmerk „Imprenta Na
cional" onderaan in het midden: 

5 c , oranjebruin. 
Luchtpostzegel met het drukkersmerk onderaan in het midden: 

3 p., blauw, Rio Negro stuwdam. 
Daarentegen verschijnt vrijwel gelijktijdig een luchtpostzegel van 

20 c met dit drukkersmerk links onderaan: 
20 c , groen, stuwdam. 

VENEZUELA. 
In Juni verscheen een frankeerzegel ter herinnering aan de 

stichting van de stad Ojeda. Afbeelding: de moderne stedebouw 
van deze stad, geflankeerd door palmen en cacteeën. 

25 cms., ultramarijn. 
YOUGOSLAVIE. 

Naar aanleiding van de feesten ter 
herinnering aan de 550e verjaardag van 
den slag van Kossovo werden op 28 
Juni twee herdenkingspostzegels uit
gegeven. Het 1 d. zegel geeft de beel
tenis van koning Lazar, die op 15 Juni 
1389 in den slag sneuvelde. Het 1.50 d 
zegel vertoont den Serviër Milosh Obi
lich, die in denzelfden slag Murad 1, 
sultan der Turken, doodde. 

1 1 1 d., licht en donkergroen. 
1.50 + 1.50 d, rood en bruinrood. 

ZUIDAFRIKA. 
Als vervolg op het gemelde op blz. 120 kan worden mede

gedeeld, dat van 17 Juli t.m. 14 October a.s. verkrijgbaar zijn 
3 frankeerzegels van 14, l en 1% d., welke tegen dubbel nominaal 
worden verkocht, zulks in verband met de 250e gedenkdag van de 
landing der Hugenoten in ZuidAfrika. De toeslag komt ten bate 
van het Hugenotenherdenkingsfonds. Ook deze zegels worden 
om en om voorzien van Afrikaanschen en Engelschen tekst. 

Het i4 d. zegel geeft een afbeelding van het gebouw, bekend 
als de Oude Pastorie in het dorp Paarl, het middelpunt der Huge
notennederzetting gedurende de 18e eeuw. Het was het eigendom 
der Nederduitsch Gereformeerde Kerk en werd door hun predi
kant bewoond. Onlangs heeft de stadsraad van Paarl het gebouw 
aangekocht met de bedoeling er een verzameling oudheden in 
onder te brengen. Het zal dan bekend staan als het „Hugenoten
monument, opgericht en in stand gehouden ter eere van oMe 
Hugenotenvoorvaders". Ten einde het Fransche karakter der 
Hugenoten te typeeren is in de rand als symbool de Fransche 
lelie aangebracht. 

Het 1 d. zegel: Op 23 Augustus 1535 heeft Johannes Calvijn, 
de leider der Fransche hervorming, in een brief aan koning 
Frans I gezegd, dat „reeds voor ettelijke jaren het licht van den 
Almachtigen God de duisternis had verdreven". Vanaf het jaar 
1542 werd als leus aangenomen „post tenebras lux", wat een vrije 
Latijnsche vertaling is van Job XVII : 12. Het ontwerp van het 
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1 d. zegel houdt met het bovenstaande verband, het vertoont 
de opgaande zon achter de duisternis van den nacht (hiermede 
symboliseerend de herstelling van het Evangelie' van Christus na 
de leerstellingen der middeleeuwen) en een helder kruis, dat in 
de hemelruimte verrijst ter herdenking aan de kloekmoedige op
offering van de leden der Fransche hervormde kerk, die voor hun 
geloof alles veil hadden, ja zelfs verbanning naar verafgelegen 
vreemde stranden. 

Het 13^ d. zegel geeft een afbeelding van de rustige Drakenstein-
vallei tusschen Franschhoek en Wellington, waar de Fransche vluch
telingen een herbergzaam tehuis vonden. De eenvoudige, doch 
smaakvolle woning met zijn grasdak en wingerd typeert de be
kende woning van de Kaapsche Hugenoten in de 18e eeuw. De rand 
van het zegel bevat wingerdbladeren, wingerdstokken en druiven
trossen. 

Met Afrikaanschen tekst; 
K -|- K d., roodbruin en groen. 
1 -f- 1 d., blauwgroen en rood. 
I K + 1/4 d., lichtgroen en purper. 

Met Engelschen tekst: 
% -\- yi d., roodbruin en groen. 
1 + 1 d., blauwgroen en rood. 
1/4 + 13^ d., lichtgroen en purper. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De onder Zuid-Afrika gemelde Hugenoten-serie verscheen hier, 

voorzien van den bekenden opdruk „S.W.A.". 
Met Afrikaanschen tekst: 

/4 -|- 34 d., roodbrum en groen. 
1 -f- 1 d., blauwgroen en rood. 
13^ -f 1>2 d., lichtgroen en purper. 

Met Engelschen tekst: 
% -j- i4 d; roodbruin en groen. 
1 -|- 1 d., blauwgroen en rood. 
134 + 1/4 d., lichtgroen en purper. 

W. G. Z. 

AUSTRALIË. 
Blijkbaar heeft »men op het allerlaatste oogenblik er van af 

gezien om een speciaal zegel van 5 sh. te gebruiken voor de trans 
oceaanvlucht met de vliegboot „Guba". 

CUBA. 
De volgende zegels staan ons te wachten: 
Einde Juli: 2 luchtpostzegels van 5 en 10 c. ter eere van den 

Franschen dichter José Maria de Heredia (1842-1905), die te Cuba 
werd geboren. 

Op 4 Augustus: twee frankeerzegels van 2 en 5 c. ter eere van 
generaal Calixte Garcia, een bekend Cubaansch patriot (1832-1898). 

Op 4 September: zeven luchtpostzegels van 2, 10, 15, 20, 30, 50 
c. en 1 dollar ter etre van de Cubaansche vliegers, die te Cali in 
Columbia omkwamen. 

Tenslotte op lo October een 10 c. frankeerzegel voor de histo
rische stad Bayamo en een 10 c. zegel voor expresse bestelling. 

ENGELAND. 
Nieuwe frankeerzegels van 2 sh. 6 p., 5 sh. en 10 sh. verschijnen 

weldra. De uitvoering is geheel overeenkomstig de bestaande, 
alleen de beeltenis is vervangen door die van koning George VL 

ESTLAND. 
In verband met de verhooging van het port (ongelukkig land) 

zullen nieuwe waarden van 5 s. rood, 6 s. groen, 25 s. geel en 30 s. 
blauw in het type president Pats worden uitgegeven. 

FINLAND. 
Het Einsehe comité voor de voorbereiding der Xlle Olympische 

spelen, die in 1940 te Helsinki gehouden zullen worden, heeft een 
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prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp van een Olympia wel-
dadigheidszegel. In totaal werden 103 ontwerpen ingeleverd. De 
jury, waarin ook een vertegenwoordiger der Einsehe postzegel
verzamelaars was opgenomen, heeft zijn beslissing reeds genomen. 

Tevens zal hier een herinneringszegel van 2 Mark worden uit
gegeven naar aanleiding van het 300-jarig bestaan der universi
teit te Helsinki, met een afbeelding van de gevel van deze uni
versiteit. 

GRIEKENLAND. 
Het postcongres van de vier staten der Balkan Entente, t.w. 

Griekenland, Roemenië, Turkije en Yougo-Slavië, hetgeen te Boe
karest werd gehouden, heeft tot de uitgifte in begin 1940 van 
twee bijzondere frankeerzegels besloten, evenals zulks in 1933 is 
geschied. Deze zegels zullen alle eenzelfde type hebben, alleen de 
naam van het land bovenaan het zegel en de waarde-aanduiding 
zullen verschillen. Zij vertoonen de vier wapens dezer landen met 
in het midden een fakkel Voor Griekenland zullen het de waar
den 6 en 8 dr. zijn. 

GUATEMALA. 
De firma Joh. Enschedé & Zn. te Haarlem heeft opdracht ge

kregen voor 12 millioen nieuwe frankeerzegels en wel: 
3 millioen % c . Maya kalender. 
1 milioen 2 c , een orchidee, de nationale bloem. 
6 millioen 3 c , de Quetzal, het nationale vogelembleem. 
2 millioen 5 c , kaart van Guatemala en de nationale vlag. 

HAITI . 
Een weldadigheidsserie, waarvan de toeslag ten goede komt aan 

sportvereenigingen voor den bouw van een Olympisch stadion, is 
in voorbereiding. Het zal zijn één frankeerzegel van 10 -)- 10 c. 
in een oplaag van 200.000 stuks en twee luchtpostzegels van 60 
-h 40 c. en 1 C. 25 -|- 60 c , in een oplage van 75:000 stuks voor 
elke waarde. Zij zullen een jaar in omloop blijven, wat er dan is 
overgebleven zal vernietigd worden. De zegels zullen de beeltenis 
vertoonen van baron Pierre de Coubertin, de grondlegger van de 
tegenwoordige Olympische spelen. 

MANDSJOEKWO. 
Twee frankeerzegels van 2 en 4 fen zullen worden uitgegeven 

naar aanleiding van het feit, dat 10.000 kilometer spoorweg in 
gebruik zijn genomen ! 

MONACO. 
Naar aanleiding v?n het feit, dat de VlIIe internationale univer

sitaire spelen in het stadion Louis II te Monaco gehouden zullen 
worden, zal op 15 Augustus een serie van 5 frankeerzegels wor
den uitgegeven, nl. van 40 c , 70 c , 90 c , 1 f. 25 en 2 f. 25. 

Een frankeerzegel van 15 c , violet, in het wapentype zal even
eens tegen dezen tijd worden uitgegeven. 

NICARAGUA. 
In Augustus zullen herinneringszegels worden uitgegeven naar 

aanleiding van het bezoek van generaal Somoza, de president van 
deze republiek, aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Het zullen zijn: twee waarden voor de binnenlandsche luchtpost, 
nl. 2 c. (600.000) en 5 c. (400.000) en vijf waarden voor de bui-
tenlandsche luchtpost, nl. 25 c. (250.000), 30 c. (300.000\ 50 c. 
(50.000), 1 C. (50.000) en 2 C. 50 (50.000). Zij zullen allen vin 
hetzelfde type zijn, nl. in het midden de beeltenis van president 
Somoza, links een afbeelding van Nicaraguaasch hoofdstad Mana
gua en rechts de beide symbolen van de wereldtentoonstelling 
te New-York. 

PARAGUAY. 
Ter herinnering aan de te Buenos Aires gehouden vredesconfer;n-
tie na de oorlog tusschen Paraguay en Bolivia om het Chaco-gebied 
zullen op 15 Augustus de volgende herinneringszegels verschijnen: 

a. Frankeerzegels. 
50 c. 400.000, wapens der 7 staten, die aan de conferentie heb

ben deelgenomen. 
1 p., 500.000, president Baldomir van Uruguay. 
2 p., 500.000, president Benavides van Peru. 
3 p., 250.000, president Roosevelt der Vereenigde Staten. 
5 p., 400.000, president Alessandri van Chili. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 165 

6 p., 200.000, president Vargas van Brazilië. 
10 p., 200.000, president Ortiz van Argentinië, 
b. Luchtpostzegels. 

1 p., 1.000.000, de vlaggen van Bolivia en Paraguay. 
3 p., 500.000, de wapens der verschillende staten. 
5 p., 500.000, president Ortiz. 

10 p., 250.030, president Vargas. 
30 p., 150.000, president Alessandri. 
50 p., 75.000, president Roosevelt. 

100 p., 50.000, president Benavides. 
200 p., 15.000, president Baldomir. 
500 p., 5.000, kaart met de rjicuwe grenzen. 

In verband met het einde van het Chaco-conflict zal verder op 
15 November een tweede uitgifte verschijnen, gewijd aan de hul
diging van het volk voor de dappere houding tijdens het conflict. 
Deze serie zal bestaan uit: 

50 c , 1.000.000, soldaat van Paraguay. 
1 p., 1.000.000, vrouw van Paraguay. 
3 p., 500.000, „jeugd". 
5 p., 1.000.000, boer. 

10 p., 500.000, handarbeider. 
20 p., 150.000, handel. 
50 p., 50.000, industrie. 

100 p., 10.000, veeteelt. 
RUSLAND. 
Bij gelegenheid van de opening in Augustus van de algemeene 

landbouwtentoonstelling verschijnt een serie van tien speciale 
frankeerzegels. Het zijn: 

10 k., een melkster, die 1600 liter melk van een koe per jaar 
verkrijgt. 

15 k., motorploeg en trekker bij de oogst. 
20 k., schaapherder met zijn kudde in de bergen van de 

Kaukasus. 
30 k., een paviljoen op de tentoonstelling (L.). 
30 k., tentoonstellingsembleem (S.). 
45 k., een Turkmeen plukt katoen. 
50 k., paardefokkerij. 
60 k., symbolische voorstelling van de rijkdom aan landbouw

producten. 
80 k., een boerin met suikerbieten. 

1 r., een jager uit het hooge noorden met zijn buit aan pool
vossen. 

Op 18 Augustus zullen 5 luchtpostzegels in beperkte oplage 
worden uitgegeven. Het zullen zijn de Yvert Nrs. 677, 680, 631, 
682 en 684, doch in gewijzigde kleuren en bovendien voorzien 
van den tweeregeligen opdruk: „18 Augustus — gedenkdag van 
het vliegwezen in de U.S.S.R.", zulks ter eere van het jaarlijksche 
herdenkingsfeest. Het zullen zijn: 

10 k. rood i. p. v. olijf bruin. 
30 k. blauw i. p. v. grijslila. 
40 k. blauwgroen i. p. v. donkerblauw. 
50 k. lila i. p. v. blauwgroen. 

1 r. bruin i. p. v. blauwgroen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Volgens „Philatelie Magazine" is er alsnog sprake van het bezoek 

van het Engelsche koningspaar te vereeuwigen door een fran-
keerzegel met de beeltenissen van koning George VI en president 
Roosevelt. 

Een 3 c. frankeerzegel zal de 25e verjaardag van de opening van 
het Panama-kanaal op 15 Augustus 1914 herdenken. Het zegel 
zal een afbeelding geven van een stoomboot, die het kanaal door
vaart, met links de beeltenis van president Roosevelt en rechts d-'e 
van George "W. Goethals. Het zegel zal op 15 Augustus uitslui
tend worden verkocht aan boord van het Amerikaansche schip 
„Charleston", dat in het kanaal voor anker zal liggen, terwijl het 
vanaf den 16en in de overige Amerikaansche kantoren verkriig 
baar zal zijn. 

ZUID-AFRIKA. 
Van de „Voortrekker"-zegels werden gedrukt, normale uitgifte: 

I d. 24.438.0000, I K d. 5.324.000 stuks. Van de „eeuwfeest"-
uitgifte: V2 + 'A d. 6.264.000, 1 d. -f 1 d. 1.224.000, ^V, 
-f- 13^ d. 3.060.000, 3 -F 3 d. 2.220.000 stuks. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De getallen van de „Voortrekker"-zegels zijn hier: norma'e 

uitgifte: 1 d. 240.000, IA d. 120.000 suks. Van de „eeuwfeest"-
uitgifte: van elke waarde 60.000 stuks. 

ZWITSERLAND. 
Op 22 Augustus zullen twee Roode Kruis Jubileumzegels van 20 
en 30 cts., zonder toeslag, verschijnen. Waarschijnlijk zullen zij 
afbeeldingen van Geneve weergeven. W. G. 7 

NederlancJ 
en Overzecsche Geweslen 

NEDERLAND. 
Spoorwegpostzegels. 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de spoorwegen 

in Nederland zullen van 1 September tot en met 31 October a.s.' 
naast de andere postzegels bijzondere postzegels met afbeeldingen, 
welke betrekking hebben op de spoorwegen, zonder toeslag worden 
uitgegeven in de frankeerwaarden van 5 en 1234 cent. 

Nadere bijzonderheden omtrent de uitvoering en de verkrijg
baarstelling dezer zegels zullen tijdig worden bekendgemaakt. 

(Dienstorder H 388 van 26 Juli en Persbericht). 
Nieuwe oplaagletters. 
15 cent N . 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent X: 656 (met vel-telnummers, als beschreven voor 655). 
15 cent N : 650. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
l'A cent G: 387. 

NED.-INDIE. 
Buiten-omloop-stelHng luchtpostzegels. 
Met ingang van 1 Januari 1940 zullen de (ex-) luchtpostzegels 

van ƒ4.50 en ƒ7.50 (uitgifte 1931) buiten omloop worden gesteld. 
De 3o cent van deze serie is sedert 31 December 1936 buiten 

gebruik. 
Oplaagcijfers. 
Van een aantal vroegere emissies waren, voor zoover ons be

kend, de oplaagcijfers tot dusver niet bekend gemaakt. Dank zij 
de medewerking van den Indischen P.T.T.-dienst kunnen wij thans 
hiervan de cijfers vermelden: 

Luchtpostzegels, definitieve uitgifte van 1928. 
Ontvangen in Verkocht in Verkocht in 

Indië: Indië: Nederland: 
10 cent 3.613.000 1.583.703 onbekend. 
20 cent 3.513.500 313.500 onbekend. 
40 cent 1.808.500 208.500 onbekend. 
75 cent 1.585.000 480.070 onbekend. 

150 cent 1.051.000 444.133 onbekend. 
Luchtpostzegels, uitgifte 1931. 

Ontvangen in Verstrekt Restant in Verkocht in 
Indië: a. d. kant.: magazijn: Nederland. 

30 cent 1.056.000 606.000 450.000 onbekend. 
450 cent 71.500 51.560 19.940 onbekend. 
750 cent 78.000 37.535 40.465 onbekend. 

Leger des Heils-zegels, 1936. 
Ontv. in Verk. in Verk. in Totaal: 

Indië: Indië: Nederland: 
2 -f 1 c. 400.000 234.756 24.446 259.202 
5 + 2A c. 250.000 168.961 21.537 190.498 
7A + 2A c. 300.000 159.051 21.325 ISO.376 

12K -I- 2A c. 610.000 361.678 21.174 382.852 
15 + 5 c. 210.000 129.118 21.138 150.256 
Toeslag in Indië ƒ26.045,71, in Nederland ƒ2.902,26, totaal 
ƒ 28.947,97. 
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A.S.LB.-zegels, 1937. 

2 + 1 c. 
?>% + l'A c. 
7K + 2K c. 

10 + 2M c. 
20 + 5 c. 
Toeslag in Indië 
ƒ 26.691,28^. 

Ontv. in 
Indië: 

350.000 
250.000 
250.000 
550.000 
350.000 

ƒ 23.146,44}4, 

Verk. in 
Indië: 

313.343 
170.436 
144.421 
289.748 
132.045 
in Neder 

Verk. in 
Nederland: 

34.199 
32.145 
27.780 
27.133 
26.957 

Totaal: 

347.542 
202.581 
172.201 
316.881 
159.002 

land ƒ3.544,84, totaal 

CURACAO. 
Oplaag 6 op 73^ cent 1929. 
Volgens een van het ostkantoor te Curasao ontvangen bericht 

zijn er van de „6 et." op 714 cent, emissie 1929, 46.361 stuks 
in Curafao verkocht. 

VOOR 40 JAAR. 
In Augustus 1899 is geen nummer van het Nederlandsch Tijd

schrift voor Postzegelkunde verschenen. 

De verkoop van de reclamekaarten schijnt zeer goed te gaan. In 
ieder geval verschijnen er zeer veel. Langzamerhand wordt het 
een verzamelgebied op zichzelf. De nummers 418-424 zijn niet 
verschenen; in plaats daarvan rozenroode herdrukken van 354-360. 

425. Connaissez-vous la tomate triple extrait Ie soleil ? 
426. Kent u de tomate triple extrait Ie soleil ? 
427. Pourqoui ne faites vous pas l'essai de nos pois épuvés au 

jus maigre ? 
428. Waarom zoudt u geene proefbestelling doen van onze 

„gestoofde doperwtjes" ? 
429. Salon de la poupée / poppententoonstelling / Palais d'Eg-

mont / Paleis / Bruxelles / 17-26 Nov. 1939. 
430. Exigez - Amer Simon. 
431. Nouvelle route du Coudroz. 
432. Dit is weer één van de toeristenkaarten en wel van de / la / 

Panne. Voorloopig zagen wij deze kaart slechts met een donker
bruine reclame. Wie zag een van de andere kleuren ? 

433. Renseignements O. B. I. 
434. Sec OU a 1'eau . . . . buvez Cointreau. 
435. Macpherson's Cluny Scotch Whisky. 
436. Rotisserie du pré normand Liège. 
437. De Westvlaamsche Bergen / Het land der eindelooze hori

zonten. Ook deze toeristenkaart zagen wij tot dusverre slechts 
in bruine kleur. 

438. Restaurant taverne patisserie St. Lambert a Mosan. 
Bovendien werd er nogmaals een kaart met zegelindrukken van 

35 c. groen en 5 c. geel beschikbaar gesteld, n.1. de klein formaat 
kaart met M. en adreslijn, aan de linkerzijde geperforeerd. Deze 
kaart wordt per boekje van 10 stuks verkocht. Het omslag laat 
een Nederlandsche reclametekst zien van de Levensverzekering
maatschappij De Nederlanden. 

DANZIG. 
Danzig gaf een serie van 3 geïllustreerde briefkaarten uit, parallel 

met de serie postzegels voor de volksgezondheid. Op de voorzijde 
zien wij aan de linkerkant de koppen van Robert Koch, Wilhelm 
Konrad Röntgen en Gregor Mendel afgebeeld. 

DUITSCHLAND. 
Dit keer kunnen wij slechts één serie van de prentbriefkaarten 

a 6 pf. vermelden en wel: 
Serie 138: 1. Königswinter; 3. Pirmasens; 4. Pirmasens; 5. Markt 

Au; 6. Nordheim; 7. Osnabrück; 8. Bielefeld; 9. Blieskastel. 

EGYPTE. 
Hier verscheen een envelop met den kop van koning Faroek 

a 5 millièmes roodbruin op wit papier. 
FRANKRIJK. 
De Fransche padvinders gaven een privé briefkaart uit. De 

zegelindruk vertoont een boogschietenden padvinder, benevens de 
inschriften: Tout droit / Les Eclaireurs de France / R F / Postes 
40 c. + 60 c. De zegel is blauw, het karton wit. 

JAMAICA. 
Jamaica breidde de serie poststukken met zegelbeeld van George 

VI uit met een enveloppe voor aangeteekende stukken van Ay, p. 
bruin. Tot dusver verschenen 2 formaten. 

JHIND. 
De kaart met betaald antwoord van Britsch-Indië van 9 + 9 

pies (nr. 44 I uit het aanhangsel van de Weltganzsachenkatalog) 
verscheen met zwarten opdruk Jind State,en het wapen van Jhind. 

NABHA. 
Ook deze Indische Kleinstaat overdrukte opnieuw poststukken 

van Britsch-Indië en wel: de briefkaart van 9 pies (nr. 43 I \ de 
briefkaart met betaald antwoord van 9 -f 9 pies (nr. 44 I), be
nevens de enveloppe van 1 anna bruin. De opdrukken, die zwart 
zijn, bestaan uit de woorden Nabha State en het wapen in 
nieuwe teekening. 

NIEUW-ZEELAND. 
Hier verscheen nu ook een postblad met den kop van George VI 

Het betreft hier een 1 penny rood op blauw karton. 
PORTUGAL. 
Portugal gaf een vliegcouvert uit. Het is op dun, grijs papier 

gedrukt. De waarde is 3.50 escudos, zegelafdruk blauw. 
ROEMENIE. 
De verhooging van het binnenlandsch tarief voor briefkaarten 

bracht ons een kaart van 4 lei blauw op gekleurd karton. Het 
zegelbeeld vertoont evenals de vroegere kaart van 3)4 lei den kop 
van koning Carol. 

SPAANSCH-MAROKKO. 
Hier verscheen een geïllustreerde kaart van 20 centesimos blauw 

op gekleurd karton. Zoowel het zegelbeeld als de illustratie links 
op de voorzijde geven een kijkje in een stad (welke ?) te zien, 
zooals wij dat ook van de postzegels van dit gebied gewend zijn. 

JOEGOSLAVIË. 
De geïllustreerde kaarten van 1 dinar groen op wit karton ver

schenen op een gladdere papiersoort. Bovendien is het lettertype 
van de opschriften veranderd. 

ZWITSERLAND. 
De tentoonstelling te Zürich schonk ons nu, naast de reeds 

eerder verschenen series postzegels, een tweetal poststukken, n.1. 
een geïllustreerde kaart van 10 rappen bruin op het karton 
van de gewone kaarten (dus met watermerk) en een postblad van 
20 rappen rood op papier zonder watermerk. De zegelindruk moet 
dezelfde zijn als op de postzegels; wij weten echter niet, welke 
postzegels bedoeld zijn (de eerste of de tweede serie). Bovendien 
ontbreekt aan de mededeeling van de Berliner Ganzsachen Sammler 
Verein de toevoeging, in welke taal de tekst gedrukt is. Zoodat 
voorloopig de mogelijkheid nog bestaat, dat er meerdere kaarten 
en postbladen gemeld zullen worden. Beide bekende stukken ver-
toonen links aan de voorzijde nog een afbeelding van het post
kantoor „Dörfli" van de tentoonstelling. Het postblad bovendien 
nog aan de achterzijde een groote illustratie: Schweizerische Alpen-
posten. Am Ofenpass. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
HET JUBILEUMBOEK 

Verkrijgbaar bij de administratie, door overschrijving van ƒ 1,50 
plus ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op postrekening 
344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 
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BUITENLAND. 
Wederom postvervoer met de Graf Zeppelin. 
Ten einde de manschapen geregeld te kunnen oefenen, worden 

sinds Juli wederom oefenvluchten met het luchtschip „Graf 
Zeppelin", de L.Z. 130, gehouden. 

De eerste vlucht met postvervoer vond op 2 Juli j.l. plaats en 
ging van Frankfurt naar Meiningen. Zoowel op de heen- als op 
de terugvlucht vond postvervoer plaats en de poststukken werden 
van bijzondere poststempels voorzien. 

Volgende vluchten, waarbij steeds — echter alleen op de heen-
vlucht — post medegezonden kon worden, waren: 

o,p 9 Juli van Frankfurt naar Leipzig-Mockau, op 16 Juli naar 
Görlitz, op 23 Juli naar Bielefeld, op 30 Juli naar Kassei, op 
6 Augustus naar Würzburg, op 13 Augustus naar Eger (Sudeten
gau), op 20 Augustus naar Essen-Mühlheim en op 26 Augustus 
naar Koningsbergen. 

Voorts vond — blijkens courantenberichten — op 4 Augustus 
j.l. een verkenningsvlucht naar de Schotsche kust plaats. Of hier
van luchtpoststukkeh bestaan is nog niet bekend. 

De postvluchten over den Noordelijken Atlantischen Oceaan. 
Dank zij de vertraging welke de Yankee Clipper op zijn eerste 

postvlucht over het Noordelijke gedeelte van den Atlantischen 
Oceaan had, heeft de nazending Nederlandsche post, welke Donder-
dagsavonds ons land verliet, het vliegtuig, dat Vrijdagsmiddags 
(30 Juli) Southampon verliet, nog gehaald. 

Wij zagen poststukken ,welke 29 Juli uit ons land verzonden 
waren, met het aankomststempel van Botwood (New-Foundland) 
of van New-York van 1 Augustus. Op de terugvlucht werden 
alleen in Ierland en in Canada speciale stempels op de poststukken, 
welke aldaar verzonden werden, geplaatst. Alle overige Europeesche 
post — de Engelsche incluis — ^n de stukken verzonden uit New-
Foundland, zijn dus zonder bijzonder poststempel, maar de pres
tatie is aan deze stukken gemakkelijk te onderkennen aan de 
duidelijke Amerikaansche aankomststempels. 

Eveneens slechts korten tijd van te voren werd de opening der 
E n g e l s c h e luchtlijn van de Imperial Airways over het traject 
Hythe-Foynes-Boiwood-Montreal-New York bekend. Het eerste 
vliegtuig, de Caribou, vertrok 5 Augustus j.l. uit Engeland. Op 
3 Augustus maakten de Nederlandsche posterijen hierover het 
volgende bekend: 

„De verzending van luchtpost naar de Vereenigde Staten ge
schiedt voortaan u i t s l u i t e n d via Southampton, tweemaal 
per week als volgt; 

a. Des Dinsdigsavonds uit Nederland, Woensdag daarop met 
een vliegtuig van de Panamerican Airways uit Southampton via 
Botwood en Scediac naar New-York. Aankomst aldaar Donder
dagavond. 

b. Des Vrijdagsavonds uit Nederland, Zaterdag daarop met een 
vliegtuig van de Imperial Airways uit Southampton, via Botwood 
en Montreal naar New-York. Aankomst aldaar Zondagavond. 

De correspondentie voor deze diensten moet des Dinsdags- rcsp. 
des Vrijdagsavonds uiterlijk om 21 uur te Amsterdam of te 
Rotterdam ontvangen zijn. 

Verzending met den luchtdienst Frankrljk-Noord-Amerika (ver
trek des Donderdagsavonds) vindt in het vervolg uitsluitend nog 
plaats voor luchtmail, bestemd voor de Azoren en voor verdere 
bestemmingen alleen op uitdrukkelijk verzoek der afzenders. 

Het luchtrecht is voor de verzending met alle diensten het
zelfde. De stukken moeten, behalve van een luchtpostetiket, worden 
voorzien van een duidelijk opschrift „Per Trans-Atlantische Lucht
dienst", eventueel met de bijvoeging „Via Frankrijk". 

Interessant is nog dat bij de Engelsche vliegtuigen in de lucht 
benzine wordt bijgeladen. Met een slang wordt de brandstof n.l. 
van het tankvliegtuig naar het eronder vliegende postvliegtuig 
overgegoten. 

Hoeveelheden post verzonden met de Ie Trans-Atlantische 
vlucht der Yankee-Clipper (Zuidelijke route). 
Op 20 Mei j.l. werden met de Ie vlucht der Yankee-Clipper uit 

New-York verzonden naar Hor ta (Azoren) 10.910, naar Lissabon 
(Portugal) 12.850 en naar Marseille (Frankrijk) 88.814 poststukken. 

Op 21 Mei van Horta (Azoren) naar Lissabon (Portugal) 7.807 
en naar Marseille (Frankrijk) 7.403 stuks, en van Lissabon naar 
Marseille 6.507 stuks. 

Met de terugvlucht vertrokken oj> 25 Mei uit Marseille naar 
Lissabon 6.439, naar Horta 6.328 en naar New-York 16.131 post-
tsukken, terwijl in Lissabon op 26 Mei 6.421 stuks voor Horta 
en 9.028 stuks voor New-York werden bijgeladen. Uit Horta 
werden 9.795 stuks naar New-York verzonden. 

Dit zijn alle officieele cijfers, welke de Amerikaansche posterijen 
verstrekten. H. A. 

mA, Frarheer ^ ^ 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 102 V-VI. Het in het vorig nummer gemelde nieuwe 

type wordt nr. VI, aangezien van begin Juni nog enkele af
drukken bekend werden, waarbij de reclame tusschen de stempels 
vervallen was (nog met oud model datum en waardestemoel., 
hetgeen dus type V wordt; de reclametekst onder den di tu .n-
stempel was wèl aanwezig. 

Machine 174 XII, 193 XXXVII, 195 XIIL In al deze machines 
werd thans links het reclame-cliché „Olivetti" opgenomen: cliché 
33 met tusschen de stempels cliché 12. 

Machine 186 V. Begin Juli werd deze machine weer eens voor
zien van een nieuw reclame-cliché tusschen de stempels, thans weer 
zonder omlijsting: in kleine letters de monogrammen SH en SS, 
waaronder iets grooter: SIEMENS. 

Machine 206 III. Door een drukfout werd in het vorige nummer 
de tekst behoorende bij nr. 329 III-IV onder dit nummer af
gedrukt. Déze machine werd voorzien van groote waardecijfers 
en grooter machinenummer: model C4xg. 

Machine 247 VI-VII. Kreeg eveneens grooter waardecijfers, 
model C3xk, voor type V (reeds gemeld) met reclame Delphinium 
Ruyssi links, type VI zonder reclame, type VII met B e z o e k t . . . . 
(als type III). 

Machine 333 VII. Een nieuw afzenderscliché vermeldt één 
plaatsnaam meer dan het vorige: N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ 
V/H / Hollander & Kohn / DEN HAAG / BRUSSEL - PARIJS -
BAZEL. Links dezelfde reclame als bij type VI. 

Machine 341 V-VI. Het in het vorige nummer gemelde type V 
blijkt nog voorafgegaan te zijn door een enkele verwisseling van 
het cliché links: De Betere Doos (tusschen de stempels als type 
I-IV), waarna bij type VI ook het cliché tusschen de stempels 
vernieuwd, echter met tekst: GOLFKARTONFABRIEKEN en 
niet Cartonnagefabriek, zooals abusievelijk gemeld. 

Machine 386 VIII. Tusschen de stempels cliché 10, links even
eens cliché 33: Olivetti. 

Machine 505 III. Een nieuw cliché links bevat de afbeelding 
van diverse electrische apparaten met bijschrift: HAPé / ZWAK
STROOMMATERIAAL. 

Machine 512 II. Het afzendersmerk T in deze machine werd 
vervangen door de volledige firmanaam: N.V. / TONFRDF,. 

Machine 630 VI. Reeds sedert enkele maanden gebruikt deze 
machine links een nieuw recelame-cliché: VOOR / RUITEN / 
BIJ / RIPPE. 

Machine 640 VII. In Juni werd links van den datumstempel 
een nieuwe reclame afgedrukt: (afb. kroont / T H E LITTLE 
PRINCESS / Een Shirley Temple / film / IN TECHNICOLOR. 

Machine 713 IV. Een kruising tusschen twee typen werd ge
meld: tusschen de stempels als bij type I en links als type III. 

Machine 761 IV. Een nieuw cliché links vermeldt: MIDDEN-
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STANDS / ONTWIKKELING / NOORDHOFFS / UITGAVEN 
VOOR / ELK ONDERDEEL / OOK VOOR REPETITIE / 
VRAAGT CATALOGUS / P. N O O R D H O F F N.V. / GRO
NINGEN. 

Machine 832 III. Aan het nieuwe adres Lijnbaansgracht (reeds 
gemeld als type II) werd thans het huisnummer 366 in grooter 
cijfers toegevoegd. 

Machine 882 II. Het afzenderscliché tusschen de stempels onder
ging een kleine verandering door toevoeging van een tweede post
busnummer (omstreeks Juni): thans POSTBOX / 151 & 795. 

Machine 901 I. Model C3xg, sedert Februari in gebruik bij de 
firma J. Verschuur & Co., Schoenfabriek Nimco te Nijmegen. 
Tusschen de stempels de letters: NIMCO (in den vorm van een 
schoen) / SCHOENFABRIEKEN. 

Machine 906 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik bij de 
Staatsmijn Maurits te Lutterade (poststempel Geleen). Tusschen 
de stempels het bekende cliché der Staatsmijnen. 

Machine 907 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik bij Staats
mijn Wilhelmina te Terwinselen. Tusschen de stempels hetzelfde 
cliché als boven vermeld. 

Machme 909 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels; EM. CE. BE. / MANTEL C O N 
FECTIE BEDRIJVEN. 

Machine 911 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik te Gro
ningen. Tusschen de stempels de afbeelding van een zak, waarop 

"vermeld: N.N.K. / N.V. N O O R D NEDERLANDSCHE / KUNST
MESTHANDEL. 

Machine 926 II. Wordt ook gebruikt zonder reclame links. 
Machine 932 I. Model C4xg, sinds Maart in gebruik bij Cen

traal Beheer te Amsterdam. Tusschen de stempels het bekende 
CBcliché. 

Machine 933 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik bij de VARA 
te Hilversum. TuSschen de stemepls hetzelfde cliché als' bij 
machine 222. 

Machine 934 I. Model C3xg, sinds Maart in gebruik bij de 
S.D.A.P. te Amsterdam. Tusschen de stempels hetzelfde cliché 
als bij machine 334. 

Machine 935 I. Model C4xg, sedert Maart in gebruik bij de 
Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam. Tusschen de 
stempels: N.H.M. / AMSTERDAM. 

Machine 936 I. Model C4xg, sinds Maart in gebruik bij de N.V. 
Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen te Rotterdam. Tus
schen de stempels: ERRES, waaroverheen: STOKVIS. 

Machine 937 I. Mode! C4xg, sinds Maart in gebruik bij de N.V. 
Amsterdamsche Chininefabriek te Amsterdam. Tusschen de stem
pels hetzelfde cliché als bij machine 368. 

Machine 938 I. Model C4zxg, sinds Maart in gebruik te Am
sterdan. Tusschen de stempels in dubbel ovaal het monogram 
LTS met omschrift: LINDETEVESSTOKVIS / AMSTERDAM. 

Machine 963 I. Model C3xg, in gebruik sedert Maart. Tusschen 
de stempels: CORTENBECKER / Ao. 1729 / MAASTRICHT. 

Hasler. 
Machine H 531 IV. In Juli werd links een nieuwe reclame af

gedrukt: A N T O N / HUNTNK'S / WIKO / BOUILLONBLOKJES. 
Machine H 535 VVI. In Jtini werd gedurende korten tijd het 

ronde naamcliché tusschen de stempels weer gebruikt met links: 
N E D E R L A N D S e n / C E N T R U M VAN / WETENSCHAPPE
LIJKE / VORMING, waarna in Juli ook tusschen de stempels 
een nieuw cliché werd geplaatst: RIJNSBURGERWEG 109 / 
(afb. Leidsche wapen in ovaal) / LEIDEN. 

Machine H 565 VIL Links werd een nieuw cliché opgenomen: 
een afbeelding van een springend hert, waaronder: OXFORD / 
KLEDING. 

Machine H 573 II. Deze machine werd verplaatst van Zutphen 
naar Arnhem; het afzenderscliché bleef ongewijzigd. 

Machine H 624 III. In deze machine werd links hetzelfde cliché: 
C O N T I N E N T A L / SILENTA afgedrukt als gemeld voor ma
chine 629 I. 

Machine H 636 IV. Als nieuw reclamecliché links werd een 
onregelmatig gevormde figuur opgenomen, waarin uitgespaard het 
woord: Melk, met onderschrift: het méést / volledige voedsel. 

Machine H 654 II. Wordt ook gebruikt zonder mannetjescliché 
links, zooals gemeld voor type I. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 87 I. Sinds enkele maanden in gebruik bij de Konink
lijke Paketvaart Maatschappij te BataviaCentrum met nieuw
model stempels. Tusschen de stempels het embleem der K.P.M., 
onder den waardestempel: K.P.M, en links: Eens per jaar een / 
VACANTIEREIS / tegen gereduceerd / tarief / Vraagt 
inlichtingen. 

cliïic^eïi 
_22r 

AUTOPOSTKAî ^TO'jr? 
V , 

25 vil 39 

■IJMEGEN 4-DAAGSCHE 

NEDERLAND. 
Bericht nr. 3642 van den Pers en Propagandadienst der P.T.T. 

van 19 Juli 1939 luidt: 
P.T.T. op de Vierdaagsche. 

Het autopostkantoor te Nij
megen. Een gelegenheids
stempel. 

Het autopostkantoor der 
P.T.T. zal tijdens de 4
daagsche afstandsmarschen 
van 25 t.m. 28 Juli a s. op 
het terrein van de Prins 
Hendrikkazerne te Nijmegen 
worden opgesteld. Er zal een 
tijdelijk bijkantoor voor de 
post, telegraaf en telefoon
dienst in zijn gevestigd. 

De aldaar geposte correspondentie zal, als gebruikelijk, van het 
speciale stempel van dit rijdend postkantoor worden voorzien. 

^S^ INTERNATIONALE 

J )iJ \J \J ^DA.Ĵ GSCHE 
AFSTANDSMARSCHEN 19J9 
NIJMEGEN 25 JULI 

Op hetzelfde terrein is ook een hangbrievenbus gevestigd. De 
tijdens de marschdagen in deze hangbrievenbus geposte corres
pondentie zal van den afdruk van een bijzonder voor de 4daagsche 
afstandsmarschen vervaardigd gelegenheidsstempel worden voorzien. 

Van den heer Kirchner mochten wij van het autopostkantoor 
van 25.VII een stempel in groenen inkt ontvangen; later is met 
zwarten inkt gestempeld. 

Op 3 Augustus was het autopostkantoor in het Feyenoord
Stadion te Rotterdam werkzaam, gedurende den N.C.R.V.
landdag. 

Een speciale stempel was eveneens aanwezig, waarvoor wij de 
beeren C. Nieuwland en Van der Wart Jr. dankzeggen. Er werd 
nu in rooden inkt gestempeld; bovenin AUTOPOSTKANTOOR 
en verder GEN; APPEL / 3VIII39 / N.C.R.V. / FEYENOORD 
STADION. 

In de stempelmachine van 'sHertogenbosch stond links van den 
dagteekeningstempel naast de afbeelding van een raam met gor
dijnen de 6regelige tekst: NATIONALE / TENTOONSTEL
LING / IDEAAL / W O N E N / 15 JULI  7 AUG 1939 / DEN 
BOSCH. 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 30 van 
26 Juli 1939 bevatten o. a.: 

Met ingang van 1 Augustus 1939 wordt het postkantoor te 
Borne vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor. 
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OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN MAART, APRIL, MEI EN JUNI 1939 IN 

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Afkortingen der tijdschriften: 
AE.F.: Aero Field. 
A.PH.: American Philatelist. 
C.'C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: The Philatelie Journal of Great Britain. 
PH.Z.: Philatelisten Zeitung. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Fauna auf Briefmarken. S.B.Z. jrg. 52, 1939, 99, 105. 
The Influence of Politics on Design as shown by Postage 

Stamps. S.C. vol. LL 1939, 600, 683. 
Les Précuseurs des traversées Nord-Atlantique. E.T. 53e jrg., 

1939, 560. 
The Stamps behind the Design. W.E.PH. vol. XXXIII, 

1939, 63. 
Stamps of the U.P.U. (Union Postale Universelle). S.C. vol. Lil , 

1939, 139. 
België. 

Belgique. L'Emission a effigie 1865-66. PH.B. 19e jrg., 1939, 45. 
Belgique. L'Emission du Ier octobre 1907. PH.B. 19e jrg., 

1939, 85. 
Etude sur la série dice „Montenez". PH.B. 19e jrg., 1939, 88, 1'̂ 9. 

Belgische Kongo. 
Congo Beige. Le Tirage des Princes. PH.B. 19e jrg., 1959, 101. 

Canada. ' " 1 
Soms Phases of the Canada '59 Issue. L.PH. vol. XLVIII, 1939, 

58, 116, 160. 
Denemarken. 

The ,,Thick Frame" varieties of Denmark and the Danish West-
Indies. PH.J.G.B. vol. XLIX, 1939, 68. 

Frankrijk. 
France. Peace and Commerce 1876-1900. L.PH. vol. XLVIII, 

1939, 154. 
Les Marques Postales des Departements Francais conquis sous 

la Revolution et le Ier Empire. E.T. 53 jrg., 1939, 507, 564, 686. 
Siege of Paris 1870-1871. Balloon Posts. AE.F. voL 3, 1939, 82. 

Fransche Koloniën. 
Les Timbres des Colonies Franjaises aux types Napoléon et 

Cérès. E.T. 53e jrg., 1939, 440. 
Griekenland. 

Quelques oblitéraions de Grèce. E.T. 53e jrg., 338. 
Luchtpost. 

Regelmäsziger Luftverkehr New-York - Marseille mit Hilfe 
von Flugzeugen. I.B.J. jrg. 66, 1939, 216. 

Memelgebied. 
Memel. A Survev of its Postage Stamps. S.C. vol. LII, 1939, 

39, 65. 
Nederlandsch-West-Indië. 

The Dutch West Indies. G.S.M. vol. XII, 1939, 172 

Polen. 
Die Flugfeldpost von Przemysl im Weltkrieg. S.B.Z. jrg. 52, 

1939, 112, 134, 167. 
Rhodesie. 

The Romance of he Post Offices of Rhodesia and their Post
marks. L.PH. vol. XLVIII, 1939, 90, 133, 147, 183. 

Sarawak. 
Sarawak. G.S.M. vol. XII, 1939, 164. 

Spanje. 
„Franco" Stamps of Spain. S.C. vol. LII, 1939, 225, 228, 257. 
La Guerre Civile d'Espagne. E.T. 53e jrg., 1939, 335, 445, 

568, 676. 
Toskane. 

Toscane. Une retouche inédite (1 soldo 1857). S.B.Z. jrg. 52, 
1939, 125. 

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
What to look for in U.S. Stamps. S.C. vol. LH, 1939, 15, 41, 

91, 141, 287, 310. 
Vervalschingen. 

Fälschungen der Gedenk-Blocks zur Erinnerung an die 100-Jahr-
feier der Nationalhymne der Tscheche! (Senf 320-321). P. jrg. 
66, 1939, 114, 143. 

Fälschungsnachrichten. Deutsches Reich. Mi. Nr . 86, 101, Senf 
86, 101, Y.-T. 84, 100. P. jrg. IX, 1939, 82. 

Fälschungsnachrichten. Rumänien. Mi. Nr. 128, Senf 120, Y.-T. 
126. P. jrg. IX, 1939, 104-105. 

Wie erkennt man Fälschungen ? S.B.Z. jrg. 52, 1939, 70. 
IJsland. 

Iceland Air Mails. AE.F. vol. 3, 1939, 107. 
Zuid-Afrika. 

Stamps used abroad in South-Africa 1899-1902. PH.J.G.B. vol. 
XLIX, 1939, 51, 73, 93, 111. 

Zwitserland. 
Neue Wege zur Erforschung der Eidgenössischen Ausgaben 

1850 ff. im Kreuzmuster. S.B.Z. jrg. 52, 1939, 63, 92, 120, 149. 

DE NIEUWE ZEGELS VAN LITAUEN. 
fe Van 21 tot 28 Mei werd 

te Kaunas een internafio-
naal korfbaltournooi ge
houden. Aan de wedstrij
den werd deelgenomen 
door de navolgende lan
den: Litauen, Engeland, 
Frankrijk, Duitschland, 
Estland, Italië, Polen, 
Zwitserland, Luxerril ur.; 
Turkije, Belgiï, Hong.'.nje, 
Griekenland, Por'iigai, 
Yougoslavië, Egypte en 
Letland. Ter gelegenheid 
van het tournooi ver
scheen een serie van drie 

zegels, n.1. een 15 centu bruin (met een toeslag van 10 centu), een 
30 centu groen (toeslag 15 centu) en een 60 centu violetblauw 
(toeslag 40 centu). De oplaagcijfers bedragen resp. 100.000, 100.000 
en 50.000 exemplaren.' 

De Inschriften van de -drie zegels luiden „Lietuva, Kaunas, 
21-28.V.1939. 3. Europos krepsinio pirmenybés" (Litauen, Kaunas, 
21 tot 28 Mei 1939, derde Europeesche kampioenschapswedstrijden). 
De toeslag komt ten goede van de „Kiino Kulturos Riimai" 
(Instituut voor lichamelijke opvoeding). 

Op de 15 -\- 10 ziet men een korfballer; in de linkerboven
hoek de „Gedimino Stulpai", die wij van zooveel Litausche zegels 
kennen; het drietal sterren wijst op het „derde" tournooi. Op de 
30 -|- 15 ziet men twee korfballers, met links boven het wapen 
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van Litauen, den z.g. Vytis of ridder. Op de 60 + 40 ziet men 
het wapen van Kaunas: stier met kruis tusschen de hoorns; rechts 
onder een rechterhand met korfbal; in een dubbele rij de vlaggen 
van de deelnemende landen in de volgorde, hierboven genoemd. 
Men lette, er wel op dat de vlag op de bovenste rij geheel rechts, 
niét die van Nederland is, doch de daaraan volkomen gelijke 
van Luxemburg ! 

De zegels zijn gedrukt op de Spindulys-drukkerij te Kaunas. In 
het stadion te Kaunas was een speciaal postkantoor gevestigd, 
waar een stempel gebruikt werd met de volgende Inschriften: 
„Kaunas, 3. Europos krepsinio pirmenybés". 

Evenals bij de tweede kampioenschapswedstrijden werd Litauen 
kampioen; Letland volgde als tweede. Polen werd derde, Frankrijk 
vierde, Estland vijfde, Italië zesde, Hongarije zevende, Finland 
achtste. Een succes dus voor het land van ontvangst. v. P. 

BULGARIJE 
door P. JORISSEN P.Czn. 

IV. 
1937 (Mei). 
Uitgifte ter herdenking van de invoering van het Cyrillische 

alfabet vóór 1000 jaar, uitgevonden door de heiligen Cyrilie en 
Methode. Afbeeldingen van historische tafereelen. Waarden 1, 2, 
4, 7 en 14 lewa, tanding 1134. 

I 4APCTBP 

E>-bArAPMn 

1937 (Augustus). 
Zegel van 4 lewa (koningstype) met boven- en onderlijn, 

getand 11%. 
Zegel van 30 st. (leeuwentype), getand 12;^. 
1937 (September). 
Zegel van 14 lewa (koningstype) met boven- en onderlijn; 

tanding 1 1 % . 
Idem. 
Beeltenis van het 4-jarig prinsesje Maria Louise. Waarden 1, 

2 en 4 lewa, getand 11K-
Idem. 
Uitgifte ter gelegenheid van de groote manoeuvres. Nieuwe 

teekening van koning Boris. Waarde 2 lewa, getand ll'A, in rood, 
benevens in dezelfde teekening en waarde en gedekt met de konink
lijke kroon in blauw, op geheel velletje. 

1938 (Januari). 
Leeuwtype. Waarde 30 st. in rood en 50 st. in rood, getand 12%. 
1938 (April tot Juni). 
Nieuwe uitgifte, voor propaganda van nationale producten, ge

tand 13. Waarden 30 en 50 st., 2, 4 en 
14 lewa; elke waarde in twee kleuren. wmmimmmmm 

BlaXrAPMHl 
lAMMÉÉÉÉÉMÉftM 

1938 (16 Juni). 
Uitgifte ter gelegenheid van den len verjaardag van kroonprins 

Simeon van Tirnovo. Waarden met afbeeldingen van den prins, 
1, 2, 4, 7 en 14 lewa; tanding 13. 

1938 (3 October). 
Herinneringsuitgifte van de troonsbestijging van koning Boris op 

3 October 1918. Waarden 1, 2, 4, 7 en 14 lewa, met afbeeldingen 
van den vorst in verschillende standen. Tanding 13. 

Bij de 4 lewa is een verkeerd jaartal geplaatst, n.1. 1928 in 
plaats van 1938. 

1938 (einde October). 
Vervolg der uitgifte voor propaganda van nationale producten, 

weder iedere waarde in twee kleuren, en wel de 10 en 15 st., 
1, 3 en 7 lewa. 

De portzegels. 
Vóór de uitgifte van bijzondere portzegels werd het te vorderen 

na-port dikwijls door postzegels geheven. Dat na-port werd den 
ontvanger kenbaar gemaakt óf bij de bestelling, óf in enkele post-
districten door opdruk van een „ T " in cirkel, in zwart of blauw, 
op de postzegels. 

Met zoodanige T-apdrukken zijn de postzegels van 15 cents 
van 1879 bekend, alsook de zegels van 5, 25, 30 en 50 st. der 
2e uitgifte van 1881 en 3e uitgifte van 1882. 

Verder is omtrent deze voorloopers der portzegels niets vast 
te stellen tenminste niet óf deze opdrukken door het hoofd
bestuur der posterijen zelf werden gemaakt, hetzij slechts werden 
toegelaten, óf dat het slechts een eenvoudig kenteeken was, dat 
enkele postkantoren op eigen verantwoording op het zegel stelden. 

Na de invoering van bijzondere portzegels, luidde het voor
schrift, dat de postambtenaren bij gebreke van portzegels, deze 
van de naastbijgelegen postkantoren moesten betrekken, en dat zij, 
indien ook daar gebrek was, in plaats van portzegels, frankeer-
zegels mochten gebruiken. 

1884 (najaar). 
Steendruk der Staatsdrukkerij te Sofia, ruitvormig getand 5 tot 

ongeveer 7. De 3 horizontale regels van het Inschrift luiden 
vertaald: „Post voor nabetaling", de beide verticale regels: „Bul-
gaarsche post". Gedrukt in vellen van 60 (6 X 10). 

Er bestaan 2 oplagen: 
1 oplaag, donkere kleuren: 5, 25 en 50 st. 
2e oplaag, matte kleuren: 5 en 25 st. 
De tandeering tusschen 2 zegels toont ruitvormige openingen 

met groote tusschenruimten; de zegels moesten noodwendig van 
elkaar worden getrokken, waardoor de buitenrand een zigzag-
vormige lijn gelijkt. De openingen, die geen eigenlijke tanding 
toonen, verschillen zoowel in vorm als in grootte. De verdeeling 
der openingen (gaten) op 2 cm. loopt tusschen 5 en bijna 7, zoodat 
b.v. de horizontale gaten 6}4, de vertikale 6 bedragen, of om
gekeerd. 

Van het 50 st. zegel komen exemplaren in lichter blauw voor, 
deze zegels zijn een laatste oplaag van het 50 st. zegel in cijfertype, 
uitgegeven in 1895; terwijl van het 25 st. zegel een gemengde 
tanding 11}^ : 5 bestaat, dat in 1892 schijnt te zijn uitgegeven. 

1886 (15 Augustus). 
Ongetand, in 2 oplagen, beide oplagen in de waarden 5, 25 en 

50 St.: A glad, doch ruw weefselachtig papier, B glad, wit papier, 
zonder weefsel. Het ruwe papier A onderscheidt zich van het 
gladde witte papier B door zijn kleur, die bij papier A steed, 
mat en geelgrauw is, bij papier B helder en wit. 

Bij het 50 st. zegel is een plaatfout bekend in het boven
opschrift, n.1. geen horizontale streep onder aan de T, doch vanaf 
het ondereinde der verticale poot een streep schuin rechts naar 
boven (in het woord TAKCA). 

1887 (October). 
Uitgifte in dezelfde waarden als de vorige, doch thans getand 

11 M lijntanding. 
Kenteekenen: De halve cirkel boven het onderste waardeschildje 

IS onregelmatig en klein, in tegenstelling met de uitgifte van 1893, 
waarbij die halve cirkel grooter is, terwijl 31 schaduwlijnen voor 
komen in het bovengedeelte van het zegel. 
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RAAD VAN BEHEER 
Najaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 17 September 1939, 
des voormiddags 11 uur, in hotel „Terminus", tegenover het 
station H. S., 's-Gravenhage. 

Nsderlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

CONGRES OP ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1939 
14.30 UUR. 

Sprekers en onderwerpen: 
1. K. E. König, te Amsterdam: „Het probleem der postzegel-

vervalschers en -vervalschingen"; 
2. dr. G. C. Hirsch, te Bllthoven: „Poststukken en postzegels 

uit de geschiedenis van Duitschland" (aan de hand van lantaarn
plaatjes in natuurlijke kleuren). 

W. G. ZWOLLE. 

De aandacht wordt gevestigd op het inschrijvingsbiljet voor den 
a.s. philatelistendag, zie blz. XV, 2e kolom, van het Juli-nummer. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

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

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 
Keuringsdienst. 

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

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

Groot-Hertoginnelaan 64, 's-Gravenhage. 

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

Nieuwe leden. 
465. J. A. M. van Hulzen, Van Swietenweg 25, Koeta Radja (Sum.), 
477. A. Pijnappel, Marialaan 24/2, Apeldoorn. (V.). 
530. F. J. van den Vijver, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
542. dr. W. Ritter, Linnaeuslaan 5, Medan (Sum.). 
549. J. J. van den Boogert, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
594. A. Sluijter, Kesambi 83a, Cheribon (Java). 
613. dr. J. Gandrup, Ophirweg 26, Malang (Java). 
679. Louis Heilbronner, 14 Rue Jean Chapellé, Bruxelles-Ixelles 
692. G. Sanders, Ie Helmerstraat 37, Amsterdam W. 

Verbetering. 
Onder Nieuwe leden met ingang van 1 Juli 1939 te lezen: 
287. mr. F. A. H. van Beusekom, Sophialaan 12, Naarden. 

Aanmeldingen. 
W. Amons, Stationstraat 70, Zaandam. (Lid „Hollandia"). 
E. Weiss, 29 Vendersgade, Copenhagen K., Dänemark. (V.). 
mevr. R. P. Goettsch, Costerstraat 33, Alkmaar. (V.). (Oud-lid). 
G. A. E. Gleichman, Schouweg 55, Wassenaar. 
W. Joha, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
E. Gleisberg, Ond. Kwala Moeda, Postk. Loeboek Pakam (S.O.K.). 

Adresveranderingen. 
556. G. R. Wartena, p.a. ir. J. J. Baggelaar, Groot Hertoginne-

laan 137, Den Haag. 

772. W. H . Reterink, Flatgebouw, Laan van Poot 194b, Den Haag. 
834. mevr. A. E. M. Stigter-de Vos tot Nederveen Cappel, 

Magelang (Java). 
135. W. I. C. A. Russell Jr., Diepenbrockstraat 23, Amsterdam Z. 
153. W. van de Stadt, p.a. Ned. Handel Mij., Vijzelstraat 32, 

Amsterdam. 
582. C. Wolthekker, s.o. Doekoewringin, Slawi (Java). 
161. D. de Vries, Torenlaan 16, Baarn. 
408. J. Gonlag, p.a. B.P.M., Den Haag. 
418. W. F. A. Kagei, Wilhelminastraat 30, Bandoeng (Java). 
846. C. Koolhof, inspecteur van politie, BaHkpapan (Borneo). 
466. J. R. Monkhouse, p.a. B.P.M., Pladjoe bij Paleembang (Sum.). 
190. ir. O. R. Maier, hoofdingenieur Locale Waterstaat, Nieuw

straat 17, Medan (Sum.). 
708. Th. Schäfer, Ond. Pecconina, Moeara Laboeh bij Padang 

(S.W.K.). 
665. G. Schut van Gisbergen, Kartinilaan 1, Medan (Sum.). 
439. H . P. A. van Trierum, p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
363. W. E. F. Winckel, Endeh (Flores). 
696. B. Withmar chef Postkantoor, Palembang (Sum.). 
376. H. W. Kloots, Pekalonganweg 8, Batavia C. (Java). 
365. J. C. Boekhout, Frankenslag 152, Den Haag. 
334. dr. .O. J. Wijnhausen, Shelton-hotel, Lexington Avenue, 

New-York. 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, Embong Gajam 6, Soerabaja (Java). 
845. J. H . Verhoogt, Van Linschotenlaan 13, Medan (Sum.). 
667. J. C. Schreuder, p.a. dr. J. D. Deknatel, Sweelinckstraat 30, 

Den Haag. 
254. E. Clason, Zoutmanstraat 1 F, Den Haag. 
188. ir. M. Ph. Broekhuijsen, Groot Hertoginnelaan 252, Den Haag. 
119. mr. H . L. J. Bartstra, Postbox 7, Bandjermasin (Borneo). 
525. H . Keppel, betaalmeester der genie, Balikpapan (Borneo). 
693. Th . K. Roqué, Batoe (Oost-Java). 

Afgevoerd. 
374. H. J. Rodenhuis. 
633. J. Kelz (wegens wanbetaling). 

Afdeeling Amsterdam. 
Kort verslag der vergadering van 21 Juni 1939. De heer Keiser 

opende deze vergadering en vergeleek het aantal uitgiften van 
Nederland met die van andere landen, waaruit bleek, dat Neder
land de verzamelaars schappelijk behandelde. De notulen werden 
goedgekeurd. Punt 4 van de agenda behoefde geen verdere behan
deling, daar de meeste aanwezigen reeds hun prijzen in de verloting 
ontvangen hadden. Hierna volgde de „lezing" van den heer Poulie, 
die volgens genoemden heer geen lezing was, doch een bezichtiging 
van afstempelingen van de Letsche republiek in de jaren 1918-1920, 
welke bij de aanwezigen zeer in den smaak viel. De heer Keiser 
dankte den heer Poulie in „warme" bewoordingen voor de studie, 
die hij van de afstempelingen gemaakt had, wat door de aan
wezigen met een krachtig applaus werd bekrachtigd. Vervolgens 
waren de verloting en de rondvraag aan de orde, waarbij bij het 
laatste punt de heer Keiser de toekomstige inzenders op de ten
toonstelling in September op het hart drukte zich vóór 1 Augustus 
bij den heer Boeken te Apeldoorn op te geven. Na de toezegging 
van den heer Van der Zee ontvangen te hebben voor de bezich
tiging van diens collectie Nederland en Koloniën in September, 
sloot de voorzitter deze laatste en leerzame vergadering voor 
de vacantie. P. 

Afdeeling Gooi en Eemland. 
TENTOONSTELLING VAN POSTZEGELS EN POSTSTUKKEN 

in den meest uitgebreiden vorm, er gelegenheid van het 
55-jarig bestaan der vereeniging, in de zalen van het 
Hof van Holland, Hilversum, op 8, 9 en 10 Septeember. 

Tijdens den duur van de tentoonstelling wordt in de zalen van 
de tentoonstelling een tijdelijk postkantoor gevestigd voor het 
verzenden van gewone, aangeteekende en expressestukken. Alle 
daar ter verzending aangeboden stukken worden voorzien van 
een afdruk van het speciale poststempel. 

De tentoonstelling zal op genoemde dagen geopend zijn van 
10 uur v.m. tot 5 uur n.m. en 's avonds van 7-10 uur. 

De leden van de Nederlandsche Vereeniging hebben op vertoon 
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van het diploma 1939 vrijen toegang tot de tentoonstelling. Voor 
niet-leden bedraagt de toegangsprijs 15 cent voor een dagkaart en 
25 cent voor een kaart geldig voor den geheelen duur van de 
tentoonstelling. 

De catalogus van de tentoonstelling wordt bij den ingang ver
krijgbaar gesteld tegen den prijs van 25 cent per exemplaar. Tegen 
overmaking per giro van dat bedrag aan den secretaris van het 
tentoonstellingscomité, den heer P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum, postrekening 225121, wordt de catalogus 
franco toegezonden. 

De leden van de Nederlandsche Vereeniging worden opgewekt 
tot een bezoek aan de tentoonstelling. Zeer belangrijke collecties 
worden ingezonden. 

Meer speciaal onze Indische leden, die tijdens de tentoonstelling 
met verlof zijn, worden uitgenoodigd. Een gezellig samenzijn zal 
daaraan worden verbonden. 

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

Verslag der vergadering van 31 Juli 1939. 
Bij de opening door den voorzitter, den heer Cramerus, zijn 55 

leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving de heeren Ficq, Janssens 
en Vries. De notulen van de vergadering van 26 Juni worden goed
gekeurd en 5 candidaat-leden als lid aangenomen. Omtrent het 
candidaat-lid Van Boxmeer moeten eerst informaties worden in
gewonnen, zoodat ballotage over dezen heer tot een volgende 
vergadering wordt uitgesteld. Besloten wordt het lid Goldberg 
te Brussel wegens contributieschuld te royeeren. Geruime tijd 
gaat heen met het uitreiken van de bestelde Orval- en Rubens
series. De voorzitter zegt den heer Sporenberg dank voor zijn 
betoonde bereidwilligheid om de jeugdleden van voorlichting te 
dienen bij het zelf samenstellen van een album. Hij heeft zich 
bovendien beschikbaar gesteld voor jeugdleden, die daarvoor 
voelen, een cursus daarin te geven. 

Na de gebruikelijke pauze volgt de verloting, waarvoor de 
heer Smit uit Zwitserland een 9-tal Bundesfeier-zegels had ge
zonden. Bij de rondvraag stelt de heer Hagedoorn voor, de jeugd 
het postkantoor te laten bezoeken. Besloten wordt een desbetref
fend verzoek tot den heer directeur te richten. Mocht dit gunstig 
uitvallen, dan stelt de heer Bagchus zich beschikbaar de jeugd 
rond te leiden. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ver
gadering daarna door den voorzitt«r gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
169. (S.E.NK.). J. L. G. van Duyn, Berkelselaan 92b, Rotter

dam N., giro 234272. 
189. (S.Z.BE.NK.). P. A. Kleekamp, Van Hasseltlaan 5, Apel

doorn, giro 54629. 
192. (S.Z.). C. A. Oudemans, Oude Delft 212, Delft, giro 42453. 
174. (S.E.Z.BE.). J. Roest CroUius, Spoorlaan 138, Tilburg, giro 

195200. 
179. (S.E.Z.NK.). E. W. Roth, Appeldijk 67,' Gorinchem, giro 

141741. 
Overgeschreven lidmaatschap. 

458. thans mevr. wed. L. J. R. Sesseler-te Nuyl. 
Bedankt als lid. 

163. J. A. G. Rosman, Breda. 
Geroyeerd als lid. 

212. R. M. Goldberg, Brussel. 
Adreswijzigingen. 

287. N. A. Felix, thans Diependaalse Drift 30, Hilversum. 
457. P. Gordon, thans 118 Streathbourne Rd., London S.W. 17. 

51. P. Kohler, thans b. Farn. Züger-Oberholzer, Elba, "Wald Zeh., 
Schweiz. 

50. J. M. Meijs, thans Laan van Klarenbeek 47, Arnhem. 
237. Th. K. Roqué, thans Batoe (Oost-Java). 

Mededeeling. 
De losbladige albums van België zijn thans u i t s l u i t e n d 

voor de leden der vereeniging „Breda" tegen storting of over
schrijving van 75 ets. plus 25 ets. porto, op postrekening 163032 
van den secretaris, den heer J. C. G. van den Berg, Breda, franco 
verkrijgbaar. (Slechts 100 stuks aan dezen specialen prijs 
beschikbaar). 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Augustus 1939, des avonds 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 14 Sep

tember 1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 10 September 1939, des morgens 

10)4 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Candidaat-leden. 
L. Heilbronner, 14 Rue Jean Chapelié, Bruxelles-Ixelles. (Eigen 

aangifte). 
F. van Vlijmen, Kinderdijkstraat 81 I, Amsterdam Z. (Voorge

steld door N. Carsch). 
Adresverandering. 

J. F. J. Eijrond, Van Baerlestraat 24, Arhsterdam Z. 
Mededeeling. 

In de maand Augustus wordt geen ledenvergadering gehouden. 
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatshebben op Zaterdag 
30 September a.s. 

Candidaat-leden. 
mevr. dr. J. G. van Cittert-Eymers, Utrecht. 
J. de Vries Dzn., Utrecht. 

Bedankt (met ingang van 1 September 1939). 
mevr. H. Tieleman-Dogterom, Utrecht. 
A. L. Wessels, Utrecht. 
W. H. G. van Tinteren, Putten. 
J. J. Roelants, Vlaardingen. 
W. P. A. Ditmar, Utrecht. 
G. A. Hartwig, Hilversum. 

Adreswijziging. 
A. J. Meyer, wordt 1 September: Utrechtscheweg 471-473, 

Groenekan. 
Vergadering. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 15 September 1939, in Restaurant 
Cortenbach, Janskerkhof 6. Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 26 Juli 1939. 
Aanwezig 82 leden. De bestuursleden Van der Veen en Achilles 

zijn wegens vacantie niet aanwezig. Prijzen zijn geschonken door 
de heeren Samson, Brakenburg, Broekhuizen en Van den Houven; 
falsificaten door de heeeren Melsert, Van den Houven en Van 
Dalen Gilhuys; door mevrouw Vos een belangrijke collectie voor 
de bibliotheek, eveneeens daarvoor door de heeren Godschalk en 
Nieuwenhoven. 

Binnengekomen zijn brieven van de heeren S. J. Hollander en 
Aug. Grégoire. De voorzitter leest beide brieven voor, die o. a. 
de volgende onderwerpen ter tafel brengen: zuivere verzamelaars, 
handelaren, indirecte handelaren, ruilen, verkoopen, orde op de 
vergadering, collectief inkoopen, korting op philatelistische be-

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 



Ill N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 AUGUSTUS 1939. 

noodigdheden voor leden van „Philatelica' , een bord voor vraag 
en aanbod. De vootzitter behandelt punt voor punt en verzoekt 
dringend aller medewerking. 

Naar aanleiding van een schrijven van den secretaris van den 
Bond wekt de voorzitter ook de leden op, den 30en Nederlandschen 
Philatelistendag te bezoeken en het congres op Zaterdag 2 Sep
tember a.s. in restaurant Den Hout, Bezuidcnhout, Den Haag. 

Naar aanleiding van de opmerking van den heer Conrads om
trent 1500 frankeermachines (zie notulen Juli) schrijft de heer 
A. van der Willigen, dat hoogstens 600 Francotyps, ISO Haslers, 
30 Komusinas en 15 Neopost-machines hier te lande in gebruik zijn. 

Ter circulatie zijn aanwezig: van den heer Melsert een brief, 
welke ongeveer de geheele wereld rondging om de plaats van zijn 
bestemming te bereiken; van den heer Schelling de zegels met 
koppelteeken voor Tsjecho-Slowakije; van den heer Bos een vlieg-
bnef met de n euwste Fransche zegels; van den heer Melsert 
valsche zegels van Polen; van den heer Dalen Gilhuys een brief 
met een geprepareerd zegel om den stempel te kunnen ver
wijderen uit Palestina; verder nog brieven met zegels, samen
gesteld uit stukken van reeds eerder gebruikte zegels uit Italië. 

Na ampele bespieking woidt, wegens nog met voldoen der 
contributie over 1939, besloten de nummers 278, 885, 84, 674, 
en 709 te royeeren Bij de ledenverkiezing worden alle can-
didaten aangenomen De heer H. van Beek wmt den eersten prijs 
der maandelijksche verloting. Na de veiling brengt bij de rond
vraag de heer Melsert eenige woorden van lof voor de afwikke
ling der boekjes uit de rondzending. Nadat nog gesproken is 
door de beeren Mulder, Kops en Van Leeuwen sluit de voorzitter 
het officieele gedeelte. J. N H. v. R. 

Nieuwe leden. 
75. X. Daudt, Zeugestraat 62, Gouda. 

144. J. E. van Gogh, 58 Bd Lambermont, Brussel III. 
338. L. M Muller, Tutein Noltheniuslaan 9a, Apeldoorn 
456 H. W. J. Beben, Vondellaan 29, Rijswijk (Z.-H.). 
629. mr. Chr. M. Pool, Van Bommellaan 16, Wassenaar. 
651. P. A. F Bloys van Treslong Prins, Sadeestraat 22a, Den Haag. 
691'; J. M. Hagenbeck, Bezuidenhout 235, Den Haag. 
713 R. J. Deken, Meeweg 255, Hem (N-H. ) . 
721. Jn. Kofman, Korte Tuinstraat 11, Enkhuizen. 
830 mevr. B. Westhoff van de Mandele, Mesdagstraat 64, Den 

Haag 
869. Alb. ten Bruggecate, Broek op Langendijk. 

1041. P C. Blokker, A 60, Noord-Scharwoude. 
1316 M. Vlug, B 16a, Zuid-Scharwoude 
1317. J. Deutekom, A 83, Noord-Scharwoude. 
1334. H J. Kohier, Noordsingel 162a, Rotterdam. 
1335. J Berg, Aelbrechtskade 181, Rotterdam. 
1336 A. Nieuwland, Zwaanshals 65a, Rotterdam, 
jeugdlid 7. F. M. Koetsier, Tesselscheplein 61, Scheveningen. 
1337 J. J. Zerner, Fretstraat 7, Nijmegen (Afd. Nijmegen). 
1338 Th. J. Montijn, Huis te Hoornkade 47, Rijswijk ( Z - H ). 
1339. C. J. van Sonsbeek, Van Zeggelenstraat 83, Haarlem O 

(Afd. Utrecht). 
1340. W. Kars, Dodt van Flensburglaan 181, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1341. W. Hoevenaar, Lichtegaard 5, Utrecht. 
1342. W. P. A. Ditmar, Abstederdijk 317, Utrecht. 

Overleden. 
A. A. Guns, Den Haag. 

Geroyeerd. 
278 C. J. van Zanten Jut, Batavia. 
885. S. Ph. C de Jongh, Soerabaja. 

84 E. R. A. de Bree, Tjepoe (Java). 
674. jhr. mr. F. J C. M. van Rijckevorsel, Den Düngen. 
709. mevr. A. H. Huisman-Rijkens, Dordrecht. 

Afvoeren. 
1183. Dommerholt, Gorssel. 

Verbetering. 
Overleden 714. J. F. L van der Waart, moet zijn 691. 

Candidaat-leden. 
J. Bruin, Spoorsingel 92, Delft. (Voorgesteld door C. de Groot). 

J. van der Brugge, Juliana van Stolberglaan 265, Den Haag. (Voor
gesteld door J. A F. van Dijk). 

J. G Veeris, Antonie Heinsiusstraat 61, Den Haag (Voorgesteld 
door P. Karthaus). 

L. J. M. Eskes, Schiebroekschelaan 23b, Rotterdam (Voorgesteld 
door S. Buddenbaum). 

K. den Hartog, notaris, Kalverbosch, Tiel. (Afd Tiel). 
C F. S. Duik, Timorstraat 34, Heemstede. (Voorgesteld door 

P. Fraai). 
G. H. van der Nagel, Kwartellaan 25, Den Haag. (Voorgesteld 

door C. R. Weytmgh). 
F. Danielsen, Sumatraweg 3, Rotterdam Z. (Voorgesteld door 

A. Buyser). 
J. C Cremer Jr , Nieuwe Gracht 1, Haarlem. (Voorgesteld door 

Corn. Maars). 
J. L. Chaillet, Dedelstraat 22, Den < Haag. (Voorgesteld d o o r ^ -

A. Renooij). 
C. A. Vellekoop, Hildegardisstraat 32, Rotterdam N. (Voorge

steld door A. Goudswaard). 
J. van Holten, Postbus 522, Rott trdam. (Voorgesteld door A. 

Goudswaard). 
F. S. B. van der Goot, Thorbeckelaan 419, Den Haag. (Voorgesteld 

door H. J. van der Poll). 
P. M. Boelen, rijksambtenaar. Jan van Scorelstraat 74, Utrecht. 

(Eigen aangifte). (Afd. Utrecht). 
H. L. van der Vecht, ambtenaar N.S., Ie Korte Baanstraat 6, 

Utrecht. (Eigen aangifte). (Afd. Utrecht). 
H. Torenvlied, Bergschelaan 261, Rotterdam C. (Voorgesteld door 

A Goudswaard). 
A. H. Ritter, De Vriesstraat 20, Delft (Voorgesteld door J. H. 

van der Kroft). 
Adresveranderingen. 

673. J. F. H. Taeymans, Pr. Mariannelaan 241, Voorburg. 
313. P. Hagemeyer, Wilhelminalaan 1, Soerabaja. 
993. Fr. CoUon, Goudenregenstraat 258, Den Haag. 

1255. W. Pijl, Roggenstraat 10, Arnhem. 
798. B Meslier, Ampèrestraat 61a, Den Haag. 
275. 'P. Dekker, voorloopig Buys Ballotstraat 68, Den Haag. 

1140 P. Geeraets, Jezuitenstraat 7, Venlo. 
589. H. van der Haagen, Van Alkemadelaan 185, Den Haag. 

29. ds. J. van Harmeien, Marrum (Fr.). 
5. D. de Vries, Torenlaan 16, Baarn. 

1073. J. J. A de Ruysscher, Weimarstraat 297, Den Haag. 
436. J. B. M. Feijen, Damsigtstraat 75, Voorburg. 
443. G. van den Akker, Laan van Meerdervoort 612c, Den Haag. 

1087. M. B. Lansink, leplaan 33, Den Haag. 
716. B. J. A. M. Elias, Van der Parrastraat 17/1, Den Haag 
521. W. H. Fonteyn, Bosboomstraat 69, Eindhoven 

1091. C. de Kiewit, Waldeck Pyrmontkade 141, Den Haag. 
73. C. Veldhuizen, Mariastraat 20, Den Haag. 

1175. N. van Gelder, N.Z. Voorburgwal 318, Amsterdam C. 
1209. J. van der Vecht, Den Haag ? ? 

836 W. Schreij, Scheveningen ? ? 
602. W. Jansen, Groesbeekschedwarsweg 83, Nijmegen. 
329. C A Pull, Buitenruststraat 23, Voorburg. 

78. L. Willink, Amalia van Solmsstraat 113, Den Haag. 
599. E. J. A. J. Gremaux, Breda ? ? Den Bosch ? ? 

1215. A. J. Voogt, Nunspeetlaan 335, Den Haag. 
Mededeeling. 

Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op de adreswijziging van 
den directeur van het rondzendverkeer. Nog steeds worden zen
dingen enz. aan zijn oude adres gezonden. 

Het adres is: D. O. Kirchner, Archimedesstraat 2, Den Haag. 
Vanaf 1 September 1939 wordt bij het afrekenen van boekjes 

5 cent administratiekosten per boekje in rekening gebracht. 
Afdeeling Nijmegen. 

Verslag der vergadering van 25 Juli 1939. Bij afwezigheid zoo
wel van voorzitter als vice-voorzitter werd deze vergadering ge
leid door den secretaris, die bij de opening de aanwezige 18 leden 
welkom heet De notulen der vorige vergadering worden ver
volgens voorgelezen en conform vastgesteld. De secretaris deelt 
mede, dat blijkens ontvangen bericht, de heer E. A. Oostingh, 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 



16 AUGUSTUS 1939 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IV 

wegens vertrek uit Nijmegen, heeft bedankt als lid onzer ver-
eeniging Volgen enkele mededeelingen betreffende den nieuwtjes-
dienst Overgaande tot punt 4 der agenda, wordt het voorstel tot 
aanneimng als lid van den heer J. Zerner, Fretstraat 7, Nijmegen, 
in stemming gebracht De uitslag hiervan blijkt bijzonder vleiend, 
de heer Zerner werd met algemeene sttmmen (17) als aangenomen 
verklaard De waarnemend voorzitter doet den heer Zerner mede-
deeling van den uitslag en roept hem het welkom toe als lid onzer 
afdeeling van „Philatelica". In antwoord hierop hoopt de heer 
Zerner ook zijnerzijds, dat zijn lidmaatschap onzer vereemgmg 
van aangenamen en langdurigen aard moge zijn Aangezien zoowel 
de uitreiking der zegels van den nieuwtjesdienst als de afrekening 
van het rondzendverkeer reeds voor de officieele opening der 
vergadering hebben plaatsgevonden, wordt besloten met te pau-

' zeeren, doch over te gaan tot de rondvraag. Hierbij ontwikkelt 
** zich een tamelijk langdurig en vrij algemeen debat over den 

nieuwtjesdienst, metr in het bijzonder naar aanleiding van de 
laatste Orval-uitgifte van België of, zooah een lid zich vrij kern
achtig uitdrukte, „het nieuwste Brusselsche schandaal". Mogelijk 
als gevolg dezer bespreking bleek het aantal gegadigden naar dit 
weldadigheidsproduct bijzonder klein; slechts een 6-tal aanwezigen 
haalden de hand nog eens over het hart De verloting van den 
maandelijkschen zegelprijs bracht den penningmeester als winnaar, 
zoodat WIJ het betreffende zegel mogelijk nogmaals als prijs op 
het tapijt zien verschijnen Hierna volgde sluiting van het officieele 
gedeelte, waarna veiling van een aantal betere kavels, waarvoor 
echter, mogelijk als gevolg van de naderende vacanties, slechts 
matig animo bestond. 

Afdeeling Tilburg. 
Verslag der vergadering van 3 Augustus 1939. Om 8 15 uur 

opende de voorzitter de vergadering, welke niet al te druk be
zocht was, daar meerdere leden van hun vacantiedagen genoten 
De notulen der vorige vergadering, gehouden 6 Juli 1939, werden 
voorgelezen en goedgekeurd De ingekomen stukken werden voor
gelezen en behandeld. Een der leden uitte de wenschelijkheid, dat 
er zoo nu en dan eens een deskundige lezing gehouden zou 
worden, teneinde den leden en vooral den nieuwelingen een goeden 
kijk te geven op het wezen en doel der philatelic en hun post
zegelkennis te verrijken Aan dezen wensch zal in de toekomst zoo
veel mogelijk tegemoet gekomen worden Niets meer aan de orde 
zijnde, werd het officieele gedeelte der vergadering gesloten en 
bleven allen nog eenigen tijd bijeen voor de veiling, koop en ver
koop van zegels. Om 10 15 uur was de bijeenekomst afgeloopen 

In de laatste ledenvergadering werd tot 2e secretaris benoemd 
de heer A. Cremers, Molenbochtplein 8, Tilburg. Zijn werk zal 
in hoofdzaak zijn te correspondeeren namens de afdeeling met het 
hoofdbestuur in Den Haag. 

Afdeeling Utrecht. 
Rectificatie Uit het verslag van onzen propaganda-avond op 

Donderdag 22 Juni is het volgende uitgevallen: 
Na afloop van de pauze zegde de voorzitter den heer Zilver 

dank voor zijn aangename causerie, in het eerste gedeelte van 
den avond gehouden, en het deze dankbetuiging vergezeld gaan 
van de maximumkaarten van „Willibrord", welke — onder applaus 
der aanwezigen — aan den heer Zilver werden aangeboden. Een en 
ander was zóó volledig, dat de heer Zilver moest erkennen het 
zelf met beter te hebben gekund. Hij was er ten zeerste door 
verrast en hoopte deze op eventueele volgende exposities tentoon 
te zullen stellen. 

Mededeeling afdeeling Utrecht. 
In de maanden Juli en Augustus zullen geen ledenvergaderingen 

en ruilavonden worden gehouden. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, op 
Woensdag 23 Augustus 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
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 Woensdag der maand. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H. J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8K uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-83^ uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

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

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

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

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

Verslag der vergadering van 26 Juli 1939. 
Aanwezig 23 leden, afwezig met kennisgeving de heer Hamel

berg De voorzitter, dr Valkema Blouw, verwelkomt de . aan
wezigen, m het bijzonder den heer Bonsema, die als candidaat-lid 
voor de eerste maal een vergadering van „De Globe" bezoekt. 
Nadat de notulen zijn gelezen en onveranderd goedgekeurd, wor
den de ingekomen stukken behandeld Het aantal hiervan blijkt 
bijzonder gering te zijn. Het beste stuk is de aangifte van een 
nieuw lid door den heer G C Jansen. Vooi ts zijn er een prijs
courant en een veizoek tot deelneming aan een bloemencorso 
Voor dit laatste zijn onder de aanwezigen geen gegadigden te 
vinden De heer Van Walree deelt mede, als leider van de jeugd
groep te bedanken De voorzitter betuigt hierover zijn spijt en 
bedankt den heer Van Walree voor het vele, dat hij in den 
loop der jaren voor de jeugd heeft gedaan Tot opvolger van 
den heer Van Walree wordt aangewezen de heer De Bruijn, die 
voortaan zal worden bijgestaan door de beeren Van Walree en 
Van der Heide. 

De vergadering besluit vervolgens tot toelating van vier 
candidaat-leden. 

De rondvraag wordt door den heer Katz geopend met een 
opmerking omtrent de leesportefeuille Het zou volgens spreker 
wenschelijk zijn, evenals bij de rondzendingen, de volgorde der 
deelnemers te doen rouleeren, daar anders iemand, die eenmaal een 
bepaalde plaats op de lijst heeft, de portefeuille regelmatig vele 
weken na de verschijning der diverse bladen krijgt Aangezien een 
andere volgorde voor den heer Te Winkel, in verband met diens 
drukke werkzaamheden, ernstige bezwaren oplevert en het be
stuur den heer Te Winkel met gaarne als leider der portefeuille 
mist, zegt de voorzitter toe, dat het bestuur een oplossing zal 
zoeken en in de volgende vergadering met een voorstel zal komen 
Het ligt voorts in de bedoeling, dat enkele bladen, die qua inhoud 
achteruit gaan, door andere zullen worden vervangen Op een 
vraag omtrent het tijdstip van verschijning van het door Wijlen 
den heer Van Brink geschreven boek kan door geen der aan
wezigen antwoord worden gegeven 

Nadat de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering 
heeft gesloten, worden een aantal door den voorzitter voor dit 
doel ter beschikking gestelde zegels verloot, waarna de leden nog 
eenigen tijd gezellig bijeen blijven B. H B. 
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Nieuwe leden. 
55. dr. ir. W. Wessel, Van Heemstralaan 98, Arnhem. 
56. mr. L. J. Broersen, IJsclubweg 14, 'sGravenhage. 
60. A. Bonsema, Noordelijke Parallelweg 7, Arnhem. 
62. G. J. A. M. Janssen, Markt 30, Zevenaar. 

Candidaatlid. 
A. E. Forbiger, Nieuwe Plein Ib, Arnhem. (Voorgesteld door 

G. C. Jansen, Arnhem\ 
Bedankt als lid. 

57. mevr. M. Westermann geb. Block. 
80. jhr. H. H. Röell. 

124. H. D. Caro. ' ' ■ 
Vergadering. 

In de maand Augustus zal géén ledenvergadering gehouden 
worden. 

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

Ingeschreven als lid. 
153. G. P. Roet, Lindensfaat 35, Haarlem. 
137. J. L. Uitendaal, Jac. van Looystraat 4, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
39. D. de Vries, thans Torenlaan 16, Baarn. 

3. J. Robbers, thans Asterlaan 33, Aerdenhout. 

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

Verslag der vergadering van 17 Juli 1939. 
Aanwezig 32 leden. Bij de opening te 8.30 uur constateert de 

^ -^ 1 Z'tter, de heer Kleiman, met genoegen de voor deze maand 
7,o goede opkomst. De notulen worden door den secretaris gelezen 
en onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen stukken worden 
! ehandeld. Gewezen wordt op het artikeltje in het Maandblad 
van Juli over de postvervalsing van de 1 2 ^ et. Ned.Indië 1922. 
De heer Beukema laat het betreffende zegel circuleren. Daarna 
komen in bespreking de plannen voor de herdenking van het 
25jarig bestaan van de verenig ng in 1940. Enige voorstellen 
van het bestuur hieromtrent worden door de vergadering aan
genomen. Een verloting van een 5tal prijzen wordt gehouden. 
Na de rondvraag sluit de voorzitter daarop de vergadering. 

A. C. S. 
Adresverandering. 

B. W. van der Schans, thans 2/II Reg. Gren., AlexanderKazerne, 
Laan Copes van Cattenburch, Den Haag. 

Vergadering. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 
Eerstvolgende vergadering op Maandag 25 September 1939, des 

avonds te 8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. ^ 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 17 Juli 1939. 
Aanwezig zijn 21 leden. Den voorzitter doet het genoegen, dat 

hij, n'ettegenstaande de zomervacantie en velen uitstedig zijn, nog 
een vrij groot aantal bezoekers welkom kan heeten. De secre
taris leest de notulen van de vorige vergadering voor; deze worden 
ongewijzigd goedgekeurd. 

Hierna wordt de gratisverloting gehouden. Eenige ingekomen 
drukwerken worden door de aanwezigen nagezien of meegenomen. 
De Eerwaarde Broeder Lucas wordt bij stemming tot lid aan
genomen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zoodat tot het 
gezelschapspel kan worden overgegaan. J. H. 

Nieuw lid. 
99. Eerw. Broeder Lucas, Huize St. Jozef, Heer bij Maastricht. 

Adresverandering. 
143. mej. M. Doppler, thans Tongerscheweg 44, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 Augustus 1939, vergadering; 
Maandag 4 September 1939, beurs; 

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

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

Verslag der vergadering van 25 Juli 1939. 
Te ruim 8.30 uur wordt de vergadering met een welkom door 

den voorzitter geopend. 20 leden zijn aanwezig, terwijl nog 4 leden 
iets later kwamen. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 
Slechts weinig ingekomen stukken zijn te behandelen. Van iemand 
uit 'sHertogenbosch een schrijven om inlichtingen betreffende 
den philatector en van den heer Pluim eenige brieven aangaande 
de rondzendingen naar Indië. 

Op het tweede schrijven aan den Bond om toezending der no
tulen van de vergadering, behandelende de fusie van alle phila
telistenvereenigingen, werd tot nu toe nog geen antwoord 
ontvangen. 

Bij de rondvraag vraagt de administrateur of het misschien iets 
is voor de bibliotheek der vereeniging om deze uit te breiden 
met boekjes, handelende over de philatelie, b.v. boekjes van den 
heer Van Peursem. In de bibliotheek zijn verscheidene werkjes, 
welke reeds ter beschikking van de leden staan, zoodat zij deze 
kunnen halen aan het adres van den heer De Snayer, Sumatra
straat 8, Den Helder. 

Hiermede is deze korte vergadering afgeloopen en wordt onder 
dankzegging gesloten. M. H. H. 

Bedankt per 1 Augustus 1939. 
J. Wit, Asterplein 14, Den Helder. 
A. F. M. Kalwij, Koningsweg 24, Den Helder. 

Vergadering.en. 
Wegens vacantie wordt in AUGUSTUS NIET vergaderd. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 26 Sep

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

'sHertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 'sHertogenbosch. 

Verslag van den ruilavond van 19 Juli 1939. 
Deze avond was wederom belegd om de leden in de gelegen

heid te stellen ook in de vacantiemaanden nog eens te ruilen, enz. 
Alhoewel de opkomst niet bijzonder groot was, heerschte er toch 
gezellighe'd. Groote „zaken" kwamen niet tot stand, doch menig 
zegeltje veranderde van eigenaar. 

De gebruikelijke verloting viel vanzelfsprekend als steeds in 
den smaak, temeer daar werkelijk goede prijsjes beschikbaar waren 
gesteld. Aan de aanwezige deelnemers van de afdeeling aankoop 
werden de nieuw uitgekomen zegels van België uitgereikt. 

Nadat de leden nog in de gelegenheid waren gesteld den nieuwen 
Yvertcatalogus via de vereeniging te bestellen, werd het ruilen 
en handelen voortgezet. P. H. 

Mededeeling. 
In de maand Augustus vindt geen bijeenkomst plaats. Voor d>; 

Septembervergadering worden tijdig convocaties toegezonden. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 30 Juli 1939. 
De voorzitter opende de vergadering, welke stipt op tijd werd 

begonnen. Hij heette allen in ons nieuwe vergaderingslokaal van 
harte welkom en begroette vooral ons nieuwe lid. 

De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd en 
daarna werden de ingekomen stukken in behandeling genomen. 
Een lid heeft bedankt. Een lid is verhuisd, doch blijft lid. Twee 
nieuwe leden werden aangenomen. De kaskwestie werd behandeld. 
Aangenomen werd om meer reservegelden in kas te hebben. Het 
voorstel om de vergadering door de week te houden, werd ver
worpen. Wel werd besloten om de vergaderingen om 10 uur te 
laten beginnen, alsmede deze op den laatsten Zondag van de maand 
te houden. Over het koopen van een catalogus werd van gedachten 
gewisseld. Den nieuwtjescommissaris werd toegestaan een nieuw 
insteekboek aan te koopen. 

Van de rondvraag werd duchtig gebruik gemaakt. De vragen 
werden toegelicht. B. U. 

Nieuwe leden. 
J. Hanssen, Steegstraat 38, Geleen. 
H. Kisters, Napoleonbaan (N.) 79, Geleen. 

Bedankt. 
B. Keiler, Straatje 2, Geleen. 

Adresverandering. 
A. Verhoeven, thans Molenstraat, Maasbracht. 

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

Nieuw lid. 
H. A. Verheij, Peperstraat 70, Gouda. 

Candidaat-lid. 
A. Siegt, Kievitstraat 39, Gouda. 

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

Kort verslag over het Ie halfjaar 1939. 
Op 1 Januari 1939 bedroeg ons aantal leden 55; op 1 Juli van 

dit jaar waren het er 63, terwijl er in de maand Juli weder 
3 candidaat-leden werden opgegeven. 

Het aantal bezoekers van de maandvergaderingen bereikte in 
dit halfjaar een gemiddelde van 28, terwijl dit het vorige jaar 
23 was. 

De omzet van zegels uit de boekjes van de rondzendingen 
overschreed in deze periode reeds het bedrag van ƒ 1000.—, wat, 
vergeleken met de totale omzet van ongeveer ƒ 1550.— in het 
jaar 1938, hoop geeft op een behoorlijke vooruitgang. 

De eerste helft van 1939 is dus voor onze vereniging gunstig 
geweest; moge de tweede helft dat ook zijn. C. S. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 Augustus 1939, des avonds 

8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 12 Juli 1939. 
Als om 8.15 uur de vergadering door den voorzitter wordt 

geopend, blijken 17 leden aanwezig te zijn. Voorlezing der notulen 
volgt, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. De penningmeester 
deelt de vergadering hierna mede, dat het hem, ondanks groote 

moeite, niet gelukt is de achterstallige contributie van het ge
wezen Hd J. J. Herrebrugh te incasseeren. Ook de directeur der 
rondzendingen heeft nog eenige vorderingen op genoemd lid. In 
afwachting was reeds tot afvoering overgegaan, doch nu stek de 
heer Snitjer voor, tot royement over te gaan. Met algemeene 
stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 

Een zichtzending zegels, afkomstig van een Nederlander in het 
buitenland, circuleert vervolgens onder de leden. Ondanks dat 
50-60 "/o van de prijzen der speciaal-catalogus van Nederland en 
Koloniën was berekend, zijn die prijzen nog zóó hoog, dat door de 
leden niets wordt gekocht en er dan ook van een aparte rond-
zending wordt afgezien. Voor beide partijen een teleurstel'ing, 
te.meer daar zeer mooi materiaal in de boekjes aanwezig is. 

Tot slot volgt onderlinge ruil en handel, terwijl na aflooo hier
van het gezelschapsspel weer ter tafel komt. Om 10.45 uur volgt 
sluiting, niet dan nadat de voorzitter allen een prettige vacantie 
toewenscht. W. M. 

Nieuw lid (per 1 Juli 1939). 
J. van der Hoeden, Burg. Enschedélaan 16, Santpoort D. 

Geroyeerd. 
J. J. Herrebrugh, thans vermoedelijk wonende te Amsterdam. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 23 

Augustus 1939. Om het nieuwe seizoen goed in te zetten, wordt 
('en leden op dezen avond een gesloten couvert, inhoudende een 
mcoie post- of vliegzegel van Curajao of Suriname, overhandigd. 

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

Bedankt. 
W. Engel, Crocusstraat 38, Wassenaar. 

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

Adreswijzigingen. 
179. A. van der Willigen, thans Tesselschadestraat 22, Amster

dam W. 
209. E. van Pelt, thans p.a. H. Kaan, Ie Helmerstraat 217, Am

sterdam W. 
234. D. de Vries, thans Torenlaan 16, Baarn. 
239. F. Bakker, thans Amstel 310, Amsterdam C. 
271. M. Maletzky, thans Stationsdwarsstraat 8, Utrecht. 

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

slechts de contributie voor hel 2e halfjaar 1939, zijnde ƒ 1.75 plus 
ƒ 0.50 ballotagekosten, te worden voldaan. 

Werft dus nieuwe leden ! 
Feestelijkheden herdenking 12)4-jarig bestaan. 

Vriendelijk wordt verzocht de formulieren, gehecht aan de toe
gezonden circulaire, zoo spoedig mogelijk te willen inzenden. 

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

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

Fonds 12 J4-jarig bestaan. 
Helpt mede het fonds te versterken. Zegels om ten bate van 

het goede doel te worden geveild worden gaarne tegemoet gezien. 
Uw bijdrage kunt u storten op gemeente-girorekening der ver-
eeniging P. 3017. Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Attentie adresveranderingen. 
Verzocht wordt adresveranderingen t'ij d i g in te zenden. Indien 

de opgave vóór den 3en der maand is geschied, wordt het Maand
blad aan het nieuwe adres gezonden. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 
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Ledenlijst. 
De ledenlijst per 1 Juli 1939 is versehenen. Toezending volgt na 

aanvrage bij den secretaris. 
PROGRAMMA FEESTELIJKHEDEN VIERING 

12 K-JARIG BESTAAN. 
Tentoonstelling. 

De tentoonstelling wordt gehouden op Zaterdag 16 en Zondag 
17 September 1939 in „Bellevue", ingang Marnixstraat; zij is ge
opend 's Zaterdags van 3-10 uur n.m. en 's Zondags van 11 uur v.m.-
5 uur n.m. De toegang is gratis. 

Receptie. 
Gelegenheid om het bestuur te complimenteeren op Zaterdag 

23 September 1939, des n.m. van 2.30-4.30 uur in „Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

Diner. 
Gemeenschappelijk diner op Zaterdag 23 Septeeber 1939, des 

n.m. 5-7 uur, •eveneens in „Krasnapolsky", Warmoesssraat, Am
sterdam. (Kosten ƒ 2.50 per couvert exclusief wijn). 

Feestavond. 
Feestavond op Zaterdag 23 September 1939 in „Krasnapolsky", 

van des n.m. 8 uur tot des nachts 4 uur. Ieder lid kan gratis 
twee kaarten ontvangen. Meerdere kaarten zullen echter verkrijg
baar zijn tegen 75 cent per stuk (inclusief belasting). 

Vergaderingen. 
In Augustus géén samenkomsten. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 5 

September 1939 in „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

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

Nieuwe leden. 
P. L. Wuite, Ond. Memtang Moeda, P.k. Membang Mocda 

(S.O.K.). 
mevr. A. Berlage-Altena,' Ond. Liberta, P.k. Perlanaän (S.O.K.). 

Adresverandering. 
A. A. Musch, thans p.a. B. Koolhaas, Overtoom 400, Amsterdam. 
J. G. Rademaker, thans p.a. P. Teeling, West Knollendam 34, 

P.k. Wormerveer, Nederland. 

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

Verslag der vergadering van 6 Juli 1939. 
Om 8.15 uur opende de voorzitter de vergadering met een 

hartelijk woord van welkom, in het bijzonder tot den heer 
Bianchie, die voor het eerst weer aanwezig was na eenige maanden 
ziek te zijn geweest; hij sprak de hoop uit, dat zijn gezondheid 
het weer zal toelaten geregeld in ons midden te zijn, waarop een 
applausje van de vergadering volgde. 

Het verheugde den voorzitter, dat niettegenstaande het mooie 
weer, de opkomst nog zoo talrijk was. Verder werd dank gebracht 
aan 'den heer Grimmelt, die wederom een mooie serie postzegels 
gratis ter beschikking stelde voor de maandelijksche verloting. 
Daarna werd het woord gegeven aan den secretaris voor het 
lezen der notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd 
werden aangenomen. De voorzitter dankte enkele beeren voor den 
ijver, dien zij getoond hebben door eenige nieuwe leden aan te 
werven. Hij wenschte, dat het ledental dit jaar tot honderd zou 
aangroeien (allen dus aan het werk voor de premie '.;. Diarop 
volgde de veiling, welke niet zoo groot was en vlot verliep, waar
na het bekende rad zijn werk deed en weer eenigen gelukkig 
maakte. 

De voorzitter sloot het officieele gedeelte en wenschte de leden 
namens het bestuur een prettige vacantie toe, zoodat het tweede 
halfjaar weer vol frissche moed begonnen kan worden. De leden 

bleven nog eenigen tijd gezellig bijeen voor ruil en verkoop van 
hun zegels. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
72. dr. M. H. J. Bosch Jr., Plein 5, Nijkerk. 
73. C. van de Rovaart, Sterappelstraat 42, Den Haag. 
74. P. Spaander, Parklaan 12, Bussum. 
75. M. de Hoog, p.a. De Ruig, Leusderweg 66, A.mersfoort. 
76. J. W. ter Beek, Merlljnstraat 6, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
W. H. Eecen, Badhuisstraat 130, Huisduinen. (Tijdelijk). 
P. J. Buil, Beerensteinerlaan 26, Bussum. 
W. van Rhenen, Oosterpad 65, Bussum. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Donderdag 

7 September 1939, in „De Harmonie", Bussum. 

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

Bedankt. 
G. J. van der Maas, Hilvertsweg 244, Hilversum. 

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

Verslag der vergadering van 5 Juli 1939. 
Om 8.30 uur werd de vergadering door den secretaris geopend. 

Aanwezig waren 4 bestuursleden, 29 gewone leden en 1 candidaat-
lid. De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en 
goedgekeurd. Het bestuur deelde mede, waarom niet in het gewone 
verblijf, doch ditmaal in het Oranje-hotel werd vergaderd. Van 
de postdirectie van Nieuw-Zeeland was bericht ingekomen van 
het verschijnen van een nieuwe serie postzegels aldaar. 

In de pauze werden door den secretaris eenige kartons met 
poststukken vertoond; in de eerste plaats 4 briefkaarten van de 
Rotterdamsche Maatschappij tot Dienstverrichting uit de jaren 
1872-1884, dan de allernieuwste briefkaart voor vermelding van 
wijziging van het telefoonnummer en een twaalftal brieven met 
veldpoststempels en merkwaardige adressen van de laatste maanden. 

Na de pauze hield het lid de heer Ten Houten een causerie 
over de eerste uitgifte van de zegels van Nederland 1852. Hij be
sprak eerst de postwet van 1850 met zijn tabellen van afstanden, 
waarbij het briefporto werd berekend aan de hand van het 
aantal mijlen. Daarna de gewijzigde postwet van 1855, waardoor 
na dit jaar de 15 cents zegel zeldzaam op een binnenlandschen 
brief voorkwam. Toen de invoering van de zegels in 1852 en 
pas in 1871 de verplichte frankeering van brieven. Spreker besprak 
de vervaardiging van de platen; de verschillen in de platen met 
diverse kenmerken en toonde aan enkele zegels de meest ken
merkende gravureverschillen, papierkleuren, plaatfouten, enz. Met 
applaus werd deze lezing beëindigd. 

Hierop volgde de verloring van 5 postzegels ter waarde van 
ƒ 5.—, 3 zegels van de club en eenige zegels geschonken door 
de leden. Na de rondvraag werd aan alle bezoekers een prettige 
zomervacantie toegewenscht en werd te 10.30 uur de vergadering 
gesloten. J. Th. S. 

Nieuw lid. 
M. J. van Doesburg, Aalsterweg 174, Eindhoven. 

Bedankt als lid. 
J. Arnzt. 

Adreswijziging. 
D. H. Janus, Groenstraat 2, Neerpelt (België). 

Zond&f toeslag verkrijgbaar. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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kW aagsche lostzegel 
Noordeinde 196, DEN HAAG. 

Telefoon 113157. Giro 110104. 

andel 

Heeft twee zeer groote en mooie verzame
lingen aangekocht, welke per land verkocht 

worden tegen zeer lage prijzen. 
Een bezoek aan onze zaken zal 
zeer zeker de moeite loonen. 

Meer dan 200 kavels 
liggen reeds op U te >vachten. 
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^ POSTZEGELVEILING TE AMSTERDAM 
OP 28, 29 EN 30 AUGUSTUS A.S. 
IN HOTEL ,,POLEN'' ROKIN, No. 14. 

Hierin bevinden zich: 
EEN BELANGRIJKE AFDEEELING NED. KOLONIEN, 
o.a. Java hoogstaand en kopstaand, Bezit Buiten compleet en Dienst 
kopstaand; 

EEN AFDEELING EUROPA, 
waaronder zeer interessant Turkye, voorts zoowel vele goede losse 
nummers, als waardevolle restanten. 

VERDER EEN VERZAMELING BRITSCHE KOLONIEN, 
zooals den laatsten tijd zelden is geveild. 

Vraagt onzen gratis veilingcatalogus eens aan en U 
zult hierin zeker koopjes vinden waarvoor U zich 
interesseert. 

KIJKDAGEN: 26, 26 en 27 Augustus in Hotel Polen en dagelijks 
te onzen kantore van 10—17 uur. 

Voor onze volgende veiling kunnen reeds thans goede objecten worden 
ingezonden. 

19̂  DOOR ONZE JARENLANGE 
ERVARING IS EEN VAK

KUNDIGE BEWERKING 
VERZEKERD ! 

^Vi 

^ 

Bovendien zullen waardevolle exemplaren door erkende keurmeesters 
of instanties worden gekeurd, vóór deze ter veiling worden gebracht. 

Desgewensclit verstrekken wij gaarne een renteloos voorschot, 
terwijl afrekening drie dagen na de veiling kan geschieden. 

H A O A & HARREIVAU, 
GELEENSTRAAT 44 , AMSTERDAM Z., HOLLAND. 
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10 JAREH FROEDE CATALOOl 
DeJubileumuitgave 

1lf4l® 
verschijnt reeds 

Midden Augustus a.s. 
Belangrijk verbeterd en uitgebreid. 
In alle opzichten zijn de Froede Cata

logi zooals altijd de eenige Duitsche 
Catalogi, die betrouwbare netto 
handelspr i jzen voor postzegels der 
geheele wereld aangeven. 

In de bekende overzichtelijkheid en 
prima uitvoering zullen de volgende 
uitgaven verschijnen: 
Wereld . . . . nu slechts f 2,20 
Europa . . . . „ „ f 1.40 
Duitschland f 0,55 
Luchtpost f 0,55 
Abonnement op het supplement, 
12 stuks, franco . . . . f 1,10 

PORTO EXTRA. 
Handelaren gelieven de rabatten aan te vragen. 
Overal verkrijgbaar, anders direct bij 
den vertegenwoordiger voor verzame

laars en handelaren: 

A. J. DE WIT, Koninginneweg 175, Amsterdam-Z, 
P o s t r e k e n i n g 2 2 4 5 S 3 . T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 

S P E C I A I ^ E A A N B I E D I I V G IVO, 
NEDERLAND ONGEBRUIKT. 

I. Nr. 1 hergomd 
2 Nr. 1 zonder gom plaat II 
3. Nr. 2 zonder gom 
4. Nr. 3 superieur exemplaar 
5. Nr 4 superieur exemplaar 
6. Nr. 5 superieur exemplaar 
7. Nr. 6 superieur exemplaar 
8. Nr. 10 zonder gom 
9. Nr. 12 superieur ex. type II 
10. Nr. 1318 pracht exemplaar 
I I . Nr. 29 pracht exemplaar 
12. Nr. 30FI, 30FII, 30a, 30b, 31, 31a, 

32, 32a, 33, 33b 
13. Nr. 34, 34a, 35a, 35b, 36, 36a, 37, 

37a, 37b, 38, 38a, 39, 39a, 40, 40a, 
41, 41a, 42, 42a, 43, 43a, 44, prima 

14. Nr. 45A superieur exemplaar 
15. Nr. 48 superieur exemplaar 
16. Nr. 4967, 6876 
17. Postbewijs nr. 1 
18. Postbewijs nr. 2 
19. Postbewijs nr. 4 
20. Postbewijs nr. 5 
21. Postbewijs nr. 6 

■ 12.50 
■20.— 

15.— 
25.— 

5.— 
•10.— 
■19.— 

7.50 
■35.— 
■ 12.— 

12.— 

■ 3.73 

■22.— 
12.— 

■ 1 8 . — 
■ 10.— 
■ 7.50 
■ 12.50 
■ 17.50 
•25.— 
■20.— 

NED.INDIE ONGEBRUIKT. 
22. Nr. 1 superieur exemplaar  14.
23. Nr. 2 pracht exemplaar 30 . 
24. Nr. 316 20 . 

25. Nr. 1726, 2839 12 . 
26. Nr. 4059  8.
27. Nr. 8198  10.

28. Nr. 99116, 120141, 160166, 171, 
209213, 227 en 228 

29. Nr. 118 vliegzegels compleet 
30. Nr. 3 en 4 oprt 
31. Dienst compleet 

CURACAO ONGEBRUIKT. 
32. Nr. 2628 
33. Nr. 2943 
34. Specimen nr. 6, 9, 10, 11 
35. Port 110 compleet 

SURINAME ONGEBRUIKT. 
36. Nr. 112 
37. Nr. 4Ax superieur blok (4) 

21 superieur exemplaar 
3436 

38. 
39. 

Nr 
Nr. 

40. Nr. 3740 
41. Nr. 3739 
42. Nr. 4157 
43. Nr. 6064 

Nr 44. 64 
45. Nr. 109115 
46. Nr. 18 Port 

NEDERLAND GEBRUIKT. 
47. Nr. 1 kabinetstuk 
48. Nr. 1 luxe exemplaar 
49. Nr. 1 staalblauw luxe exemplaar 
50. Nr. 1 strip van 3 (horizontaal) 
51. Nr. 1 snp van 2 (vertikaal) 
52. Nr. 1 strip van 4 (vertikaal) 
53. Nr. 2 randstuk lichte v. 
54. Nr. 2 kabinetstuk 

14.— 
19.— 
9.— 

12.— 

■ 5.75 
•14.— 
■10.— 
•45.— 

■12.— 
•16.— 
■ 15.— 
• 4.— 
•20.— 
• 3.50 
■26.— 
•17.— 
• 12.— 
■ 5.— 
■20.— 

■ 5.— 
• 4.— 
• 7.50 
• 17.50 
■ 6.— 
■27.50 
■ 2.50 
■ 2.50 

55. Nr. 2 luxe stuk 
56. Nr. 2 luxe stuk 
5/ . Nr. 2 luxe stuk 
58. Nr. 2 luxe stuk 
59. Nr. 2 strip van 4 (horizontaal) 
60. Nr. 2 strip van 2 (vertikaal) 
61. Nr. 3 paartje 
62. Nr. 3 kabinetstuk 
63. Nr. 6 mooi gaaf exemplaar 
64. Nr. 9 type II 
65. Nr. 9 type II 14 : 14 kl. g. 
66. Nr. 10 Ype II pracht exemplaar 
67. Nr. 11 type I idem 
68. Nr. 11 type II 
69. Nr. 12 type II 
70. Nr. 14 roodstempel (lang) 
71. Nr. 18 14 kl. g., iets minder mooi 

rechtsboven 
72. Nr. 29 puntstempel 107 
73. Nr. 45A pracht exemplaar 

74. 
CURACAO GEBRUIKT. 

Nr. 119 min. dun plekje 

SURINAME GEBRUIKT. 
75. Nr. lOaA 14 kl. gaten 
76. Nr. 10a 12'A : 12 
77. Nr. 13 
78. Nr. 13A 14 kl. gaten 
79. Nr. 13Ax idem bl. papier 
80. Nr. 13D 11«^ : 12 

• 2. 
■ 2 . — 
• 2. 
• 2.— 
■35.— 
■ 4, 
■ 8, 
■ 9.50 
■ 2.75 
■ 1.60 
■ 2.50 
■ 1.25 
■ 3 
■ 4.25 

6.50 
■ 3 . — 

■ 7.50 
■ 3.95 
■ 6.95 

4.95 

Levering franco na ontvangs van postwisse 
of storting op postrekening 353210. 

PHILATELIE MODERNE, Nieuwstraat 27, Telef. 112428, 'sGravenhage 

5.
1.4C 
1.25 
5.
5.
5.
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ZUMSTEIN's EUROPA CATALOGUS 
brengt U sedert 29 jaren aan de pral(tijlc ontleende betrouwbare netto prijzen in Zwitsersche munt. 

Uitgave 1940 Prijs: Zwitsersche franc 4,—-
+ Zw. franc 0 ,65 porto 

Is voor Nederland f 2,—. Aanteekenrecht Zw. fr. 0 ,30 
INHOUD: Europa — Duiische Koloniën — Postkantoren in den vreemde. ( I6l) 

ZuiMSTEiN & CiE.. BERN-ZWITSERLAND-

liermede geven wij kennis van 
de opening onzer zaak op 
I Sept. as., onder de firma 

Kloek& Sei biger, 
postzegelhandel. 

Spuistraat 301 (bij het Spui), 
Amsterdam C. (i69) 

DE „AGATHON FABERGé" GESPECIALISEERDE 
COLLECTIE. 

1 Zooals reeds werd aangekondigd, hebben wij opdracht ont-
1 vangen om dc7.e vermaarde collectie van FINLAND, POLEN, 

RUSLAND, de RUSSISCHE LEVANT en de RUSSISCHE 
LOCALE ZEGELS (ZEMSTVO) ongelimiteerd te Vellen. 

1 Vier veilingen zijn als volgt vastgesteld: 
FINLAND en POLEN: in de week beginnende 9 Oct. 1939; 
RUSLAND: in de week beginnende 20 Nov. 1939; 
RUSSISCHE LEVANT: in de week beginnende 15 Jan. 1940; 
RUSSISCHE LOKALEN: in de week beginnende 11 Mrt. '40. 

Speciale luxe catalogi zullen uitgegeven worden tegen 2 sh. 
per stuk franco. Lijsten van opbrengstprijzen zullen een 
week na de veiling verkrijgbaar zijn tegen 2 sh. per stuk 
franco. Aangezien van elk slechts een beperkt aantal zal 
worden gedrukt, is een spoedige aanvrage noodzakelijk 
ter voorkoming van teleurstelling. 
Een andere zeer belangrijke veiling zal gehouden worden op 
23 en 24 October 1939, omvattende 500 ä 600 kavels van de 
Oud-Duitsche Staten op brief, een van de mooist bestaande 

1 verzamelingen. 
Andere veilingen omvatten een mooi gespecialiseerde col 

1 lectie van Transvaal, een nagenoeg complete verzameling 
van de Duitsche Koloniën op brief, het restant van de 

1 „K. J. Mulder"-collectie, een exceptioneele collectie van 
Britsch-West-Indië, enz., enz. 

j Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 
H. R. HARiUBR, 

De leidende postzegel-auctionaris van de wereld. 
Telefoon Moyfair 0218. Telegram-adres: 'Phistamsel-Wesdo, London. 

131-137 New Bond Street — London W.l. 

1 
1 
1 

1 

1 
\ 

ITE KOOP GEVRAAGD: 
Verzameling Nederland en Koloniën, 
ook zeldzame losse exempL, Europa 
verzameling, afzonderlijke landen, 
betere serie's, engrospartijen, enz., enz. 

Alleen prima kwaliteit! 
Aanbiedingen zoo mogelijk met beschrijving 
aan: X. D A U D T , Postzegelhandel, . 

Zeugestraat 6 2 , Gouda. 

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiraiHi 
Nieuwe Cataiogi 1940. 
YA^ERT & TELLIER 1940 ƒ 3.90 + port 25 c. 
MICHEL 1940 (Wereld) ƒ 3.— + port 25 c. 
MICHEL 1940 (Europa) ƒ 2.15 + port 15 c. 
SENF 1940 (Wereld) ƒ3.15 + port 25 c. 
SENF 1940 (Europa) ƒ2.10 + port 15 c. 
SENF 1940 (Duitschland) ƒ 1.— + port 10 c. 
SENF 1940 (Blokken) ƒ 1.60 + port 10 e. 
Levering geschiedt na storting van het bedrag op 
onze postrekening en na verschijning, ongeveer 
eind Augustus begin September. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25-27, Den Haag 
Giro 4262 Telefoon 112438 

IHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHI 
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BLANCO ALBUMS B U Z O N D B R B A A N B I E D I N G ! ! ! 
G E H E E L , NBDERI^AIMDSCH F A B R I K A A T . 
Zelfs engros nooit voor zulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEAAUFDERHEIDE 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 niet op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan ■« 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. 

i l l ï DER HEIDE'S POSTZEOEIHANDEI S r ^ ^ M ^ t l L f ^ " S " i * ' 
Telef. 47103. 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 

p - controleerbare philatelistische ref erentiën. 

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

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

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

IK ZOEK TE K O O P : 
Nederland Willibrorduszegels, 5 c. tegen den 
hoogsten dagprijs, 12 >̂  c. a ƒ0 .07 p. stuk. 
Verder: Jub. 1938, 5 c. ƒ0.15 p. 100, l'A c. 
ƒ0.30 p. 100, nVs c. ƒ0.03 p. stuk; Jamboree 
6 c. ƒ0 .15 p. 100, IVi c. ƒ0.30 p. 100, WA c. 
ƒ0 .03 p. stuk; Driehoek 6 c. ƒ0.90 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: 

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

Telefoon 93489. 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T ! 
Zomerzegels 1939: 

1 serie ƒ0 .18 ; 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 
Levering na ontvangst van posiwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Aras te rdam, C. 

i 
TE KOOP GEVRAAGD: 

ZEGELS VAN NEDERLAND EN HOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

E ; . D B U T E E R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. 

3 E r 3 E 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

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

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

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l i j s t e n worden verzocht — Referentiën! 
W. WiNDRATH, Lugano (Zwitserland). 

Gevestigd in 1890. 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN H E T 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922—1937 

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

Wilhelminapark 128, Breda. 
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In Augustus 1892 werd in „Das Postwertzeichen" melding ge
maakt van het zegel der uitgifte 1884, 25 st. roodlila, in de 
gemengde tanding 1134 : 5. Volgens Richter kwamen één of 
meerdere (?) vellen in omloop. 

Deze tanding ontstond doordat het vel der uitgifte 1884 niet 
geheel klaar getand was, en in 1892 met de 11^4 tandingskam 
werd af getand. He t vel van 60 zegels bestond uit: 

10 zegels driezijdig getand 5, van onder 1134; 
40 zegels vertikaal getand 5, horizontaal 1134; 
10 zegels driezijdig getand 5, van boven 1134. 
Het vel of de vellen werden eerst ontdekt nadat 12 stuks ge

bruikt waren. Gebruikte stukken kwamen voor op brieven van 
Mei 1893. 

1893 (Juni). 
Uitgifte als voren, doch nieuwe graveering. De halve cirkel 

boven het onderste schildje is grooter en regelmatig, terwijl 25 
schaduwlijnen in het bovengedeelte van het zegel voorkomen; de 
bovenlijn is niet onderbroken. Hard, dun papier. Waarden 5 en 
25 St. Tanding 1034, 11 en 1134, terwijl de 25 st. ook ongetand 
voorkomt. 

1894 (Maart). 
Veranderd cijfertype 5 st. Inschriften grooter, waardecijfer met 

omrandingslijn, dun glasachtig papier, getand 1134. 
1895. 
Hulpuitgifte en tevens opmaken der restvoorraad van de 50 st. 

zegels. Portzegel 50 st. ongetand en getand 1134 der uitgiften 1886 
en 1887, met hoogrooden opdruk in boekdruk „30". 

Door ide verlaging van het strafport werd het 50 st. zegel 
overbodig en een van 30 st. noodzakelijk. Volgens sommigen 
bestaat er verschil in de ppdrukkleur en in het cijfer „ 3 " van 
den opdruk. 

1896 (voorjaar). 
Veranderde teekening in kleiner formaat. Steendruk; getand 

kamtanding 13; gewoon glad papier. Waarden 5, 10 en 30 st. 
De 5 s. waarde komt in 2 typen voor, n.1. de 5 in het inschrift 

groot en idem kleiner. 
Van de 30 st. komt in 1900 een nieuwe druk voor op vezel

achtig doorschijnend papier. 
De 3 waarden komen ook voor op gewatermerkt papier. 
In December 1901 waren in Roustchouk geen "portzegels meer 

voorhanden en ook niet van de naaste postkantoren te betrekken. 
Daar het publiek weigerde het na-port te betalen wanneer dit 
niet door portzegels óf met rood schrift door den beambte op 
de poststukken was vermeld, kenmerkte de postdirecteur in 
Roustchouk de to t portzegels bestemde frankeerzegels met een 
bijzonderen handstempel-opdruk van een T in cirkel. De zoo
danig ingestelde portzegels waren dus niet zoozeer te beschouwen 
als een werkelijke nooduitglfte, dan wel als een eenvoudig kenmerk 
voor den ontvanger van het poststuk. Op 25 December 1901 
(Bulgaarsche tijdrekening) kwamen portzegels uit Sofia aan, zoo
dat afstempelingen na dien datum niet geldig waren. 

De opdruk komt meermalen valsch voor; bij den echten op
druk toont de T aan den rechtervoet een kleine uitgebroken 
ruimte. Het poststempel luidt boven „PIJCCE", onder „Roust
chouk", tusschen beide woorden een ster, datum van 22-25.XII.901. 
De zegels die voor dit doel gebruikt zijn, bestonden uit de waarden 
5, 10, 15, 25, 30 en 50 st. der uitgifte 1901 koningstype. 

1902 (Januari). 
Wapentype op dun of dik vezelachtig doorschijnend papier. 

Getand 1134 lijntanding. 
Van deze uitgifte schijnen 2 drukken te bestaan, met ver

anderde plaatindeeling: platen van 4 groepen van 25 zegels, iedere 
groep afgescheiden; platen van 2 groepen van 50 zegels (5 X 10). 
Waarden 5, 10, 30 en 50 st., terwijl in 1904 (Januari) aan deze serie 
een 20 st. zegel is toegevoegd. 

1915 (1 Juli). 
Nieuw cijfertype. Sofia-druk in groepen van 25 (5 X 5). Dof, 

geelgetind, vezelachtig, dun doorschijnend psipier. Waarden 5, 10, 
20, 30 en 50 st. Lijntanding 11>^. 

Gedurende den wereldoorlog (1914-1918) werden in Macedonië 
verschillende zegels wegens gebrek aan portzegels met den opdruk 

T in cirkel voorzien en uitgegeven. (Volgens Kohl is dit een 
speculatie-uitgifte voor verzamelaars). 

1919. 
Uitgifte in het type 1915, doch wit, week papier, gedrukt in 

twee groepen van 50. Waarden 5, 10, 20, 30 en 50 st., doch in 
twee tandingen, n.1. 11% en 12 : 1134. 

Behalve verschil in kleur met de uitgifte van 1915, benevens 
het papier waarop de zegels zijn gedrukt, is ook het soort der 
tanding anders, daar deze tanding is geschied met de tanding-
machine voor de gelijktijdige uitgifte der frankeerzegels (koning 
Boris). 

Zooals hiervoor reeds is vermeld, werden de waarden 50 st. 
van deze uitgifte en de in November 1922 uitgegeven waarden 
van 1, 2 en 3 lewa mogelijk slechts als frankeerzegels gebruikt, 
en als zoodanig bij de postzegelbeschrijving opgenomen. 

Sommige waarden, o. a. de 3o en 50 st., komen ongetand voor. 
1932 (Augustus). 
Nieuwe teekening in leeuwtyipe. Waarden 1, 2 en 6 lewa. 

Tanding 1134- Buiten koers gesteld 15 Maart 1938. 
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1933 (April). 
Nieuwe uitgifte in nieuw wapentype, kleiner formaat. Waarden 

20, 40, 80 St., 1, 2, 6 en 14 lewa. Tanding 113^. 
Luchtpost. 

De eerste officieele vliegtocht had plaats op 28 September 1926 
van Sofia naar Varna. Voor deze tocht waren geen luchtpostzegels 
voorhanden; de gewone frankeerzegels werden ervoor gebruikt. 
De afstempeling was in rood: Vasdouchna Pochta 1926 (Lucht
post 1926) in cirkel rond het Bulgaarsche wapen. 

1927 (7 November). 
De 4 lewa der uitgifte 1926, overdrukt met een vliegtuig in 

blauwzwart. De 6 lewa der uitgifte 1927, overdrukt met een 
vliegtuig, benevens 1, als nieuwe waarde 1 lewa in rood. 

1928 (15 April). 
De 2 en 10 lewa der uitgifte 1926, overdrukt met een vliegtuig: 

in roo^ op de 2 lewa, in groen op de 10 lewa. 
Gedurende den loop van 1928 werden er kleurwijzigingen 

gebracht in den opdruk. De kleur van het vliegtuig op de 4 lewa 
werd groen in plaats van blauwzwart; die van het 6 lewa zegel 
bruin in plaats van rood; ook de nieuwe waarde 1 lewa, en die 
van het 10 lewa zegel, blauw in plaats van groen. 

Op 27 October 1931 kwam een definitieve uitgifte van de 
drukkerij te Sofia, in 7 waarden, n.1. 1, 2, 6, 12, 20, 30 en 50 lewa 
met bulgaarsch inschrift; voorstelling vrouwenfiguur met duif. 
De zegels waren zonder watermerk en getand 1134. 

' ^^')- Nieuwe waarde in nieuw type: vliegtuig 
boven het klooster van Rila. Druk der 
Nationale Drukkerij te Sofia, op wit glan
zend papier zonder watermerk. Waarden 
18, 24 en 28 lewa. Tanding 1134. 

Deze zegels werden uitgegeven van 9 
tot 29 Mei 1932, ter gelegenheid van de 
vluchten Sofia-Straatsburg, alwaar een 
luchtposttentoonstelling werd gehouden. 
Oplaag 50.000 series. 

Het op de zegels afgebeelde klooster 
van Rila is zeer oud en dateert uit den 
tijd van de inbezitneming van Bulgarije 
door de Turken. Het was de geliefkoosde 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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verblijfplaats van den Engelschen journalist Bouchier, wiens 
beeltenis prijkt op enkele zegels der uitgifte van 30 December 1921. 

De zegels werden gedurende dien tijd gebruikt op het traject 
Sofia-Straatsburg-Parijs en afgestempeld met een zwart of rood 
stempel, voorstellende een vliegtuig in cirkel; de roode afstem
peling schijnt zeldzamer te zijn dan de zwarte. 

1938 (December). 
In de teekening en tanding der uitgifte 1931 (27 October) 

nieuwe keuren voor de 1, 2, 6 en 12 lewa. 

Dienstzegels. 
Strekkende tot kwitantie als bewijs van ontvangst van tele

grammen, en welke vanwege het bestuur der telegrafie door de 
post werden verzonden, in dienstenveloppen, gefrankeerd van 
1901-1909 met zegels van 50 st., na 1909 met zegels van 25 st. 

De zegels zijn weinig in den handel wegens het geringe gebruik; 
zij waren voorzien van een bijzonderen handstempel-opdruk 
„PCP". 

Z.g. „Zondags"-zegels. 
Vanaf Augustus 1925 zijn in den loop der jaren tot op 1935 

verschillende zegels uitgegeven ter stichting van een fonds voor 
den bouw van een sanatorium voor postambtenaren. De zegels 
werden in verschillende kleuren en waarden uitgegeven, n.1. 1, 
2 en 5 lewa; zij hebben geen frankeerwaarde. 

Het gebruik als bijzegel naast de 
gewone frankeerwaarde is voor alle 
binnenlandsche zendingen op Zon
en feestdagen verplichtend, daar 
anders de bestelling op die dagen 
niet plaats heeft. 

Alvorens mijn opstel te beëindi
gen, wil ik nog vermelden, dat de 
met poststempels voorziene fis-
kaalzegels (langwerpig vierkant 

met leeuwenwapen in het bovenste gedeelte van het zegel), meestal 
van 10 st. (grijsgroen), waren bestemd voor postpakketten of 
pakketadressen, waarvoor een bijzonder port van 10 st. ver
schuldigd was. Zij hadden geen frankeerwaarde. 

De in 1902 en 1906 door het Macedonisch Revolutionair Comité 
uitgegeven zegels waren voor het gebruik streng verboden; in 1902 
werden uitgegeven de waarden 10, 20, 50 st. en 1 lewa, in 1906 
de waarden 10 en 20 para, 1, 5, 10, 15 en 25 gr. 

Aan de hand van de verschillende catalogi hoop ik, dat deze 
beschrijving zal kunnen bijdragen tot het verzamelen van de zegels 
van dit zeer interessante land. 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

II. 
A. — ZEGELS UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN, 

OF ALS PROPAGANDA VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN. 
Wij zullen nu eerst de zegels, welke uitgegeven zijn: Ie ter 

gelegenheid van, 2e ter herinnering aan of 3e als propaganda voor 
de Olympische Spelen, aan een nadere beschrijving onderwerpen. 
De zegels zijn in alfabetische volgorde, naar de landen, welke ze 
uitgaven, gerangschikt. 

1 
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De zevende Olympische Spelen vonden in den zomer van 1920 
te Antwerpen plaats. In Mei 1920 werden voor deze gelegenheid 
in BELGIË drie zegels uitgegeven, in de waarden 5 ( + 5) c. groen, 
10 {+ 5) c. karmijn en 15 ( + 5) c. sepia. De toeslag kwam 
ten bate van de oorlogsverminkten. Plaatdruk van de American 
Bank Note Company. De tanding is lijntanding 12. De zegels 
werden 15 Januari 1921 buiten koers gesteld. Teneinde de restanten 
op te gebruiken, werden de drie zegels met een waarde van 20 c. 
overdrukt en in Maart 1921 opnieuw verkrijgbaar gesteld. 

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen te Parijs in 1924 gaf 
de republiek COSTA RICA een serie van 3 zegels uit in datzelfde 
jaar, bestaande uit de waarden 5 c. (discuswerper), 10 c. (trofee), 
20 c. (Parthenon). Deze zegels komen getand en ongetand voor; 
de 20 c. waarde bestaat tête-bêche. De zegels werden gedrukt in de 
regeeringsdrukkerij te San José in steendruk. De tanding is 12. 

In het jaar der elfde Olympische Spelen (1936) werden de z.g. 
Olympische Winterspelen te Garmisch-Partenkirchen (Duitsch-
land) gehouden van 6-16 Februari. Ter gelegenheid van deze 

. Winterspelen gaf het DUITSCHE RIJK een serie van drie zegels 
uit in de waarden 6 -)- 4 pf. (schaatsenrijder), 12 -|- 6 pf. (ski-
looper), 2 5 - 1 - 1 5 pf. (bobsleeteam),- naar ontwerpen van Max 
Eschle te München. Druk van de Rijksdrukkerij te Berlijn, water
merk hakenkruis, tanding 14. De toeslag kwam ten bate van de 
kas der Olympische Spelen 1936. De verkoop vond plaats van 
25 November 1935 tot 31 Maart 1936. 

[BStWicsf'-T^'TP '• 
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Op 9 Mei 1936 volgde de uitgifte voor de Olympische Spelen 
te Berlijn, te houden van 1-16 Augustus. De ontwerpen zijn van 
denzelfden kunstenaar als de zegels voor de Winterspelen, de druk 
is van de Rijksdrukkerij te Berlijn, watermerk hakenkruis, tanding 
14 : 13%. De serie bestond uit 8 zegels in de volgende waarden: 
3 -|- 2 pf. (turner aaa de rek), 4 -|- 3 pf. (schoonspringster), 
6 -|- 4 pf. (voetballer), 8 -f- 4 pf. (speerwerper), 12 -f- 6 pf. 
(looper uit de fakkelloop Olympia-Berlijn), 15 -|- 10 pf. (schermer), 
2 5 - 1 - 1 5 pf. (roeiers), 40 -f- 35 pf. (springruiter). De toeslag 
kwam ten bate van de kas der Olympische Spelen 1936. Verkoop 
van 9 Mei 1936 tot 31 Maart 1937. Na dezen datum waren de 
zegels niet meer geldig. Later werden sommige waarden dezer 
zegels ook verkrijgbaar gesteld in postzegelboekjes, ieder be
vattend vijf zegels, nl. de waarden van 3, 4, 6 en 12 pf. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Tot slot werden op 1 Augustus 1936 twee velletjes uitgegeven, 
ieder resp. van vier zegels, n.1. een van de zegels ter waarde van 
3, 4, 6 en 8 pf. en het tweede van de zegels van 12, 15, 25 en 
40 pf. Het papier is handgeschept, watermerk hakenkruis, tanding 
14 : 13 X, druk van de Rijksdrukkerij te Berlijn. De verkoop vond 
plaats vanaf 1 Augustus aan de speciale postkantoren voor de 
Olympische Spelen te Berlijn en Kiel; ook te Dresden van 116 
Augustus op de Rijkstuinbouwtentoonstellmg tijdens de tentoon
stellmg „De Postzegel". 
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Met trots kan Nederland op de behaalde resultaten terugzien. 
Niet minder dan zes gouden medailles werden behaald, n.1. door 
Rie Mastenbroek twee, resp. voor 400 en 100 m. vrije «lag; door 
Nida Senf f één, voor 100 m. rugslag; in de 4 X 100 m. vrije slag 
estafette behaalden Jopie Selbach, Tiny Wagner, Willy den Ouden 
en Rie Mastenbroek de zege; D. Kaghelland won het nummer 
olympiajollen en A. van Vliet de 1 km. tijdrace wielrennen. 
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In den zomer van 1924 werden te Parijs de achtste Olympische 
Spelen gehouden, waarvoor in FRANKRIJK vier zegels werden uit
gegeven, n.1. 10 c groen/lichtgroen, 25 c. karmijn/rose, 30 c. zwart ' 
bruinrood en 50 c. blauw/ultramarijn. Het zegel van 10 c. stelt 
een gelauwerde athleet voor, die de Olympische groet brengt; 
dat van 25 c. een vrouwefiguur, die op de uitgestoken hand een 
beeldje draagt van de godin der overwinning Nike. De waarde 
van 30 c. stelt Hercules voor en die van 50 c. den overwinnaar. 
De zegels zijn uitgevoerd in boekdruk; die in het liggend formaat 
zijn getand 14 : 1334, die in het staand formaat 133^ : 14. Bij de 
verkoop werd geen extra toeslag geheven. 

Livrj\J\J'u\fu\jwu' Cl^,j\j\j\j\j\f^ \_i\j \.r\j\j\j\J^. 

De eerste Olympische Spelen van den nieuwen tijd werden van 
513 April in 1896 te Athene gehouden. Ter gelegenheid hiervan 
gaf GRIEKENLAND een serie van twaalf 
zegels uit, bestaande uit de waarden: 

1 1. (vuistvechters), 2 1. (idem), 5 en 10 1. (discuswerper), 20 en 
40 1. (lekytha of vaas, prijs bij de Olympische Spelen, waarop de 
godin Pallas Athene is afgebeeld), 25 en 60 1. (wagenrennen), 1 d. 
(Acropolis en stadiOn), 2 d. (beeld van Hermes met Dionysos op 
den arm), 5 d. (zinnebeeld van de overwinning), 10 d. (Acropolis 
en Parthenon). De zegels in de waarden 1, 2, 5, 10, 25, 60 1., 
1 en 10 d. zijn 14 ; 13K, de waarden 20 en 40 1., 2 en 5 d. zijn 
13K : 14K getand. Zij zijn gegraveerd door den Franschman 
Mouchon. Zie voor afbeeldingen van sommige van deze zegels bij 
„Het ontstaan van de Olympische Spelen". 

In 1906 gaf Griekenland een serie zegels uit ter herinnering aan 
de eerste Olympische Spelen. Zij bestond uit de waarden: 1 en 2 1. 
(dibcuswerper), 3 en 5 1. (Atlas), 10 1. (zinnebeeld van de over
winning), 20 en 50 1. (Atlas en Hercules), 25 1. (Hercules en 
Antaeus), 30 1. (worstelaars), 40 1. (Daemon, god van de Spelen), 
1, 2 en 3 d. (wedloop), 5 d. (Zeus offert ter eere van de Olympische 
Spelen). In het hoofdstuk „Het ontstaan van de Olympische 
Spelen" zijn verschillende van bovengenoemde zegels afgebeeld. 
De zegels zijn getand 14, de staalgravure en druk werden verzorgd 
door de firma Perkins, Bacon & Co. Het papier Is voorzien van 
het watermerk kroontje en de letters ET. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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Wij zullen nog even een nadere omschrijving geven van de 
voorstellingen op de zegels van 25 en 50 1., welke hierbij af
gebeeld zijn, en welke ontleend zijn aan gebeurtenissen uit de 
Grieksche mythologie. 

Op het zegel van 25 1. is de strijd tuschen Hercules en Antaeus 
afgebeeld. Toen Hercules als elfde taak de gouden appelen uit 
den tuin der Hesperiden moest gaan halen, ontmoette hij den 
reus Antaeus, waarmede hij den strijd aanbond. De voorstelling op 
het zegel toont ons Antaeus, die blijkbaar aan het eind van zijn 
krachten is. De vrouw links is waarschijnlijk Ge, Antaeus' moeder, 
die een wanhopig gebaar maakt in de richting xan twee andere 
vrouwen, die klaarblijkelijk Antaeus' vrouw en dochter moeten 
voorstellen. 

Op het 50 1. zegel is het halen van de appelen uit den tuin der 
Hesperiden afgebeeld. Men ziet op het zegel Atlas aan Heracles de 
gouden appelen aanbieden, welke hij uit zijn tuin haalde, terwijl 
Heracles de hemelen ondersteunde. De hemel is voorgesteld door 
een rij sterren, met in het midden de maansikkel. Heracles is 
gehuld in een leeuwenhuid, naast hem liggen zijn knots, boog en 
pijlen. De palmen ter linker- en rechterzijde geven aan, dat de 
gebeurtenis plaats heeft in Afrika. 
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In 1928 werden de negende Olympische Spelen voor het eerst 
in NEDERLAND gehouden en wel te Amsterdam, in de periode 
van 28 Juli tot 12 Augustus, in het daartoe aldaar speciaal ge
bouwde stadion. Ter gelegenheid van dit feit gaven de Neder-
landsche posterijen een serie van acht zegels uit, met sportvoor-
stellingen. De toeslag, welke van deze zegels geheven werd, kwam 
ten bate van het Nederlandsch Olympisch Comité. De serie be
stond uit de volgende waarden: I K -f 1 c. (roeier), 2 -|- 1 c. 
(schermer), 3 -f- 1 c. (voetballer), 5 -|- 1 c. (zeiljacht), 7)4 + 2% c. 
(kogelstooten), 10 -|- 2 c. (hardlooper), 15 -f 2 c. (ruiter) en 
30 -I- 3 c. (bokser). 
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Het ontwerp van de zegels van 1)^, 2, 5 en 15 c. was afkomstig 
van Fokko Mees, dat van 3, 7K, 10 en 30 c. van O. Wenckenbach. 
De zegels waren verkrijgbaar van 27 Maart tot 15 September 1928. 
Zij hadden frankeergeldigheid tot en met 31 December 1928. 
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De druk is offset, het watermerk ringen. De tanding van de 
waarden I K , 3, 5, 714 en 15 c. is lijntanding 12 : 12; die van de 
2 c. lijntanding 1 1 ^ : 1 2 ; 10 en 30 c. lijntanding 1 1 K : 1 1 K -
De 10 c. bestaat in de afwijkende lijntanding 12 : \\]4 (zeldzaam). 
De Olympische Winterspelen, welke aan de Zomerspelen vooraf
gingen, vonden plaats in Zwitserland in Februari 1928. 

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

Ten einde het de Portugeesche afgevaar
digden financieel mogetijk te maken aan de 
negende Olympische Spelen te Amsterdam 
deel te nemen, gaf PORTUGAL op 30 April 
1928 een frankeerzegel en een portzegel uit. 
Het gebruik van het frankeerzegel van 15 c. 
was gedurende een 3-tal dagen in Mei 1928 
verplicht. Correspondentie, welke niet voor
zien was van dit bijzondere zegel, werd belast 
met Strafport, waarvoor het speciale port
zegel van 30 c. diende. Een deel van de op
brengst dezer zegels was bestemd voor het 
Olympisch Comité in Portugal, dat de deel
name aan de wedstrijden regelde. 

Beide zegels werden uitgevoerd in offsetdruk en zijn getand 12. 
Het frankeerzegel van 15 c. vertoont een hoogspringer. 

In 1925 vond te Praag het internationale Olympische congres 
plaats. Ter gelegenheid hiervan gaf TSJECHO-SLOWAKIJE in 
Mei 1925 een serie van drie zegels uit. De serie bestond uit drie 
van de waarden der jubileumsuitgifte 1923, n.1. 50 h., 100 h. en 
200 h., overdrukt met een half cirkelvormige opdruk: Congres 
Olymp. Internat., waaronder: Praha 1925. Deze zegels werden 
tegen het dubbele van de nominale waarde verkocht. De helft van 
de opbrengst was bestemd voor de uitzending van athleten naar 
de Olympische Spelen te Amsterdam in 1928, de andere helft 
voor een fonds voor ambtenaren. Voorstelling, tanding, water
merk en druk zijn gelijk aan de jubileumszegels van 1923. 

Ter herinnermg aan het 
verwerven van het voet
balkampioenschap door 
URUGUAY op de Olym
pische Spelen te Parijs in 
1924, gaf dit land in Juli 
1924 een serie van drie 
zegels uit, voorstellende 
het Grieksche beeldhouw
werk, de z.g. Nike van 
Samothrake, waarvan het 
origineel zich bevindt in 

het Louvre te Parijs. De sefie bestaat uit de waarden 2, 5 en 12 c. 
De boekdruk is afkomstig van Munoz & Co., de tanding is 11. 

Voor de tiende Olympische Spelen moest door de Europeesche 
en andere athleten, ruiters enz. een verre reis ondernomen worden, 
n.1. naar de Vereenigde Staten, waar in 1932 de Spelen gehouden 
werden en wel de Winterspelen te Lake Placid in Februari en 
de Zomerspelen te Los Angeles in Juli. 

Ter gelegenheid van deze spelen gaven de posterijen van de 
. VEREENIGDE STATEN drie zegels uit, n.1. één voor de Winter
spelen in de waarde van 2 c , getand 11, waarop een skilooper 
is afgebeeld, en (wee voor de Zomerspelen, in de waarden 3 c. 
(hardlooper aan de start) en 5 c. (diskuswerper naar een klassiek 
beeld), getand Il-.IO'A. (Wordt vervolgd). 

POSTZEGELTENTOONSTELLINGS-ZEGELS 
door H. W. BOREL. 

Het aantal zegels „voor bijzondere gelegenheden", dat de Uacste 
jaren wordt uitgegeven, begint werkelijk bedenkelijke afmetingci'. 
aan te nemen en nog erger wordt dit, als het zegels met toeslag 
betreft en we zien voor welk doel wij verzamelaars ons geld 
moeten besteden, wanneer we onze collecties tenminste willen 
bijhouden. 
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Het zijn doeleinden, die met de philatelie in het geheel niets 
te maken hebben en de zegels worden er alleen bijgehaald om 
op deze manier gemakkelijk de benoodigde gelden bijeen te 
krijgen. Het oorspronkelijke doel, waarvoor de postzegels werden 
uitgegeven, d.w.z. ter frankeering van de correspondentie, is hier
bij volkomen verloren gegaan, want voor werkelijke frankeering 
wordt bijna geen zegel gebruikt. Des te meer nog springt dit 
in het oog als we de tegenwoordige manie van de blokken zien, 
want welke normale brief krijgt nu een dergelijk stuk als normaal 
port ? 

Toch wil ik bij deze zegels één uitzondering maken en dat zijn 
de zegels, die, al of niet met toeslag, worden uitgegeven voor de 
postzegeltentoonstellingen. 

Dit is tenminste een zuiver philatelistisch doel en door die zegels 
en het daarmee verkregen financieel bedrag wordt het houden 
van die tentoonstelling mogelijk gemaakt. Daar komt nog bij, 
dat dergelijke groote tentoonstellingen, waarvoor dan postzegels 
met toeslag noodig worden geoordeeld, maar zeer zelden worden 
gehouden, zoodat hun aantal betrekkelijk klein is en in ver
gelijking tot het enorme aantal nieuwigheden, dat dagelijks 
verschijnt, slechts een zeer klein percentage vormt. 

Het eerste land, dat ter gelegenheid van een dergelijke tentoon
stelling postzegels uitgaf, was Polen; de geheven toeslag was hier 
echter nog niet voor die tentoonstelling, maar voor een liefdadig 
doel bestemd. 

Dat was in 1919; 2 jaar later volgde België 
voor de tentoonstelling te Brussel, en van 
nu af zien we deze zegels in verschillende 
landen verschijnen, waarbij zooals bekend 
in 1924 ook ons eigen land. 

Dat het aantal niet zeer groot is, moge 
hieruit blijken, dat tot 1939, dat is dus in 
juist 20 jaar, voor geheel Europa totaal 
slechts 53 tentoonstellingen met speciale 
zegels werden bedeeld, verdeeld over 23 

Manden. België heeft hiervan de meeste, met 
niet minder dan 7 tentoonstellingen. 

Een zeer bescheiden maar eervolle plaats 
neem-t Portugal in; dit gaf in 1935 voor zijn 
eerste tentoonstelling in Lissabon slechts 
één enkel zegel uit, van zeer lage frankeer-
waarde — 40 centavos — en dan nog 
zonder toeslag, dus zuiver als propaganda 
bedoeld, in Yvert genoemd voor 1 fr. 50. 

Bovenaan de lijst staat, wat zeldzaamheid 
betreft, Oostenrijk met zijn "Wipa-blok 
van 4, maar hier kan men volstaan met 
slechts één zegel hiervan, terwijl Liechten
stein een blok met slechts één zegel uitgaf, 
dat Yvert voor 2500 fr. noteert. 

Ook buiten Europa werden tentoonstel
lingen gehouden en ook hier vonden deze 
zegels daarbij toepassing. To t heden kom 

ik daar tot een totaal van 24 tentoonstellingen, verdeeld over 14 
landen, waarbij Amerika het wint met 6. 

Hieronder volgt nu een opsomming van de verschillende ten
toonstellingen met toelichting op de betreffende zegels: A. voor 
Europa; B. voor buiten Europa; gerangschikt naar het jaar van 
uitgifte. 

A. •— Europa. 
1919. 3 Mei te Warszawa (Warschau). 
5 zegels, getand en ongetand, oplage millioenen. De toeslag was 

bestemd voor het Roode Kruis. 
1921. 26-29 Mei te Brussel. 
250.000 stuks, uitgegeven in vellen van 25. 
1922. 4-11 Juni te Trieste (Italië). 
Ter gelegenheid van het IXe philateüstencongres aldaar. Totaal 

150.000. 
1922. 27-31 Augustus te Luxemburg. 
Met het portret van groothertogin Charlotte; dezelfde zegels 

als de gewone uitgifte, maar ongetand en op gestreept papier. 
Oplage 60.000. 
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1923. 15-24 Juni te Bordeaux. 
40.000 stuks, verkrijgbaar met een entreebiljet ad 2 fr. 
1924. 24 Mei-1-Juni te Brussel. 
Uitgegeven in blokken van 4; 50.000 stuks; verkrijgbaar met een 

entreebiljet ad 2 fr. 
1924. 6-17 September te 's-Gravenhage. 
Uitgegeven in vellen van 25 stuks, totaal 60.000 series; ieder 

cntreebiljet gaf recht op aankoop van 2 series. 
1925. 2-12 Mei te Parijs. 
50.000 blokken van 4, met een entreebiljet van 5 fr. verkrijg

baar. 
1927. 4-12 Juni te Straatsburg. 
Uitgegeven in velletjes van 2 zegels, totaal 50.000 vel; verkrijg

baar met een entreebiljet van 5 fr. De eigenaardige rangschikking 
is bedoeld als weergave van de kleuren van de Fransche vlag. 

1927. 4-8 September te Luxemburg. 
Totaal 70.000 series, verkrijgbaar met een entreebiljet ad 3 fr. 

De zegels vertoonen het groothertogelijk paar Charlotte en Felix, 
en zijn tevens bestemd ter herdenking van de invoering van de 
postzegels 75 jaar geleden. 

1928. 18-26 Februari te 
Monaco. 

150.000 series, verkrijgbaar 
met een entreebiljet ad 5 fr. 
Op de zegels het portret van 
Louis II, den regeerenden 
vorst, en van Charles III en 
Albert I links en rechts, de 
drie regeerders sinds de in
voering van de postzegels. 

1928. 3-13 Mei te Wars-
zawa (Warschau). 

Beeltenissen van maarschalk Pilsudski en rechts Staatspresident 
Mosciki. Oplage 26.000 velletjes. 

1928. 6-10 Juli te Tallin (Reval, Estland). 
Oplage 100.000 stuks. 
1928. 7-14 Juli te Danzig. 
102.000 series, vei kocht tegen de dubbele waarde, waarvan de 

helft voor de tentoonstelling en voor weldadigheid. Afbeelding 
van de Neptunus-bron. 

1928. 10-18 October te Helsingfprs. 
100.000 series, met een entreebiljet ad 10 mark. Opdruk links in 

het Finsch, rechts ir het Zweedsch voor Postzegeltentoonstelling. 
1929. 18-26 Mei te Le Havre. 
Verkrijgbaar met een entreebiljet ad 5 fr. Totaal 40.000 stuks. 
1930. 24-31 Mei te Barcelona. 
10.000 series, met een entreebiljet ad 2.50 peseta. 
1930. 9-15 Augustus te Antwerpen. 
Waarde 4 fr., met entree ad 6 fr. Totaal 60.000 stuks. Op het 

zegel het wapen van de stad. 
1930. 12-21 September te Berlijn. 
IPOSTA, Internationale Postwertzeichen Ausstellung. Verkoop

prijs 1.70 mark en entree 1 mark. Het zijn de zegels van de wel-
dadigheidsuitgifte voor de Deutsche Nothilfe, maar met ver
anderd watermerk. 75.000 velletjes. r 

1930. 6-16 November te Parijs. 
Luchtpost, hetzelfde zegel, dat later in gewoon gebruik kwam; 

voor een deel op de tentoonstelling ter onderscheiding geper
foreerd. Oplage 60.000, met een entreebiljet ad 5 fr. 

1931. 18-21 Juli te Brussel. 
Frankeerwaarde 2.45 fr., toeslag 0.55 fr. voor de oorlogsslacht

offers en 2 fr. entree. Afbeelding van kroonprins Leopold. Op
lage 50.000. 

1932. 23-31 Juli te Danzig. 
De gewone in koers zijnde zegels met opdruk. Oplage 40.000 

series. 
1932. 20-30 November te Boekarest. 
Portret van konmg Carol. Toeslag voor de tentoonstelling 5, 

voor entreebiljet 20 lei. Totaal 50.000. 
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1932. December te Moskou. 
Afbeelding van het Museum voor Schoone Kunsten; 30 resp. 

70 kopeken toeslag. 
1933. 21 Maart te Leningrad. 
Zelfde zegels als voren, maar met opdruk van Leningrad 1933 

en de toeslagwaarde. 
1933. 21-28 Mei te Torun (Thorn, Polen). 

Het gewone zegel van 60 groszy, maar in plaats van blauw 
nu rood, met afbeelding van het stadhuis te Torun. Toeslag 
40 gr., oplage 100.000 stuks. 

1933. 24 Juni - 9 Juli te 
Weenen. 

WIPA, Wiener Internatio
naler Postwertzeichen Aus
stellung. Uitgegeven in vellen 
van 50 stuks op gewoon en 
op zijdevezelpapier; deze 
laatste bovendien in blokken 
van 4 stuks, waarvan 10.000. 
Waarde 50 groschen met 
armentoeslag 50 groschen en 
entree 1.60 kr., totaal 2.60 kr. 
Het zegel vertoont een oud 
model reis-post-koets. 

1934. 12 April te San Marino. 
De zegels van 1932 ter gelegenheid van de inwijding van het 

nieuwe postkantoor, voorzien van een overdruk; uitgegeven voor 
het XXe Italiaansche philatelistencongres te Bologna, 12-27 April. 

1934. 5-13 Mei te Kattowice (Polen). 
Oplage 40.000 stel. 
1934. 6-13 Mei te Budapest. 
Het gewone zegel met de beeltenis van Franz Liszt, nu afzon

derlijk in een klein velletje gedrukt met opschrift: lie Hongaarsche 
Nationale Tentoonstelling en L.E.H.E. 1884-1934, doelende op het 
50-jarig bestaan van de Eerste Vaderlandsche Postzegelverzame
laars Vereeniging. Toeslag 70 filler; oplage 50.000. 

1934. 29 September-15 October te Vaduz (Liechtenstein). 
Afbeelding van het wapen van Vaduz. Oplage slechts 7000 stuks. 
1934. 29 September-7 October te Zürich. 
NABA, Nationale Briefmarken Ausstellung. 5 c : het Vierwald-

stätter-meer met den Pilatus; 10 c.: het meer van Geneve met 
den Dent du Midi en het kasteel Chillon; 15 c : Rhone-gletscher; 
20 c : de Via Mala, in het zuid-oosten. Verkrijgbaar met entree
biljet ad 1 fr.; oplage 50.000. 

1935. 25 Mei-3 Juni te Brussel. 
SITEB, Salon Internationale de Timbres 

et Exposition de Bruxeües. Afbeelding 
van Franz von Thurn und Taxis, eertijds 
postmeester in het Duitsche Rijk. Entree-
biljet ad 5 fr.; oplage 42.0Ö0. 

1935. 1-15 Juni te Lissabon. 
Eerste Portugeesche postzegeltentoonstel-

ling. Type der eerste uitgifte met beeltenis 
van koningin Maria. Op het aanhangsel staat 
doel en frankeerwaarde 40 c. 

1935. 23 Juni-1 Juli te Königsberg. 
OSTROPA, Ost Europaische Postwert

zeichen Ausstellung. 3 pf.: het kasteel te 
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AUenstein; 12 pf.: idem te Königsberg; 25 pf.: idem te Heilsberg; 
6 pf.: het nationale gedenkteeken te Tannenberg. Verkoopprijs 
1.70 mark, met inbegrip van een entreebiljet; oplage 150.000. 

1935. 15 Augustus te Esch sur Alzette (Luxemburg). 
De 2 fr. met gezicht op Clervaux, maar nu ongetand. Toeslag 

voor weldadigheid 0.50 fr.; oplage 75.000. 
1936. 2-6 April te Madrid. 
2 waarden met het stadswapen en idem 

in andere kleuren met opdruk Correo 
aereo, als luchtpostzegels. Ieder paar ver
kocht met een toeslag van 5 pesetas. Op
lage 20.000 en 10.000 luchtpost. 

1936. 26 Augustus - 2 September te 
Luxemburg. 

Ter gelegenheid van het Xle congres 
van de Federation Internationale de Phila
telie. Afbeelding van het gemeentehuis. 
Oplage 100.000 series. 

1936. 3-11 October te Borgerhout (België). 
Frankeerwaarde 70 centimes, toeslag 30 c. en entreebiljet 1 fr. 

Afbeelding van het stadhuis aldaar. Oplage 60.000. 
1936. 18 October-3 November te Charleroi (België). 
Frankeerwaarde 2.45 fr., toeslag voor de Maternité 0.55 fr., 

entreebiljet 2 fr. Afbeelding van het stadhuis aldaar. Oplage 60.000. 
1936. 24-26 October te Vaduz (Liechtenstein). 
Ter gelegenheid van de inwijding van het Postmuseum te 

Vaduz. De 20 c. vertoont het stadhuis aldaar. Verkoopprijs met 
1 fr. toeslag. Oplage 100.000, in blokken van 2 maal 2 zegels. 
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1937. 6-8 Juni te Danzlg. 
DAPOSTA, Danziger Postwertzeichen Ausstellung. 50 pfennig 

en idem luchtpost, beide met een afbeelding van de Mariakerk. 
Toeslag 50 pf., oplage 105.000. 

1937. 18-26 Juni te Parijs. 
PEXIP, Paris Exposition Interriationale Philatélique. Verkocht 

tegen 10 fr. Oplage 150.000. 

1937. 25-26 Juli te Dudelange (Luxemburg). 
Ijzergieterijen te Esch, zelfde teekening als de gewone 2 fr., 

maar nu roodbruin en naast elkaar als afzonderlijk velletje. Op
lage 70.000. 

1937. 12-19 September te Belgrado(Yougo-Slavië). 
Typische kleederdrachten uit Servië, Bosnië, Slowakije en 

Kroatië. Oplage 150.000. 
1937. 17-26 September te Kopenhagen (Denemarken). 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Kobenhavn 

Philatelist Klub. 

1937. 24 October-2 November te Bratislava (Tsjecho-Slowakije). 
Gezicht op de Hooge Tatra en het Nationale gedenkteeken voor 

generaal Stefanik te Bradlo. Oplage 500.000. 
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1938. 3-8 Mei te Warszawa (Polen). 
Een oude postwagen in volle vaart. Reeds de 5e tentoonstelling 

in Polen. De blokken van 4 zijn getand en ongetand, van elk 50.000. 
1938. 22-30 Mei te Budapest. 
Derde tentoonstelling, ter gelegenheid van het Eucharistisch 

Congres. In het midden van het vel de H. Stefanus, schutspatroon 
van Hongarije, geflankeerd links door het wapen van Hongarije, 
rechts door dat van Budapest. 

1938. 26 Juni-4 Juli te Praag. 
Links Vysehrad, de residentie van de eerste vorsten, rechts het 

Hradcany te Praag, de tegenwoordige regeeringszetel. 
1938. 30 Juli-8 Augustus te Vaduz (Liechtenstein). 
De 3e tentoonstelling. Op de 4 zegels van het velletje een af

beelding van den Liechtensteinschen organist en componist Rhein-
berger, 1839-1901. 

1938. 2-6 September te 
Slagelse (Denemarken). 

Danske Filatelistdags Ud-
stilling. De zegels van de 
vellen van 100 zijn om den 
ander van den opdruk voor
zien; hiervan dus 50 per vel. 

1938. 17-25 September te 
Aarau (Zwitserland). 

De 20 centimes met het 
meer van Lugano en de kerk 

van Castagnola, in tweevoud, en de met 10 overdrukte luchtpost
zegel van 65 c. met den vliegenden Icarus, tezamen in een blok 
gedrukt. 

B. — Buiten-Europa. 
1927. 25-31 Mei te Montevideo (Uruguay). 
Afbeelding van het postkantoor aldaar. Uitgegeven in 3 blokken, 

elk van 4 zegels, totaal 20.000 blokken. 
i928. 29 October-1 November te Melbourne (Australië). 
De vellen van 60 stuks zijn verdeeld in 4 blokken van 4 en hier

van 3 maal 3. De Australische lachvogel, reeds bekend van andere 
zegels. 

1930. 4-11 Mei te Algiers. 
De reede van Algiers. 10 fr. toeslag voor de tentoonstelling. 

Oplage 50.000. 
1931. 11-15 Mei te Montevideo (Uruguay). 
Afbeelding van de ee-sre zegels van 1856. Uitgegeven in 4 blok

ken elk van 4 zegels. To aal 20.000 blokken van elke waarde. 
1931. 28 Juli te Lima (Peru). 
De eerste tentoonstelling. Afbeelding van Pizarro, den Spaan-

schen veroveraar, en een gezicht op oud-Lima; resp. 3 en 4 zegels. 
1932. 12-16 October te San José (Costa-Rica). 
Vier waarden in driehoeksvorm. 
1934. 20-27 April te Tokio (Japan). 
Ter gelegenheid van de propaganda-tentoonstelling voor de 

63-jarige hervorming van de Japansche post. Afbeelding van een 
vliegtuig boven het Ashino-meer. Uitgegeven in blokken van 
4 zegels, ongetand. Oplage 15.000 vel. 

1933. 21-26 Augustus te Chicago (U.S.A.). 
De 1 en de 3 cent van de wereldtentoonstelling te Chicago, 

maar nu uitgegeven in vellen van 25 stuks, ongetand en ongegomd. 
De 1 c. met het blokhuis van het oude fort Dearborn, een voor
post van de eerste nederzetting; de 3 c. met het tentoon
stellingsgebouw. Totaal 456.704 en 411.172 vellen. 

1934. 10-18 Februari te New-York (U.S.A.). 
Het herinneringszegel van de tweede expeditie van Bird naar de 

Zuidpool, maar nu ongetand en ongegomd in blokken van 6 zegels. 
Totaal 811.404 blokken. 

1934. 28 Augustus-1 September te Atlantic City (U.S.A.). 
Afbeelding van den Mount Rainer in het National Pare in 

Washington State, maar nu ongetand en in blokken van 6 zegels. 
Totaal 5-11.391 blokken. 

1934. 16 September te Rio de 
Janeiro (Brazilië). 

Reproducie van de oude osse-
oogen, de eerste postzegels van 1843. 
Vier waarden, elk verkocht met 100 
reis toeslag. Oplage 50.000 series. 

1934. 8-14 October te Omaha 
(U.S.A.). 

Afbeelding van de Yosemite Val
ley, een van de nationale parken
zegels, met de bekende rots El Cap-
tan, nu echter ongetand, in blokken 
van 6 zegels, oplage 793.551 blokken. 

1935. 17-24 October te Buenos-Aires (Brazilië). 
EXFIBA, Exposicion Filatelica de Buenos Aires. 10 centavos 

met portret van generaal San Martin, in een ongetand blok van 
4 zegels. Verkoopprijs 1 peso; oplage 25.000 blokken. 

1936. 9-17 Mei te New-York (U.S.A.). 
Vier reeds verschenen herdenkingszegels tezamen in een blok 

gedrukt, ongetand: a. 300-jaar stichting van Connecticut met de 
historische eik waaronder aan de kolonisten den vrijbrief werd uit
gereikt; b. tentoonstelling te San Diego in Californië als herinne
ring aan de ontdekking van de baai van San Diego, 400 jaar 
geleden, met een overzicht van de stad; c. herinnering aan de 
stichting van den staat Michigan, 100 jaar geleden, met het staats-
zegel; d. idem van den staat Texas. Oplage: 3.000.000. 

1936. 10-25 Augustus te Quito (Ecuador). 
6 postwaarden met het nationaal gedenkteeken, oplage 40.000 

series; 6 zelfde waarden, maar in andere kleuren, met opdruk 
„Aerea" als luchtpost, 10.000 series; eindelijk nog 2 luchtpost
waarden met een condor-adelaar, oplage 30.000. 

1936. 2-14 November te Johannesburg (Zuid-Afrika). 
JIPEX, Johannesburg International Philatelie Exhibition. 2 blok

ken van 6 zegels van de gewone uitgifte van 34 en 1 penny met 
opdruk: „Jipex 1936". Oplage: 80.000 van elk. 

1937. 15-20 Maart te Guatemala. 
In koers zijnde zegels met opdruk: 4, 

idem luchtpost 4 en toeslagzegel 1, 
totaal 9 stuks. 

1937. 26-28 Augustus te Asheville 
(U.S.A.). 

Asheville in den staat N.-Carolina, 
met een gezicht op den Mount Great 
Smoky; het zegel der nationale parken
serie, maar nu ongetand en als klein 
velletje. Oplage: 3.000.000. 

1937. 15-22 December te San José (Costa-Rica). 
In de driehoeksteekening van de Ie tentoonstelling van 1932, 

maar andere waarden en kleuren. Uitgegeven 20.000 series van 
4 stuks, bovendien de 4 waarden op één vel, ongetand. Oplage 
80.000. 

1938. 22-30 October te Rio de Janeiro (Brazilië). 
Uitgegeven in ongetande blokken van 10 zegels, met een portret 

van Rowland Hill, de man die zooveel gedaan heeft voor de in
voering van de postzegels in Engeland. Als herinnering hieraan 
in den linker bovenhoek een miniatuurtje van het eerste Engelsche 
zegel. Bovenaan het vel een kaart van Zuid-Amerika, waarop 
Brazilië aangegeven. Oplage 500.000. 

1938. 20-27 November te Guatemala. 
Eerste tentoonstelling van Midden-Amerika. 6 luchtpostzegels 

met de portretten van de presidenten van de deelnemende landen, 
opklimmende van 1 centavo tot 10 c , met die van Panama, Costa-
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, zooals op de zegels is aan
gegeven. Oplage: 250.000 series. Bovendien nog een getand blok 
van eveneens 6 luchtpostzegels voor het buitenland, weergevende 
de vlaggen van de bovengenoemde landen, maar in omgekeerde 
volgorde. Oplage: 150.000. 

1939. 17-19 Februari te Manilla (Philippijnen). 
De 26 centavos met portret van Carrieda en de 10 pesos met 
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het wapen, beide van de uitgifte 190614, nu voorzien van een 
overdruk en de nieuwe waarde 8 c, en 1 peso. Oplage: 200.000 
en 30.000 stuks. 

1939. 1221 Mei te BuenosAires (Argentinië). 
CYTRA, Correos y Telegrafos Republica Argentina; 4 zegels 

van het aldaar in dien tijd gehouden Xle congres van de Union 
Postale Universelle; de 5 centavos met een allegorische voor
stelling van de "Weieldpostunie, 20 c. met het wapen van Argen
tinië, de blauwwitblauwe vlag op den achtergrond, 25 c. de 
Iguazu waterval in het noordoosten bij de grens van Brazilië en 
Paraguay, de 50 c. met het nationale park in de Patagonische 
Andes, het Nahuel Huapimeer met den Boneteberg. Uitgegeven 
in 2 velletjes, elk bevattende twee ongetande blokken van deze 
4 zegels, maar in andere volgorde; op het eene vel naast, op het 
andere boven elkaar. Oplage: 25.000 van elk. 

1939. 17 Mei te Mexico. 
Ter gelegenheid van de Ie internationale, philatelisten bijeen

komst in Tulsa in den staat Oklahama in de U.S.A 10 centavos 
met een Indiaan uit Colorado, oplage 2.000.000; 20 en 40 c. lucht
post met een kolonistenvrouw met haar kinderen, oplage 100.000 
en 50.000. 

FLORENCE NIGHTINGALE. 
Op 1 April j . l . werd in België de 

Roode Kruisserie uitgegeven. De 30 c. 
| 5 c. zegel toont ons de beeltenis van 
Florence Nightingale, de heldin van den 
Krimoorlog. 

Daar zij in Florence geboren w r d , 
voornaam. Het gezin keerde later naar 
gaven haar ouders haar dezen naam als 
Engeland terug, want het had een wo
ning in Londen en nog landhuizen in 
Lea Hall en Embley Park. 

Als kind toonde ze al een neiging 
voor verpleging door zich toe te leggen 
op het verzorgen van een zieken hond 
van een schaapherder. Ze behandelde 
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het dier zoo goed en zoo trouw, dat het in leven bleef. Toen ze 
ouder werd, wilde ze niets liever dan verplegen, doch haar ouders 
voelden er niets voor. Florence bleef echter op haar stuk staan; 
ze vond, dat het slechte systeem van verpleging van dien tijd 
hoog noodig beter georganiseerd moest worden. Daarvoor kreeg 
ze een gunstige gelegenheid, want ten laatste gelukte het haar 
een betrekking te krijgen als hoofdverpleegster in het sanatorium 
in Harleystreet. Doch toen brak juist de Krimoorlog uit. Ze las 
van den zeer onvoldoenden medischen dienst in Scutari en van 
het lijden van de gewonden. Ten slotte schreef ze, dat ze op haar 
eigen kosten naar het front wilde gaan om haar hulp te verleenen. 
Onmiddellijk daarop ontving ze van een parlementslid, dat in 
functie was op het oorlogsbureau, bericht dat de regeering de 
kosten zou dragen. Zij nam dit aanbod aan en weldra ging ze als 
directrice van de Engelsche hospitalen in Turkije met nog 38 
verpleegsters op reis. Voordat ze in Marseille aan boord ging, 
kocht ze een grooten voorraad van geneesmiddelen en medische 
benoodigdheden en in November 1854 bereikte ze het terrein 
van haar arbeid. 

De taak, die haaï wachtte, zou de meeste vrouwen verschrik
kelijk ontsteld hebben, want de hospitalen waren pesthuizen, on
rein en vuil en krioelend van ongedierte. De gewonden lagen 
tot bij de deur en voortdurend kwamen er meer en meer, terwijl 
er geen gelegenheid was om ze goed onder te brengen en van 
medische hulp te voorzien. 

Langzamerhand wist ze hierin verbetering te brengen. Ze enga
geerde op haar eigen kosten 200 man om de gebouwen van het 
hospitaal uit te breiden en ten slotte stelde ze alles in het werk 
om de dingen, die m de hospitalen nog ontbraken, aan te schaffen. 
Ten spijt van een ontzaglijke tegenwerking van doktoren en offi
cieren, ging zij onverpoosd en onverschrokken voort. Ze werkte 
tot het einde van den oorlog, totdat de laatste Britsche soldaat 
het hospitaal verlaten had. 

Er werden groote voorbereidingen getroffen voor haar thuis
komst, doch ze kwam als „Miss Smith" stilletjes Engeland binnen, 
verborg zich voor den nacht in het huis van een vriend en ging 
den volgenden dag onopgemerkt naar haar huis. 

Er werd een Nightingalefonds gesticht, dat zij volgens haar 
inzicht mocht beheeren. Het kapitaal, dat bijeengebracht werd. 
bedroeg 40.000 pond en met dit geld werd een opleidingsschool 
voor verpleegsters gesticht. 

Nog vijftig jaren lang zette ze haar groote werk voort. Ze stierf 
als nationale heldin op 13 Augustus 1910, op 90jarigen leeftijd. 
Tot haar dood toe wijdde ze zich aan haar grootsche taak: de 
verbetering van de gezondheid der natie. In 1907 verleende koning 
Eduard haar de orde van verdienste. Zij was de eerste vrouw, 
aan wie zulk een onderscheiding te beurt viel. 

(Uit: Stamp Collecting nr. 6). J. A. K. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORDAMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

James Madison. 
James Madison, de vierde president der Ver

eenigde Staten van NoordAmerika (1809
1817), werd 16 Maart 1751 te Port Conway 
in Virginia geboren. Werd in 1780 lid van 
het Congres. Tijdens Jefferson werd hij in 
1801 staatssecretaris. Toen hij in 1809 tot 
president gekozen was, verbood hij alle ver
keer met Engeland en Frankrijk zoolang deze 
staten de bepalingen handhaafden, die sedert 

1807 den handel der onzijdige naties belemmerden. De Fransche 
regeering trok deze beperkende bepalingen in, maar met Engeland 
werden de betrekkingen ingewikkelder, daar de Britsche regeering 
zich minder inschikkelijk toonde. In 1812 kwam het tot een 
oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Engeland. De misslagen, 
in het begin door Amerikaansche generaals Legaan, werden den 
president verweten, en de ontevredenheid openbaarde zich vooral 
bij de tegenpartij, die een anderen president wilde kiezen. Toch 
werd Madison na het eindigen van het gewone voorzitterstijdperk 
herkozen. Hij gedroeg zich in dien hachelijken tijd met moed en 
nam zulke krachtige maatregelen, dat de Amerikanen in korten 
tijd de overhand kregen, vooral door eenige voorspoedige gebeurte
nissen in Canada. Den 24en December 1814 werd te Gent dp 
vrede met Engeland gesloten, waarbij de toestand hersteld w e d , 
waarin de Vereenigde Staten zich vóór den oorlog bevonden. 
In 1817 teekende hij de navigatieacte, legde 4 Maart van dy. 
jaar zijn ambt neder en overleed op zijn landgoed Montpellier ia 
Virginia den 28en Juni 1836. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1894, 189'. 
190203 en 191617. 

John Marshall. 
John Marshall werd 24 September 1755 te 

Germantown (Virginia) geboren. Hij nam deel 
aan den onafhankelijkheidsoorlog. In 1797 
werd hij gezant te Parijs en in 1799 lid van 
het Congres. In 1800 werd hij staatssecretaris 
onder president John Adams. In 1801 werd 
hij benoemd tot opperrechter in het hoog
gerechtshof, welk ambt hij tot zijn dood toe 
bekleedde. In dit ambt gaf hij doorslaande 

bewijzen van kundigen staatsmanschap. Hij overleed 6 Juli 1835 
te Philadelphia. Hij schreef: „Life of George "Washington", 5 dln., 
Philadelphia 180407, en „Constitutional Decissions", 2 dln. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1894, 1895, 190203 
en 191617. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 
i'"iii 
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GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
XVIII (Slot). 

West-Ukraïne. 
Volgens Senf verscheen op 8 Mei 1919 in de West-Ukraïne een 

„derde" uitgifte, zoogenaamd uitgifte van Weenen, bestaande uit 
een serie der toenmaals in Oostenrijk in gebruik zijnde zegels, 
waarvan er zelfs eenige reeds de beeltenis van keizer Karel dragen, 
die toen een zwarten opdruk ontvingen van het Ukrainische 
wapenteeken met letters in de vier hoeken 3. Y. H. P., afkor
ting van den naam: "West Ukrainische Volksrepubliek. 

Verscheidene catalogi (Senf 74-92; Yvert 115-133) brengen deze 
zegels als rechtmatig bij de post in gebruik geweest voor brief-
frankeering en noteeren de prijzen voor ongebruikt en gebruikt. 
Michel heeft met recht sedert eenigen tijd de prijzen voor afge
stempeld laten vervallen, want dit stel, van 3 heller tot 10 kro
nen, is slechts in voorbereiding geweest en nooit in gebruik ge
komen. Echt gebruikte exemplaren zijn blijkbaar volkomen on
bekend, kunnen vermoedelijk ook in het geheel niet voorkomen. 

Na deze provisorische uitgifte zou in dit gebigd nog een defi
nitieve verschijnen die in beeld gelijkt op de hierboven genoemde 
„kronen"-zegels van Oostenrijk, ook wat de groepeering der op
schriften betreft. In het midden een engel, daarboven het Ukrai
nische wapenteeken en onderaan de waardeaanduiding. Noch over 
den vervaardiger, noch over de oplaag is iets nauwkeurig bekend. 
De waarden zijn: 10 cotikiw donkerblauw en groen; 20 c. bruin
rood en lichtblauw; 50 c. purper en roodviolet; 1 korona bruin 
en purper; 10 korona blauwgroen en rood. 

Bovendien nogmaals een opdruk-uitgifte van onbekenden oor
sprong en oplaag. Het zijn Oostenrijksche zegels van 3, 5, 10 en 
20 heller met zwarten opdruk, bestaande uit het wapenteeken der 
Ukraine in een achthoek en een heraldischen leeuw. 

Witrussisch legercorps. 
3 Februari 1920 gaf een Berlijnsche postzegelhandelaar een in 

Berli'n gedrukte serie uit van 5 waarden, zoogenaamd ten behoeve 
van het legercorps van generaal Bulak Balachowitsch. Het zegel 
vertoont een man en een vrouw in "Witrussische kleederdracht 
(Yvert, Russie blanche nr. 1-5). Inschrift: „Zelfstandig gebied der 
witrussische volksrepubliek"; getapd 1134 : 5 kopeken groen; 
10 k. rood; 15 k. lila; 50 k. donkerblauw en 1 roebel lichtbruin. 

De oplaag moet zeer omvangrijk geweest zijn, daar deze zegels 
overal en tegen geringen prijs aangeboden worden. Beweerd werd, 
dat zij op de postkantoren te Marienburg en Alt-Schwanenburg 
gebruikt zijn geworden, doch gebruikte stukken, die vrij zeld
zaam zijn, dragen een onbekende afstempeling, waaruit niets op 
te maken valt omtrent een rechtmatig postgebruik. Bovendien is 
er rekening mede te houden, dat nooit een leger bestaan heeft 
van Wit-Rusland, noch een zelfstandig gebied daarvan; hoog
stens een groep uiteengedreven witrussische soldaten. 

Beweerd wordt verder, dat in het begin van 1921 drie zegels 
in hooge roebelwaarden in steendruk uitgegeven werden voor 
ditzelfde gebied, te weten: 2 roebel, bruin; monnik in studeer
kamer; staand formaat; 3 r. ultramarijn en vermiljoen; Lithausche 
ruiter; staand formaat; 5 r. ultramarijn en oker; boer aan den 
ploeg; liggend formaat, uitgegeven door een, naar Korono ge
vluchte „Witrussische regeering". 

Het zijn zwendelproducten van de ergste soort. 
Zie ook: P. Lindenberg, Berl. Allg. Zeitung, 14 December 1933. 

Wrangel-leger. 
Toen in November 1920 de vereenigde legers van vrijwilligers 

van de generaals Anton Denikin en Peter Nikolajewitsch Wrangel 
bij Kachovka in Taurië door de Bolsjewisten verslagen waren, 
moesten de vluchtelingen zich over Sebastopol naar Constanti-
nopel terugtrekken. Op bevel der Entente betrokken zij toen 
kampen in November en December op de Prinseneilanden en bij 
Tschataldscha ten westen van Constantinopel; later ook in Grie
kenland, Bulgarije en Servië. 30 Mei 1921 maakte de Entente een 
einde aan het opperbevel van generaal Wrangel. 

Er wordt nu beweerd, dat tusschen deze kampen onderling een 
postverbinding werd ingericht met bijzondere postzegels. In werke
lijkheid heeft slechts een zeei primitieve post, of juister gezegd. 

een koerierdienst tusschen de commandanten der afzonderlijke 
kampen bestaan. Geld of geldswaarden waren trouwens in het 
geheel niet voorhanden. 

Waarschijnlijk hebben handige zakenlieden zich dezen toestand 
ten nutte gemaakt, om groote hoeveelheden Russische en Ukra i 
nische postzegels mee terug te brengen, die daarna een Russischen 
opdruk: Potschka-Russkoi Armii en waarde-aanduiding op twee 
regels ontvingen. Later ook de woorden: Russkaja Potschta in 
een randversiering. Russische, Ukrainische, Denikin-postspaar-
bankzegels werden overdrukt, ongetande en getande vellen, zoo
dat men 225 verschillende kan tellen. Gebruikte stukken zijn 
moeilijk te vinden, en dragen een groot rond stempel van twijfel
achtige soort. De adressen zijn steeds door dezelfde hand geschre
ven, dus alles blijkbaar speculatief. 

Ofschoon sommige catalogi deze zegels vermelden (Senf, Wran-
gelarmee 1-123; Yvert, Levant russe, Armee Wrangel 1-163) en 
beweren, dat deze zegels voorzagen in een noodzakelijke behoefte 
en dienst deden, is daar nooit iets van gebleken. Evenmin zijn er 
documenten bekend, omtrent voorschriften van ambtswege tot 
aanmaak dezer opdrukken, en het is nauwelijks aan te nemen, 
dat de postbesturen der bovengenoemde verschillende landen het 
gebruik van buitenlandsche postzegels in hun gebied zouden heb
ben geduld. De oplagen der verschillende zegels schijnen tamelijk 
belangrijk geweest te zijn. 

Zie ook: P. Lindenberg, Berl. Allg. Zeitung, 14 December 1933. 
Zuid-Rusland. 

De Russische generaal Anton Antonowitsch Denikin bezette 
met een leger vrijwilligers sommige gedeelten van Zuid-Rusland 
te weten: Don, Koeban, Krim en deelen van Ukraine. In 1919 
gaf hij daar een serie zegels uit, waarvan de roebelwaarden in her 
midden als wapen den striid uitbeelden van St. George met den 
draak en daaromheen de woorden: Edinaja Rossija, hetgeen ver
taald luidt: eensgezind Rusland. Het waardecijfer aan weerskan
ten en ook nog onderaan. Deze waarden van 1 tot 10 roebel zijn 
uitsluitend ongetand uitgegeven. 

Later verscheen in dezelfde teekening, doch in andere kleuren 
en nieuwe waarden een tweede serie: 1 roebel, groen; 2 r.. rood 
en sepia; 3 r. Hchtviolet en vermiljoen; 5 r. matblauw en oranje
geel; 7 r. olijfgroen; 10 r. donkerroodbruin en lichtgroen; 25 r. 
lichtlil; en lichtblauw; 50 r. roodoranje en grijs; eveneens onge
tand uitgegeven. 

Deze serie in geheel andere kleuren heeft niets te maken met 
de Denikinzegels en is de grootste zwendelarij. Volgens Senf door 
een postzegelhandelaar te Odessa in groote hoeveelheden in het 
verkeer gebracht. 

In Zuid-Rusland zijn ook Russische fiscale zegels — in aller
hande kleuren gedrukt en met gekleurden ondergrond in golf-
lijnen — met een Russischen opdruk voorzien, luidende: „Gewa
pende machten in Zuid-Rusland". Sommige bovendien nog met 
nieuwe waarde-aanduiding. Zoo verschenen ziulke zegels van 10 
kopeken, 20 k., 20 op 15 k., 50 k., 1 roebel, 3 r. op 10 k. en 5 r. 
op 75 k. Het spreekt vanzelf dat ook dit weer een fantasieuitgifte 
is, waarvan de oorsprong nog onbekend is. De oplaag schijnt 
niet bijzonder groot te zijn geweest. 

Van de zegels in Schakiw-geld, ongetand, die in Juli 1918 in 
de Ukraine uitgegeven zijn, ontvingen de 10, 20, 30 en 50 scha-
hiw (Senf 1, 2, 3,5; Yvert 39, 40, 41, 43) een schuinen zwarten 
opdruk luidende: „Zuid-Rusland". Naar Michel 1924-1925 zijn 
deze zegels op last van generaal Denikin uitgegeven. Zij zijn 
waarschijnlijk in groote hoeveelheden gedrukt, daar de prijzen 
zelfs voor „gebruikte" exemplaren laag waren. 

Dit stel is nu wel uit de catalogi verdwenen, maar zij blijven 
bestaan en leveren een gevaar op voor onwetenden. 

In ditzelfde gebied ontstond een portretuitgifte, die op twee 
voorname punten van de vorige afwijkt, doordat alle opschriften 
van spelfouten wemelen, waaruit reeds af te leiden is, dat onbe
voegden, onbekend met de Russische taal, de zegels vervaardig
den. Zij dragen bovendien geen waardeaanduiding, met uitzonde
ring van één enkel stuk, zoodat men zich des te eerder afvraagt, 
wat was het beoogde doel met deze plaatjes, die zich dadelijk als 
zwendelproducten verraden. 

Onbegrijpelijk is, dat Michel 1923 het stel voor 30 mark aan
prijst met de opmerking: ter uitgifte voorbereid geweest, maar 
in catalogus 1924-1925 is de prijs op 0,25 mark gevallen. Nu 
worden ze nog vermeld, maar als „voorbereide uitgifte". 

Volgens Michel 1923 geven deze portretten — in een cirkel. 
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omgeven door een band met Inschriften, in de hoeken het jaar
tal 1919 — de beeltenissen weer van de volgende generaals 
Denikin groen, Maj Majewski blauw, Lew Kornilow donker
bruin, Alexander Koltschak rood en Alexejew oranje 

Om deze zegels nu nog interessanter te maken, kregen de 
eerste twee en de oranjekleurige nog een opdruk, bestaande uit 
balken door het jaartal 1919, maar datzelfde cijfer staat nu onder
aan in het midden 

Bovendien verscheen nog in grijsgroen en liggend formaat de 
afbeelding van een veldslag Onder in de hoeken 10 en daar-
tusschen weer het jaartal 1919 Deze uitgifte werd in Italië ge
drukt, doch drukkerij, uitgever en oplaag zijn tot heden nog 
onbekend 

Joego-Slavie 
In 1918 zijn voor Kroatië zegels van Hongarije veelvuldig met 

S H S enz bedrukt, steeds m typografie Lithographie-opdrukken 
zijn proeven Groote hoeveelheden worden aangeboden, waarvan 
die opdruk maakwerk is, in geel, rood, enz., in plaats van in 
blauw of zwart Ook opdruktvpen zijn verwisseld die op de 
maaierzegels thuisbehoorden, staan op Karl en Zita- of expresse-
zegels, wat door onvoldoende toezicht in de drukkerij mogelijk 
geweest is 

De volwaardigheid heeft men trachten te bewijzen door ge
stempelde exemplaren, of zoogenaamd echt geloopen brieven, 
door welwillende postbeambten afgestempeld en misschien ook 
bij uitzondering aan het ad^-es bezorgd 

Bij de bezetting van het Moereiland (Medjoemoerje) en Pieko-
moerje zijn door toedoen van commandanten van de Zuidslavische 
troepen, vier uitgiften van zegels ontstaan, opdrukken op Hon-
^aarsche zegels, zonder dat daaraan behoefte bestond en zonder 
door de bevoegde overheid daartoe gerechtigd te zijn Zij zijn 
echter toch door postkantoren in die gebieden m het verkeer 
gbracht Opdrukken met caoutchoustempel of kurkstempel S H S 

Zuid-Litauen 
In 1919 werd te Grodno voor Zuid-Litauen een reeks post

zegels uitgegeven van Rusland 1909 1917 met een opdruk in het 
Lettisch en Russisch 50 s (statiku) Yvert Lithuanie du Sud nr 
1-8, te weten op de 3, 5, 10, 15, 25, 35, 50 en 70 kopeken (Senf 
67, 69b, 71b, 73b, 75, 76b, 77b en 78b) 

VERVALSCHINGEN 
door J G MILLAARD 

Where have you this ' ' t is false 
(Shakespeare, Antony and Cleopatra, II, 1, 18) 

Vervalschingen noemt men de zegels, welke geheel of gedeel
telijk zijn vervaardigd zonder gebruikmaking van de origineele 
werktuigen In het eerste geval spreekt men van a l g e h e e l e, in 
het tweede van g e d e e l t e l i j k e vervalschingen 

De oudste vervalschingen, welke reeds dateeren van slechts 
enkele maanden na de uitgifte van het eerste zegel in Engeland 
(6 Mei 1840) en ook heden ten dage, maar m veel mindere mate, 
nog wel voorkomen, zijn vervalschingen ten nadeele der posterijen 
en men noemt ze daarom postvervalschmgen 

Reeds op 2 September 1840 ontving de heer Rowland Hill een 
brief met de opmerking „De heer Smith is zoo juist hier geweest 
en vertelde mij, dat er gisteren een vervalsching van het penny 
zegel werd ontdekt op zijn kantoor. De brief met het valsche 
zegel werd aan het zegelkantoor afgegeven, het vervalschte zegel 
IS een houtsnede " 

In vele andere landen, die er geleidelijk toe over gingen zegels 
in te voeren, had men in den beginne op hevige wijze te kampen 
met dergelijke valsche zegels 

De meest geraffineerde postvervalsching is wel die der uitgifte 
1894 van Bolivia, op dik papier en met tanding ongeveer 13 K of H 
Door middel van het Boliviaansch gezantschap werd de firma Brad
bury Wilkinson & Co te Londen opdracht gegeven tot het ver 
vaardigen der serie 1894 Ongeveer 2/3 der opdracht werd ook door 
de firma afgele\erd, maar alvorens zij het overige derde deel 
naar Bolivia kon verzenden, kreeg zij van het gezantschap te Parijs 
opdracht, dit gedeelte met de gebruikte platen daarheen te zenden, 
een en ander geschiedde zonder medeweten van de Boliviaansche 

regeering Met deze drukplaten liet men bij de firma Eudes & 
Chassepot te Parijs een nieuwe oplage vervaardigen, veel grooter 
dan noodig was, en van deze oplage verzonden de opdrachtgevers 
het nog te verzenden 1/3 deel naar Bolivia, terwijl de echte 
Londensche druk in handen van de vervalschers achterbleef. Een 
gedeelte van deze vervalschte oplage werd, zelfs met sanctie der 
posterijen, uitgegeven en regelmatig gebruikt tot 1897, toen 
er een nieuwe uitgifte verscheen Men treft dus deze vervalschingen 
aan met echte stempels Daarentegen brachten de vervalschers de 
echte achtergehouden zegels tevens in omloop, waarvan een ge 
deelte met valsche stempels werd bedrukt 

De postvervalsching van de 1/ groen 1867 van Engeland werd 
door mij reeds besproken op biz 74-75 van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie jaargang 1931 

Het IS wel merkwaardig hier even op te merken, dat in vele 
gevallen dit soort vervalschingen door philatelisten is ontdekt Zoo 
ook o. a de ontdekking van de valsche 1 rupee zegels, grijs (1882/88) 
van Engelsch Indie, doordat een verzamelaar de zegels menigmaal 
aantrof op poststukken, welke hij ontving van een vriend van 
een of ander kantoor in Londen. De poststukken waren alle af 
gestempeld te Bombay Hij stelde de politie van dit geval op de 
hoogte, later werd de vervalscher gearresteerd 

In vele andere landen zijn de posterijen voor groote sommen 
op deze wijze benadeeld geworden Het is mij niet mogelijk deze 
alle te behandelen, ik noemde slechts enkele voorbeelden, nog wil 
ik noemen Napels, Lombardije-Venetie, Oostenrijk, en eenige 
jaren geleden Frankrijk De kroon van allen spant echter Spanje 
en volgens A F Duro in zijn „Resena Historico Descnptiva de 
los Sellos de Correo de Espaiia" komt het door de postver-
\ alschingen, waarmede de posterijen indertijd te kampen hadden, 
dat er telkens andere series moesten verschijnen gedurende de 
jaren 1850/66, of bestaande zegels van kleur werden veranderd 

Valsche zegels, vervaardigd ten nadeele van verzamelaars, noemt 
men verzamelaarsvervalschingen Wanneer zij voor het eerst 
verschenen, is niet met zekerheid te zeggen In 1863 verscheen een 
boekje van Thornton Lewes en Edward L Pemberton, getiteld 
„Forged stamps and how to detect them" en uit dit aardige 
boekje citeer ik 

„Hoe lang postzegels vervalscht worden hangt samen met den 
tijd dat deze verzameld worden Wij v nde i dat er een 6 of 
7 jaar geleden slechts weinig verzamelaars waren on als wij nog 
verder teruggaan, blijkt het verzamelen slechts beperkt te zijn 
tot 3 of 4 beeren (zeker heel weinig meer), maar ongeveer 5 jaar 
geleden, toen het aantal zegels zoo zeer was toegenomen, dat zij 
een beetje aandacht trokken, begon het verzamelaarsaantal te 
stijgen, maar toch konden zij slechts met eenheden geteld worden 
en het is eerst drie jaar daarna, dat het postzegelverzamelcn 
grooter omvang aannam Waarschijnlijk werd er aan vervalschen 
niet eerder gedacht dan 2 jaar geleden, toen de „manie" voor de 
gekleurde stukjes papier zich zoo uitbreidde, dat de zeldzamere 
soorten een zekeren prijs opbrachten Toch ging er nog weinig 
om. Een van de eerste vervalschingen schijnt de 5 c Neuchatel 
te zijn geweest, welke ons ongeveer 18 maanden geleden uit 
Baden werd toegezonden, verder terug is het moeilijk ze op te 
sporen Sinds Mei 11 moet de handel in valsche zegels zeer zijn 
toegenomen — of wat waarschijnlijker is, zijn de vervalschers stout 
moediger geworden, want valsche zegels van iedere soort begonnen 
van het continent over te komen m zekere hoeveelheden, en van 
dien tijd af tot nu toe komen zij in verhoogd aantal voor, tot 
zulk een afmeting, dat het zeer gewaagd is eenig zeldzaam oud 
zegel aan te nemen (vooral ongebruikt), zonder het te kunnen 
vergelijken met een volkomen echt exemplaar" 

Uit het bovenstaande kunnen wij eenigszins benaderen, wanneer 
voor het eerst de verzamelaarsvervalschingen het daglicht zagen 

Het genoemde boekje was echter n et het eerste geschrift om 
trent vervalschingen In 1862 was er reeds verschenen „De la 
falsification des timbres poste", onder den naam van J B Moens 
(Hierbij wil ik even opmerken, dat dit boekje en ook andere 
philatelistische boeken niet door Moens geschreven zijn, maar 
door zijn getrouwen medewerker en zwager L F Hanciau Moens 
zelf was een onontwikkeld man, die nauwelijks zijn handteekening 
moet gezet kunnen hellen'* Dit boekje werd door dr C W 
Vmer in het Engelsch vertaald onder den titel ,,On the falsi
fication of Postage Stamps, or a Gencal Nomenclature of all the 
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Imitations and Forgeries, as well as of the various Essay Stamps 
of all Countries". T o t mijn spijt bezit ik deze twee boekjes niet 
en kan er dus geen oordeel over vellen. Het was echter pioniers
werk en derhalve zullen er wel fouten gemaakt zijn; bovendien 
zeggen de schrijvers van het eerste door mij genoemde werkje 
ervan: „Wij hebben de bruikbaarheid van het eenige Engelsche 
werk over vervalschingen van postzegels onderzocht, hebben het 
nauwkeurig nagegaan en na onpartijdig lezen zijn wij tot de 
overtuiging gekomen, door de vaagheid der beschrijving, zoowel 
van de vervalschingen als van de echte zegels, dat menigeen, die 
zegels keurt, aan de hand ervan de echte voor valsch zou houden 
en omgekeerd." 

Nog zij vermeld een boekje uit de eerste jaren, verschenen in 
1865 in Engeland: „How to detect forged Stamps" door Thomas 
Daltoa. 

Niet alleen zijn er toen ten tijde boekjes verschenen met op
gave van bekende vervalschingen, ook de philatelistische bladen 
lieten waarschuwingen tegen valsche zegels drukken. Van deze 
eerste artikelen wil ik de volgende noemen: 

„Le Timbre-Poste" (15 Februari 1863), o. a. valsche 3 pf. Saksen. 
,,Magazin für Briefmarkensammler" (1 Mei 1863), artikel over 

„Versuche, Fälschungen und Nachahmungen". 
„Allgemeine Deutsche Briefmarken Zeitung", begint in zijn 

eerste nummer van 1 Juli 1864 een vervolgartikel „Ueber 
Fälschungen". 

„Le CoUectionneur de Timbres-Poste" begon tevens in zijn 
nummer van 15 September een artikel over „Les Timbres Faux". 

Uit al deze oude gegevens blijkt wel, dat men er steeds op uit 
geweest is om dit soort producten als zoodanig te kenmerken, 
alvorens zij te veel onheil konden stichten. Vroeger waren het 
hoofdzakelijk de min of meer zeldzame zegels waarop zich de 
vervalschers t rachtten toe te leggen. Tegenwoordig worden ook de 
goedkoopere soorten in groote hoeveeelheden vervalscht, zooals 
genoegzaam blijkt uit de opgaven in de philatelistische bladen 
der laatste jaren. 

Daarom moeten wij ons terdege tegen dit gevaar wapenen en 
daarvoor is het noodig dat wij onze zegels bestudeeren en verder 
voordeel trekken van die gegevens, die ons ten dienste staan. 
Vooral de studie van de zegels zelf is van niet te onderschatten 
belang. Maak u op min of meer wetenschappelijke wijze alle eigen
aardigheden eigen van druk, papier, tanding enz. der zegels, en 
u zult bemerken, dat u op den duur een gevoel krijgt voor wat 
echt en wat valsch is. U kunt niet direct aantoonen dat een zegel 
inderdaad valsch is, maar een voorgevoel waarschuwt u, op uw 
hoede te zijn. Maar ook de goede voorlichting in de philate
listische bladen, alsmede de bestaande boekwerken over ver

valschingen zijn van het grootste belang. Er blijken nog steeds 
legio verzamelaars te zijn, die liever hun beurs openen voor 
verlies, dan dat zij zich in de materie inwerken. Laat hen in
dachtig zijn aan wat de Engelsche filosoof Francis Bacon schreef: 
,,Nam et ipsa scienta potestas est" — kennis is macht ! 

Voor hen die mijn raad ter harte willen nemen, beveel ik onder
staande boeken aan. Het zijn boeken, die in de philatelistische 
bibliotheek van geen verzamelaar en zeker van geen handelaar 
mogen ontbreken: 

„Album Weeds", door rev. R. B. Earee (1905, derde druk), 
omvattende 2 lijvige deelen, totaal bijna 1300 bladzijden, beschrij
vingen gevend van de valsche zegels der geheele wereld. 

„Etude sur les Faux Timbres d'Europe", door A. de Haene 
(1926), een zeer bruikbaar werk, behandelend, zooals reeds uit 
den titel blijkt, uitsluitend de vervalschingen van Europa. 

„Vade-Mecum du Slp^cialiste-Expert en Timbres-Poste" door 
F. Serrane; (deel I) Europe (1927), (deel II) Hors d'Europe (1929). 
Hierin komen niet alleen gegevens voor omtrent vervalschingen, 
maar tevens een schat van andere opgaven omtrent zegels; een 
uitstekend boek om te worden gebruikt naast den catalogus. 

„Grosses Handbuch der Fälschungen", door Fritz Billig en Ot to 
E. Stiedl, in afleveringen (tot op heden 38) verschijnend en hoofd
zakelijk behandelend de vervalschingen der klassieke Europa-zegels. 

„Schach den Fälschungen", ook een in afleveringen verschijnend 
werd (tot op heden 5), begonnen door wijlen Kurt Kayssner en 
vanaf aflevering V voortgezet door dr. phil. A. Schroeder, hoofd 
der „Fälschungsbekämpfung" van de Duitsche Reichsbund der 
Philatelisten e.V. Dit werk behandelt bijna uitsluitend de ver
valschingen der in de laatste jaren verschenen zegels. 

Naar aanleiding van de opsomming van deze werken wil ik 
nog een opmerking maken, omdat het in den beginne niet zoo 
eenvoudig is als het wel lijkt, om aan de hand der gedrukte 
gegevens het goede van het kwade te onderscheiden. In den 
beginne is het alsof ieder zegel dat men vergelijkt, echt is. Dit 
eerder dan juist het omgekeerde, omdat „een elk meent zijn uil 
een valk te zijn". Door vergelijking met wat geschreven staat en 
meerdere zegels van een zelfde soort moet men als het ware 
een zekere handigheid krijgen in het onderscheiden, welke eigen
aardigheden typeerend zijn voor de echte zegels en welke bijzonder
heden de valsche vertoonen. Ik vermeld dit er speciaal bij, omdat 
mij meerdere malen opmerkingen bereiken als: „van dit boek 
begrijp ik niets", of „dat boek deugt niet", enz. Alle door mij 
genoemde boeken kunnen van groot nut zijn voor lederen ver
zamelaar en hem op den duur voor vele onaangenaamheden 
vrijwaren. 

(Wordt vervolgd). 
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Britsche Koloniën. 
^ 

' l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l " 

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 netto. 
Klasse 2. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN in postfrisschen staat, 
veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. 
Klasse 3. — EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel
al tegen 50 "/o 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, 

. L D I I V L ^ 3 London, S. W. 18, Engeland. 
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ANTWERPEN. 
Het eerste congres en de eerste tentoonstelling in Europa van 

vóórafgestempelde postzegels vond van 1321 Mei j.1. te Ant
werpen plaats. Ongeveer 40.000 zegels waren tentoongesteld. 

De heer A. de Munck uit Amsterdam kwam uit met de landen 
Frankrijk, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. Hij 
verwierf in zijn groep den eersten prijs, de zilveren herinnerings
medaille, met gelukwenschen der jury. In dezelfde groep kwam 
de heer F. Reys uit 'sHertogenbosch uit met Nederland, waarvoor 
hem de 2e prijs werd toegekend, bestaande uit de bronzen medaille 
van den Koninklijken Belgischen Bond. In de groep overzeesche 
gewesten stelde de heer J. J. C. van Houten uit Hengelo (O.) zijn 
collectie der Vereenigde Staten van NoordAmerika uit, waarvoor 
hij de bronzen herinneringsmedaille kreeg. Onze gelukwenschen 
aan deze beeren met het door hen behaalde succes. 

Op het congres leidde de heer P. Rotsaert uit Brussel het 
onderwerp in: „Dient men de vóórafgestempelde postzegels van 
België, waarvan het strookje „Niet bestellen op Zondag" ontbreekt, 
te verzamelen ?" Algemeen blijkt men van meening te zijn dit wel 
te moeten doen, daar niet het zegel, doch de afstempeling de 
hoofdzaak is. Het blijkt dat vóórafgestempelde zegels, voorzien 
van het bewuste strookje, der steden Ath, Aubel, Gilly, Gouvy, 
Jumet, La Louvière, Manage, MelreuxHotton, Morlanwelz, Orp, 
Roux, Seraing en Virton zeer moeilijk te verkrijgen zijn. De daar
voor in den catalogus opgegeven prijzen zijn beslist veel te laag. 

W. G. Z. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
MONDORFLESBAINS. 

Van 317 Sejptember a.s. zal te MondorflesBains (Luxemburg) 
een postzegeltentoonstelling worden gehouden, welke georgani
seerd wordt door een drietal vereenigingen. De heer ir. H. L. S. 
Adama is aangezocht commissaris voor Nederland te zijn. De 
Luxemburgsche posterijen zullen voor deze gelegenheid een 
speciaal zegel uitgeven, hetwelk op de tentoonstelling verkocht 
wordt. Ook zal daar gelegenheid bestaan om de te verzenden cor
respondentie van een bijzonder poststempel te laten voorzien. 
De inzending kan gratis geschieden, de prijzen bestaan uit 
medailles. Nadere inlichtingen, alsmede propagandabrochure, ver
strekt het bestuur der tentoonstelling, boite postale 100, Luxem
burg. H. A. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaande tentoon
stelling nog niet de officieele is, die gehouden zal worden ter 
herdenking van de 100jarige onafhankelijkheid van het groot
hertogdom. Deze tentoonstelling, die door den Luxemburgschen 
Bond gehouden zal worden, is n.1. nog in voorbereiding. W. G. Z. 

^PS[^ ̂ .^^ Ter bescherming É 
■ ^"S"^© Van Verzamelaars m 
M^^^^^%^ en Handelaren, ^p 

VEILINGEN. 
Als vervolg op het gemelde op blz. 135 in het Julinummer kan 

worden medegedeeld, dat gedurende de kijkdagen der bewuste 
veiling een paar experts de: handelaarsvereeniging een 150 nummers 
hebben kunnen aanwijzen, die óf beslist valsch óf beslist ge
repareerd waren (twijfelgevallen werden buiten beschouwing 
gelaten). Deze nummers zijn aan de Amsterdamsche recherche 
opgegeven, die daarna bepaald heeft, dat deze kavels zouden 
worden voorzien van een rood kruis en dat zij slechts voor
waardelijk geveild mochten worden, omdat al deze kavels ter 
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keuring zouden worden opgezonden aan den heer Brun te Parijs. 
Ook het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars heeft zich met bedoelden rechercheur 
in verbinding gesteld om namens de verzamelaars te protesteeren 
tegen het geven van een vergunning aan een dergelijken veiling 
houder, waarbij alle mogelijke steun en medewerking werd toe
gezegd. Het wachten is nu op hetgeen de heer Brun omtrent de 
toegezonden kavels zal zeggen. W. G. Z. 

ZUMSTEINCATALOGUS. 
Eind Augustus verschijnt de 23e oplage van den algemeen be

kenden Zwitserschen catalogus. „Zumstein Europa catalogus 1940". 

HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE. 
DEEL 1: KAMERUN (I: DEUTSCHES SCHUTZGEBIET, 
II : BRIT.FRANZ. BESETZUNG, I I I : FRANZ. MANDATS

GEBIET), K A R O L I N E N . 
UITGEVER: VEREIN H A N D B U C H DER BRIEFMARKEN
KUNDE E.V., DOROTHEENSTRASSE 53 IV, BERLIN N W 7. 

Het is ongeveer 3 jaar geleden, dat Kohl's Briefmarkenhandbuch 
zijn 40e en laatste deel, hetgeen aan Italië gewijd was, uitgaf. 
Men kan zeggen, dat het voor ons liggende eerste deel van het 
nieuwe handboek de voortzetting is van Kohl's handboek, het zou 
deel 41 kunnen zijn. "Want hoewel de naam van het werk ge
wijzigd is, hoewel de uitgever een andere is en hoewel de hoofd
redacteur niet meer is dr. Herbert Munk, maar de bekende 
majoor b. d. Hans von Rudolphi (het hoofd van de Reichsbundes
stelle für wissenschaftliche Philatelie), is de indeeling en bewerking 
van het nieuwe deel geheeel overeenkomstig die van Kohl's hand
boek. De nieuwe uitgever heeft besloten het werk van dr. Munk 
voort te zetten en is van plan jaarlijks 3 of 4 deeltjes, elk van 
ongeveer 128 blz., uit te geven, waarvan de prijs bij inschrijving 
slechts 2 mark bedraagt. Men breekt evenwel' met de alfabetische 
volgorde, daar men n.1. eerst die landen wil behandelen, die in 
de Duitsche taal tot nu toe nog niet volledig in een ander hand
boek voorkomen. Daarom zullen eerst de voornaamste Euro
peesche staten met hun koloniën en daarna de buitenEuropeesche 
landen komen, beginnend met de letter K. 

Onnoodig te zeggen, dat wij dit werk, dat van zoo'n groote 
beteekenis voor de philatelie is, warm aanbevelen. W. G. Z. 

|^ptïïiiit^^^^^ërl€i| | | 

ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELIST. 
Het philatelistencongres van GrootBritannië heeft op zijn 

laatste bijeenkomst te Southport (Liverpool) besloten op de lijst 
van „distinguished philatelist" te plaatsen majoor D. R. Martin en 
markies De Fayolle. 

BEZOEK VAN DEN ENGELSCHEN K O N I N G AAN CANADA. 
Tijdens het bezoek van het Engelsche koningspaar aan Canada 

kreeg koning George VI van de Canadeesche P.T.T. bij zijn vertrek 
uit Ottawa een album met een complete verzameling Canadeesche 
postzegels, uit ongeveer 300 stuks bestaande. 

De koningin ontving terzelfdertijd een zilveren blad met, in 
relief, de drie postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het konink
lijk bezoek. Kleinere soortgelijke bladen werden voor de beide 
prinsesjes overhandigd. 

De directeurgeneraal Norman McLarty zeide den koning, dat 
deze vermoedelijk in zijn verzameling — geërfd van wijlen koning 
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George V — reeds vrijwel alle postzegels van Canada zou hebben, 
maar dat de koning wellicht toch wel gaarne een volledig stel 
in één band zou willen bezitten. De koning antwoordde, dat de 
hem thans geschonken collectie vele exemplaren bevatte, welke hij 
nog nooit gezien had. 

DE PHILATECTOR. 
Naar aanleiding van het gestelde op blz. 109 heeft de vereeniging 

„Helder" zich een philatector aangeschaft. De resultaten, welke 
de voorzitter en na hem enkele andere leden der vereeniging 
bereikten, waren echter niet overeenkomstig de verwachtingen. 
Zoo waren b.v. hakenkruis-watermerken op Duitsche zegels na
genoeg niet te ontdekken. Volgens de Heldersche vereeniging is 
het toestel nog niet zoover volmaakt als in de Engelsche pers 
wordt voorgesteld. Blijkbaar heeft men langdurige oefening noodig 
voor men de „smaak" te pakken heeft. Weet de importeur mis
schien verdere inlichtingen te verstrekken ? 

DUITSCHE BIJZONDERE POSTKANTOREN. 

In 1938 werden door de Duitsche Rijkspost 262 bijzondere post
kantoren met een speciaal stempel toegelaten. In 61 gevallen 
waren dit philatelistische bijeenkomsten. 

OOSTENRIJK-HONGAARSCHE VELDPOST. 
Tijdens den wereldoorlog 1914-1918 waren er in Albanië 12, 

Italië 22, Montenegro 17, Polen 93 en Servië 47 Oostenrijk-
Hongaarsche veldpost etappen-postkantoren. 

HET PORTRET OP DE EMANCIPATIE-ZEGELS 
VAN SURINAME. 

Het portret op de emancipatie-zegels van Suriname is dat van 
Josephine Eleonore Beer, die 27 Maart 1926 te Amsterdam werd 
geboren. Zij gaat ter school op de Christelijke Meisjesschool in de 
Hondecoeterstraat te Amsterdam. Haar vader was vroeger onder
wijzer in Paramaribo en is vandaar vertrokken naar Amsterdam, 
waar hij de hoofdacte heeft behaald en bij het openbaar onderwijs 
der gemeente Amsterdam werd aangesteld. Hij is een geboren 
Surinamer en trouwde later met een Amsterdamsche burgeres. Uit 
dit huwelijk is bovenvermeld meisje geboren. Zij is een getrouwe 
en zeer ijverige leerlinge, die zeer goede cijfers in de verschillende 
vakken heeft behaald. J. W. 

2SOiVlE:RAAIVBIE:DIIVC. 
Serie Nederl.-Indië 1934 geheel compleet tot en met ƒ 5,— ƒ 4,90 
losse nummers uit deze serie: 

per St. 
ƒ 0,03 
ƒ 0,20 
ƒ 0,10 
ƒ 0,10 
ƒ 1,25 
ƒ 0,75 
ƒ 0,20 
ƒ 2 , -

50 cent 
60 cent 
8o cent 
ƒ 1 , -
ƒ 1,75 
ƒ 2 , -
ƒ 2,50 
ƒ 5 , -

Luchtpostzegels Duitschland: 

per lO St. 
ƒ 0,25 
ƒ 1,90 
ƒ 0 90 
ƒ 0,90 

ƒ 1,80 

80 pf. 
100 pf. 
2 mark 
3 mark 

- Alle 

Yvert Nr. 
50 
51 
52 
53 

4 stuks samen ƒ 1,10. 

per St. 
ƒ 0,15 
ƒ0,08 
ƒ 0,40 
ƒ 0,70 

Zendingen boven ƒ 10,— franco. 

Postzegelhandel „HET C E N T R U M ' 
NIEUWSTRAAT 36, ROTTERDAM. POSTGIRO 185061 

DE HERFSTVEILINGEN 
zijn in bewerking. Hoe eerder U in
zendt, hoe eerder dit verkocht wordt. 
Veilingcatalogi en ons Vé-Dé-Nieuws 
met opgave nieuwtjes en aanbiedingen 
op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

J. L. VAN DIETEN 
SEDERT 1886 

44-45 DELFTSCHEVAART - ROTTERDAM C. 

Postzeéelhandel iVl. S. POÎ AK, 
KAREL DU JARDINSTRAAT 1 2 / 1 , AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeente-giro P 753. 
fn voorraad een kleine partij van de volgende blokken en series: 

DUITSCHLAND: 
Bruine Band met opdruk ongebruikt. — Olympiade blokken 
ongebruikt. ■— Bruine Band zonder opdrukken. — Hitler 
blokken ongetand gebruikt en ongebruikt. — Serie Kleeder
drachten ongebruikt. — Serie Gebouwen ongebruikt. — 
Olympiade (winter). 

DANZIG: 
Daposta blokken gebruikt en ongebruikt. 

ENGELAND EN KOLONIEN: 
Series Coronation compleet ongebruikt. 
Series Coronation Koloniën ongebruikt. 

De prijzen zijn sterk concurreerend en alleen voor den handeL 
Zij worden op aanvrage gaarne verstrekt. 

W^a^nerSatz komple t t Ï 
Haben Sie in wirklich komplett ? Ja, wären Sie schon 
damals Teilnehmer einer leistungsfähigen Tausch

organisation gewesen, hätten Sie den Satz für ein 
paar Michelmark leicht gegen Ihre doppelten hollän

dischen Marken eintauschen können. Und wie ist es 
jetzt mit den Trachten, Ständen, Bauten, Schiffen und 
Blumen ? Noch können Sie diese billig eintauschen, 
schreiben Sie doch einmal nach Berlin N W 7, Fach 
N62, an den Internationalen Briefmarken Tauschdienst 

EQUATOR. 
LIECHTENSTEIN. 

NIEUWE UITGIFTEN: 
RHEINBERGER: 

50 Rp., 1939, =■■ en ° Zw. fr. 0.55 
LUCHTPOST: 

Serie 10 Rp.  2 Fr., 7 w. Zw. fr. 4.70 
HULDIGINGSZEGELS: 

Serie 10, 20 en 30 Rp. Zw. fr. 1.40 
5 F R A N C : 

Met huldigingsstempel Zw. fr. 6.— 
Blok van 4 met huldigings

stempel Zw. fr. 23.— 
Porto extra. Prijslijst gratis. 

A. EBERLE 
Postzegelhandelaar 

TRIESENBERG  LIECHTENSTEIN. 
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Aanbieding van eenige gezochte nummers van Nederland en Koloniën in alleen prima icwaliteit. 
NEDERLAND: 
1852, 
1864, 
1867, 

1869, 
1872, 

1905, 
1913, 

1923, 

NED 
1864, 
1870, 

15 ets 
15 ets 
15 ets 
25 ets 
50 ets 
1 et zwart 
22 M et. 
1 gld. 
ly^ gld. 

10 gld. postfr. 
1% gld. 
10 gld. 
lyi gld. postfr. 
l'A gld. 
5 gld. postfr. 
5 gld. 

.-INDIE: 
10 et. get. 
2 ct. lilabruin 
ly^ et. 

ƒ 7 , -
ƒ 5 , -
ƒ 1,50 
ƒ 3,50 
ƒ 6 , -
ƒ 2,25 
ƒ 1,65 
ƒ 0,70 
ƒ 4,75 
ƒ18,50 
ƒ 2,25 
ƒ 1 5 , -
ƒ 5,50 
ƒ 5 . -
ƒ 7,50 
ƒ 6 , -

ƒ 10,50 
ƒ 4,75 
ƒ 1,90 

2K gld. ƒ 2,20 
Idem fijne tanding ƒ 2,50 
1892, l y , gld. postfr. ƒ 4,— 

2K gld. ƒ 3,50 
1899, l y gld. ƒ 1,90 
1905, 1 gld. afw. kleur ƒ 1,— 

l y gld. afw. kl. ƒ 3,75 
(met liehte vlekken) 

1908, l y gld. Java ƒ 4,50 
2>^ gld. Buit.Bez. ƒ 5,25 

1923, 2»^ gld. postfr. ƒ 3,25 
5 gld. postfr. ƒ 7,50 

1928, luchtpost epl. ƒ 3,50 
1931, 4 ^ gld. luchtp. ƒ 1,— 

7}^ gld. luchtp. ƒ 1,50 

CURACAO: 
1928, n y et. postfr. ƒ 0,70 
1934, 30 et. ƒ 1,— 

50 et. ƒ 1,60 
1 gld. 50 ƒ 7,50 
2 gld. 50 ƒ 8,50 

PORTZEGELS: 
1889, l y et. ƒ 0,70 

5 et. ongebruikt ƒ 0,30 
10 et. ' ƒ 5,— 
1 2 ^ et. ƒ24 ,— 
15 et. ƒ 4,— 
20 et. ƒ 2,20 
25 et. ƒ 18,— 
30 et. ƒ 2,20 
40 et. ƒ 2,20 
50 et. ƒ 5,— 

SURINAME: 
1873, 12M et. ƒ 0,95 

25 et. ultram. ƒ 1,60 
30 et. gebr., ong. ƒ 3,—• 
40 et. gebr., ong. ƒ 2,25 
1 gld. ƒ 5,25 
l y gld. ongebr. ƒ 6,75 

1898, 10 et. op 15 et. ƒ 5,— 
1900, l y op l y gld ƒ 2.10 
1909, tête-bêche get ƒ 1,75 
1911, 15 op 25 et. ong. 5,— 

1922, 32M et. postfr. ƒ 1,10 
1926, 12M et. op l i y et. 

ongebr. ƒ 2,— 
123^ et. op 40 et. port 

lila ongebr. ƒ 2.— 
12>^ et. op 40 et. 

lila en zwart ongebr. ƒ 0,30 
1927, 22M et. ongebr. ƒ 0,60 
1933, W. van Oranje ƒ 0,20 

PORTZEGELS: 
1886, 10 et. ƒ 9,— 

20 et. type I ƒ 7,— 
25 et. ƒ 3,75 
40 et. ƒ 2.20 
50 et. ƒ 0,55 

1911, 10 et. op 30 ong. ƒ7 ,50 
10 et. op 3o 

punt tussehen E en T ƒ 12 50 
10 et. op 50 et. 

type I ƒ 11,50 
10 et. op 50 et. 

type III ƒ 10,— 

Bij elke contante betaling ontvangt men een kassabon; f 25,— dezer bons geven recht op f 1,— naar keuze in zegels. 

IHiil^PI^DI^ VAI^ P i l ^ IL©©'S ^©Sïï^ü^illHlAIÜJlPIEIL li^.¥. 
C B B R S n r B K N O U D S X E : R O S X Z B G B L M A G A Z i a i V V A N R O X X E Ï R D A J V l ) . 

I V I E U I V S T R A A X 2 6 <I!VGAIMG P O R X I B K ) . R O T T E R D A M . T E L E K O O I V 5 4 S 4 0 . O P G E R I C H T 1 8 9 8 . 
E I I w I A A L : I V O O R D B L A A K 9 3 , T E U E F O O I V 1 4 4 8 4 . 

P o s t ^ i r o 2 4 3 9 2 . B a n R r e k e n i n ^ R . i V K e e s & Z o o n e n » R o t t e r d a m . 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

T e koop gevraagd (afgeweekt en licht gest) 
Wilhbrordus 5 c f o,6o per loo 

„ 12V2 c. f 0,07 per stuk 
Zomerzegels 1939 3 of 5 c f 0,02 per stuk. 
Alle Kindsenes enz Vraagt inkooplijst en 

offerte buitenland. 
Duitschl Br Band (ook met Riemst) f o,6j 
(5 X f 2,75), Blauwe Band (ook met Derbyst) 
f 0,32 (j X f 1,40), Kunst f 0,12 (j X f 0,50) 
Alvorens nieuws van Duitschland of Honga
rije te koopcn, (ook engrosgoed billijk) vraag 
L.J A.Ludeker, Van Ostadestr. 209, 
Postgiro 353322 — A'dam-Z. (173) 

Nederlandsche Postzegelbeurs 
dir : M. J . H. Toorens, Postbus 111, 
Stationsweg, Giro N P B 120J43, Den Haag 
Yvert-Catalogus 1940 . . . f 3,90 
Speciaal-Catalogus 1940 Ned. en Kol 
direct na verschijnen . . . f 0,40 

plus porto resp 25 en 7 /̂2 cent 
'^Tooropserie . . . f 1,10 

Roode Kruis . . . f 0,90 
Olympiade . . . . f 1,40 

*Leger des Heils Indie . f 0,70 
Zweden 112/121, compleet 37,50 f 0,55 
Rumenie, Padvinder-serie f 0,30 
Yougo-Slavie alle nieuwtjes e n z , enz (162) 

BOD GEVRAAGD OP 

230.000 ZEGELS 
in ruim 300 soorten Voornamelijk in bun
dels van 100 stuks Gedeeltelijk m enveloppen 
gesorteerd en geteld. 
STURMS, 2e J V d. Heijdenstraat 74, A dam 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uu mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned-Indie f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaon, 

Epe. (Giro 132330). (129) 

TE KOOP GEVRAAGD: KILO'S EN 

ENGROSPARTIJEN VAN NEDERL.-INDIË 

J. PRENT & Co.. (142) 

SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, DEN HAAG. 

U I T V E R K O O P . 
va» een uitgebreide prachtverzamehng van 
Nederland en Kolomen, nagenoeg compleet 
Koerseerende zegels en luchtpost alles pnma 
kwaliteit, 10 procent onder nominaal 

R ROSENTHAL, 
Vlierboomstraat 297, Den Haag (167) 

K i l o ' s (franco) 
Australië i kilo f 4,50 
Gr -Britanme i kilo f 2,25 
Ierland i kilo f 2,75 

E. C. E H R M A N N , 29 Cambridge-street, 
Londen S W i. 

(Giro 's-Gravenhage 3231.66) (166) 

TER O V E R N A M E 
wegens sterfgeval aangeboden een prachtige 
verzameling Nederland en Kolomen Catalo
guswaarde plm f 800,—. Uitsluitend aan 
particulieren — Adres: mevr. wed. Beute, 

Heideweg 24, Soest. (164) 

WIE RUILT 
oude munten tegen zeldzame postzegels of 
omgekeerd. Brieven en aanbiedmg onder 
adres. Keizer Karelweg 396, Amstelveen 

{170) 

Zichtzendingen. 
WIJ ruimen een massa boekjes met 
zegels op, welke reeds m circulatie 
zijn geweest met 25 procent rabat. 
S.v.p. opgeven Nederland en Kol., 
Europa of Overzee. Vraag proefnr. 

»Postzegelnieuws« 
40e jaargang. 25 cent per stuk. 
Reinou Kingma, Postzegelhandel 

Villa „Philatelie", i peldoorn 
Teleteon 353< Postreitening 99018 

Sluit U dan aan bij den. 

G U L D E N S D I E N S T 
Lidmaatschap f0,25 P^̂ " Ĵ "̂"' inclusief maan-
delijksche toezending van het orgaan: 

„Het Laatste Nieuws", 
Augustus-abonne's ontvangen nuttige verras
sing Auguscus-offerte gratis op aanvraag. 

RENNIE H A A G S M A , 
Pres. Steynplantsoan 3, ('7^) 

Postgiro 336559, Am$t«rdam-0 . 

(163) A T T E I V T I E ! 
Na ontvangst van f 0,47^/. op postrekening 
120543 ten name Nederlandsche Postzegel-
beurs, Den Haag, ontvangt U onmiddellijk 
na verschijnen den nieuwen SPECIAAL 
Catalogus van de postzegels van Nederland 
en Kolomen Geheel bijgewerkt, \erbeterd en 
herzien. — Oplaag is reeds geheel geplaatst 
Geen herdruk. (Wederverkoopers rabat) 

T>e catalogus waarover men spreekt. 

UITSLUITEND voor en 

ten behoeve van leden der 

aangesloten vereenigingen. 

Bijzondere aanbieding Duitschland. Profi
teer van dit spotkoopje 100 stuks Yv. Nr . 
497a, 49S en Vliegpost 56, Fr 1625,-daarbij: 
10 X nrs. 509, 510, 511, 512, 522, 523, 545, 
546, 557, 558, 562, 563, 564, S73/76, 577. 
578, 580 en 581. Pnjs f 5,75 
>The Globe«, Zoondam. Giro 118330. 

The Inlernational Collectors' Club 
Secr.: Kerstant v. d. Bergelaan 35, 

Hillegersberg. 
Leden in ca lOO versch landen Unieke 
ruilgelegenheid Vraagt gratis prospectus (19) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaatsingen géén extra 
korting verleend. 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelmgen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W Mooij, St Annastraat 357, Nijmegen. 

Zoek poststukken van Europa, geef in ruil 
poststukken of zegels 

W, J van der Zwan, Van Galenstraat 94, 
Zwolle (170 

^ Tekst van deze annonces vóör den 5en in te zenden aan de Administratie. 

file:///erbeterd


Postzegelhandel K. A. WEEDA. 
Aankoop - Veilingen - Taxaties - Verlioop. 

Oude Spiegelstraat 3, Amsterdam C. 
Telefoon 36927, Postrekening 27773. 

31e Zeer belangrijke Veiling 
25, 26 en 27 September a.s. 
in Hotel Polen te Amsterdam. 
Catalogus voor serieuze gegadigden 

wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Voor volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal worden ingezonden. 

B ^ r O p belangrijke inzendingen wordt 
desgewenscht renteloos voorschot verstrekt. 

postzegeiiianiiel p . Hoogerdjlk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN BAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
NEDERLAND. Aantal 

1872. KONING, 7 Va et 
1872. KONING, 2% gld 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22Ji et. 
1899. 
1913. 
1919. 
1925. 
1927. 
1930. 
1934. 
1934. 
1936. 
1937. 
1938. 
1938. 
1870. 
1870. 

11915. 
11923. 
Il932. 
Il933. 
Il 934. 
Il 936. 
11937. 
]l937. 
11938. 

2% gld 1 
JUBILEUM, 234 et. t.m. 25 et 7 
40 OP 30 en 60 OP 30 2 
5 GLD. DONKERGRIJS 
ROODE KRUIS 
REMBRANDT 
CRISIS 
KONINGIN EMMA 
ZOMERZEGELS 
ZOMERZEGELS 
ZOMERZEGELS 
KINDERZEGELS 
PORTZEGEL, 5 et. 
PORTZEGEL, 10 et. 

NED.-INDIE. 
ROODE KRUIS, ongebruikt 3 
JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 
LEGER DES HEILS 4 
CRISISWERK 4 
KONINGIN EMMA 1 
LEGER DES HEILS 5 
JAMBOREE 2 
ASIB 5 
CENTR. MISSIE 5 

PORTO EXTRA. 

Prijs 
ƒ0.30 
-5 .— 
-0.40 
-0.12 
-0.80 
-0.12 
-0.12 
-0.90 
-0.45 
-0.20 
-0.05 
-0.30 
-0.20 
-0.20 
-0.20 
-0.70 
-0.40 

ƒ1.20 
-0.40 
-0.70 
-0.40 
-0.12 
-0.70 
-0.30 
-0.60 
-0.60 

T E K O O R G E V R A A C D : 
Groote hoeveelheden van de volgende zegels: 

Yvert No. 119 per 100 f 0,80 
249 
250 
251 
265 
286 

f 0,50 
f 0,90 
f 0,45 
f 0,35 
f 0,90 

Van deze Nos. tot 20.000 stuks per soort. 
De nieuwe Hollandsche WILLIBRORDUS 

koop ik voor: 
70 cents per 100 van 5 et. 

7 „ „ stuk „ 12^4 » 
Kinder Weldadigheidszegcls tot en met 1935 

f 2,— per 100. 
WÊ^ Vraagt onze aankooplijst voor Hol

landsche en Fransche zegels. 
Nieuw adres: 

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

% 

MALAKKA 
1912-13 

500 Dols. Prachtig postfrisch exemplaar. 
Yvert & Tellier 153. 

Ik heb bovenstaand zeldzaam zegel in voorraad 
en kan het tegen een zeer billijken prijs aanbieden. 

Mijn specialiteit is: 
De betere kwaliteiten en de zeldzame zegels 
van de Britsche Koloniën van alle uitgiften. 

MANCOLIJSTEN 
zullen nu[jn 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). 
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