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De 150e Veiling 
is reeds in bewericing! 
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J. K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

Tijdens den wereldoorlog 1914-18 
is gebleken, dat p o s t z e g e l s een veilig bezit waren ' 
Van waarde-vermindering was geen sprake. Einde 1914 was 
de postzegelhandel even rustig; er was weinig vraag en men 
wilde de kat even uit den boom kijken. Maar evenmin was 
er eenig aanbod. Ieder bleef op zijn zegeltjes zitten. Allengs, 
vanaf begin 1915, werd de vraag naar postzegels weer 
grooter en kreeg men meer vertrouwen in postzegels dan 
in bankpapier. Dat gold niet alleen voor Nederland, maar 
voor de geheele wereld ! De meeste soorten liepen flink 
in prijs op en konden zich op het verhoogd niveau goed 
handhaven. 

Deze gang van zaken verschilt met de huidige in zooverre, 
dat er geen sprake is van stagnatie in den postzegelhandel. 
Wel loopen de omzetten iets terug, maar er is nog steeds 
goede vraag. Van eenig aanbod valt niets te bespeuren; 
trouwens, gedurende het laatste jaar was het aanbod van 
goede postzegels al vrijwel nihil ! 

Wij zetten ons bedrijf rustig en vol vertrouwen op den 
gewonen voet voort. Wij blijven geïnteresseerd voor goede 
zegelobjecten. In de jaren 1933-35 hebben wij geprofiteerd 
van het lage prijsniveau om onzen voorraad op allerlei 
gebied aan te vullen. Daardoor beschikken wij niet alleen 
over een der mooist gesorteerde voorraden in den lande, 
maar zijn wij ook in staat prima materiaal tegen con-
curreerende prijzen aan te bieden. Wij kunnen U heel veei 
zegels leveren, die U elders vergeefs zult zoeken, speciaal 
van NEDERLAND EN KOLONIEN en van EUROPA. 

ONZE NIEUWE PRIJSCOURANT VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN 

is juist verschenen; door vele verrassende prijsveranderingen 
is dit boekje onontbeerlijk voor elk serieus verzamelaar. 
Onze prijscourant is absoluut net to; er wordt GEEN 
K O R T I N G op gegeven, waardoor onze prijsnoteeringen 
EEN WAARDEVOLLE LEIDDRAAD vormen. Prijs 30 et, 
franco; voor cliënten, zoowel oude als nieuwe, gratis ' 

ter's Poslzegelbandel ii.y. 
Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. HeIcker. 

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

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

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



MAX POOL,--'^"-''^"--*' DEiN HAAG. 
7 Gevestigd cincls 1918. ( P O S T - S C H E VK N I N G E N). 

INKOOP 
VERKOOP 

V E I L I N G E N CSEDERT 19185 

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
SPECIALE AANBIEDINGEN 

Postzegelhandel H. S. Polak, 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12 / 1 , AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. Gemeente-giro P 753. 

Prijscouranten van Nederland en Koloniën 
met onze laatste prijsnoteeringen 
verkrijgbaar ä 30 ct. per exempl. 

Te koop gevraagd: 
Surinaamsche zegels in elke hoeveelheid. 

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

Yvert No. 119 per 100 f 0,80 
„ 249 „ f 0,50 
„ 250 „ f 0,90 
» 251 „ f 0,45 
„ 265 „ f 0,35 
» 286 „ f 0,90 

Van deze Nos. tot 20.000 stuks per soort. 
De nieuwe HoUandsche WILLffiRORDUS 

koop ik voor: 
70 cents per 100 van 5 et. 

5 „ „ stuk „ 121/2 » 
SPOORWEGEN 5 cent 70 cents per 100 

12% „ 5 „ „ stuk 
Kinder Weldadigheidszegels tot en met 1935 

f 2,— per 100. 
W^' Vraagt onze aankooplijst voor Hol-

landsche en Fransche zegels. 
Nieuw adres: 

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

^^^BH^H^H^^^^^H 

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

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

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

WW A^RAAGT TOEZENDING VAN ONZE 
J U I S T VERSCHENEN AANBIEDINGEN. 

f A 
Adresverandering! 

De Amsterdamsche Postzegelhandel 
voorheen St. Luciensteeg 22 
is verhuisd (voorloopig) naar 

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

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullen wij ons SPECIAAL belasten met den 

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

Schrijft ons en wij zijn direct bij Ui 



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 34 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 September 1939. Nr. 9 (213). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling) 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 .  17,50 
1/3 .  12,50 
1/4 ,  10,— 
1/6 .  7,50 

1/8 pagina f 6,— 
1/9 .  5,50 
1/12 .  4,50 
1/16 .  4,— 
1/lS • 3,— 

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoncelen 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 ((jeld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhovtn 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A. M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 'sGra\enhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 2sr, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Heerengracht 375, Amsterdam; 
luchtpost aan H. L. S. Adama, Waalsdorperlaan 42, *sGravenhage. 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bolian, W. P. Costerus, L. van Essen, 
M. J. baronesse van HeerdtKolff, 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 abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigmgsberichten 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. 

DE PORTZEGELS VAN CURACAO SINDS 1914 
door ir. H J. W. REUS. 

Inleiding. 
Bovenstaande titel zal bij aandachtige lezers van het Maandblad 

misschien een eenigszins gelijkluidend opschrift in herinnering 
brengen, betrekking hebbende op de eenkleurige portzegels van 
Suriname. Ik doel hiermede op het uitstekende artikel van den 
heer H. J. L. de Bie in het Maandblad van 1934, blz. 45 e. v. ' ) , 
waarin de éénkleurige portzegels van Suriname behandeld werden. 
Sinds dit artikel verscheen heb ik steeds uitgezien naar een 
vervolgartikel, waarin de éénkleurige portzegels van Curajao op 
dezelfde wijze behandeld zouden worden. Daar dit tot nu toe niet 
geschied is en het steeds lastiger wordt de verschillende zegels 
m handen te krijgen naarmate het langer geleden is, dat ze uit
gegeven werden, heb ik besloten zelf een poging te wagen een 
overzicht samen te stellen. 

Dank zij de voortreffelijke inlichtingen, welke mij verstrekt 
werden door de „Controle" te Haarlem, mede geholpen door ver
schi'lende aanwijzingen van den heer P. J. Veen, meen ik, dat ik 
er in geslaagd ben een goed geheel samen te stellen. Dat ik voor 
de oudere oplagen een goed gebruik heb gemaakt van het Hand
boek der Postwaarden van NederlandschIndië deel II spreekt 
vanzelf. 

Ik zal nu overgaan tot hel bespreken der zegels en dit op 
dezeirde wijze doen als de heer De Bie. Hopelijk zal hij me daarbij 
niet van plagiaat beschuldigen, daar ik het alleen doe om een 
goed aansluitend geheel te verkrijgen. 

1896 — 1912. 
Type 1 van 1896 en wat daarmede verband houdt. 

Het drukken der portzegels van Nederland en Koloniën ge
schiedde vanaf 1896 uitsluitend in type I. De bestaande methode 
van 2 drukgangen, eerst de gekleurde rand, daarna de zwarte 
waardeaanduiding, tot dusver toegepast, bleef ook na 1896 gehand
haafd. De Cura9aosche portzegels werden hierbij met de halve 
drukvorm van 200 stuks gedrukt. Daar sinds 1896 de drukplaten 
na afslijten vervangen werden door andere, alle echter in type I, 
onderscheiden we verschillende zettingen, n.1.: 

A vanaf 1896, 
B vanaf 1902, 
C vanaf 1906, 
D vanaf 1911. 

Onder zetting wordt daarbij verstaan het overzicht van de 
drukvorm, waarm de plaatsen der zegels aan de hand van de 
plaatfouten zijn aangegeven. 

De eerste waarde, welke op deze wijze gedrukt werd, was de 
20 cent in zetting A. Op 28 Juli 1896 werden 128.450 stuks aan 
de Controle afgeleverd, daarna volgden op 20 Juli 1898 de 30 cent 

)̂ „De portzegels van Suriname sinds 1916" 

met 30.275 stuks, de 40 cent met 29.775 stuks en de 50 cent 
met 30.375 stuks. 

Vanaf 1914 zijn voor Curacao de zegelranden en de waarde
aanduiding in dezelfde kleur gedrukt en uit bovenstaand staatje 
volgt, dat dit dus in zetting D geschiedde. 

Deze eenkleurige druk in twee drukgangen, ook wel „Ie druk" 
genoemd, heeft dus — afgezien van de vernieuwde drukplaten 
(zetting) — een groote verwantschap met de genoemde 20, 30, 
40 en 50 cent ■ met zwart waardecijfer. 

1914 — 1915. 
Tets over d^ tweevoudige diuk der eenkleurige portzegels. 

In October 1914 werd van alle tot nog toe gebruikelijke waarden 
een oplaag in einkleurige uivoer ing (tweevoudige druk) aan de 
C o n t x l e afgeleverd en wel: 

van de 2% cent 9633 stuk;, 
van de 5 cent 9533 stuks, 
van de 10 a-ut 9433 stuks, 
van de 12K '«iit 9033 stuks, 
van de 15 cent '9433 stuks, 
van de 20 cfijt 9533 stuks, 
van de 25 cent 9033 stuks, 
van de 30 cent 9033 stuks, 
van de 40 cent 9533 stuks, 
van de 50 cent 9333 stuks. 

Zoofcls gezegd, waren deze zegels gedrukt in zetting D. Het is 
de ••enige aflevering, die van deze soort heeft plaats gehad. Vel
randen blanco. 

Het Handboek der Postwaarden van Ned.Indië deel II merkt 
in tegenstelling met de Surinaarasche portzegels niets op omtrent 
een eventueele papierpreparatie. 

Volgens mededeeling van de Controle zijn alle portzegels van 
1914 r m. 1922 gedrukt op wit geprepareerd papier, welk pre
paraat het geel worden van het papier bevorderde, alsmede het 
loslatfn van de drukinkt. Hec zal nu vermoedelijk wel aan de 
hoeveelheid aangebracht preparaat liggen, dat het papier van 
sommige zegels in den loop van den tijd geler geworden is dan dat 
van andere, terwijl ook het papier in het eene geval glänzender is 
dan in het andere en de inkt bij sommige soorten loslaat, bij 
andere in het geheel niet of zeer lastig. Ik zelf heb b.v. van de 
nu besproken soort zegels in tweevoudige druk een heele serie 
geruimen tijd met warm water behandeld, zonder dat ook maar. 
een spoortje van de inkt verwijderd is. 

1916 — 1922. 
Enkelvoudige druk op geprepareerd papier. 

Vanaf Februari 1915 zijn alle oude drukplaten vervangen door 
afzonderlijke voor iedere waarde, zoodat in één druk het volledige 
zegelbeeld met waardeaanduiding in het midden van de rand
cirki'ls wordt verkregen. Hieruit volgt, dat nu iedere waarde zijn 
eigen plaatfouten heeft. 
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Tot 1922 ver') henen de enkelvoudig gedrukte zegels uitsluitend 
op geprepareerd papier („oude serie"), daarna op ongeprepareerd 
zeer wit papier Echter wil ik hier direct bij opmerken, dat ik 
enkele zegels van de 12)^ cent oplaag B bezit, welke in 1925 aan 
de Controle werd afgeleverd en toch op geprepareerd papier ge 
drukt zijn Of <en deel dezer oplage ook op het niet geprepa
reerd" zuiver witte papier gedrukt is, is mij niet bekend. Evenmin 
of di cplaag B van de 25 cent, eveneens in 1925 aan de Controle 
afgeleverd, geheel of gedeeltelijk op geprepareerd papier gedrukt 
IS Eei. verklaring hiervoor is lastig te geven De mogelijkheid be
staat natuurlijk, dat restanten \ an oude voorraden bij oplaag B 
7'in gebruikt, maar zeker is dit niet 

De onderscheiding „loslatende mkt" moeten we laten vallen, 
doch we merken op, dat de eerste oplaag in enkelvoudige druk 
gedrukt zoodanig geprepareerd was, dat de mkt ook hierbij prac-
iisch niet loslaat Deze eerste oplaag is volgens de in mijn bezit 
zijndp exemplaren voorzien van een 1 op de onder en boven-
velranden, zijranden blanco Deze oplaag, in Juni 1916 aan de 
Controle afgeleverd, bestond uit 

de 2K cent 7300 stuks, 
de 5 cent 7800 stuks, 
de 10 cent 6600 stuks 

D^ latere oplagen vanaf Maart 1919 zijn alle meer of minder 
sterk loslatend op geprepareerd papier gedrukt. 

Sinds 1919 heeft men de oplagen „geletterd" met de achtereen-
volp- nde letters van het alfabet, echter is in 1919 nog een op
laag van de 15 '"ent aan de Controle afgeleveid, welke geen rand-
bedekking had Exemjplaren hiervan zijn mij nog niet onder de 
oogen gekomen, zoodat ik hiervan geen bijzonderheden kan 
vermelden 

Van ét IVi cent valt nog op te merken, dat de m mijn bezit 
zijnde exemplaren van oplaag A zeer licht geelgroen van kleur 
zijn Of dit te wijten is aan net preparaat, is mij onbekend 

Rest nog te vermelden, dat de volgende vervolgoplagen op ge
prepareerd papier verschenen 

Waarde 
2^ 

5 
10 
12M 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

Jaar. 
1919 
1922 
1919 
1919 
1922 
1925 
1919 
1922 
1922 
1922 
1927 
1922 
1922 

Letter 
A 
B 
A 
A 
A 
B 
geen 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Aantal 
22 600 
8 000 
22 900 
22 900 
26 000 

23 300 
8 000 

27 000 
28 000 
27 000 
26 000 
28 000 

1923 — 1939 
I nkelvoudiee druk op ongeprepareerd helder wit papier 

Na 1923 IS men ook voor Curasao begonnen met het drukken 
op ongeprepareerd papier, dat er zeer helder wit uitziet („nieuwe 
serie") 

Gebruikte men voor het tanden oorspronkelijk de tanding 
12K 12K, sind> einde 1936 is men overgegaan op de algemeen 
ingevoerde nieuwe tanding 13)4 1 2 / Door het geringe verbruik 
van deze zegels is het te verklaren, dat enkele soorten, n 1 de 
lYi, 20, 30, 40 en 50 cent, met meer in de tanding 12^^ 12% 
verschenen zijn, doch dire t werden uitgevoerd in tandmg 
1 3 ^ . 12K 

Schaubek;^AIbum 1939, 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

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

BIJ de 25 cent oplaag D bezit een van mijn exemplaren een zeer 
bruin (of bruin geworden) vlekkerige gom, terwijl bij het andere 
de g^m lichtbruin is, overigens î  de gom kleurloos 

De hieronderstaande tabellen ' ermelden de zegels met hun op
lagen voor zoover deze tot nu toe verschenen zijn op het helder 
witte papier 

Tanding \2% 
aarde 
5 
10 
12^ 

15 
25 

Jaar 
1929 
1929 
1935 
1925 
1929 
193^ 
1929 
1925 
1926 
192° 
1932 
:935 

\2% 
Letter 

B 
B 
C 
B' 
C 
D 
B 
B> 
C 
D 
£ 
F 

Tanding 13>̂  
Waarde 

2y, 

5 

10 

12/2 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

Jaar 
1937 
J939 
936 
1937 
1939 
1936 
1937 
1939 
1937 
1937 
1937 
1939 
1936 
1937 
1937 
1939 
1939 
1937 
1939 

n% 
Letter 
C 
D 
C 
D 
E 
D 
E 
F 
E 
C 
B 
C 
G 
H 
B 
C 
B 
B 
C 

Me ken we hierbij nog op, dat de 40 cent B in tandmg 
13K 12K reeds aan de Controle is afgeleverd, doch nog niet 
in hei Maandblad is gemeld 

O V F R 7 I C H T 
Tweevoudige druk 1914 1915 

2 H 10 12H 15 20 

25 

Tot lichtingen 
Blanco velranden 
Al dar met gegomd 
Geprepareerd papier 

30 40 50 

2^2 

Enkelvoudige diuk 1916 — 1922 
Oude serie 

10 1234 15 20 

Ü 7 " ^ f " 

25 30 40 50 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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T'^ejichtingen: 
Velrar.d blanco voor 15 cent. 
Rand.ijfer 1 vooi de 2K, 5, 10 cent. 
RanJietter A vjor de geheele serie. 
Randletter B voor de 2%, I2V2 cent. 
Gegomd. 
Geprepareerd papier. 

Enkelvoudige druk 1923 — 1936. 

10 123/2 15 25 

Toelichtingen: 
Tandmg 1 2 ^ : 12K

Randkt ter B voor de 5, 10, ll'A (?), 15, 25 (?) cent. 
Randletter C voor de 10, 12^/2, 25 cent. 
Randlttter D voor de 123^, 25 cent. 
Randletter EF voor de 25 cent. 
Papier niet geprepareerd, zeer wit. 

Enkelvoudige druk 1936 — 1939. 

2M 10 12}^ 15 20 

25 30 40 50 

Tcfhchtingen: 
Tanding 13>^ : 1 2 ^ . 
Randletter B voor de 20, 30, 40, 50 cent. 
Ranlletter C voor de 2'A, 5, 15, 20, 30, 50 cent. 
Randlttter D voor de 2>ï, 5, 10 cent. 
Randletter E voor de 5, IC, .2i^ cent. 
Rand' t t ter GH voor de 25 cent. 
Papi^ n'et geprepareerd, zeer wit. 

NieuWe 
Uitgiften 

AFGHANISTAN. 
In Juni verscheen een n'euwe frankeerwaarde met äe af', celdm? 

van het paleis van Kaboel, hetgeen wij reeds van d; /egels van 
1934 kennen. 

30 poul, oranjevermiljoen. 
Vervolgens verscheen een 2 pouls frankeerzegel in ^,eheel n'euwe 

teekening, tevens in 2 kleuren. 
2 pouls, zwart. 
2 pouls, bronsachtig groen. 

Tenslotte een 10 pouls frankeerzegel met de afbeelding van 
het paleis van Darul Aman. 

10 poul, violet. 
ALGIERS. 
In Juli verscheen in het type moskee van Sidi Abderahman een 

nieuw frankeerzegel. 
25 cent, blauw. 

Ter herinnering aan de deelname aan de wereldtentoonstelling 
te New York werd een speciaal frankeerzegel uitgegeven. 

2 f. 25, blauw. 
ALBANIË. 

Het eerste zegel, n.l. een 
luchtpostzegel, met de beeltenis 
van koning Victor Emanuel is 
verschenen. 

20 q., bruin. 

Vrij spoedig daarna verschenen 4 frankeer
zegels, eveneens met de beeltenis van koning 
Victor Emanuel. 

10 q., bruin. 
15 q., rood. 
25 q., blauw. 
30 q., violet. 

BOHEMEN EN MORA VIE. 
Voor 

BULGARIJE. 

het Tsjechische protectoraat 
kunnen we niet langer meer spreken van 
TsjechoSlowakije, zoodat we er den 
naam „Bohemen en Moravië" voor ge
nomen hebben. 

Naast de 3 definitieve zegels, die reeds 
op blz. 163 werden gemeld, zijn nu 
wederom 5 definitieve waarden ver
schenen. 

40 h., blauw, Klingenberg. 
1.20 k., purper, Kathedraal Brünn. 
1.50 k., rood. Kathedraal v. Brünn. 
2 k., groen, Olmütz. 
2.50 k., blauw, Olmütz. 

Ten behoeve van de slachtoffers van de overstroomingen in 
het Scol evo en het Trinovo district werden 120.000 series van 
5 frankeerzegels voorzien van den opdruk „Overstrooming 1939", 
benevens van een nieuwe waardeopdruk met toeslag. 

1 j 1 1. op 15 s., blauwgrijs. 
2 ) 1 1. op 1>2 1., olijfgroen. 
4 | 2 1. op 2 1., groen. 
7 | 4 1. op 3 1., blauwgroen. 

14 ( 7 1. op 5 1., bruinlila. 
Tot nu toe had dit land feitelijk nog geen echte zegels voor 

expresse bestelling. De bestaande zegels hadden slechts een beperkt 
doel, n 1. alleen bestellen op Zon en feestdagen en gedurende 
den nacht. 

Op 1 Augustus verschenen 5 bijzondere 
11 ji ■■11 ynj, 1 zegels voor elke normale expresse bestelling. 
| V i P W A P ™ ZIJ werden uitgevoerd in 3 verschillende 

— Mi ^ 1 teekeningen. De 5 en de 20 1. vertoonen een 
wielrijder, de 6 en 8 1. een bestelauto, ter
wijl de 7 1. ons een motorfiets met zijspan 
te zien geeft. Alle zegels dragen ondei aan 
als opschrift „Expresse post". 

5 1., blauw. 
6 1., sepiabruin. 
7 1., sepiabruin. 
8 1., oranje. 

20 1., karmijn. 
CHILI. 
Om als dienstzegel te gebruiken bij het ministerie van buiten

landsche zaken werd het in omloop zijnde frankeerzegel van 
50 cent 2regelig zwart overdrukt met „Servicio del / Estado". 

Dienstzegel: 50 c , violet. 
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CHINA. 

K^hAA^MAa««* 

De lang beloofde frankeerzegels ter herdenking van de 150e ver
jaardag van de grondwet der Vereenigde Staten van Noord
Amerika zijn eindelijk op 4 Juli verschenen. De teekening bestaat 
uit een kaart van China met de vlaggen der beide naties. 

5 c , groen, blauw en rood. 
25 c , blauw en rood. 
50 c , bruin, blauw en rood. 

1 $, karmijn, blauw en rood. 
Een bijzonderheid bij deze zegels is, dat op de kaart Mand

schoekwo is aangegeven als nog behoorend tot China, reden waar
om deze zegels door de Japanners worden geboycot. 

Er wordt gezegd, dat van de oplage van 6 millioen stuks de 
helft in de Vereenigde Staten van NoordAmerika zal worden 
verkocht. 

COLUMBIA. 
Luchtpostzegels in gewijzigde kleuren: 

15 c , rood en grijs, type petroleum. 
20 c , groen en olijf, type banaan. 

DUITSCHLAND. 
Bedoeld als te zijn bestemd voor de 

rijkspartijdag 1939, welke op 2 Septem
ber gehouden zou worden, maar in ver
band met de internationale toestand uit
gesteld werd en door den oorlog wel 
heelemaal met meer gehouden zal wor
den, verscheen op 25 Augustus een 6 + 
19 pf. frankeerzegel. Het zegel vertoont 
dezelfde afbeelding van den Führer als 
op het herinneringszegel van 1 Mei j.1. 
doch aan de bnkerkant zijn de woorden 
„Reichsparteitag 1939" toegevoegd. De 
toeslag komt ten bate van het Kul
tuurfonds van den Führer. 

6  1  1 9 Rpf., bruin. 
Naar aanleiding van de wereldtentoon

stelling te New York verscheen een serie 
^ an 6 frankeerzegels en een serie van 7 
luchtpostzegels. De frankeerzegels ver
toonen de beide symbolen der tentoonstel
ling, de luchipa^tzegels een svmbolisch 
standbeeld, waarvoor een paar groote 
vleugels. 

Frankeerzegels: 
2 c , oiijfgrcen 
5 c , oranje. 

10 c , blauw. 
50 c , grijs. 

1 s., karmijn. 
2 s., bruin. 

Luchcpostzegels: 
2 c , roodbruin. 
5 c , karmijn. 

10 c , grijsblauw. 
50 c , groen. 

1 s., roodbru'n. 
2 s., violet. 
5 s., grijs. 

ECUADOR. 

« • • * M M * A * M k * a * 

>■»»«■■ ■ ■ ■ » » ■ ^ — W T ^ g ^ W W * ^ 

FRANKRIJK. 
In het type Mercurius verscheen het frankeerzegel van 75 c. 

in de kleur van de ingetrokken 15 c. 
75 c , geelbruin, Mercurius. 

Gemiddeld worden hier per 
dag 3.500.000 frankeerzegels 
van 90 c. gebruikt (port voor 
een binnenlandsche brief), van
daar dat deze waarde telkens 
zoo spoedig is uitgeput. Op 25 
Augustus verscheen een geheel 
nieuw frankeerzegel in deze 
waarde met een afbeelding van 
het kasteel van Pau, waar in 
1553 Hendrik IV werd geboren. 
Het werd gedrukt op licht
blauw papier. 

90 c , rood. 

GROOTBRITANNIE. 
Op 21 Augustus verscheen de eerste der hooge waarden. 

5 s., licht en donkerrood. 

HATAY. 
Op de laatste zegels van dit sandjak (zie blz. 161) verscheen een 

herinneringsopdruk, luidende: „T. C. ilhak tarihi 30.6.1939". De 
datum 30 Juni moet worden beschouwd als die van de werkelijke 
annexatie door Turkije en niet van die van de Fransche overdracht. 

Opdruk op frankeerzegels: 

^ ■ " ^ ■ * - ' ' ^ ' - * ' ^ " ' ' - - " - - ' 

10 p., oranje en blauw. 
30 p., violet en blauw. 

1K k., olijf en blauw. 
2K k., lichtgroen. 
3 k., lichtblauw. 
5 k., bruin. 
6 k., blauw en rood. 
7K k., groen en rood. 

12 k., lila en rood. 

JAPAN. 

12)4 k., d.blauw en rood. 
17% k., roodbruin. 
25 k., sepia. 
50 k., groenblauw. 

Opdruk op portzegels: 
1 k., vermiljoen. 
3 k., bruin. 
4 k., lichtgroen. 
5 k. donkergrijs. 

Qp 21 Juli verscheen een nieuw frankeerzegel van 5 ) en met de 
beeltenis van den gevierden 16eeeuwschen hoveling Kamatan 
Fujiwara. 

5 yen, olijfgroen. 

MONACO. 

Een serie van 5 frankeerzegeK 
verscheen naar aanle.ding van 
de gehouden VlIIe internatio
nale studenten wedstrijden in 
het stadion Louis II te Monaco. 

40 c , donkergroen. 
70 c , sepia. 
90 c , violet. 

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

Tevens verscheen een frankeerzegel van 15 c. in het wapentype. 
15 c , violet. 

NIEUWGUINEA. 
Een Indisch lezer maakt mij opmerkzaam op een kleine onjuist

heid in de beschrijving der nieuwe luchtpostzegels op blz. 96. 
Daar staat o. a.: „Links twee inboorlingen". Het moet zijn: 
,,Links een Europeesche goudzoeker bezig met goudspoelen 
(wasschen'*, terwijl een inboorling toeziet". 

PANAMA. 
Een serie van 6 luchtpostzegels verscheen met de opschriften 

„25e verjaardag van de opening van het Panama kanaal" en 
„10e verjaardag luchtpost". Zij geven achtereenvolgens de vol
gende voorstellingen ; 
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Luchtpostzegels: 
5 c , zwart. 

10 c , violet. 
15 c , bruin. 

PARAGUAY. 

5 c : een Douglas boven Sosa 
Hill. 

10 c : vliegtuigen boven een 
kaart van MiddenAmerika. 

15 c : een vliegtuig boven het 
fort Amador. 

25 c : P.A.A. clipper te Manza

nillo Islands. 
30 c : P.A.A. clipper boven de 

kloof van Gaillard. 
1 | : P.A.A. clipper en palm

boomen. 

25 c , ultramarijn. 
30 c , karmijn. 

1 $, groen. 

Zes nieuwe luchtpostzegels wer
den uitgegeven. Het 3 p. 40 zegel 
lestaat in 3 verschillende kleuren 
en IS uitgegeven in een nieuwe 
teekening, voorstellend een vlieg
tuig in de wolken boven Ascen
sion. De overige drie zijn in het 
kruisertype van 1931. 

3 p. 40, bruin. 
3 p. 40, groen. 
3 p. 40, donkerblauw. 
3 p., rosekarmijn. 
6 p., blauw. 

10 p., lichtrood. 

P H I L I P P I N E N . 
Wederom werden eenige frankeerzegels voorzien van den één

regel'gen opdruk „Commonwealth". 
8 c , violet. 

10 c , karmijnrosc. 
16 c , blauw. 
30 c , rood. 

1 p., roodoranje en zwart. 

RUSLAND. De op blz. 165 gemelde tien frankeer
zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 
algemeene landbouwtentoonstelling, zijn 
verschenen. Voor de verklaring der voor
siellingen moge verwezen worden naar 
l lz 165. 

10 k., 
15 k., 
20 k., 
30 k.. 

*«"•» wrwm^n/fwr 

' ^ - - ' ^ " " ■ ' ■ • ■ ' ~ ' 

Luchtpostzegels met opdruk: 
10 k., rood, opdruk roodbruin. 
30 k., blauw, opdruk rood. 
40 k., blauwgroen, opdruk roodbruin. 
50 k., lila, opdruk rood. 

1 r., bruin, opdruk blauw. 

rosekarmijn. 
roodbruin, 
grijs. 
violet. L. 

30 k , oranje. S. 
45 k., donkergroen. 
50 k., roodbru'n. 
60 k., violet. 
80 k., donkerviolet. 

1 r., grijsblauw. 
Op 18 Augustus verschenen 5 

luchtpostzegels in beperkte op
lage. Bestaande zegels (n.1. de 
Yvert nrs. 677, 680, 681, 682 en 
684) werden in andere kleuren 
gedrukt en daarna voorzien van 
den 2regeligen opdruk: „18 
Augustus / gedenkdag van het 
vliegwezen in de U.S.S.R.", zulks 
ter eere van het jaarlijksche 
herdenkingsfeest. 

Tenslotte verscheen in Augustus een serie van 4 frankeerzegels 
naar aanleiding van den 50en sterfdag van den grooten Russischen 
schrijver en satiricus M. E. SaltykovSchedrin. De zegels zijn uit
gevoerd in twee typen; op de 15 en 45 k. komt de schrijver voor 
op nog betrekkelijk jeugdigen leeftijd, op de 30 en 60 k. zien 
wij hem op ouderen leeftijd. 

15 kop. 
30 kop. 
45 kop. 
60 kop. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
Ook de luchtpostzegels verschenen met 

het juiste opschrift „S. Tomé e Principe" 
in plaats van bij de uitgifte 1938 alleen 
maar „S. Tomé". De landsnaam is op de 
zegels afzonderlijk in zwart gedrukt. 

10 c , oranjerood en zwart. 
20 c , violet en zwart. 
50 c , oranje en zwart. 

1 e., blauw en zwart. 
2 e., bruinlila en zwart. 
3 e., donkergroen en zwart. 
5 e., roodbruin en zwart. 
9 e., karmijn en zwart. 

10 e., lilarose en zwart. 
IJSLAND. 

In het type van de 2 kr., speciaal uit
gegeven ter herinnering aan de wereldten
toonstelling te New York, vers>.heen ten 
normaal frankeerzegel van 2 kr., waarbij 
links de woorden „N. Y. 1939 W. F." 
vervangen zijn door een versiering. 

2 kr., grijs. 

ZUIDAFRIKA. 
Hierbij geven wij de afbeelding van de Hugenotenserie, die 

in het Augustusnummer is beschreven. 
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ISG4 rOSMVTION DE CKVRM 1959!! 

ZWITSERLAND. 
Ter gelegenheid van de 75e 

verjaardag van de onderteeke
ning van het verdrag van 
Geneve, dat de oprichting van 
het Roode Kruis ten gevolge 
had, werden twee herinnerings
zegels uitgegeven. Zij geven een 
silhouet van de stad Geneve 
met in den linker benedenhoek 
het embleem van het Roode 
Kruis. Uitgevoerd in helio

gravure in driekleurendruk door de fa. Courvoisier te La Chaux 
de Fonds op papier zonder watermerk, doch met blauwe en roode 
vezels. De zegels waren ongevraagd verkrijgbaar van 2231 
Augustus, terwijl men ze op speciaal verzoek verkrijgen kan tot 
30 November a.s. Geldig voor frankeering tot 31 Mei 1940. 

20 c , rood en geel. 
30 c , blauw, grijs en rood. 

W. G. Z. 

" ' - — ■ " " 

XeVcnVacïitcn 
]̂ ieiivi>f llit^ifter 

Oplaajcj;fcnie.ß.| 

DENEMARKEN. 
Het ligt in de bedoeling om op 15 September Roode Kruis 

postzegels uit te geven. 

FRANKRIJK. 
Op 9 September werd de nieuwe oceaanstoomer „Pasteur" te 

water gelaten, wat aanleiding is tot de uitgifte van een speciaal 
frankeerzegel van 70 c. 

De oplage van het zegel met de beeltenis van Clemenceau be
droeg 4.500.000, van dat met de beeltenis van Grégoire de Tours 
4.000.000 stuks. Van het zegel met de Eiffeltoren werden slechts 
1.000.000 stuks gedrukt; het ligt evenwel in de bedoeling een 
nieuwe oplage er van uit te geven. 

JOEGOSLAVIE. 
Een kort geleden P.T.T. bericht meldt, dat luchtpostzegels uit

sluitend geldig zijn voor frankeering van luchtpostzendingen. 
Gewone zendingen, die met deze zegels zijn gefrankeerd, zullen 
met Strafport worden belast. Daarentegen is het wel toegestaan om 
bij gebrek aan luchtpostzegels luchtpostzendingen te voorzien van 
gewone frankeerzegels. Een juist standpunt van dit hoofdbestuur. 

LUXEMBURG. 
Hier zal een nieuw frankeerzegel van 2 fr. worden uitgegeven 

met een voorstelling, die propaganda bedoelt te maken voor de 
bronnen van het staatsbad Mondorf. Dit zegel zal in de plaats 
komen van het 2 fr. zegel met afbeelding van Clerf, waarvan de 
voorraad bijna is uitgeput. Een eerste oplage van 100.000 stuks 
zal in blauwe kleur worden uitgegeven ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstellingen, die van 35 September te Luxemburg 
en van 317 September te Mondorf gehouden zullen worden. 
Vanaf 18 September verschijnt dit zegel als definitieve waarde in 
roode kleur. 

PAPUA. 
Ongeveer 6 September zal de nieuwe serie luchtpostzegels, be

staande uit 5 waarden, verschijnen. Het zegel vertoont een paar 
inboorlingen op hun booten met een berglandschap op den achter
grond. Rechts boven in medaillon de beeltenis van koning 
George VI. Boven de bergen een vliegmachine van het De H 86 B 
type, dat aldaar tegenwoordig voor den luchtpostdienst gebruikt 
wordt. 

RUSLAND. 
De frankeerzegels van de tegenwoordig in koers zijnde serie 

zullen vervangen worden door zegels met nieuwe afbeeldingen, n.l. 

bestuurder van een tank, een volledig bepakte Infanterist, een 
parachutist, het symbool der U.S.S.R. 

Verder verschijnt de 4 kop. der oude serie met een nieuwe 
waardeopdruk van „30 kop.", terwijl ten slotte de 3 en 5 rubel 
met de beeltenis van Lenin op wit papier zonder watermerk zullen 
verschijnen. 

SLOWAKIJE. 
In het type pater Hlinka zullen binnenkort aanvullende waarden 

van 1.20 k., 1.50 k., 2 en 5 k. verschijnen. 
Luchtpostzegels zijn in voorbereiding en wel met afbeeldingen 

van landschappen. 
Herinneringszegels zullen worden uitgegeven ter eere van J. 

Murgas, die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij de uitvinding 
der radio. 

Om geld voor de deelnemers aan de Olympische Spelen in 1940 
te krijgen, zullen toeslagzegels met sportmotieven worden uit
gegeven, n.l. 10 + 10 h., 20 + 20 h., 50 f 50 h. en 1 | 1 k. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Uncle Sam eert de kunst. President Roosevelt heeft persoonlijk 

de beslissing genomen welke 35 beroemdheden (32 mannen en 
3 vrouwen) op de komende frankeerzegels zullen worden af
gebeeld. De series zullen worden verdeeld in 7 groepen, elk van 
5 zegels. Elke groep zal de waarden bevatten van 1, 1)4, 2, 3 en 
5 c. Vermoedelijk zullen deze zegels eerst begin 1940, op zijn 
vroegst eind 1939 verschijnen. De keuze is gevallen op: 

A r t i e s t e n : 
Daniel Chester French (18501931), 
Frederick Remington (18611909), 
Augustus SaintGaudens (18481907), 
Gilbert Charles Stuart (17551828), 

'James Abbott Mc Neill Whistler (18341903). 
S e h r ij v e r s : 

Louisa May Alcott (18321888), 
Samuel Langhorne Clemens ( = Mark Twain) (18351910), 
James Fenimore Cooper (17891851), 
Ralph Waldo Emerson (18031882), 
Washington Irving (17831859). 

C o m p o n i s t e n : 
Stephen Collins Foster (18261864), 
Victor Herbert (18591924), 
Edward Alexander Mac Dowell (18611908), 
Ethelbert Nevin (18611901), 
John Philip Sousa (18541932). 

P e d a g o g e n : 
Charles William Eliot (18341926), 
Mark Hopkins (18021859), 
Horace Mann (17961859), 
Booker Taliaferro Washington (18591915). 
Frances Elisabeth WiUard (18391898). 

U i t v i n d e r s : 
Alexander Graham Bell (18471922), 
Elias Howe (18191867), » 
Cyrus Hall Mc Cormick (18091884), 
Samuel Finley Breese Morse (17911872), 
Eli Whitney (17651825). 

D i c h t e r s : 
Henry Wadsworth Longfellow (18071882), 
James Russell Lowell (18191891), 
James Whitcomb Riley (18531916), 
Walt Whitman (18191892), 
John Greenleaf Whittier (18071892). 

W e t e n s c h a p p e n : 
Jame Addams (18601935), 
John James Audubon (17851851), 
Luther Burbank (18491926), 
Dr. Crawford Williamson Long (18151878), 
Dr. Walter Reed (18511902). 

Van al deze 35 is Jame Addams de eenige, die reeds op een 
frankeerzegel is afgebeeld, n.l. op de 123^ k. van Turkije 1935. 

W. G. Z. 
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Nederland 
en Overzeesche Geweslen 

NEDERLAND. 
De redacteur van deze rubriek is in militairen dienst op

geroepen; zijn copie is daardoor niet zoo uitgebreid als hij zou 
wenschen. Correspondentie voorloopig s.v.p. te richten aan het 
oude adres: A. M. Benders, Maurik (Gld.). 

Spoorwegpostzegels. 
„Ter gelegenheid van het aanstaande 100-jarig jubileum der 

Nederlandsche Spoorwegen zullen twee bijzondere postzegels wor
den uitgegeven en op 1 September a.s. aan de postkantoren ver
krijgbaar worden gesteld, nl.: 

een 5 cents postzegel, in groene kleur, als herinnering aan den 
pioniersarbeid der spoorwegen in ons land, met de afbeelding van 
een locomotief, zooals voor 100 jaren in gebruik; 

een voor internationaal verkeer bestemd 1 2 ^ cents zegel in 
blauwe kleur, met de afbeelding van een modern electrisch trein
stel, zooals thans op het middennet in dienst, als symbool van de 
toepassing van nieuwe gedachten en vindingen door de spoor
wegen in onzen tijd. 

NEDF.RUND 

1^ 

De zegels, op welke geen toeslag wordt geheven, zijn ontworpen 
door den kunstschilder en graficus G. V. A. Röling en uitgevoerd 
in rotogravure op hetzelfde formaat als de weldadigheidszegels. 

De zegels worden alleen „op verzoek" aan het publiek verkocht; 
de vprkooptermijn is van 1 September tot 31 October a.s.; de 
geldigheidsduur voor frankeering eindigt op 31 December a.s." 

Aldus een persbericht; de zegels werden verder aangekondigd 
bij Dienstorder H 431 van 16 Augustus. 

De zegels zijn op 1 September verschenen in de aangekondigde 
kleuren: 5 cent donkergroen, 1 2 ^ cent blauw. Kamtanding 
14>^ : 1334, papier met watermerk cirkeltjes horizontaal. Vellen 
van 100 met een enkele randlijn, links en rechts telnummers van 
het model dat bij de boekdrukzegels (b.v. de portzegels) gebruikt 
wordt. Boven- en onderrand blanco. 

De Willibrorduszegels. 
Van de 5 cent zijn vellen met plaatnummer 2 verschenen. 

NED.-INDIE. 
Nieuwe zegelteekening van de hoogere waarden. 
Het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst overweegt, naar het 

„Soer. H.B." vernam, het plan om de postzegels van vijftig cent 
en hooger, die van een grooter formaat zijn dan de zegels van 
lagere waarde, te vervangen 

Herhaaldelijk zijn tegen dit grootere formaat door het publiek 
bezwaren geopperd en dit is de reden dat overwogen wordt hierin 
verandering te brengen. 

Hoe de nieuwe zegels er uit zullen zien, is nog niet te zeggen, 
daar hierover nog overleg wordt gepleegd met Nederland. 

Nieuwe weldadigheidszegels in December. 
Van 1 December 1939 tot en met 9 Januari van het volgend 

jaar zullen wederom weldadigheidszegels met een frankeerwaarde 
van 2, m , 7%, 10 en 20 cent worden uitgegeven. De verkoop
waarde van deze zegels zal resp bedragen 3, 5, 10, 12J4 en 
25 cent. 

De uitgifte geschiedt ten bate van het Sociaal Bureau voor 
Nederlandsch-Indië, dat gevestigd is te Batavia-Centrum. 

Nieuwe waarden met watermerk; nieuwe tanding. 
Het Postzegelblad voor Indië \ an 1 Augustus meldt het ver

schijnen van de 214, 4, 7%, 10 en 15 cent van de koerseerende 
emissie met het watermerk ringen, dat al bij de 5 en 20 cent 
bekend is. Volgens opgave zou echter de tanding van deze nieuwe 
zegels anders zijn dan vroeger, n.1. 12% :11^2, tegen vroeger 
113^ : 123^. De reeds eerder verschenen 5 en 20 cent hebben nog 
de oude tanding. Voor voorlegging van deze zegels houden wij 
ons aanbevolen. 

SURINAME. 
Enkele oplaagcijfers. 
Van de Administratie wn Financiën te Paramaribo ontvingen 

wij de oplaagcijfers van eenige vroegere uitgiften. Deze hebben 
echter alleen betrekking op de i n S u r i n a m e verkochte hoe
veelheden; wat in Nederland is verkocht, kon niet opgegeven 
worden. 

Weldadigheidszegels „Voor het 
VA c. 
2 c 
5 c. 
6 c. 

Willem van Oranje-zegel, 1933: 
6 c 

Zendingszegels, 1935: 
1 c. 
2 c. 
3 c. 
4 c. 
5 c. 

10 c. 
Voor het Volkskind, 1936: 

2 c. 
3 c. 
5 c. 

10 c. 
Emancipatiezegels, 1938: 

23^ c. 
3 c. 
5 c. 
73^ c. 

Volkskinc 
8.448, 
7.293, 
7.637, 
9.758. 

193.664. 

12.578, 
12.584, 
12.525, 
12.393, 
12.650, 
13.177. 

5.104, 
4.702, 
4.800, 
4.950. 

19.099, 
18.297, 
18.577, 
18.775. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUG.-SEPT. 1899). 
Nederland. 
Het is juist een jaar geleden, dat ik melding maakte van den 

voorlooper der nieuwe zegels, n.1. van de 1 Gld. 
Alle waarden van de nieuwe serie zijnthans verkrijgbaar gesteld. 
Zooals toen bericht, zijn de zegels van 234 en 5 Gld. van het

zelfde type als de 1 Gld. en zijn die van lagere waarde tot en 
met de 50 cent, van een geheel nieuw type. 

Met eenig recht kan men deze uitgifte noemen „Kronings
uitgifte". Daartoe behoort niet alleen die van 1 Gld.; neen ! daar
toe behooren al de nu verschenen waarden, want in de toen mee
gedeelde „Beschikking van den Directeur-Generaal" wordt duide
lijk gezegd dat: „In verband met de aanvaarding der Regeering 
door H. M. Koningin Wilhelmina frankeerzegels van een nieuw 
type in gebruik worden gesteld" en verder: „Voorloopig zullen 
alleen frankeerzegels van ƒ 1.— van het nieuwe type in omloop 
worden gebracht". 

Aanschrijving van den Directeur-Generaal. Circulaire over de 
nieuwe zegels. - „Als vervolg op de uitgifte der Frankeerzegels 
van een Gulden, bedoeld bij no. 13 der verzameling van 1898, 
wordt met ingang van 1 Augustus a.s. een nieuw type van de 
frankeerzegels der overige waarden in gebruik gesteld. Tegelijker-
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tijd worden briefkaarten en briefomslagen met het nieuwe zegel
type in gebruik gesteld. 

De nieuwe zegels mogen, onder geenerlei voorwendsel, vroeger 
dan 1 Augustus a.s. worden uitgegeven, noch aan wie ook ter 
inzage worden verstrekt. - De posrbladen worden voorloopig niet 
door andere vervangen." 

De zegels van M, 1, 2 en 2]/i cent maken een aangenamen 
indruk; het cijfer is duideUik, de ornamenten eenvoudig en flink 
van teekening. 

Het type der zegels van 3 t.m. 50 cent is een staande rechthoek, 
waarin de buste van de Kon'ngin,naar een photographic van Adolph 
Zimmerman. Over deze zegels valt niet te roemen. Hoe gelijkend 
de photographic ook moge zijn, deze had voor dit doel niet 
gebruikt mogen worden. Het is in strijd met het begrip van een 
monumentale behandeling, het licht op de beeltenis van achteren 
te doen vallen. 

De zegels van 2% en 5 GId. ?ijn in het type van de 1 Gld. 
en als deze getand 1134 : 11. 

Al de vorige postwaardtn, behalve de laatste postbladen, worden 
met 1 Januari 1900 buiten gebruik gesteld. 

Kreta. — 't Wordt nu eerst recht interessant ! 'n Geschiedenis 
zooals weinigen er ons leveren. Naar verschillende bladen mede-
deelen, heeft de Russische Districts Gouverneur (?!) voor de in 
1897''98 in de Kretenzer havens gestationneerde Russische oorlogs
schepen binnen één maand slechts d r i e uitgiften in v i e r typen 
en o n t e l b a r e variëteiten het licht do€n zien. 

Ik zou wel 'ns willen weten, hoe men zoo op. eenmaal, nadat 
Russen en Franschen sedert 'n paar jaar Kreta verlaten hebben, 
aan al die noviteiten — niemand hoorde tevoren ervan ! — en 
aan al die twijfelachtige bijzonderheden komt, die gezamenlijk 
veel weg hebben van zwendelpraat- en praatjes. 

Afghanistan. — Postmeester-Generaal der Posterijen is een 
baantje ! „P. J. of India" schrijft, da t een welbekend Europeaan 
in Kaboel zich bij den Ernir, Abdul Rahman, onlangs beklaagde 
over de groote onregelmatigheid in de bezorging van zijn brieven. 
De Emir antwoordde niets, zond om zijnen Postmeester-Generaal 
en . . . . liet hem de beide oogen uithalen ! 

Het blad voegt erbij dat, na dit kleine incident, de aflevering 
van brieven voorbeeldig regelmatig gaat. 

B. 

bststukkea. 
mwmmmmmr 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
Een verhooging van de porti bracht een aantal nieuwe post

stukken, n.1. een briefkaart van 4 c. groen, een van 10 c. bruin, 
een van 10 c. -f 10 c. bru'n, een van 12 c. rood en een van 
12 c. -|- 12 c. rood, benevens 2 adresbandjes, een van 3 c. grijs-
bruin en een van 4 c. green. Al deze kaarten en bandjes bestaan 
uit gekleurd papier. 

BELGIË. 
Mijn verzuchting in het Mei-nummer is in vervulling gegaan' 

er is n.1. weer een Belgische kaart opgedoken: de laatst verschenen 
35 c. met ,.M." tweetalig, groot formaat met reclame, door 
middel van het roode baarfrankeeringstempel tot een 40 centimes 
kaart ge.maakt. Klaarblijkelijk heeft men nog onverkochte sta
peltjes kaarten overdrukt, want het zijn geen nieuwe reclames, na 
de portverhooging aangebracht, maar de nummers 319 en 320. 
319 is de Yoghourt-reclame, niet de „Chemises Cravates Teddy"-
reclame, die voorkomt op de oude kaart zónder „M.", óók met 
nr. 319. Het meest verbaasd over het opduiken van deze kaarten 
waren . . . . de ambtenaren van het verzamelloket in Brussel ! Hun 
verbazing steeg ten top, toen ik hen er op attent maakte, dat 
hun buurman aan het gewone loket de kaarten in omloop bracht. 

De groote vraag voor de verzamelaars is nu: welke nummers 

zijn op deze wijze overdrukt in omloop gebracht ? Vanzelf
sprekend houden wij ons aanbevolen voor opgaven. 

DUITSCHLAND. 
Konden wij in het vorige Maandblad slechts één serie van de 

prentbriefkaarten a 6 pf. met den kop van Hindenburg als zegel-
afdruk melden, dit keer verschenen er niet minder dan 5: 

Serie 139: 1 en 2. Hannover; 3. Grossenhain; 4. Stolpen; 5. Mer-
gentheim; 6. Garmisch-Partenkirchen; 7. Schandau; 8. Schwäbisch-
Gmünd; 9. Schwartau. 

Serie 140: 1. Bernburg; 2. Neustadt a. d. Weinstrasse; 3. Heiden
heim; 4. Coburg; 5 en 6. Kühlungsborn (2 verschillende illu
straties); 7. Bautzen; 8 en 9. Badcnweiler (2 verschillende 
illustraties). 

Volgens mededeeling van de Berliner Ganzsachen Sammler Veren 
is hiermede een reeks afgesloten, want alle volgende series zullen, 
door het in gebruik nemen van een nieuwe mach ne, uit slechts 
8 verschillende kaarten bestaan in plaats van de 9, die wij tot 
dusverre gewend waren. 

Serie 141: 1. Insbrücker Nordkettenbahn; 2. Trier; 3. Reut-
l'ngen; 4. Wittenberg; 5. Kandel; 6. Heilbrunn; 7. Igls; 8. Schkeu-
ditz. 

Serie 142: 1 tot en met 5 verschillende opnamen van Breslau; 
6. Reinerz; 7. Weisswasser; 8. Beuthen. 

Serie 143: 1 en 2. Karlsruhe; 3. Salzhausen; 4. Meersburg; 
5. Marienbad; 6. Ladenburg; 7. Weriningstedt; 8. Seligenstadt. 

FRANKRIJK . 
De padvindersbriefkaart, die wij in het Augustus-nummer ver

meldden, blijkt geen privé-uitgave, maar een officieele te zijn. De 
oplage van slechts 10.000, die Berlijn mededeelt, lijkt mij hoogst 
onwaarschijnlijk, waar op 18 Augustus, dus meer dan een maand 
na de uitgifte, het hoofdpostkantoor te Parijs nog over een belang
rijke voorraad beschikte. 

GROOT-BRITANIE. 
De poststukken met den tegenwoordigen koning verschijnen nu 

langzamerhand. Nadat wij in het Mei-nummer de eerste enveloppe 
a 1}4 d. bruin konden melden, verscheen een K d. groen en een 
4>2 d. rood, bestemd voor aangeteekende stukken. Van de % d. 
bestaat een officieel formaat, daarnaast reeds verschillende privé-
enveloppen in mee.-dere formaten en papiersoorten, van de I H d. 
twee officieele fermaten en van de 434 d. de vijf formaten, d e 
ook van de vorige emissies verkrijgbaar waren. 

cïiïideïil 

AUTOPOSTKANTOOR 

24.VIII 3 9 . 1 1 . -

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

van 9 Augustus 1939 bevatten o. a.: 
Tijdens de van 24 t.m. 

27 Augustus a.s. te houden 
Nationale Landbouw-, 
Tuinbouw-, Vee- en In-
dustrietcntoonstelling te 
O 1 s t zal aldaar het auto
postkantoor in dienst wor
den gesteld, waarin een 
tijdelijk bijkantoor voor 
den P.T.T.-dienst zal zijn 
gevestigd. De stukken, 
welke in de brievenbus van 
het autopostkantoor wor

den gepost, zullen van een afdruk van den dagteekeningstempel 
van dat kantoor worden voorzien. De stempel in het reeds be
kende type vermeldt bovenin AUTOPOSTKANTOOR, in het 
midden de datum, bv. 24.VIII.39.11 en beneden OLST - OLANTO, 
inkt zwart. 

> ; 

c 0-ST-OLANTO 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 

http://24.VIII.39


N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 193 

^W-ATf^ 
/c 

R '8-GRAVENHAGE 
30e. N«4erl>nilscha 

&SU. 

PhlIitellstsnMg 

.T .431 
^ Cf CN >\ O 
o * 'S*;} *: > 
*^ * J . Â  O 
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Een Persbericht P.T.T. van 21 Augustus 1939 luidt: 
Ter gelegenheid van den 30en Nederlandschen Philatelis;endrig, 

die op 2 September a.s. in het restaurant „Den Hout" , Be'.uidcn
houtscheweg te 's  G r a V e n h a g e, gehouden zal worden, z j 
aldaar een tijdelijke postinrichting worden gevestigd voor zegel
verkoop en verzending van gewone en aangeteekende stukken. De 
aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van een bijzonderen 
stempel worden voorzien. 

Deze, in violetten inkt afgedrukte stempel, vertoont in het 
midden de Haagsche ooievaar, waaronder: 2 SEPTEMBER / 
* 1939 * en omschrift: 30e NED. PHILATELISTENDAG =:':
REST. DEN H O U T «■ 'sGRAVENHAGE. 

1 September 1939 kwam links van den dagteekeningstempel 
A m s t e r d a m C.S. de tekst te staan: 100 JAAR / (vliegend 
wiel) SPOORWEGEN / IN NEDERLAND en te R o t t e r d a m : 
TENTOONSTELLING / ROTTERDAMBATAVIA / AUG. '39 
JAN. '40 en de wapens van Rotterdam resp. Batavia. 

V e l d p o s t . — De in het Julinummer vermelde veldpost
kantoren nrs. 10/13 zijn wederom gevestigd. Wij houden ons 
gaarne aanbevolen voor stempels van nog niet vermelde veldpost
kantoren en eventueele censuurstempels enz., die ongetwijfeld 
binnenkort in gebruik zullen komen. 

De heer Reyerse ontving naar aanleiding van een door hem 
ingediende klacht het volgende schrijven van het hoofdbestuur 
der P.T.T.: 

„1. Naar aanleiding van uw mondelinge klacht over het aan
brengen van kruisstrepen op bijgevoegden omslag moge ik u in
lichten, dat de frankeerzegels, welke op het kantoor van afzending 
niet of onvoldoende zijn gestempeld, op het kantoor van ont
vangst, ingevolge een desbetreffend voorschrift, van kruisstrepen 
moeten worden voorzien. 

2. Door de lichte afstempeling is ook het onderwerpelijke stuk 
aldus behandeld. 

3. Teneinde zooveel mogelijk aan de belangen van de Phila
telisten tegemoet te komen ligt het in het voornemen, aan ver
schillende kantoren een stempel „Posterijen" te verstrekken ten 
gebruike in de gevallen, dat thans kruisstrepen behoren te worden 
gesteld." 

Ffarheer 
1 ^̂ aĉ ^̂ ê 

NEDERLAND. 
Universal Postal Franker. 

Machine 16 II. Deze machine werd op haar ouden dag nog eens 
verplaatst en wel naar het filiaal van de N.V. J. P. Wijers te 
Groningen omstreeks Mei 1939. Datumstempel zwart, waarde tot 
dusver alleen bekend: 5 et. 

Francotyp. 
Machine 110 IIB. Van de cijfers 6 werd de bovenvlag verwijderd. 
Machine 154 XII. Sinds korten tijd in gebruik met de combinatie: 

cliché 31 tusschen de stempels, cliché 32 links. 
Machine 194 III. \7erd voorzien van een n'euw datumstempel, 

o. a. met spitse A van Amsterdam. 

Machine 251 III. Is reeds sedert 1938 in gebruik zonder tel
nummer. 

Machine 255 IIIII. Het reclamecliché links, in gebruik sedert 
begin 1937, bevatte aanvankelijk het jaartal 19.11 in cirkel onder 
„KWATTAREEP"; op afdrukken van eind 1937 blijkt dit jaartal 
echter te zijn verwijderd (type III). 

Machine 276 II. Werd onlangs verplaatst naar Hoogezand; 
verder geen wijziging in het afzenderscliché. 

Machine 470 XII. Stempelt sedert 19 Augustus met een nieuwe 
reclame lings (zie afbeelding). 

NIJMEGEN 
m 19 MßßCK SPIEß &G> 

I NIJMEGEN I 
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j INKLAREN I 

HEDERIANDJ 

■'i-70 
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Machine 715 II  790 II. Stempelen ook zonder cliché links 
van den daturastempel. 

Machine 724 II. Wordt nu en dan gebruikt met uitsluitend: 
POSTBOX 9 tusschen de stempels. 

Machine 917 I. Model C3xg, sinds April in gebruik bij de 
Vereeniging van Vernis en Verffabrikanten en Handelaren in 
Nederland te Amsterdam. Tusschen de stempels: KEIZERS
GRACHT 255. 

Machine 921 I. Model C4xg, sinds begin April in gebruik bij de 
N.V. Splendor Gloeilampenfabriek te Nijmegen. Tusschen de stem
pels P.O. BOX / 61. 

Machine 940 I. Sinds omstreeks 20 April in gebruik bij Werk
spoor N.V. te Amsterdam, model C4xg. Tusschen de stempels 
hetzelfde cliché als in machine 240. 

Machine 946 I. Model C3xg, sinds April in gebruik bij de 
Provinciale Utrechtsche Electriciteitsmaatschappij N.V. te Utrecht. 
Tusschen de stempels: P.U.E.M. / Utrecht. Links: Kookt nu / 
electrisch ! / bij vastrechttarief / slechts 3 et. / per kWh. 

Hasler. 
Machine H 622 II. Tusschen de stempels een nieuw cliché van 

het kantoorgebouw, waarnaast in verticale richting: KEIZERS
GRACHT 1113. Links een cirkelvormig gesloten keten, waarin: 
MET ELKAAR / VOOR ELKAAR. 

Machine H 628 III. De firmanaam, zooals vermeld voor type I, 
onderging eenige wijziging: N.V. MAATSCHAPPIJ / voor 
W O N I N G I N R I C H T I N G / P. van REEUWIJK. 

POSTZEGELTENTOONSTELLINGSZEGELS. 
De heer W. P. Costerus was zoo vriendelijk mij attent te maken 

op enkele zegels, die ik in mijn stukje over de tentoonstellings
zegels in het Augustusnummer had vergeten. Hier volgen ze 
dan ook: 

A. — Europa. 
Na 1922 te Triest, opnemen: 
1922. 19 Augustus te Moscou. 
6 zegels met Russischen opdruk, beteekenend: Philatelie voor 

de kinderen. Het zijn de gewone zegels van 1909, de 1, 2, 3, 5 en 
10 kop., alsmede de 1 kop. ongetand. 

Na 1922 te Luxemburg, opnemen: 
1923. 1 Mei te Moscou. 
1, 2 en 3 roebel van de uitgifte 1921/3 met Russischen opdruk: 

Philatelie voor de werkers. 
Na 1937 te Bratislava, opnemen: 
1937. 24 October  2 November te Bratislava (Tsjecho

Slowakije). Drukwerkzegel van 10 heller, uitgegeven in vellen van 
25 stuks, en geheel gedrukt op de tentoonstelling. 

B. — BuitenEuropa. 
1926. 1623 October te NewYork. 
Het herinneringszegel van den slag bij White Plains, 230 jaar 

geleden, naar nu in vellen van 25 stuks met desbetreffend rand
schrift. • H. W. BOREL. 
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ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BEIEREN NR. 1 
door dr. G. W. W. BÖLIAN. 

Van haast geen der klassieke zegels bestaan zoo veel verval-
schingen als van dit zegel. Niettemin zijn de meeste dezer ver-
valschingen vrij eenvoudig te herkennen, omdat zij met 2-3 uit
zonderingen de hoofdkenmerken der echte zegels missen. (Zie 
kenmerk 3 en 4). 

Kenmerken: 
1. Druk is boekdruk in diepzwart (eerste oplaag) of zeer donker 

grijs (latere oplaag). 
2. Papier is handgeschept z o n d e r z i j d e d r a a d . 
3. De omranding van het rechter-boven vierkant is links boven 

gebroken. 
4. De kop van de groote 1 loopt naar rechts schuin af. 
5. De voorkant van de R van BAYERN, de achterkant van de 

groote 1 en de achterkant van de N van FRANCO liggen 
op één rechte lijn. 

6. De ondergrondlijnen vormen in den rechter benedenhoek een S. 
7. De voorkant van de I van EIN ligt op één hoogte met de 

binnenkant der eerste U-balk van KREUZER. 
8. Links aan den kop van de groote 1 kan men in den onder

grond de groote schrijfletters RF lezen. 
9. Hier drie witte ruitjes. 
10. Hier eveneens drie witte ruitjes. 
11. Precies in de hoek een witte ruit. 
12. Afmetingen van de groote 1: 3.5 mm. breed, 10 mm. hoog, 

ophaal 4.5 mm., kop 2.5 mm. (zie teekening). 

Er bestaat een vervalsching, die langs fotografischen weg ge
maakt is en die daarom alle echtheidskenmerken vertoont. Even
wel is zij te herkennen aan het volgende 
1. Het papier is machinaal papier (dus niet handgeschept). 
2. De druk is veel te helder. 

t l BAYERN f t 

Ü FRANCO ü 

3. Er zijn twee kleine beschad'gingen van het cliché duidelijk te 
zien. De bovenlijn is naar Imks iets verlengd en in den rechter 
bovenhoek vlak bij de breuk (zie kenmerk 3) zit een witte 
stip. (Zie de teekeningen 1 en 2). 

Van dit zegel bestaat een proef met zijdedraad (zeer zeldzaam). 
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WEDEROM TWEE VEREENIGINGEN T O T H E T 
MAANDBLAD TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, dat 
de volgende vereenigingen het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie als haar officieel orgaan hebben aangenomen: 

de „Curafaosche Postzegelvereeniging", gevestigd te Curasao; 
de „Vereeniging van Postzegelverzamelaars Hilversum en Om

streken V. P. H. O." te Hilversum. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

DE AFTREDENDE BONDSVOORZITTER. 
„Le roi est mort . . f" 

Onder de bondsbestuursleden, die in 1939 aan de beurt van af
treden zijn, bevindt zich de bondsvoorzitter, de heer W. P. 
Costerus Pzn. In de bondsbestuursvergadering van 11 Februari J.l. 
maakte deze zijn besluit kenba?r, zich niet herkiesbaar te stellen. 
Tevergeefs drongen sedert verschillende bondsbestuursleden bij 
den bondsvoorzitter aan, om op dit besluit terug te komen. Zoo 
is — voor het eerst na 1931 — de voorzitterszetel vacant. 

Willem Pieter Costerus werd in l'S74 te Edam geboren. Hij be
reikt dus dit j^ar zijn vijf en zestigste lente, welke gebeurtenis hij 
als reden opgeeft plaats te willen maken voor een minder bedaagde 
krach:. Naar zijn oordeel zitten in de besturen van verschillende 
vereenigingen te veel menschen van rijperen leeftijd, die reeds 
lang hun zetel voor een jongere hadden behooren te ontruimen. 
De heer Costerus acht de vijf en zestigste verjaardag daarvoor 
een geschikt oogenblik. Naar dezerzijdsch oordeel geldt de pensioen
„gerechtigde" leeftijd meer voor den ambtenaar dan voor den 
privépersoon. Menig ambtenaar begint op den pensioen„genood
zaakten" leeftijd juist zijn loopbaan als bestuurslid van een of 
andere organisatie, waarin hij nog menig lustrum goed en nuttig 
werk verricht. De ambtenaar in functie heeft minder tijd en 
gelegenheid zich ten volle aan vereenigingswerk te wijden dan een 
autoriteit in ruste. Over smaken valt niet te twisten; het be
sluit van den heer Costerus bleek onherroepelijk; hij wenscht als 
bondsbestuurslid en bondsvoorzitter af te treden ! Dit besluit 
dient men — zij het noode — te aanvaarden e n . . . . te eerbiedigen. 

Na lager en voorbereidend middelbaar onderwijs te hebben 
genoten te Edam en aan een kostschool te Amsterdam, volgde 
Costerus de H.B.S, te Wageningen en te Utrecht, vervolgens 

eenige colleges in schei en natuurkunde aan de universiteit te 
Amsterdam ter voorbereiding van een chemikersloopbaan en ten 
slotte de suikerschool aldaar. Na als chemiker werkzaam 
te zijn geweest aan suikerfabrieken te Oosterbeek en Eckersdorf 
(Duitschland) zocht hij plaatsing als chemiker in Indië, toen — in 
1898 ■— zijn vader kwam te overlijden en zijn moeder haar eenigen 
zoon liever nic" naar de Oost zag vertrekken. Door invloed van 
den roenmaligen burgemeester van Edam werd de heer Costerus 
in aanmerking gebracht voor opvolger van zijn vader als 
gemeenteontvanger van zijn geboorteplaats en als zoodanig in 
Aprü 1898 door den gemeenteraad benoemd. Reeds tijdens de 
ongesteldheid van zijn vader had hij, tijdens zijn vacanties, dezen 
in diens ambtsbezigheden ter zijde gestaan en was daarmede dus 
eenigszins hekend. Tegelijkertijd volgde de zoon zijn vader op als 
kassier en commissionnair in effecten. De carrière van Costerus 
als „Suikeroom'" is dus van korten duur geweest; hij trad in het 
beroep van „ontvangen", dat minder zalig is dan ,,geven" en in 
dienst van den goudmammon. Door zijn benoeming to t gemeente
ontvanger bleef dit ambt van 1829 tot zijn eervol ontslag op 1 Tuli 
1938 — meer dan een eeuw dus ! — onafgebroken in handen van 
grootvader, vader en zoon Costeri. Overdenk een wijle, lezer, 
wat Ci in die honderd en negen jaren van de belastingplichtige 
Edammers „ontvangen" is ! — De kassierszaak werd in 1917 over
genomen door de Haarlemsche Bankvereeniging, later overgegaan 
in de Twentsche Bank, van welker bijkantoren Costerus tot 1 Mei 
1938 verdienstelijk beheerder was. Op zijn benoeming tot gemeente
ontvanger van Edam volgde vrij spoedig zijn verkiezing in het 
bestuur der afdeeling NoordHolland van den Nederlandschen 
Bond van GemeenteAmbtenaren, waar hij achtereenvolgens de 
functies van secretaris, voorzitter en vicevoorzitter (tot het einde 
van zijn loopbaan) bekleedde. Ter gelegenheid van zijn zilveren 
bestULirslidmaatschap werd hij tot eerelid dier afdeeling benoemd. 
Gedurende veertig jaren was Costerus commissaris en administra
teur der Nutsspaarbank te Edam en sedert 1398 bestuurslid — later 
directeur — van Edams museum. 

Daar hij bij loting voor den militairen dienst zoo onbescheiden 
was het hoogste nummer te trekken, miste hij — als straf — het 
voorrecht, ooit 's Konings rok te mogen dragen. 

Costerus — waardig telg van zijn geslacht — was reeds in zijn 
prille jeugd erfelijk besmet door de familiekwaal alles wat los 
of vast was te willen verzamelen . . . . ook postzegels en post
stukken — de laatsten in hun geheel. Het uitknipcen van post
stukken voelde hij aan als 'n dierenvriend, die — noodgedwongen — 
een jong moet dooden voor eigen voedsel. Als aanminnig jonge
ling van zeven zomers is hij een; — bij een briefkaart van Italië — 
tot deze zonde geraakt, welke hem zoo zeer heeft berouwd, dat 
hij sedert nimmer opnieuw daarin is teruggevallen. In 1896 gaf hij 
het verzamelen van postzegels op, dat is dus op twee en twintig 
jarigen leeftijd, als de vrouw hooger „koerseert" in het mannenleven 
.dan een postzegel of poststuk en de jongeling — dus — geld 
noodig heeft. Hoe het zij — als reden van zijn ontrouw geeft 
Costerus op, dat het verzamelen van postzegels hem te „duur" 
was, te „veelomvattend" voorkwam en dat hij eenige malen was 
beetgenomen met valsche zegels, een bedrog waarvan men bij 
poststukken minder last heeft. Hij verkocht zijn post z e g e l 
verzameling aan een handelaar in de Galerij te Amsterdam en 
zette de opbrengst om in post s t u k k e n . Het verzamelen hier
van rustte een korte poos gedurende zijn studietijd, toen hij niet
temir reeds het respectabel aantal van ongeveer 2000 poststukken 
bezat; kort na zijn benoeming tot gemeenteontvanger heeft hij 
zijn „hobbv" weer met nieuwe lust hervat. Sedert heeft hij zich 
vrijwel uitsluitend tot het verzamelen van poststukken bepaald en 
bijna ieder land gespecialiseerd, waardoor zijn collectie tot 
70 i 80.000 stuks is uitgegroeid. Het meest interesseeren hem 
de 1 mden buiten Europa. Wel heeft hij nog een post z e g e l 
verzameling van Victoria aangelegd, maar op den duur schonk het 
post z e g e l verzamelen hem niet voldoende bevrediging en be
perkte hij zich, wat deze richting betreft, tot de zegels, welke 
worden uitgegeven ter gelegenheid van postzegeltentponstellingen. 

Na de tentoonstelling te Hoorn werd — op aandrang van eenige 
Philatelisten — Costerus lid van de Nederlandsche Vereeniging, 
later ook van „Breda", van „Hollandia", van L'Association des 
CoUectionneurs d'Entiers Postaux te Parijs, van de Société d'Etude 
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de l'Entier Postal te Brussel, van de Berliner Ganzsachen Sammler 
Verein en van de Royal. 

Van 1912-1928 en van 1937 tot thans was hij bestuurslid van 
de Nederlandsche Vereeniging, eerst directeur van den verkoop-
handel, daarna bibliothecaris, en als zoodanig (tot 1926) tevens lid 
van den Raad van Beheer van het Maandblad. Voor dit laatste 
lidmaatschap moest hij tot zijn leedwezen bedanken, daar zijn tijd 
te zeer bezet was en zijn Zondagen veelal in beslag genomen waren. 
In 1924 werd hij tot bondsbestuurder verkozen, als hoedanig hij 
achtereenvolgens de functies van commissaris, penningmeester, 
secretaris en ten slotte — na 1931 — van voorzitter vervulde. 
Na zijn aftreden als bondsvoorzitter blijft Costerus niettemin 
bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging. Men zal zich af
vragen, of hierin geen inconsequentie schuilt en of voor het 
bestuur der Nederlandsche Vereeniging op 65-jarigen leeftijd de 
pensioen-„noodzaak" niet geldt ? In de eerste plaats is hij in 
de senaat van genoemde vereeniging nog niet de nestor en 
in de tweede plaats hoopt hij, als warm en overtuigd voorstander 
van den Bond, in het bestuur van de grootste der bij dien Bond 
aangesloten vereenigingen voor dezen nog nuttig werkzaam te 
kunnen zijn. 

Als schrijver van philatelistische artikelen is Costerus in binnen-
en buitenland geen onbekende. Zijn naam prijkt onder die der 
vaste medewerkers van ons Maandblad. Reeds verschenen bij
dragen van zijn hand in het voormalige „Nederlandsche Tijd
schrift", voorts in „Die Ganzsache" en in „L'Amateur des 
Entiris". Tot zijn belangrijkste artikelen behooren „De enveloppen 
van Nederland en Koloniën"; de eerste lijst van opdrukkaarten 
van Nederland; „Over Jury's en Tentoonstellingen"; „Die Post
karten von Norwegen" (tevens in boekvorm verschenen); „Die 
Briefumschläge von Neu-Süd-Wales"; „Die Briefumschläge von 
Victoria"; „Die Postanweisungen von Rumänien" (tevens in boek
vorm versehenen); „Die Ganzsachen der Republik Polen" (ver
schijnt ook in boekvorm) en „De poststukken van Egypte". 

Van de firma Booleman ontving Costerus destijds uitnoodigingen 
om catalogi samen te stellen van poststukken van Nederland en 
Koloniën — de e e r s t e welke hierover in de Nederlandsche 
taal verscheen — en van oorlogspoststukken, welke opdrachten hij . 
gaarne heeft aanvaard en vervuld. Jarenlang fungeerde Costerus 
als redacteur van de rubriek poststukken der beide in Nederland 
op philatelistisch gebied verschijnende organen. 

Als spreker is Costerus minder op den voorgrond getreden. De 
wijze echter wa.irop hij bij verschillende officieele ontvangsten de 
verwelkoming door de betrokken burgemeesters beantwoordde en 
daarbij geestige of merkwaardige philatelistische anecdoten of bij
zonderheden wist in te lasschen, de manier waarop hij de phila-
telistendagen placht te openen en als tafelpresident bij gastmalen 
optrad, hebben bewezen, dat ook het voeren van het woord in 
het openbaar hem niet vreemd was. 

Thans — voor de e e r s t e maal — is Costerus generaal-
vertep.enwoordieer voor Nederland van de internationale tentoon
stelling te Londen m 1940. 

Ju'-ylid was hij voor de eersre maal op de nationale tentoonstel
ling te Rotterdam in 1920; dit jurylidmaatschap heeft toen nog al 
wat stof doen opwaaien, daar een post-„stukken"-verzamelaar ge
roepen werd te oordeelen over post-„zege!s", waarbij men vergat, 
hoeveel malen post-„zegel"-verzamelaars geroepen zijn geworden 
om t i oordeelen over post-„stukken", waarvan ze weinig of geen 
verstand hadden. Later trad Costerus als jurylid op te 's-Graven-
hage (1924), Parijs (1925), Amsterdam (1927), Straatsburg (1927), 
Antwerpen (1930), Berlijn (1930), Amsterdam (1934), Brussel 
(1935), Parijs (1937) en Praag (1938). Driemaal, n.1. voor Rotter
dam Luxemburg en New-York, moest hij wegens gebrek aan tijd 
of door ongesteldheid voor het jurylidmaatschap bedanken. 

Uit dit overzicht blijkt wel zeer duidelijk, dat Costerus als phila
telist en deskundige op philatelistisch gebied een i n t e r n a t i o 
n a l e v e r m a a r d h e i d bezit. 

De verzameling van Costerus werd in den loop der jaren 
bekroond met één eereprijs (Cassel), vijf gouden medailles (Breslau 
1913; Berlijn 1922; Rotterdam 1930; Algiers 1930 en Brussel 1935), 
twaalf verguld zilveren, acht zilveren en twaalf bronzen, totaal 
met niet minder dan 38 prijzen ! Bijzondere waarde hecht hij 
lan de groote bronzen plaquette der Poolsche regeering en aan 

J. K. RIETDIJK — SF 

een verguld zilveren extra medaille van Algiers voor zijn ver
zameling proeven van Fransche poststukken. 

Tivens vielen hem gedurende dit zelfde tijdsbestek de volgende 
philatelistische onderscheidingen te beurt: het eerelidmaatschap 
van de „Union des Timbrophilts" te Luxemburg; van de „Société 
fran9aise de Timbrologie" te Parijs en van de „Berliner Ganz
sachen Sammler Verein" te Berlijn. Voorts is hij „Membre corres-
pondant de 1'Académie de philatelic" te Parijs. In 1929 verwierf 
hij de „Bondsmedaille", op zijn voorstel door de Bondsvergadering 
te Rotterdam in 1920 ingesteld, welk veorstel hij toen echter zelf 
niet kon verdedigen door zijn werkzaamheden als jurylid van de 
tentoonstelling aldaar. In 1934 werd deze ,,Bondsmedaille" ver
vangen door de „Costerusmedaille", die aan de voorzijde de 
beeltenis draagt van den thans aftredenden bondsvoorzitter, een 
uitbeelding, die volgens sommigen doet denken aan dr. Colijn ! Dit 
jaar onderscheidde het bondsbestuur den „philatelist" Costerus 
met de Waller-medaille 1939. Uit deze opsomming blijkt andermaal 
hoe '/eer Costerus' kunde, kennis en arbeid op philatelistisch gebied 
binntn en buiten onze landsgrenzen worden gewaardeerd. 

In dit verband moge nog eens herinnerd worden aan hetgeen 
te boek werd gesteld in het verslag van de tentoonstelling te 
Berliin in 1922 (Nederlandsch Maandblad, blz. 176): . . . . ,,Daar-
naast waren de poststukken van „onzen" Costerus, een inzending 
van groote bett-ekenis, die dan ook met goud werd bekroond. 
Gedeeltelijk in album, gedeeltelijk op cartons waren daar diverse 
Europeesche en exotische landen, o. a. Luxemburg gespecialiseerd, 
aanwezig. Het doet aangenaam te zien hoe in de kringen der 
Duitsche poststukkenverzamelaars de man van de catalogus, 
Costerus, een erkende autoriteit i s " . . . . 

Costerus was te zeer een figuur in de internationale philate
listische wereld, om niet groots waarde te hechten aan zijn oordeel 
over de philatelie in het algemeen en voor Nederland in het 
bijzonder. Dit oordeel is te veelomvattend, om hier in enkele 
zinner neer te schrijven. Het omvat o. m. de wijze van ver
zamelen (specialisatie, wetenschappelijke opzet), de philatelistische 
organisatie, de blokkenkwestie, den dag van den postzegel, de 
philatelistische tijdschriften en wat niet al meer. Slechts enkele 
pun.en mogen hier in het bijzonder naar voren worden gebracht. 

Vóór alles behoort men in den persoon van Costerus te zien 
den man, die met alle kracht, die in hem is, en naar zijn beste 
weten, er naar gestreefd heeft, om de zoo zeer gewenschte een
heid -n de Nederlandsche phi'.arelie naar vermogen te bevorderen 
Hij is degeen geweest, die het netelige vraagstuk omtrent hechtere 
onde.linge samenwerking tusschen den Bond en de niet bij den 
Bond aangesloten vereenigingen onder de oogen heeft durven 
zien en — naar vermogen — tot oplossing heeft trachten te 
brengen. Hij is de initiatiefnemer en de stuwkracht in die richting 
geweest, de Chamberlain — zonder paraplu — in de Nederlandsche 
philatelie van verdeeldheid en gemis aan wedeyzijdsche waardeering. 
Daarom is het zoo intens jammer, dat juist thans, nu die onder
linge samenwerKmg, niet het minst door hemzelf, in betere banen 
is geleid, hij als kapitein van het Nederlandsche philatelistische 
schip — m. i. -j n t ij d i g ea o n n o o d i g — de commandobrug 
verlaat en het stuurrad aan andere handen overdraagt. 

Co.»terus zweefden twee idealen voor oogen:« Ie. één Bond, 
waar.n alle philatelistische organisaties van Nederland waren ver-
eeni^d, en 2e. één philatelistisch orgaan voor geheel Nederland. 
Door een los „dahin" uitgesproken, enthousiast oordeel heeft men 
hem verdacht te streven naar één enkel „ B o n d s"-orgaan, een 
oordeel, dat in de Nederlandsche philatelistische wereld vrij veel 
roering teweeg heeft gebracht, doch ten eenen male o n j u i s t 
is. Wel is waar, dat Costerus, als warmvoelend bondsvriend, m. >. 
de macht en de beteekenis van den Bond overschatte. Hij 
was wel eens meer bondsgezind dan de Bond zelf. Hij zag 
m. i. wel eens te veel over het hoofd, dat in den Bond slechts 
een m i n d e r h e i d van de Nederlandsche philatelie is ge
organiseerd en dat — juist daardoor en daarom — de Bond geen 
„algemeene leiding" in de Nederlandsche philatelie kan of mag 
geven De Bond is niet de „eenige" erkende philatelistische 
organisatie in den lande en bezit meer „invloed" dan „macht" ! 
Costerus' oordeel, dat de Bond alle vereenigingen moet omvatten 
en behoort te zijn het voornaamste college, dat de belangen der 
philatelie behartigt, is m. i., gelet op het gebrek aan homogenite't 
in de Nederlandsche philatelistische wereld, een vrome wensch, 
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een ideaal, een utopie, die men persoonlijk mag koesteren en na
streven, zonder echter één oogcnblik de ruwe werkelijkheid uit 
het oog te verliezen, waarnaar men zijn koers dient te bepalen. 
Doet men dat niet, dan zijn moeilijkheden en teleurstellingen even 
onvermijdelijk als wanneer men niet angstvallig de posities van 
Bond en Maandblad in de Nederlandsche philatelistische wereld 
weet te scheiden. De Bond heeft groot belang bij een goed geleid, 
goed geredigeerd en goed geadministreerd Maandblad, doch om
gekeerd staat het Maandblad algeheel los en onafhankelijk van 
den Bond. De Bond moet — naar Costerus' oordeel — zorg
dragen zóó goed en zóó hoog aangeschreven te staan, dat elke 
gemeente het als een eer zal beschouwen, hem als gast binnen 
haar grenzen te ontvangen; daarom dient het betrokken gemeente
bestuur den Bond officieel te ontvangen, vooral als een plaatselijke, 
jubileerende vereeniging als gastvrouw optreedt. 

War het bond^bestuur betreft behoort, naar Costerus' oordeel, 
nauw contact te bestaan tusschen dit college vooral met de 
groote vereenigingen en ook met de kleinere. Bestaat dit contact 
n'et, dan blijven onaangenaamheden niet uit. Dit contact kan 
gevorden worden door oordeelkundige samenstelling van het 
tondtbestuur, waarin de voornaamste vereenigingen dienen te zijn 
vertegenwoordigd. Di t is thans niet het geval ! 

Ten slotte rest de vraag, of het bondsvoorzitterschap van 1931 
tot thans aan Costerus voldoennig heeft geschonken ? De beant
woording van deze vraag leggen wij niet in zijn mond, doch be
houden deze ons zelf voor. Zijn bondsleiding oogstte de waar-
decring van de autoriteiten, van zijn mede-bondsbestuursleden en 
van de aangesloten vereenigingen. Meer dan eens is zulks op 
ond.il-kelzinnige wijze tot uitmg gebracht. Maar wat Costerus 
vooral voldoening moge geven bi) zijn ontijdig aftreden als bonds
voorzitter is de omstandigheid, dat hij het pogen, om te komen 
tot eenheid en samenwerking in de heterogene Nederlandsche 
philaielistische wereld, een zeer belangrijke schrede nader tot het 
doel heeft gebracht, al moge het uiteindelijk resultaat wellicht niet 
d en vorm aannemen, welke hij zich aanvankelijk heeft gedacht 
en heeft gehoopt. Di t streven alleen reeds, bekroond met de niet 
volslagen onmogelijkheid van gunstigen uitslag, geeft den aftre-
dendcii voorzitter recht op de waardeering én erkentelijkheid van 
a'lcn, die het goed met de Nederlandsche philatelie meenen. De 
VC slagen van acht bondsvergaderingen, die van een dertigtal 
bcndsbestuursvergaderingen en de jaarverslagen van den Bond 
liggen vóór ons als even zoo vele getuigenissen, dat onder zijn 
leiding goed, nutt ig en blijvend bondswerk is verricht, dat alle 
recht geeft op en reden tot voldoening en tot de overtuiging, dat 
zijn bondsvoorzitterschap zijn goede vruchten heeft voortgebracht. 

Le roi est mort ! — De bondsvoorzitter gaat henen. Wij, bonds-
bestuursleden, zullen zijn aangename figuur in en oordeelkundige 
leiding van onze vergaderingen missen — zijn werk echter blijft 1 
En nJast dit werk blijft ook de „philatelist" Costerus behouden 
voor de nationale en internationale philatelie, blijft de mede
werker Costerus behouden voor het Maandblad en het bestuurslid 
Costerus der Nederlandsche Vereeniging voor het bondsbelang. 
Kog^ de Nederlandsche philatelie nog vele jaren lang met recht-
matigen trots oo Costerus kunnen wijzen en bogen als een harer 
hechte steunpilaren, wien zij veel dank verschuldigd is voor veel 
a.bêid, veel toewijding en onwankelbare trouw. 

Wij roepen Costerus allerminst een ,,vaarwel" toe, doch eer 
een „tot weerziens" in andere philatelistische verhoudingen bij tal 
van gelegenheden onder gunstige omstandigheden. 

Utrecht, 2 September 1939. W. G. DE BAS. 

DE NIEUWE BONDSVOORZITTER. 
„ . . . Vive le roi! 

Onder de drie bondsbestuursleden, die dit jaar aan de beurt 
van aftreden waren, bevond zich de bondsvoorzitter, de heer 
W. P. Costerus. Deze stelde zich niet voor herkiezing beschik
baar. Hierdoor kwam dus niet alleen een zetel in het bonds-
bestuur, maar tevens die van den bondsvoorzitter vacant. De 
kwaliteiten, welke redelijkerwijze van den persoon van den bonds
voorzitter verlangd worden, zijn niet gering. In de allereerste 
plaats dient hij iemand te zijn, van wien men kan en mag ver
wachten, dat hij den Bond op waardige wijze in binnen- en buiten

land zal vertegenwoordigen, iriij dient in elk opzicht een „heer" 
te zijn, een „organisator", een „leider" en een „kundig phila
telist". Hij moet een helder verstand, een oordeelkundig in- en 
doorzicht hebben, om een organisatie als den Bond te leiden, 
een vaste hand, om het bondsschip een bepaalde koers te doen 
varen, maar daarnaast vatbaar zijn voor billijk en redelijk overleg, 
wanneer de bakens moeten worden verzet als het tij verloopt. 
Hij dient open oog en oor te hebben voor het philatelistische werk 
en de philatelistische belangen van bevriende mogendheden en te 
streven, met deze tot een zoo hecht en nauw mogelijke samen
werking te geraken. 

Nu één der zeven bondszetels (onwillekeurig denken we aan 
de zeven bedjes van Sneeuwwitje's dwergenstaf !) vacant kwam, 
ware het gewenscht geweest deze te doen innemen door een 
bestuurslid van de grootste der bij den Bond aangesloten ver
eenigingen. Pogingen in die richting hebben helaas gefaald. Naar 
aanleiding van een desbetreffend rondschrijven door het bonds-
bestuur stelden nagenoeg alle bij den Bond aangesloten vereeni
gingen dr. H. C. Valkema Blouw candidaat voor den vacanten 
bondsbestuurszetel. Dr. Valkema Blouw heeft deze candidatuur 
aanvaard. Het was dus alleszins te verwachten, dat dr. Blouw op 
de bondsvergadering van 2 September te 's-Gravenhage met al-
gemeene stemmen tot bondsbestuurslid zou worden verkozen, wat 
dan ook is geschied. Volgens artikel 10 van het huishoudelijk 
reglement „verdeelen de bestuursleden hunne functiën onderling". 
Nadat het bondsbestuur zich ter zake had beraad, maakte het 
bekend, dat het met algemecne stemmen het nieuwbenoemde 
bondsbestuurslid, dr. H. C. Valkema Blouw, tot bondsvoorzitter 
had verkozen. 

Doctor Henderik Catharinus Valkema Blouw werd in 1883 te 
Haarlem geboren. Hij bezocht de lagere school en de H.B.S. al
daar. In 1901 begon hij zijn medische studiën te Amsterdam. Na 
zijn artsexamen in 1908 werkte hij een tijdlang bij dr. Westerman, 
den bekenden chirurg aan het Haarlemsche Elisabeth-ziekenhuis, 
maakte toen een reis als scheepsarts naar Zuid-Amerika, waarna 
hij 1 Januari 1909 assistent werd op de chirurgische afdeeling van 
professor Koch te Groningen. Toch bleek de chirurgie niet zijn 
voue liefde te hebben en in November 1911 vestigde dr. Valkema 
Blouw zich als algemeen arts te Bodegraven. Hier bleef hij de 
medische praktijk uitoefenen, welke gedurende de eerste mobilisatie
jaren werd onderbroken, toen hij als eerste-luitenant diende bij 
den V.L.S., o. a. bij het depot wielrijders. 

Een zware operatie in 1920 deed hem naar een rustiger werk
kring omzien, waarbij hij tevens gelegenheid zou vinden zich 
meer te wijden aan de psychologie, die langzamerhand zijn 
lievelingsrichting geworden was. In 1921 legde hij zijn praktijk, 
die hem steeds buitengewoon veel voldoening had geschonken, 
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neer In 1922 begaf hij zich naar Duitschland, op dat moment 
het eenige land, waar practische studie voor de psychologie 
mogelijk was Drie jaar lang werden de meest verschillende 
bronnen aangeboord, waarbij vooral het verblijf aan de psychia
trische kliniek van prof Aschaffenburg te Keulen tot de meest 
dankbare herinnetigen van dr Valkema Blouw behoort 

Na de drie Duitsche ja-en volgde een „vacantieperiode" als 
scheepsarts bij de Maatschappij Nederland, welke een zestal be
zoeken aan tropisch Nederland met zich bracht 

Teruggekeerd m Europa, werd de studie weer opgevat, meestal 
in het buitenland Zoo volgde een periode in Engeland gedurende 
het tijdperk 1927-1928, vooral met het doel om matei laal te 
verzamelen voor zijn proefschrift „De behandeling van de 
jeugdige misdadigers in Engeland', waarop hij in Juni 1928 pro
moveerde tot doctor m de geneeskunde en waarbij prof Wiersma 
te Gron ngen als promotor optrad 

Hiermede is tevens zijn ,,re speriode" vrijwel afgesloten Nog 
volgden een w ntersemester bij prof. Aschaffenburg en een waar
neming als psychiater aan hec Jugendamt te Hamburg Daarna 
vestigde dr Valkema Blouw zich als jeugdpsychiater en psycho-
patholoog, ook voo ouderen, te Arnhem Deze functie vervult hij 
tot op den hu digen dag Tevens is hij verbonden aan het 
Christelijk Opvoedingsgesticht „Valkenheide" te Maarsbergen 

Wat „verzamelen" betreft — dit zit dr Valkema Blouw in het 
bloed Zijn grootvader van moederszijde was een hartstochtelijk 
verzamelaar van antiquiteiten en legde daarbij een eigenschap aan 
den dag, die hij meent geërfd te hebben, namelijk die van het 
wetenschappel jk-systematische naast het kunstzinnige Het is geen 
wonder, dat dr Valkema Blouw en zijn anderhalf jaar jongere 
broer reeds op jeugdigen leeftijd met de verzamelbacil bleken 
geïnfecteerd Na een korte liefde \oor de toen in zwang komende 
rubber w nkelreclame stentpels, wierpen zij zich met een ware 
hartstocht cp het verzamelen van postzegels Zij bezaten die ver
zameling samen, wonder boven wonder vrijwel zonder strub
belingen ' Deze combinatie bezat tevens het voordeel, dat, als zij 
elkaar op verjaardagen met postzegels verrasten, dit tot gezamen
lijke vreugde leidde 

Dr Valkema Blouws broer verloor op den duur de waie belang 
stelling, al bleef deze, tot op den huldigen dag, voor de philatelic 
zekere waardeering koesteren Hij zelf aanvaardde op ongeveer 
13 ä 14 jarigen leeftijd het „alleenbezit", waarmede hij tegelijker
tijd zijn eerste belangrijke transactie op postzegelgebied pleegde 

Gedurende zijn schooltijd hield hij het verzamelen in eere of
schoon vele andere belangen, w o vooral de voetbalsport, hun 
concurrentie duchtig deden gelden Dit is een bewijs, dat de 
meedoogenlooze ve zamelaarsbacil hem ongeneeselijk te pakken 
had, daar velen, juist in die levensperiode, het ziekteproces te 
boven komen en het verzamelen er aan geven 

Toch bleef hij de philatelic niet geheel en al onwankelbaar 
trouw Toen hij te Amsterdam student was werd zijn aandacht al 
spoedig getrokken door de stoffige portefeu lies met oude prenten 
en teekeningen in de donkere nissen van de Oudemanhuispoort 
Zijn aangeboren verzamelaarsknobbel leidde daar tot allerlei ont
dekkingen, die hij onder leiding van den heer Scholten, toen
malig conservator van Teylers prentenkabinet te Haarlem, ver
mocht te verifieeren Nadat zijn belangstelling voor oude teeke
ningen eenmaal was opgewekt, nam hij de studie daarvan met 
ernst ter hand en legde daardoor den grondslag voor een ver
zameling, die hem in zi)n geheele Bodegraafsche levensperiode 
de meest mogelijke voldoening heeft geschonken De postzegel
verzameling moest het daarbij ontselden, ook om meer prozaïsche 
redenen Het studenentleven bracht vele uitgaven met zich, 
waai voor nu eenmaal niet steeds bij papa kon worden aangeklopt 
Waardevolle postzegels vielen aan de nieuwe p-entenhobby ten 
offer De alduj geschonden postzegelverzameling verloor haar 
bekoring en het slot van het liedje was volledige liquidatie 

Daarmede was Valkema Blouws eerste philatelistenphase 
geëindigd 

De tweede volgde tijdens zijn verblijf in Duitschland na 1921 
Verzamelen zat hem — we zeiden dit reeds — in het bloed Nu 
hij, na zijn vertrek uit Nederland en m voorloopige onzekerheid 
over zijn ve-dere plannen zijn verzameling teekeningen eveneens 
van de hand had gedaan, zocht zijn drang naar verzamelen toch 
weer nieuwe bevrediging In feite keerde hij tot zijn oude liefde 
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terug en begon een nieuw philatelistisch tijdperk van zijn le\en 
Zijn bijzondere belangstelling gold nu meer m het bijzonder het 
voor de hand liggend gebied van Duitschland, Duitsche Staten en 
Duitsche Kolomen. In de drie jaren van zijn verblijf in Duitsch
land gelukte het hem, om een zeer „behoorlijke" verzameling van 
deze stof bijeen te brengen Tevens begon hij zich toen ook met 
den meer ernstigen kant der philatelie bezig te houden, waartoe 
het contact met andere verzamelaars -door de bekende Charlotten
burger Verein het zijne bijdroeg Vooral de Kolomen, met hun 
talrijke voorloopers, groeiden tot een belangrijk object uit Veel 
heeft hij van de toenmalige groote Berlijnsche handelaren geleerd 

Zijn vertrek uit Duitschland in 1924 en het gemis aan voldoende 
,,Anregung" hadden echter opnieuw een „oplossing", ook van 
deze verzameling, ten gevolge. 

Tijdens zijn Indische reizen is hij opnieuw aan het verzamelen 
„geslagen" De vele rustige uurtjes aan boord gaven daartoe volop 
gelegenheid Toen werd feitelijk de grondslag gelegd voor zijn 
tegenwoordige verzameling van Oud-Oostenrijk, wat hem reeds 
m Duitschland had aangetrokken, doch dat hij toen opzettelijk 
had beperkt Thans het hij deze liefhebberij den vrijen teugel, al 
bleek het materiaal vaak zeer moeilijk te verkrijgen, vooral door
dien in den loop der tijden zijn eischen omtrent kwaliteit zeer 
hoog waren opgevoerd 

Op den, al varende, gelegden basis bouwde dr Valkema Blouw 
geregeld voort, daarbij naast het systematische evenzeer het aesthe-
tische waardeerende Andere landen begonnen allengs Oud-Oosten-
rijk concurrentie aan te doen Steeds meer werd op de kwaliteit 
gelet Het werd een soort „sport" om de zoo moeilijk volrandig 
te verkrijgen ongetande zegels van landen als Baden, Thurn und 
Taxis en ook België in zoo fraai mogelijke exemplaren bijeen 
te brengen Daarnaast wekte het „wetenschappelijke" in niet 
geringe mate zijn belangstelling, inzonderheid van de eerste uit
gifte van Wurtemberg Daarnaast echter is ook in de uitgiften 
van andere landen nog heel wat wetenswaardigs te ontdekken. 

Vroeger heeft dr Valkema Blouw zich op philatelistisch gebied 
niet veel in het openbaar bewogen In Duitschland werd hij voor 
het eerst lid van vereenigingen In dien tijd sloot hij zich ook aan 
bij „Op Hoop van Zegels" te Haarlem, waar hij echter — uit de 
aard der zaak — een weinig geregeld bezoeker kon zijn Na zijn 
vestiging te Arnhem werd hij spoedig lid van „De Globe", nam 
meer actief aan het vereenigingsleven deel en werd in 1935, als 
opvolger van den heer Pos, tot voorzit ter dier vereeniging 
gekozen In deze functie ontving hij twee jaar geleden den Bond 
tijdens den 28en Philatelistendag te Arnhem en organiseerde toen 
aldaar de zoozeer geslaagde tentoonstelling Aan die succesvolle 
dagen denkt dr Valkema Blouw nog steeds met de meeste vol
doening en het meeste genoegen terug ' Te Arnhem werd hu 
tevens lid van de plaatselijke afdeeling der Nederlandsche Ver
eeniging en sloot hij zich aan bij „Contact schept Kracht", welke 
vereeniging hem twee jaar geleden in haar bestuur verkoos Boven
dien werd hij in 1937 aangewezen als vertegenwoordiger van de 
„kleine vereenigingen" in den Raad van Beheer van het Maand
blad, een verantwoordelijke functie, waarvan het gewicht wel 
eens te veel wordt onderschat 

Het eerste officieele contact van dr Valkema Blouw met den 
Bond geschiedde m 1935 als afgevaardigde van „De Globe" Daar
door ervoer hij te\ens de bekoring, welke de Philatelistendagen 
op de bezoekers plegen uit te oefenen. Nadien werd hij een 
enthusiast en geregeld bezoekei 

Publicaties op philatelistisch gebied van breeden omvang zijn 
van de hand van dr Valkema Blouw niet verschenen. Wel „greep 
hij naar de pen" als hij meende een algemeen verzamelaarsbelang 
te kunnen dienen en gaf hij o a ook advies in de commissie van 
den Bond voor het verzamelen door de jeugd Zijn studies over de 
eerste emissie Wurtemberg en over enkele bijzonderheden betref
fende Oud Beieren-zegels duren nog steeds voort en zullen hopelijk 
binnen afzienbaren tijd verschijnen. 

Zijn verzameling Oud-Oostenrijk exposeerde hij op een onder
linge propaganda-tentoon^stelling van ,,De Globe" in 1931, waarbij 
ZIJ de eereprijs mocht verwerven Nadien stelde hij de eerste 
emissie Oostenrijk en zijn studie-verzameling over de eerste uit
gifte van Wurtemberg nog ten toon te Arnhem in 1937 en kwam 
met zijn bezit aan Oud-Belgie uit te Breda in 1938 



V NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1939. 

Er hebben zich, binnen een korte spanne tijds, in de Neder-
landsche philatelistische wereld belangrijke, ingrijpende verande
ringen voltrokken. Smeulders en Van Brink zijn niet meer; zij 
werden in hun functie door andere krachten vervangen, wat het 
axioma in dit aardsch bestaan heefc bewaarheid, dat verdienstelijke 
figuren niet mogen worden vergeten doch dat niemand onmis
baar is. Costerus trad als bondsvoorzitter af en werd vervangen 
door dr. Valkema Blouw. Groote veranderingen in de Neder-
landsche philatelistische publicatie en organisatie staan niet on
waarschijnlijk voor de deur. Dit alles doet denken aan het 
Fransche spreekwoord: ,,Tout passe, tout casse, tout lasse". 

Dr. Valkema Blouw werd met algemeene stemmen geroepen tot 
een leidende functie in de Nederlandsche philatelie. Wij heeten 
hem welkom in het bondsbestuur ais lid en als voorzitter. Men 
zou hem niet met algemeene stemmen tot deze belangrijke 
functie hebben verkozen, als men in den Bond geen vertrouwen 
had in zijn leiding. Ook buiten den Bond hoorde men met in
stemming over zijn candidatuur en verkiezing spreken. Hij is een 
wetenschappelijk man, die uit eigen ervaring het wel en wee, 
lief en leed der philatelie kent die philatelistische kennis en kunde 
bezit en die op philatelistisch-organisatorisch gebied geen vreemde 
is. Door zijn verkiezing bleef de Nederlandsche Vereeniging door 
een barer leden — zij het dan ook niet door een bestuurslid — 
m het bondsbestuur vertegenwoordigd. Zijn voorzitterschap haalt 
de banden tusschen den Bond en genoemde vereeniging, alsmede 
met „Op Hoop van Zegels" en „De Globe" nader aan. Er is een 
vLndertje geslagen tusschen den Bond en „Contact schept 
Kracht". De wijze, waarop dr. Valkema Blouw sedert ecnige jaren 
den presidentshamer van „De Globe" voert, doet met reden 
verwachten, dat hij een doortastend, oordeelkundig, goed bonds
voorzitter zal zijn. Aanvaardt hij deze functie met zekere roeping, 
met zekere idealen, met zekere plannen ? We weten het niet ! 
Er valt genoeg voor hem te leiden en te arbeiden in bondsbelang. 
Wanneer hij het werk, dat zijn ambtsvoorganger heeft aan
gevangen: eenheid te scheppen in de Nederlandsche philatelie, 
zal voortzetten en met succes moge bekronen, zal deze arbeid 
alleen reeds hem — naast Costerus — recht geven op de erkente
lijkheid en de waardeering van geheel philatelistisch Nederland. 

„Le roi est mort — vive Ie roi !" 
Moge de verkiezing van dr. H.C. Valkema Blouw tot bonds

voorzitter in den loop der jaren blijken de keuze te zijn van 
den juisten man op de juiste plaats. 

W. G. DE BAS. 

VERSLAG DER BONDSBESTUURSVERGADERING 
op Vrijdag 1 September 1939, om 14 uur 30, in een der 
bovenzalen van café-restaurant „Den Hout", Bezuiden-

hcutscl.eweg 11-13, te 's-Gravenhage. 
Afwezig de vice-voorzitter, de heer J. C. Cramerus. Aanwezig, 

behalve de overige bondsbestuursleden, de rechtskundige raads
man van den Bond: mr. W. S. W. de Beer, dr. H. C. Valkema 
Blouw en de leden der z.g. feestcommissie, de beeren mr. Bonn, 
König en Van Harderwijk. 

Opening om 14 uur 40. De voorzitter heet alle aanwezigen 
welkom, inzonderheid de vijf niet-bondsbestuursleden. Toen be
kend werd, dat het spoorwegvervoer voor niei-militairen op 1 en 
2 September volkomen zou worden stilgelegd, waardoor dreigde, 
dat de dertigste Philatelistendag niet zou kunnen doorgaan, heeft 
de tweede secretaris telefonisch den heer Jorissen verzocht de leden 
der feestcommissie uit te noodigen ter bondsbestuursvergaderm'j 
aanwezig te zijn, ten einde gezamenlijk te overleggen, wat diende 
[te geschieden. 

De notulen van de bondsbestuursvergadering van 20 Mei 19"9 
in hotel Terminus te 's-Gravenhage, afgedrukt op de blzn. I en II 
van het Juni-nummer 1939 van het Maandblad, worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
I De voorzitter stelt de vraag aan de orde, of de dertigste Phila-
Itelistendag al dan niet moet doorgaan ? Er is reeds een bericht 
lin verschillende couranten verschenen, dat hij doorgaat. Sedert is, 
Idoor het stilleggen van het spoorwegvervoer, de toestand aan-
Inerkelijk ten ongunste gewijzigd Eenerzijds bestaat er kans, d i t 
b e leden der verschillende afvaardigingen reeds onderweg zijn, 
Inderzijds dat zij de kans niet willen wagen 's-Gravenhage niet 
lijdig te bereiken. Zullen ten slotte voldoende afgevaardigden aan

wezig zijn, om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen ? Dr. V.xl-
kema Blouw wijst op de groote bezwaren, die het autoverkeer 
onderweg ondervindt en op den drang, welke begrijpelijkerwijze 
op gezinshoofden wordt uitgeoefend, onder de heerschende om
standigheden niet van huis te gaan. Mr. Bonn raadt, om d^ 
algemeene vergadering te laten doorgaan; uit de opkomst moet 
blijken, of zij competent is tot het nemen van besluiten. De voor
zitter brengt het vraagpunt in stemming. Besloten wordt — met 
de stemmen van de beeren Costerus en Polling tegen — om de 
algemeene vergadering te doen doorgaanl Daarop deelt de heei 
König mede, dat het programma ongewijzigd blijft tot en met 
de Hollandscke koffietafel in restaurant „Den Hou t " op Zater
dag 2 September om 13.00 uur. De ontvangst in het Kurhaus te 
Scheveningen en de maaltijd aldaar worden vervangen door een 
ontvangst en diner in restaurant Central te 's-Gravenhage, waar
voor de bons geldig zijn, die voor het diner in het Kurhaus zijn 
verstrekt; zij, die geen bons bezitten, kunnen deelnemen tegen 
den prijs van ƒ 3.— per persoon. Bij de ontvangst in restsuranc 
Central vóór den maaltijd treedt het bestuur der afdeeling 
's-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging als gastvrouv/ op. 
Het programma voor Zondag 3 September gaat niet door. De
genen, die van hun bons voor huisvesting, maaltijden en excursie 
geen gebruik hebben kunnen maken, gelieven deze terug te zenden 
aan het adres van den heer W. D. M. König, te 's-Gravenhage, 
Prins Hendrikstraat 26, waarna deze er voor zal zorg dragen, dat 
de gestorte gelden worden terugbetaald. 

Nadat de voorzitter de leden der feestcommissie had bedank; 
voor de vele en goede zorgen, welke deze zich onder moeilij'.e 
omstandigheden hadden getroost voor het welslagen van den 
dertigsten Philatelistendag, verlieten genoemde drie beeren de 
vergadering. 

Afgedane stukken. 
Een ,,korte inhoud" der door het dagelijksch bestuur van 20 A'Ici 

tot 20 Augustus 1939 behandelde bescheiden is in afdruk aan alk 
aangesloten vereenigingen toegezonden. Hetzelfde is het geval met 
de agenda voor deze vergadering en met de notulen der verga
dering van het bondsbestuur met de afgevaardigden van vier der 
niet bij den Bond aangesloten groote vereenigingen op 20 Mei 
1939. De vereenigingen Philatelica, H. P. V., C. S. K., de 
Amsterdamsche - en de Rotterdamsche Philatelist zijn uitge-
noodigd voor bijwoning van de algemeene vergadering des voor-
middags en voor een nieuwe bespreking des namiddags van Zater
dag 2 September; bedoelde bespreking treedt in de plaats van 
het congres, dat niet doorgaat. 

De Bond zond, ter gelegenheid van de geboorte van Prinses 
Irene, het Prinselijk Paar een telegram van gelukwensch toe. 

Aan de Nederlandsch-Indische Vereeniging van Postzegelver
zamelaars is geantwoord, dat de Bond tegen de uitgifte is van 
bijzondere zegels (zie blz. I Juni-nummer Maandblad 1939) en d'.t 
de verdere uitgifte van Kohls handboek door die van het Hand
buch der Briefmarkenkunde is verzekerd. De voorzitter van ge
noemde vereeniging, de heer C. Hagen, met verlof hier te lande 
vertoevend, is uitgenoodigd voor bijwoning van den dertigsten 
Philatelistendag. 

De agenda. 
De voorzitter wenscht de bespreking van punt 1 der agenda tot 

het slot van deze vergadeiing uit te stellen. 
Ad 2. Naar aanleiding van punt 2 vraagt de heer de Bas, of er 

in 1940 ook een bij den Bond aangesloten vereeniging jubileert ? 
In dat geval verdient het aanbeveling, de algemeene vergadering 
te houden in de plaats der jubileerende vereeniging. De voorzitter 
meent, dat „Groningen" bereid is in 1940 den Bc.nd OD haar 
territoor te ontvangen. 

Ad 3. Bij de bespreking over candidaat-leden voor de Costerus 
medaille 1939 komt het oude twistpunt ter sprake, of de publi
caties van mr. Van Peursem en van mevrouw baronesse V T I 
Heerdt-Kolff zijn te beschouwen als van zuiver philatelistische .i 
aard. De heer Zwolle deelt mede, dat hem als hoofdredacteur va'i 
het Maandblad uit tal van brieven is gebleken, hoe zeer die arbeid 
door de lezers wordt gewaardeerd. De heer de Bas stelt in het 
licht, dat de philatelie van den tegenwoordigen tijd, door de voor
stellingen op de postzegels, onwrikbaar is verbonden met de 
geschiedenis van hun rijk. De artikelen van mevrouw baronesse 
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Van Heerdt Kolff hebben o a bij het gymnasiaal onderwijs zeer 
de aandacht getrokKen Ook de heer Polling is van meenmg dat 
de moderne philatelie zich in andere banen beweegt dan vroegt i 
De philatelist dient z i de beelden op de zegels te kunnen vs. 
klaren en in dat verband is z i de arbeid van genoemde personci 
wel degelijk van groot philatelistisch belang Dr Valkema Blou v 
erkent de propagandistische waarde, die dergelijke artikelen be 
zitten, doch is van oordeel, dat zij slechts in secundair verband 
staan tot de philatelie Mr De Beer neemt art 1 der statute i 
voor de Costerus medaille onder de loupe en vraagt, of de om 
schrijving, dat deze medaille wordt toegekend „vooi weten
schappelijke philatelistische publicatien en (of) bijdragen op phi'a-
telistisch gebied" bedoelt „w e t e n s c h a p p e l i j k e " bijdragen 
op philatehstisch gebied ' De voorzitter, die destijds de statu'ei 
heeft ontworpen, deelt mede, dat hij wel degelijk de bedoe'mg 
heeft gehad het wetenschappelijk karakter, dat de bijdragen be 
hoorcn te bezitten, in de tatuten vast te leggen 

Ad 4 De beeren Zwolle en Kastein zullen het bondsLestuur oft) 
ceel vertegenwoordigen op de receptie van de Amsterdamsche 
Philatelist op 23 September a s ter gelegenheid van haar 
12)/ jarig bestaan 

Ad 5 De penningmeester deelt mede, dat hij zich — volgens 
gewoonte — gewend heeft tot den voorzitter van de ont \ ingende 
vereen ging, met verzoek maatregelen te treffen tot het doen na 
zien van de rekening en verantwoording van de Londsfinanci i 
ovei het vereenigingsjaar 1938 1939 Bedoelde voorzitter hce 
geen termen kunnen vinden aan dit verzoek te voldoen D ew 
tengevolge is de rekening en verantwoording nog niet nagezie'^ 
De voorzitter zegt toe, gedurende de algemeene vergadering daa 
voor de noodige maatregelen te ti effen De penningmeester ste t 
voor de laatste schuld van het boek Velhnga, ten bedrage \ a i 
ƒ150 —, aan belanghebbenden af te lossen Daartoe wora 
besloten De oorspronkelijke prijs blijft voorloopig gehandhaafd 

Ad 6 Bi) de voorbereiding van de a s tweede bespreking met 
de afgevaardigden der met-aangesloten vereen gingen om — zo 5 
mogelijk — te geraken tot een fusie, komt vooral ter sprake het 
verschil tusschen de begrippen „bond", „federatie" en „con
federatie" Het verschil tussthen die begrippen is het bond 
bestuur niet volkomen duidelijk Het woord „federatie" heeft 11 
Nederlandsche ooren een mm of meer anarchistischen klank Art b 
van het huishoudelijk reglement van den Bond wordt aan een 
nauwkeurig onderzoek onderworpen Het bondsbestuur stelt hei 
op prijs vooruit te weten, m hoeverre de eventueele omzettm^ 
van den Bond m een federatie wijzigmg van statuten en hui^ 
houdelijk reglement ten gevolge zal hebben 

Ad 7 De heer de Bas deelt mede, welke voorbere dingen de 
U Ph V heeft gciroffen voor viering van den dag van den pos. 
zegel-1939 op Zaterdag, 7 October a s De voorzitter merkt on, 
dat de aantrekkingskracht voor bezoek aan een tentoonstelling 
gelegen is in de uitgifte van bijzondere kaarten met speciaal po»t 
stempel Van bondswege zullen 3000 bijzondere kaarten t e g n 
betaling ter beschikking worden gesteld en een bedrag van ƒ 5 0 -
worden uitgetiokken ter subsid eering van aangesloten vereeni-
gingen tot het doen vervaardigen van bijzondere stempels 
Mr De Beer herinnert a n de afspraak tusschen „HoUandia" c i 
de Amsterdamsche Philatelist om in zake tentoonstellingen ter 
viering van den dag van den postzegel in den vervolge samen te 
werken Nu de Amsterdamsche Philatelist ter gelegenheid van 
haar koperen jubileum op 16 en 17 September een tentoonstelling 
organiseert, is het de vraag, of zij andermaal op den dag van de 
postzegel tot het houden van een expositie zal overgaan Inlich 
tingen ter zake zullen worden ingewonnen 

Ad 1 Het inrichten van een centrale philatelistische bibliothec'«; 
behoort tot de idealen van den aftredenden bondsvoorzitter t en 
oogenblik was er sprake, de bibliotheek van de Nederlandsche 
Ve een g ng te doen overgaan naar het Postmuseum, dat daarvoo 
ruimte beschiklaar heeft Met beschikbare ruimte alleen is m"T 
niet gebaat Het Postmuseum zou tevens waarborgen moeten stel 
len voor geregelde, oordeelkundige aanvulling, doelmatige beschik 
baarstelling, iii/entarisatie, catalogiseering e d Een centrale bibho 
theek zou ontegenzeggelijk kostenbesparing beteekencn voor de 
verschillende vereenigingen, die thans — ieder afzonderlijk — h^t 
zelfde aanschaffen Het is Legujpelijk, dat deze vereenig ngen on
gaarne wen^chen over te gaan tot afstand van haar in den loop 1 

der tijden verworven b tzu De heer Zwolle vraagt zich af, of c^n 
dergelijke bibliotheek thuis hoort op het Postmuseum ' Hem 'taat 
als ideaal nog steeds voor oogen een „Nederlandsch Philatelisti^ca 
Tehuis", waar alsdan een dei gelijke centrale l ibliotheek meer oo 
haar plaats zou zijn Maatregelen tot stichting van zoo'n bibl o 
theek kunnen — vooral in de tegenwoordige tijdsomstandighede 
— bezwaarlijk worden genomen 

Rondvraag 
De heer de Bas toont eenige aangeteekende, philatelistisch ge 

frankeerde brieven, welke door het dwars daarover heen plaatse i 
van roode, paarse of zwarte kruisen op ergerlijke wijze zijn ver
minkt Het bondsbestuur zal Zich ter zake, onder overlegg ng v ! i 
de bewijsstukken, wenden tot de bevoegde mstan' e 

De heer de Bas wijst op de omstandigheid, dat de circulaire van 
den Luxemburgschen bond betreffende aanviaig om toezending 
van speciale briefkaarten, uitgegeven ter gelegenheid van de natio 
nale tentoonstelling wegens het honderdjarig Lestian des R i k , 
welke aanvraag moet geschieden voor 2 Septembe', e •• <■ on*̂  
vangen is op 29 Augustus t \ , wat — voc al in het v i an' 
seizoen — te laat is 

Ten slotte verzoekt de heer de Bas inlicht ngen omtrent c 
verklaring van versch Uende artikelen van he* huishjudel 'K ^'c 
ment van den Bond 

Dr Valkema Blouw licht nader de redenen toe, waa om hij in 
een candidaatstell ng voor bondsLestuurslid, waaraan de conse 
quentie van het bondsvoorzitterschap was verbonden, heeft be 
wiUigd Waar hij wegen^ de tijdsomstandigheden tot zijn leedvf/en 
de algemeene vergadering n et kan bijwonen, voelt hij bvhoef c 
thans te getuigen van zijn hulde, waa de'r ng en erkentel |1 hi i 
voor den aftredenden bondsvoorzitter 

Namens het bondsLestuur vertolkt de hee de Bas de vr end 
schappelijke gevoelens, welke dit college steeds bezield heeft \'oor 
den persoen van den bondsvoorzitter De Londibe^tuarsverga 
deringen kenmerkten zich door een aangenamen geest en too' ' 
ZIJ werden door den voorzit 'er op oordeelkundige, zakehjk", 
prettige wijze geleed, zoodat men steeds weer opn euw met een 
prettig gevoel naar die bijeenkomsten ging en deze voldaan vei 
liet HIJ achtee het heengaan van den voorzitter ongewenscht 
ontijdig en onnoodig, niettem n heeft men dit besluit te aan 
vaarden en te eerb edigen Hij r ep den scheidenden voorzittei 
allerminst een ,vaaiwel" toe, doch een „tot weerz ens" bij men •̂ e 
philatelistische samenkomst 

Nadat de vooizitter het bondsbestuur dank had gezegd voor de 
jarenlange hechte prettige, vriendscnappelijke samenwerking o-i 
de beeren dr Valkema Blouw en de Bas voor hun waardeerende 
woorden, sloot hij deze bondsbestuursvergadering omstreeks 
16 uur 30, na dr Valkema Blouw, die verhinderd is op de al 
gemeene vergadering aanwez»g te zijn, te hebben gezegd, wat hij 
eerst morgen had willen uitspreken 

Utrecht, 3 September 1939 Namen» het bondsLestuu, 
de tweede secietaris 

W G DC BAS 
Postbus 1, Utrecht 

OPENING VAN DEN 30en NEDERLANDSCHEN 
PHILATELISTENDAG 

Zaterdag 2 SeptenLer ( penfle de bondsvooizitter, de heer C ) 
teus, om r u m 10 uur dei 30en Nederlandschen Philatelistendag 
onder het uit preken van de volgende rede 

Dames en beeren 
Het ZIJ mij vergund u bij de opening van den 30cn Philatelistei 

dag en aan het beg n van de 31e bondsvergadering hartelijk wel
kom te heeten m onze residentiestad 

Waren de omstandigheden normaal geweest, zoo had het bonds
l estuur een groote opkom«t verwacht Het valt ons heusch n 
mee, dat zoo velen uwer nog naar Den Haag zun opgekomen 
Het zal u wel niet verwonderen, dat het bestuur ernstig h ̂̂ '̂ t 
geconfereerd deze dagen n'et te laten doorgaan, juist zooals i 
1914, maar waar voor ons land nog geen direct oorlogsgevnr 
dreigt, meenden wij goed te doen met eenige beperkingen in te 
voeren en de officieele bijeenkomsten te laten doorgaan Ik hoop u 
straks mede te deelen, welke beperkingen zijn ingevoerd, wat daa 
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vervalt, opdat ieder uwer hedenavond weer bijtijds thuis kan zijn 
WIJ worden ontvangen, niet door een feestvierende vereenigin>5, 

maar door een comité Het was te voorzien, dames en beeren, dat 
7 ch het een of andere jaar het feit zou voordoen, dat de Bond 
zou moeten bijeenkomen op een plaats, zonder een uitnoodiging 
om aldaar te vergaderen te hebben ontvangen Het is vooral met 
het oog op de daaraan verbonden kosten zeer goed mogelijk, 
dat in een gegeven jaai geen der leden zich dat kan veroorlovea 
Waar dus dan een feestavond voor de verzamelaars verloren gaat, 
kan daarentegen het samenkomen van den Bond als goede piopa
ganda worden opgevat. Verleden jaar is Den Haag genoemd als 
vergaderplaats voor dit jaar Optimisten zeiden zelfs „Kom maar 
naar het Haagje, wie weet of jullie daar met door een, maar 
zelfs door, nou ja, enz " Dit waren de zeer groote optimisten 

In den loop van het jaar is Gouda nog genoemd als vergadti
plaats, daaraan waren echter verschillende bezwaren verbonden 
Toen kwam een schrijven van twee eerbiedwaaidige mannen, vete
lanen m onze kringen, d e met alleen de eerste philatelistendagen 
hebben georganiseerd, maar zelfs den allereersten Het waren de 
beeren P J van Harderwijk en mi F Bonn, beide oudbonas 
bestuurders, die zich bereid verklaarden alles te doen, wat in hun 
vermogen was, om, als de Bond m Den Haag kwam, het den 
bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken Daarvoor is het 
bestuur gaarne gezw cht Deze beeren hebben samenwerking ge
zocht en gevonden met de afdeeling Den Haag van de Neder 
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, en al deze beeren 
haddei een programma saamgesteld, dat, al ontbreekt ook een 
offic etie feestavond en een dito ontvangst ten stadhuize, to' i 
700 aanlokkelijk was, dat wij met graagte hierheen komen Mijne 
beeren van de commissie van ontvangst, namens het bondsl esiuui 
en den geheelen Bond betuig ik u h er on/en weigemeenden dan'c 
voor uw moeite 

Den Haag is dan ook een stad die door haar hoog ontwikkeld 
philatelistisch leven ongetwijfeld m aanmerking komt voor een 
Lezoek van postzegelverzamelaars In de allereerste plaats is h e
het Postmuseum met zijn groote philatelistische schatten Naast 
de afdeeling der Nederlandsche Vereenig ng staan een'ge andere 
gioote vereenig nt^en, als dt Haagsche Philatelisten Vereeniging ci' 
Philatelica, die met succes de postzegelkunde beoefenen Het 
doet mij als voorzit ter van den Bond zeer veel genoegen, dat k 
den aanwezigen bestuursleden dezer vereenigingcn een extra woord 
van welkom mag toeroepen, zoomede aan de Lestuuisleden /an 
cenige andere vereenigingen, buiten Den Haag, ook niet bij de i 
Bond aangesloten Mochten die beeren lust, tijd en gelegenhe d 
hebten als belangstellenden de algemeene vergadering bij te wonen 
dan zal dat het bondsLestuur zetr aangenaam zijn 

Ik voel mij gedrongen, dames en beeren, hier een man te he 
denken, die in den loop van dit jaar plotseling van ons henen 
ging J D van Brink, den hoofdredacteur van ons Maandblad 
Zijn overlijden trof ons als een donderslag De verdiensten va i 
onzen overleden hoofdredacteur zijn zoo groot en zoo vele, n e t 
alleen tegenover den Bond, maar vooral ten opzichte van de 
philatel e m Nederland m het algemeen, dat, wilde men die o[ 
sommen, men ove" veel meer tijd zou moeten beschikken dan 
daarvoor is toegestaan Tal van wetenswaardige artikelen zijn u t 
zim pen gevloeid, vele voordrachten heeft h j over onze liefhebberij 
^ehouden tal van nutt ge wenken werden hoogst bereidwil'ig 
door hem gegeven Vle'en of naar de oogen z en deed Van Brin\ 
niet, hij was dikwijls de feilen toonende vr end, maar van een zaaK 
kon men overtuigd zijn hij gaf zijn adviezen steeds met het 
c nddoel het hooghouden der ph'latel e Zijn atikelen vormen 
de eerezuil zijner nagedachtenis 

Nog wil ik herdenken iemand, die mede dit jaai ons ontvic', 
een bescheiden mensch, maar voor ons een der eersten fn een 
der Lesten Ik bedoel den heer Veil nga, den schrijver van het uit
stekende werk over de Nederlandsche afstempelingen Hij was 
een der aller! este kenners op dit gebied en w j zullen hem dank 
baar blijven, dat hij zijn kennis voor ons heeft willen vastleggen en 
dat hij aan den Bond toestond, deze wereldkundig te maken 

Dames en beeren, zou ik u mogen verzoeken u een oogenblik van 
uw zetels te verheffen ten e nde deze twee uitstekende men eben 
een kort moment in stilte te herdenken — Ik dank u zeer 

Hoewel de Bcnd natuurijk =lechts zijdelings betrokken is Lii 
het Maandblad (de Bond is nog SLceds dankbaar voor de op te 

paalde condities aan hem verleende plaatsru mte), is het hem toen 
lang met onverschillig, wie de hoofdredacteur is U zult dus wei 
kunnen begrijpen, dat met groote voldoening het bondsbestuu 
het bericht ontving, dat het conclave van het Maandblad m< t 
algemeene stemmen onzen eersten secretaris, den heer Zwolle, t^t 
opvolger van Van Brink had benoemd Waarde vriend Zwolle 
hoewel ik reeds op de bestuursvergader ni, de gelegenheid aan
vatte, je hiermede geluk te wenschen, kan ik niet nalaten dit nog 
eens in het openbaar te nerhalen Hoewel ik het eenerzijds ten 
zeerste betreur, dat je gezondheid je met langer toestaat, je func i ■ 
in dienst van het leger langer te vervullen, doet het mij anderzijds 
genoegen, dat je al je krachten kunt wijden aan de philatelistische 
belangen van ons land Ik hoop dat je daar n naar aller genoegen 
^ult slagen. Ik verb nd hieraan tevens een gelukwensch met de be
loonmg voor je vele werk aan de Poolsche tentoonstelling, n l 
je verkregen Poolsche decoratie 

In den loop van ons boekjaar vierde H M de Koningin haa. 
veertigjarig regeeringsjubileum, ter gelegenheid waarvan de bekende 
juLileumzegels verschenen, die m het algemeen zeer in den smaak 
vielen De andere in du jaar verschenen buitengewone zegels waren 
de kinder, zomer en Willibrorduszegels De critiek over het 
fluitspelende knaapje was gunstiger als die over de kinderzegi.ls 
der laatste jaren, hoewel men toch veel liever het portret van 
onze schattige Prinses Beatrix had gezien Laat ons m deze blijver 
hopen ' In de pers is reeds dikwijls de wensch geuit, dat voor d< 
zomerzegels andere onderwerpen worden gekozen, hierin wenl 
ook dit jaar geen wijziging gebracht 

De poststukkenverzamelaars betreuren het, dat, toen de porto 
der briefkaarten verlaagd werd van 3 op 2 en van 5 op 4 cent, 
voor het opdrukken ook gebruikt zijn geworden kaarten van 
gemelde waarden met links onderaan een adresliin Men had z u h 
zeer goed kunnen beperken tot de kaarten met 2 lijnen voor J t 
afzendersaanduiding Het getal der eerstgenoemde kaarten is zoo 
gering, dus de prijs om ze te verkrijgen is zoo hoog, dat de g» 
m ddelde verzamelaar ze vrij zeker niet kan bemachtigen Hei 
voordeel voor het Rijk is bepaald zeer klein geweest 

In den loop van het jaar hadden verschillende tentoonstellingen 
plaats, ik noem slechts Breda, Amsterdam en Den Haag, in welke 
laatste steden de kinderzegels werden gepropageerd Ik wens>_h 
hier echter in het bijzonder te noemen de uitstalling in h t 
prentenkab net van het museum Boymans te Rotterdam van de 
proeven en ontwerpen dtr Nederlandsche zegels van 1852 tot 
heden Alles was afgestaan en keurig gearrangeerd door het Post
museum en heeft veel belangstelling getrokken Slechts een kleine 
opmerking zou het bestuur van het Postmuseum, als het op
nieuw een dergelijke tentoonstelling organiseert, zoo vriendelijk 
willen zijn te bedenken, dat de proeven der Nederlandsche post 
stukken ook zee" interessant zijn om te zien ' Ik vermeen, dat bijv 
het woord ,,Correspondentie kaart" in plaats van „Briefkaart" en 
de opmerking dat de kaart mag worden beschreven met potlood 
of inkt toch ook wel de attentie hadden getrokken Voor het vele 
werk, dat de organisatoren en de samenstellers zich hebben will»n 
getroosten, zij hier een woord van dank gebracht Het was een 
uitstekende piopaganda ' De pogingen van het bondsbestuur om 
opnieuw een tentoonstelling als de Poolsche en de Baltische te 
verkrijgen, hebben nog geen resultaat opgeleverd, de particuliere 
besprekingen daarover zijn nog niet ten einde 

Een woord van dank z j hier ook gebracht aan de hoogere post
autoriteiten voor de verschillende grootere en kleinere diensten, 
die ons in den loop dezes jaars werden bewezen De Bond hoopt, 
dat deze goede verhouding tot in lengte van dagen moge voor^ 
duren 

Het IS tot heden niet dikwijls geschied, dat onze Bond conta^^ 
had met de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
Ik wensch hier echter met groote ingenomenheid te constateereu, 
dat het bestuur der Handelarenvereen ging nogmaals ronduit ver 
klaarde, dat haar leden lehooren in te staan voor de echtheid der 
door hen geleverde zegels, onverschillig of die zegels al dan ni''t 
van hun garantiestempel zi n voorzien Ook in een kwestie va i 
een onzer leden met een veil r ,houder , d e met heelemaal op de 
hoogte was van de door hem aangeboden zegels, werd door ons 
met succes de hulp der Handelarenvereemging ingeroepen 

Aan het emd mijner redr van den vorigen philatelistcndag somde 
ik enkele punten op, welke ik als idealen van verwezenlijking van 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGEL VEILINGEN 



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

den Bond beschouwde. Eén dezer punten was: het bezit van een 
bondsblad. Dit punt heeft nogal wat stof doen opwaaien. De .;eii 
deelde deze meening, de ander was er vierkant tegen. Onze hoog
geachte vorige hoofdredacteur vond het zelfs noodig daarover een 
bespreking met mij te houden. Ik wil uitdrukkelijk nogmaals ver
klaren, dat dit denkbeeld uitsluitend van mij afkomstig is en dat 
het nooit een punt van discussie in het bondsbestuur heeft 
uitgemaakt. Ik wensch dit te zeggen, opdat het geen hinderpaal 
worde voor andere veieenigingen, om zich bij den Bond aan re 
sluiten. Waar ik nu als bondsvoorzitter ga aftreden, hoop ik, dat 
mijn geachte opponenten mij zullen toestaan, buiten het bestuur 
een weinig reclame daarvoor te blijven maken. 

Het is u allen bekend, dat op de vergadering te Breda een voo' 
stel is behandeld en aangenomen geworden te trachten het aan' il 
aangesloten vereenigingen bij den Bond te vergrooten. Het bestuu;
heeft daarvoor aan alle bekende vereenigingen een circulaire ge 
zonden met verzoek om opgave, welke andere vereenigingen nog 
bij hen bekend waren. Daarna heb ik besprekingen gehouden met 
de voorzitters der vier groote vereenigingen, n.1. Philatelica, de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging, Contact schept Kracht en 
de Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist; een bespreking 
met Rotterdam kon door allerlei omstandigheden niet doorgaan. 
De resultaten van enkele dezer conferenties heb ik in rapporten aan 
het bestuur en de andere vereenigingen medegedeeld. Mede alweer 
door allerlei omstandigheden, hier niet ter zake dienende, is di 
bijeenkomst van het bondsbestuur met de bestuursleden der ge
noemde nietaangesloten vereenigingen wat uitgesteld, maar ten 
slotte heeft deze plaats gevonden op 20 Mei 1939 in hotel Ter
minus in Den Haag. Op de meest aangename en vriendschappe
lijke wijze werden hier hoofdzaken besproken, uitgaande van deze 
basis, dat de aldaar vergaderden zich beschouwden als vertegen
woordigers van groote verzamelaarsvereenigingen, die de wensche
lijkheid uitten van hechte onderlinge samenwerking, ter be
hartiging van de belangen der Nederlandsche philatelie en 
der verzamelaars. Op deze vergadering zijn vele punten besproken, 
als financiën, verkiezing van bestuursleden, stemrecht, enz. bij 
eventueel scheppen van een organisatie op breeder basis. Heden 
middag zal opnieuw een conferentie plaats hebben tot voeren 
van nader overleg. 

Ik schroom niet te zeggen, dat de zaak nog lang niet in kannen 
en kruiken is; er zal nog heel wat geredeneerd moeten worden, 
voordat het bondsbestuur bij u kan komen met voorstellen om 
de zaak definitief te regelen. Maar naar ons oordeel is dit toch 
de wijze, waarop ten slotte een algemeene samenwerking is t o ' 
stand te brengen. La vérité est en marche, les séances continuent. 

Te Breda werd tevens afgesproken met de nietaangesloten 
vereenigingen, dat, indien mogelijk, reeds thans getracht zou 
worden met elkaar samen te werken. Het verheugt mij te kunnen 
zeggen, dat dit reeds eenige malen plaats vond. Toen ik mij kort 
na Breda tot den heer Reyerse wendde, om, ter wille van de 
poststukkenverzamelaars, een bescheiden verzoek over te brengen 
aan den directeur van het postkantoor in Den Haag, knapte de 
voorzitter van Philatelica dat keurig op, waarvoor nogmaals mijn 
dank. Zoo behoort het — en zoo moet het ! 

Als binnen afzienbaren tijd een fusie tot stand komt — ver
moedelijk zal ieder onzer wel wat moeten opofferen ter wille van 
het algemeene belang — dan geloof ik, dat ik later met genoegen 
kan terugzien op het laatste jaar van mijn voorzitterschap waarin ik 
dan iets heb kunnen bijdragen tot het brengen van eenheid in de 
philatelistische gelederen. 

Dames en beeren, ik heb misschien reeds te veel tijd van u 
gevergd. Laat mij besluiten met u te bedanken voor uw geduld, 
waarmee u mij heeft aangehoord; ik wensch u zooveel mogelijk 
genoegen; ik hoop dat de discussies vruchtbaar mogen zijn en 
open hiermede den 30en Philatelistendag. 

Jaarverslag van den eerstesecretaris. 
Het ledenaantal der aangesloten vereenigingen blijft gelukkig; 

gestadig toenemen. De elf vereenigingen, die bij onzen Bond zijn 
aangesloten, hadden op 1 Juli j.1. 2475 leden. 

In de bezetting der bestuursfuncties kwam geen verandering. 
In het afgeloopen jaar werden vijf bestuursvergaderingen gehouden 

en wel op 26 Augustus, 15 October, 11 Februari, 1 April en 20 Mei. 
Tevens drie vergaderingen van het dagelijksch bestuur, t. w. op 
8 April, 24 April en 8 Augustus. Van de bestuursvergaderingen 

werd aan de vereenigingen steeds te voren toegezonden opgaven 
van door het dagelijksch bestuur afgedane zaken en van de 
te behandelen stukken. De zeer uitvoerige notulen van deze ver
gaderingen werden in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
opgenomen. 

De kapittelvergadering besloot de Costerusmedaille in 1938 w 
te kennen aan mr. J. H. van Peursem. De Wallermedaille werd 
op 26 Juni j.1. verleend aan den heer W. P. Costerus Pzn. De 
wisselbeker ging niet in andere handen over, daar verleden jaar 
te Breda geen congres gehouden werd, omdat aldaar een zeer 
geslaagde propagandatentoonstelling tijdens de Philatelistendagen 
was georganiseerd. Het bondsbestuur stelt pogingen in het werk 
om in den geest van de Poolsche en Baltische tentoonstellingen een 
tentoonstelling van een of ander land te doen houden. Deze 
pogingen duren thans nog voort. 

Wederom moge met groote dankbaarheid gewag worden ge
maakt van de vrijwillige verhooging harer bijdragen door de 
vereenigingen De Globe, Breda en de U. Ph. V. 

De Bond werd bij de ter aarde bestelling van den heer J. D. 
van Brink op 21 Maart j.1.vertegenwoordigd door de heerea 
de Bas en Zwolle. De Bond heeft gemeend van zijn waardeenn.; 
voor den overledene te moeten getuigen door het zenden van 
een palmtak. De tweedesecretaris heeft aan de groeve de ge
voelens van den Bond jegens den ontslapene vertolkt. De hïfr 
Kastein vertegenwoordigde ons bij de crematie op 8 April vi'i 
den heer Vellinga, den schrijver van het bekende door den Bond 
uitgegeven stempelwerk. 

De heer Cramerus vertegenwoordigde onzen Bond op hei 
Belgisch congres, gehouden te Gent op 25 September 1938. To: 
onzen spijt waren wij, om der kosten wille, verhinderd tegen
woordig te zijn bij den Franschen philatelistendag te Montpelliei". 
Doordat dit jaar de internationale tentoonstelling te Berlijn niet 
is doorgegaan, heeft ook de F.I.P. geen algemeen congres gehouden. 
Van deze federatie zou het uitvoerend comité op 31 Augustus 
te Brussel bijeengekomen, doch in verband met den gespannen inter
nationalen toestand is deze vergadering niet doorgegaan. 

Naar aanleiding van de machtiging op de vorige algemeens
bondsvergadering heeft onze voorzitter besprekingen gevoerd met 
de voorzitters van eenige der grootste niet bij onzen Bond aan
gesloten vereenigingen. Het verloop van deze besprekingen was 
bevredigend, al leidden zij, zooals trouwens te verwachten was, 
niet tot onmiddellijk tastbare resultaten. Deze besprekingen we'c'ot. 
korten tijd achterhaald door moeilijkheden in den Raad v^n 
Beheer van het Maandblad. Zij werden hervat nadat deze 
crisis gelukkig tot oplossing was gebracht. Op 20 Mei werd 
een vergadering gehouden met de vertegenwoordigers van Ph'la
telica, de H. P. V., C. S. K. en de Amsterdamsche Phila
telist. Tot onzen spijt was van de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging helaas geen antwoord ontvangen. De notulen van 
deze vergadering zijn u kortgeleden toegezonden. Deze eerste bij
eenkomst heeft het bondsbestuur in kennis gebracht met eenigi' 
bezwaren tegen onzen Bond en wel in hoofdzaak tegen art. ') 
onzer statuten. Het is gebleken, dat men meer vrijheid van handelen 
wenscht te behouden. De plaats gehad hebbende gedachtenwisselirg 
zal op hedenmiddag worden voortgezet. 

Hoewel, zooals reeds gezegd, van ons werken door den tweedtii 
secretaris nauwkeurig melding is gemaakt in de verschillende vcr 
slagen van de bestuursvergaderingen, moge hier toch nog op een'gc 
belangrijke punten gewezen worden. 

In achtereenvolgende nummers van het Nederlandsch Maand 
blad voor Philatelie werden de gegevens opgenomen omtrent ve' ■ 
krijgtaarstelling van postzegels in het buitenland. 

In onderlinge samenwerking met de firma Joh. Enschedé en Zn. 
te Haarlem werden nieuwe, betere tandingmeters vervaardigd. Nog
maals wordt dank gebracht aan dr. P. H . van Gittert voor de on' 
verleende hulp met betrekking tot de controle der verdeelingen 
alsmede met de keuze van het karton. 

De' dag van den postzegel op 9 October 1938 is, dank zij oe 
aandacht, welke daaraan is geschonken door de pers en door d. 
wijze, waarop hij is gevierd door Hollandia en de Amster
damsche Vereeniging De Philatelist en door Breda tot een 
groot succes geworden. 

De van de F.I.P. ontvangen Grieksche zegels werden over 
de jeugdgroepen verdeeld. 
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Jaarverslag van den penningmeester over 1938-1939. 
I n k o m s t e n . 

Saldo 
Contributie 
Extra bijdragen Breda, U. Pb. V., De Globe 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Spaarbank 
Toevallige baten 
Verkoop bezittingen 

424.32 
837.55 

37.— 
11.— 
73.4S 
37.80 
11.4C 
94.19 

ƒ 1526.74 

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

U i t g a v e n . 

Saldo 
Verkoop boeken 

Saldo 
Contr 'butie 2475 leden 
Belangstellende leden 
Keuringsdienst 
Rente spaarbank 
Toevallige baten 
Verkoop bezittingen 

I n k o m s t e n . 
B o e k V e l l i n g a. 

I n k o m s t e n . 

ƒ 261.38 
- 74.— 

ƒ 335.38 

Begrooting 

ƒ 256.2! 
- 866.>\> 
- 11.— 
- 60.--
- 35.— 
- 1 0 . -
- 50.-

. 
ƒ 1288.'h 

Aflossingen 
Saldo 

j 

1939-1940. 

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

U i t g a v e n . 

U i t g a v e n . 

ƒ 35.7') 
- 156.65 
- 374.7> 
- 6 5 . -
- 32.— 
- 50.— 
- 277.44 
- 178.90 
- 1 0 0 . -
- 256.:i 

ƒ 1526.74 

ƒ 1 5 0 . -
- 185 3<( 

ƒ 335.3S 

ƒ 60.— 
- 120.— 
- 320.--
- 65.— 
- 100. -
- 50.--
- 100 — 
- 2 0 0 -
- 17.2= 
- 256.:! 

ƒ 1288.46 

Een klacht omtrent de korte periode van verkrijgbaarstelling 
van de bijzondere Indische luchtpostzegels vond mede instemming 
bij het bondsbestuur. Bedoelde klacht werd ter kennis van het 
departement van koloniën gebracht. 

In een geschil tusschen een belanghebbende inzake een nalaten
schap met een post^egelhandelaar omtrent vergoeding van in deze 
nalatenschap aangetroffen falsificaten, waarop een garantiestempel 
van bedoelden handelaar voorkwam en waarbij deze elke ver
goeding weigerde, omdat men niet kon aantoonen, dat de zegels 
in zijn zaak gekocht waren, of dat bijv. een ontrouwe bediende het 
stempeltje er op had gezet, werd het advies ingewonnen zoowel van 
onzen rechtskundigen raadsman als van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren. Deze adviezen werden ter kennis
neming van belanghebbenden gebracht, waarna deze tot een accoord 
kwamen. 

Nogmaals wordt van deze plaats de raad gegeven, philatelistische 
kettingbrieven, welke wijze ter verkrijging van zegels de deur 
wijd open zet voor bedrog en teleurstelling, n'et door te zenden, 
maar zoo spoedig mogelijk in de prullenmand te deponeeren. 

Van bondswege werden op verzoek van de U. Ph. V. strookje, 
met opschrift; „A.u.b. / licht afstempelen / ph'latelistisch stuü' 
in geperforeerde vellen van vijftig stuks ä 4 cent per vel ve--
krijgbaar gesteld 

Naar aanleiding van vorm en wijze waarop door het bonds-
inforraatiebureau aan belanghebbenden inlichtingen werden ver
strekt omtrent de „Lipa" heeft G. Tooien een vervolging en 
eisch tot schadeloosstelling tegen den Bond ingesteld. Onze rechi.-j-
kundige raadsman behartigt onze belangen. 

Hoewel het antwoord van het hoofdbestuur der P.T.T. aan den 
Bond betreffende het verhandelen van ongebruikte postpakkei-
verrekenzegels geheim is, kan wel worden medegedeeld, dat be 
doelde zegels niet door fraude in omloop zijn gebracht. 

De Nederlandsch-Indische Vereenig.'ng van Postzegelverzame
laars propageerde een voorstel om door bijzondere uitgiften ten 
bate der ph'latelie tot bestendiging der uitgave van Kohls hand

boek te geraken. Aan genoemde vereeniging werd medegedeeld, 
dat onze Bond beslist tegen uitgifte van dergelijke onnoodigc 
zegels is en dat de verdere uitgave van dit handboek is verzekerd, 
al is het dan ook onder een anderen naam. Onze Bond heeft des
tijds op het verzoek om medewerking de nieuwe redactie aan
geraden zich voor de behandeling van Nederland te wenden ro 
den heer P. C. Korteweg. W. G. ZWOLLE. 

Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
Het dertiende jaarverslag wordt u thans voorgelegd. Dit tijdvak 

steekt gunstig af bij het voorgaande. 
Over het tijdvak 1938-1939 werden ter keuring aangebracht 

150 zegels van Nederland en Overzeesche Gewesten door 29 in
zenders. Als echt gekeurd werd o. a. Nederland uitgifte 1891-1894 

5cent oranje in plaats van 3 cent op geheel briefcouvert; helaas 
moest een ander zeldzaam zegel van Nederland, uitgifte 1867 
koning 25 cent getand 14 : 14 als gerepareerd worden aangemerk'. 

Van deze 150 zegels werden 25 zegels wegens valschheid if-
gekeurd. 

Voorts werden 103 buitenlandsche zegels door 8 inzenders te • 
keuring aangeboden, d;e door buitenlandsche keurmeesters werden 
gekeurd; hiervan waren 29 zegels valsch. 

Na aftrek van diverse onkosten kon ik ƒ 73.48 aan den penning
meester afdragen, dus ongeveer ƒ 25.— meer dan vorig jaar. 

Voor het falsificaten-album mocht ik, o. a. van de beeren 
Cramerus te Breda en Quirijnen te Ginneken, schenkingen ont
vangen, waarvoor is dank gezegd. 

Gaarne wil ik een woord van lof uitspreken voor de leden de ' 
keuringscommissie, de beeren dr. L. Frenkel en S. Keiser, voor 
hun kundige keuring en aangename samenwerking, alsook voor 
den heer S. Blok, procuratiehouder der firma Keiser. 

In de hoop, dat het volgend tijdvak nog gunstiger zal mogen 
zijn dan het thans afgeslotene, besluit ik dit verslag. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.ZN. 
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Verslag der werkzaamheden van het 
bondsinformatiebureau. 

Het is thans twintig jaar geleden, dat het bondsinformatiebureau 
werd opgericht. In den eersten tijd van zijn bestaan waren do 
bezigheden nog onbeteekenend; op dit oogenblik echter is e
geregeld druk werk aan den winkel. Zoowel uit buiten als binnen
land komen klachten in, die behandeld dienen te worden. Er be
staan onder de verzamelaars en handelaren helaas altijd nog parJ 
sieten, die op de portemonnaie van een ander willei' leven of hun 
collectie verrijken. 

In verschillende gevallen, waar van verduistering sprake wa?, 
werd de justitie in den arm genomen. En zooals de lezers van iiot 
Maandblad gezien hebben, staan er dit jaar op de zwarte lijst 
geregeld een vier of vijftal namen van personen, voor wie in het 
algemeen belang gewaarschuwd d'ent te worden. Eén van hen, die 
een gemeentelijke functie bekleedt, en die aan een Indisch post
zegelhandelaar nog eenige tientallen guldens schuldig is, kunn( n 
we maar niet zoover krijgen, dat hij zijn verplichtingen nakomt. 
Een verzoek om beslaglegging op zijn salaris werd van de hand 
gewezen. Dan zijn er nog een paar kleine postzegelhandelaartje^, 
die onwillig zijn om hun schulden te betalen, zoodat ze binnen
kort wellicht op de zwarte lijst komen. 

Van het eigenlijke doel van het informatiebureau: het verstrek
ken van inlichtingen op philatelrstisch gebied, is ook in 1938'39 
veelvuldig gebruik gemaakt. Herhaalde malen kwamen zelfs brieven 
uit Oost en WestIndië, waarin verschillende informaties in
gewonnen werden. 

Ten slotte dient nog vermeld, dat door de zgn. vereenigiu,:; 
L.I.P.A. bij de justitie een aanklacht werd ingediend tegen hei 
bondsinformatiebureau en wel wegens onrechtmatige daad, waar
door de genoemde vereeniging nadeel zou hebben geleden. Tevens 
werd door den heer Tooien een hooge som als schadevergoeding 
geëischt. De afloop van deze kwestie kan nog niet medegedeeld 
worden, daar ze nog altiid hangende is. Laten we hopen, oat de 
officier van justitie begrijpt, dat het bondsinformatiebureau enkel 
in het algemeen belang der philatelisten inlichtingen geeft en niet 
om een vereeniging of persoon te beleedigen of schade te 
berokkenen. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN. 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst wordt ingaande 15 Oc

tober a.s. verplaatst van GrootHertoginnelaan ■ 64 naar Statcn
: laan 97, Den Haag. 

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

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

Nieuwe leden. 
695. W. Amons, Stationstraat 70, Zaandam. (Lid „Hollandia"). 
701. E. Weiss, 29 Vendersgade, Copenhagen K., Dänemark. 

^ 705. mevr. R. P. Goeitsch, Costerstraat 33, Alkmaar. (V.). (Oud 
fr' l id). 

718. E. Gleisberg, Tandjong Morawa Kiri, p.k. Medan (Sum.). 
720. W. Joha, p.a. B.P.M., Balik Papan (Borneo). 

j,^ 740. G. A. E. Gleichman, Schouweg 55, Wassenaar. 
Verbetering Jaarboekje. 

Te lezen: 
206. mr. A. Boeije, p.a. A. M. F. Boeije, Van Neckstraat 42, 

Den Haag. 
829. D. J. Luyrink, 2e Schuijtstraat 281, Den Haag. 

Aanmeldingen. 
A. Bazendijk, p.a. B.P.M., Tjepoe (Java). 
N. J. Drost, havenloods, Balikpapan ^Borneo). 
H. J. G. Hartong, p.a. Onderling Belang, Soerabaja (Java). 
F. J. Lamp, Deli Mij., Medan (Sum.). (Oudlid). 

P. H. J. M. Maseland, Parkstraat 4, Medan (Sum.). 
O. Spendrin, Sophiastraat 34, Malang (Java), 
ir. J. F. Vasltar, Pregolan 1, Sojrabaja (Java). 

Adresveranderingen. 
167. W. M. Roda, adres onbekend. 

2. A. de Ruijter, Olvado, Tjiamis (Java). 
385. jhr. A. B. Goldman, Goudsbloemlaan 61, Den Haag. 
990. J. P. de Vos, Hoogewal 7, Den Haag. 

54. J. P. J. Tichler, p.a. Prins Hendrikschool, Batavia C. (Java'. 
748. H. van Heuven, adres onbekend. 

15. G. L. K. Thenu, Goedang Koeningweg 5, Tjilatjap (Java). 
355. D. van Orden, Simpang Harroe 14, Padang (Sumatra). 
628. dr. S. Thai Jantzen, Ngemplak 14, Soerabaja (Java). 
610. A. Levy, Opakstraat 30, Soerabaja (Java\ 
947. L. C. Kissing, Darmoboulevard 106, Soerabaja (Java). 
909. ir. J. P. Wijs, Setailstraat 28, Soerabaja (Java\ 
814. L Dietvors, Kaliasan 91, Soerabaja (Java). 
709. G. A. C. EUinger, Ccenboulevard 30, Scerabaja (Java) . 
630. J. A. Grosse, adres onbekend. 
323. dr. J. P. Parijs, Tegalsari 58, Soerabaja (Java''. 

18. jhr. F. Goldman, Kebajoran 9, Mr. Cornells (Java). 
688. C. P. G. Driessen, p.a B.P.M., Pladjoe (Sum.V 
113. dr. H. Meijer, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
650. W. Simons, 2e Schuijtstraat 143, Den Haag. 
315. dr. K. P. de Brunner, Hotzestrasse 33, Zürich (Zwitserland) 
813. Ch. P. A. M. Luske, adres onbekend. 
157. ir. F. F. G. Kaulbach, Panggoengweg 3, Malang (Java\ 
693. Th. K. Roqué, Batoe bij Malang (Java). 
658. jhr. A. A. G. C. de Rotte, Prahoeweg 1, Malang (Java). 
203. mevr. G. PetTijken, Labaksari bij Poedjon (Java). 
573. K. G. Vuijk, N.I.S.laan 116, Soerabaja (Java). 
786. L. Brugman, Spiritusfabriek „Wates", Modjokerto (Java) 
115. J. Engels, adres onbekend. 
346. C. E. van Hemert, Wilhelminastraat 10, Malang (Java'. 
281. H. Ch. J. Roelofsz, Willem de Zwijgerlaan 7, Voorschoren. 
312. mr. G. W. van Stapele, Kamerlingh Onneslaan 31, Lj'dci'. 
550. J. H. Spieker, P. J. Lomanlaan 39, Bussum. 
623. E. Streckeisen, Natal (Westkust Sunatra). 

Overleden. 
459. S. A. C. van Doorn. 

Mededeeling afdeeling Verkoop. 
Te Balikpapan is als sectiehoofd opgetreden de h e r "Ä'. Joiia, 

p.a. B.P.M., Balikpapan (Borneo). 
Voor de sectie Galang (Sumatra) zal de heer ir. H. L. I. 

Schellart voorloopig als sectiehoofd optreden. 

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

E 
In 
M 

memoriam 
TOMBRINK, 

1 oprichter der vereniging. 1 

1 * 22 Augunus 1939. 1 

Verslag der vergadering van 28 Augustus 1939. 
Aanwezig zijn 39 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 

de vergadering met een v/elkomstwoord tot de aanwezigen 
en constateert, dat ten gevolge van het heden middag 
afgekondigde mobilisatiebesluit de opkomst deze keer weinig 
talrijk is. Hij memoreert de blijde gebeurtenis in het Koninklijk 
Huis op 5 Augustus j.1. Daarna stelt hij de vergadering in kennis 
van het overlijden van den heer Tombrink, die een van de laatste 
twee nog in leven zijnde oprichters onzer vereniging was. Een 
deputatie van het bestuur heeft den overledene de laatste eer 
bewezen en heeft gemeend den heer Tombrink een krans op zijn 
graf te doen neerleggen. De notulen van de Julivergader ng 
worden goedgekeurd en de heer Van Boxmeer met algemene 
stemmen als lid toegelaten. De heer Hoogenhouck Tulleken zond 
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weer enige zegels voor de jeugdafdeling, waarvoor te dezer plaatse 
onze dank. De voorzitter deelt mede, dat de heer directeur van 
het postkantoor alhier gunstig heeft geschikt op ons verzoek de 
leden van de jeugdafdeling het postkantoor te laten bezichtigen. 
Deze bezichtiging zal plaats hebben in twee ploegen, n.l. op 13 
en 16 September a.s. telkens te 14 uur. De directeur zag daarin 
een dergelijk belang voor de posterijen, dat het hem een ge
noegen zou doen, indien ook enkele leden van de grote ver
eniging zoveel belangstelling toonden, dat zij zich bij de jeugd 
zouden aansluiten. De voorzitter deelt vervolgens mede een uit
nodiging ontvangen te hebben tot bijwoning van het Belgische 
congres op 24 September a.s. te Brussel. Besloten wordt, dat het 
rondzendverkeer te Breda — zolang de toestand niet ernstiger 
wordt — nog te laten voortgaan. Buiten Breda is deze thans stil 
gelegd. Telefonische mededeling van den Bondssecretaris komt 
binnen, dat de Bondsvergadering zal plaats hebben, doch dat de 
festiviteiten zijn afgelast. Vervolgens heeft de verloting plaats, 
waarna de rondvraag volgt, waarvoor geen liefhebbers zich aan
melden. De voorzitter sluit de vergadering dan en spreekt de hoop 
uit, dat de politieke hemel moge opklaren en de volgende verga
dering in een rustiger sfeer moge worden gehouden. 

J. C. G. v. d. B. 
Nieuw lid, 

165. (S.E.Z.BE.NK.). F. J. van Boxmeer, Heuvel A 191, St. Oeden-
rode. 

Candidaat-lid. 
W. den Heeten, slager. Voorstraat 11, "Woerden. (Eigen aangifte). 

Overleden. 
352. E. M. Tombrink, Breda. 

Adreswijzigingen. 
327. (Z.). M. Brinkgreve, thans Anemoonstraat 116, 's-Gravenhage. 
251. A. H. Martin, thans Beekstraat 68, Breda. 
220. (Z.BE.NK.). J. de Mink, thans Hoornestraat 23, Arnhem. 

Vergaderingen. 
I Ci'envergadering op Maandag 25 September 1939, des avonds 

G uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 21 September 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 12 October 

1939, des avcnds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 October 1939, des morgens 

10,'2 uur, in „Moderne", Breda. 

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

Adresveranderingen. 
dr. F. A. G. Keesing, Corn, van der Lijnstraat 5b, Den Haag. 
G. Taus, Amsterdam. (Adres onbekend; kan voorloopig als üc 

geschrapt worden"*. 
Candidaat-leden. 

T. Haitsma, Sophialaan 51 III, Amsterdam Z. 
J. Sapar, Bestevaerstraat 190, Amsterdam W. (Voorgesteld do'^r 

E. van Praag). 
G. Spieker, Mariotteple!n 9, Amsterdam O. (Voorgesteld d-or 

F. L. Stegenga). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 25 September 1939, des avonds 
8 uur, in café „De Boer", Lcidschepiein, Amsterdam. 

Ledenvergadering cp Zaterdag 30 September 1939, des avonds 
8 uur, in hotel Kraonapolsky, 'WanTioesstraat, Amsterdam. 

9.HxutkeeK StUihdeUóibch ! ! 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Pos( Utrecht). 

Candidaat-lid. 
W. J. O. Leendertz, Utrecht. 

Tentoonstelling. 
De leden worden er op attent gemaakt, dat ter gelegenheid van 

den Dag van den Postzegel een tentoonstelling wordt gehouden 
op Zaterdag 7 October a.s. in hotel „Het Kasteel van Antwerpen" 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 15 September 1939, des avonds 

te 8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 September 1939, des avonds 

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

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaar
verslag. 5. Verslag directeur van den verkoophandel. 6. Verslag 
directeur groep Z. 7. Ballotage. 8. Landenwedstrijd Polen. 9. Rond
vraag. 10. Veiling. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 9 en 23 September en 14 en 
28 October 1939, telkens van 2K-4 uur, in het gebouw van de 
U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

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

Adresveranderingen. 
ir. A. van Weelden, thans p.a. B.P.M., C. van Bylandtlaan 30, 

Den Haag. 
M. C. Heymans, thans Nieuwe Uitleg 35, Den Haag. 
jhr. T. M. van Suchtelen van de Haare, thans Pieter de Hoogh-

weg 125d, Rotterdam. 
G. "W. A. van der Lugt, thans Frederik Hendriklaan 19, Den Haat; 
P. J. W. C. L. Waasbergen, thans Dacostalaan 115, Rijswijk. 
J. C. de Vos, thans Laan Copes van Cattenburch 64, Den Haag. 

Vergadering. 
Ve nadering op Donderdag 28 September 1939, des avonds t ; 

8X uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Mededeelingen. Binnengekomen stukken. 

Eventueele veiling. Rondvraag. Verloting Stuiting. 

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

Verslag der vergadering van 23 Augustus 1939. 
Aanwezig 82 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reye.se, opent 

de vergadering en deelt mede, dat volgens een mededeeling d.";].-
P.T.T. soms kruisstrepen worden aangebracht op zegels die niet 
cf niet voldoende gestempeld zijn, en dat hiervoor in de plaats 
^en apart stempel zal aangemaakt worden met hc: woord 
„Posterijen". 

De voor7itter herinnert voorts aan den 30en Philatelistendag, 
.11 Den Haag te houden. 

Zegels voor de verlo:ing zijn geschonken door de beeren Melsert, 
Van den Houven, Achilles en Broekhulzen; een falsificaat ƒ0.50 
goud door den heer P. Vos; voor de bibliotheek 3 jaargangei 
„Die Postmarke" in band door den heer Rademaker. Ter uit
reiking aan belanghebbenden z'jn aanwezig een aantal kavel-
teschrijvingen van de postzegelvciling 1939 der P.T.T. in Ncd.-
Indië. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
De voorzitter maakt een vergelijking met het totaal aantal leden 
der verschillende vereenigingen bij den Bond aangesloten van de 
jaien 1928 en 1939 en komt dan tot een vermindering van 82 
leden, terwijl „Philatel'ca" in dien lijd steeg van 540 tot 1323 en 
de Rotterdamsche ,,Philatelist" 470 leden wierf. 
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De ledenverkiezing geeft tot resultaat, dat alle candidaat-leden 
met algemeene stemmen worden aangenomen. Bij de verloting wint 
de heer Guliger den len prijs. 

Na de veiling waarschuwt bij de rondvraag de heer Kirchner 
tegen het vlekken van ongebruikte zegels in de rondzendingen. 
De heer Lorang zegt toe, in de October-vergadering een deel 
zijner collectie te exposeeren en de heer Melsert in September 
(n.1. puntstempels). J. N. H. v. R. 

Rondzendverkeer. 
Beleefd verzoek aan alle deelnemers aan het rondzendverkeer, die 

g e m o b i l i s e e r d zijn, hiervan ten sipoedigste kennis te geven 
aan den directeur van het rondzendverkeer D. O. Kirchner, Archi-
medesstraat 2, Den Haag. Natuurlijk zal ook kennisgeving van 
bovenbedoelde omstandigheid, gedaan door een huisgenoot, ze;r 
op prijs worden gesteld. 

Nieuwe leden. 
1343. J. Bruin, Spoorsingel 92, Delft. 
1344. J. van der Brugge, Juliana van Stolberglaan 259, Den Haag. 
1345. J. G. Veeris, Antonie Heinsiusstraat 61, Den Haag. 
1346. L. J. M. Eskes, Schiebroekschelaan 23b, Rotterdam. 
1347. K. den Hartog, Kalverbosch, Tiel. (Afd. Tiel). 
1348. C. F. S. Duik, Timorstraat 34, Heemstede. 
1349. G. H. van der Nagel, Kwartellaan 25, Den Haag. 
1350. F. Daniëlscn, Sumatraweg 3, Rotterdam Z. 
1351. J. C. Cramer Jr., Nieuwe Gracht 1, Haarlem. 
1352. J. L. Chaillet, Dedelstraat 22, Den Haag. 
1353. C. A. Vellekoop, Hildegardisstraat 32, Rotterdam N . 
1354. J. van Holten, Postbus 522, Rotterdam. 
1355. F. S. B. van der Goot, Thorbeckelaan 419, Den Haag. 
1356. P. M. Bollen, Jan van Scorelstraat 74, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1357. H . L. van der Vecht, Ie Korte Baanstraat 6, Utrecht. (Afd. 

Utrecht). 
1358. H. Torenvlied, Bergschelaan 261, Rotterdam C. 
1359. A. H . Ritter, De Vriesstraat 20, Delft. 

Candidaat-leden. 
W. A. de Melverda, Stadhoudersplein 66, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. L. Backer). 
K. Vuijk, Nie. Beetsstraat 74b, Rotterdam W. (Voorgesteld door 

A. Goudswaard). 
J. Meijer, Zwarteweg 5, Den Haag. (Voorgesteld door T . Rook,. 
P. C. J. Smith, Dijkstraat 40, O. en W. Souburg. (Eigen aangifte). 
Aalderik Bolt, O. Ebbingestraat 67, Groningen. (Voorgesteld door 

T. Kalma). 
H. L. P. H. Marsé, Robert Schumannstraat 24, Utrecht. (Voorge

steld door E. Gerritsen). (Afd. Utrecht). 
Afvoeren. 

629. A. J. de Vaan, Eindhoven. (Afd. Tilburg). 
651. mej. Toos Zegveld, Tilburg. 

Met het oog op de bezetting dier nummers wordt dit alsnog 
gemeld. 

* * * 
Vermelding in het vorige nummer van royement van 278, C. T. 

van Zanten Jut, Batavia, berust op een jammerlijke verg'ssini; 
door verandering en overname van bestuursfuncties in het tegni 
van 1939. 

Ook die van 709, mevr. A. Huisman-Rijkens, Dordrech:, 
vervalt. 

Verbetering. 
691. J. M. Hagenbeek, Bezuidenhout 235, Den Haag. 
869. Alb. ten Bruggencate, Broek op Langendijk. 

Beurs. 
In Den Haag zal op Woensdag 20 September 1939 des avonds 

weer beurs gehouden worden. 

Adresveranderingen. 
1201. N. J. Ras, Molenweg 317, Zwolle. 

97. J. H. Uhl, Floretstraat 1, Bandoeng. 
241. H . L. Dolk, Koornmarkt 39, Delft. 

1186. Th. Philipsen Prahm, van Deventer naar Ned.-Indië ? ? 

167. W. F. H. Douw van der Krap, Van Boetzelaerlaan 140, 
Den Haag. 

836. W. Schreij, Duivenlandschestraat 47, Scheveningen. 
213. W. L. van Gessel, Pedjambon 5, Batavia C. 
776. T. Rook, Veenkade 6, Den Haag. 

1293. L. J. Schreurs, Kruiskade 74b, Rotterdam. 
965. A. M. F. Boeye, Van Neckstraat 42, Den Haag. 
503. K. P. Meyer, Bilderdijklaan 3, Nieuwer-Amstel. 
215. J. Rijpkema, Blois van Treslongstraat 45, Den Haag. 
702. P. H. J. Helder, Groot Hoef ijzerlaan 15, Wassenaar. 
900. J. H. M. Schellart, Soederbergstraat 53, Den Haag. 

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

Woensdag 27 September 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Leden verkiezing. 

5. Tentoonstelling puntstempels. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den iaatsten 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 Iaatsten Vrijdag der Maand in 
l-.otel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergjdering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
c'ken 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) Ruilavcnd eiken len Woensdag 
der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. } . van der Zw.in 
Van Qalenstraat 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. 

Candidaat-lid. 
C. Hagen, Zutphenschestraat D 20, Brummen. (Voorgesteld door 

G. C. van Deventer, Brummen). 
Adresverandering. 

33. L. Aarts van den Berg, thans Bilderdijkstraat 12, Arnhem, 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 27 September 1939, des avoniis 
8 uur PRECIES, in „National", Arnhem. 

In deze vergadering moeten 3 bestuursleden worden gekozi'n 
wegens periodieke aftreding van mej. G. M. W. Veering, 2e secre
taresse, en de beeren dr. H. C. Valkema BIouw, voorzitter, CJ: 
J. C. Heidenreich, penningmeester. De agenda vermeldt voorts 
goedkeuring der verschillende jaarverslagen. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansKiiting bij een verecniging. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr. L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Nieuw lid. 
J. "W. van Tuil, Bergschelaan 224b, Rotterdam. 

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

Adresveranderingen. 
200. J. P. F. Hellemink, thans Marnixstraat 14, Dordrecht. 
137. J. L. Uitendaal, thans p.a. „BrederodeDuin", Bergweg 4, 

Santpoort. 
189. mej. Th. de Best, thans p.a. G. W. Guit, "Van Koetsveld

straat 10, Haarlem. 
Bedankt als lid. 

77. J. F. Cramer. 
Voorgesteld als lid. 

mej. Jos. Smit, Vijverweg 20, Bloemendaal. 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 29 September 1939, des 
avonds 20.15 uur, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijl
brug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m. veiling, waarvoor kavels kunnen 
worden ingezonden vóór Dinsdag 26 September 1939 aan den heer 
M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem, alsmede (zoo mogelijk) 
bezichtiging eener collectie. 

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

Verslag der vergadering van 21 Augustus 1939. 
Aanwezig 18 leden. De voorzitter en penningmeesteresse zijn 

met kennisgeving afwezig. De ondervoorzitter opent de verga
dering en heet den heer Brandsma, die voor het eerst aanwezig !■>, 
speciaal welkom. De notulen van de vorige vergadering worden 
na voorlez'ng goedgekeurd. Hierna herdenkt de voorzitter de ge
boorte van het nieuwe Pinsesje Irene, waaraan hij hartelijke 
woorden toevoegt ten opzichte van het Prinselijk Gezin. 

Eenige ingekomen stukken circuleeren, waarbij inschrijvings
biljetten van de Indische posterijen worden rondgedeeld. In ver
band met de kosten, voor onze vereeniging daaraan verbondeii, 
wordt besloten dit jaar geen onzer vertegenwoordigers naar de 
bondsvergadering af te vaardigen. Hierna volgen de gratisverlotin^ 
en het gezelschapsspel. J. H. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 September, vergadering; 
Maandag 2 October, beurs; 
Maandag 16 October, vergadering; 

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

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

Bedankt per 1 September 1939. 
W. Tamboer, Koningsweg 56, Den Helder. 

Adresverandering. 
J. Dijkstra, thans Timorlaan 18, Den Helder. 

Vergadering. 
De eers'volgende vergadering wordt gehouden Op Dinsdag 

26 September 1939 in de bovenzaal van café „Postbrug", Konings

plein, Den Helder. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen 

Verslag der vergadering van 26 Juli 1939. 
Aanwezig 14 leden. Te 8 uur opent de vicevoorzitter, de heer 

J. Engelen, de vergadering en wenscht alle aanwezige leden wel
kom; in het bijzonder mevrouw M. WijneCornelissen, voor het 
eerst op onze vergadering aanwezig. De notulen van de vorige 
vergadering, gehouden 14 Juni 1939, worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van onzen voorzitter, D. E. Wolfen, 
waarin hij te kennen geeft zeer tot zijn spijt de vergadering wegens 
ziekte niet te kunnen bijwonen en dat hij met het oog op zijn 
gezondheidstoestand meent als voorzitter van de vereeniging te 
moeten bedanken. Verder zegt hij alle leden hartelijk dank voor 
de prettige samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen vanaf 
de eerste dag van de oprichting der vereeniging tot heden. De 
vergadering gaf als haar meening te kennen, de ontslagaanvrage te 
willen aanhouden tot na de tentoonstelling en mocht onverhoopt 
zijn gezondheidstoestand niet verbeteren, aan het gewenschte ver
zoek te voldoen en hem het eerevoorzitterschap van de vereeniging 
aan te bieden. 

Daarna komt in bespreking of de vereeniging wenscht over te 
gaan tot het aannemen van juniorleden. Met algemeene stemmen 
wordt aldus besloten. Voortaan kunnen juniorleden worden aan
genomen tegen vergoeding van een jaarlijksche contributie van 
ƒ 1,50. Na de rondvraag sluit de vice-voorzitter de vergadering 
te ruim 11 uur. 

Nieuw lid. 
17. P. Fijn van Draat, Noordstraat 72, Terneuzen. 

Adresverandering. 
mevr. M. Wijne-Cornelissen, Kanaalpolder D 39, Philippine. 

Mededeeling. 
Ten behoeve van de leden zijn nog eenige Orval-series in porte

feuille. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering op Vrijdag 22 September 1939, 
des avonds 8 uur, in hotel „De Arend", Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 25 Augustus 1939. 
De vergadermg was behoorlijk voorbereid 
En toch waren slechts negen leden 

[en vier van het bestuur op tijd. 
Gedwee zaten zij in de warmte te wachten. 
Tot eind'lijk — de klok wees al kwart over achten 
En de voorzitterszetel bleef steeds leeg — 
De schrijver maar niet langer zweeg 
En d' ingekomen stukken ging lezen; 
Er waren er nog vier van deze. 
Toen werd de ballotage aan de orde gesteld; 
Drie candidaten .̂ af het, wel geteld. 
Unan'em werden zij als leden aangenomen. 
En daarmee was het slot van een mislukte 

[vergadering gekomen. 
C. S. 

Nieuwe leden. 
D. Salomons, Steven van der Hagenlaan 6, Amersfoort. 
D. de Vries, Torenlaan 16, Baarn. 
dr. A. C. Polak, Wilhelminastraat 16, Amersfoort. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 29 September 1939,'des avonds 8 uur, 

in hotel „Monopole", Amersfoort. 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch 

Adreswijziging. 
mej. J. M. Kempees, thans Aloysiuslaan 7, Vught. 

Overleden. 
mej.. E. J. Alsbach, Eikenlaan 2, Vught. 

Vergadering. 
In de maand Augustus werd geen bijeenkomst gehouden. 
Voor de September-vergadering worden tijdig convocaties uit

gezonden. 

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

Nieuw lid. 
A. Siegt, Kievitstraat 39, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering Maandag 25 September 1939, des avonds 8 uur, in 

„Het Schaakbord", aan den Kleiweg, Gouda. 
Daar meerdere belangrijke punten op de agenda staan, is aller 

opkomst zeer gewenscht. 

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

Verslag der vergadering van 23 Augustus 1939. 
De voorzitter heet om 8.30 uur de 18 aanwezigen hartelijk 

welkom; spr. hoopt, dat allen van een prettige vacantie genoten 
hebben en wijdt vervolgens enkele woorden aan het nieuwe seizoen 
van de P.V.S. De notulen, hierna door den secretaris voorgelezen, 
worden onveranderd goedgekeurd. Eenige ingekomen stukken 
worden in behandeling genomen. Een schrijven, ontvangen van de 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" met een opsomming 
van de feestelijkheden, georganiseerd door die vereeniging naar 
aanleiding van het 1214 jarig bestaan. Het programma ziet er 
uitstekend uit en vooral de tentoonstelling zal wel eenige bezoekers 
uit Santpoort trekken. Een aanbod van den heer Traanberg, om 
op de receptie namens de Postzegelvereeniging ,,Santpoort" de 
vereeniging te feliciteeren, wordt onder dankzegging aanvaard. 
Vervolgens wordt een brief van den penningmeester, den hee.-
Snitjer, voorgelezen, waarin deze mededeelt, niet aanwezig te 
kunnen zijn, daar hij momenteel met vacantie in Groningen ver
toeft. De heer Snitjer maakt van deze gelegenheid gebruik, een 
nieuwe prijsvraag voor de vergadering van 13 September a.s. aan 
te kondigen. Hij verzoekt echter voor het slagen van deze prijs
vraag aller medewerking en opkomst. Niet m'nder dan 6 mooie 
prijzen zijn beschikbaar voor de goede oplosiers Rest nog de 
vermelding van het ontvangen van een 10-tal kavelbescheiden van 
de P.T.T. uit Bandoeng, benevens een circulaire van het Neder-
landsch Postmuseum, waarin een bijzondere tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de briefkaart wordt 
aangekondigd. 

Hierna wordt overgegaan tot het aangename gedeelte, n 1. i r t -
reiking der verrassmgscouverten. Alle aanwezigen en ook de 
thuisblijvers ontvangen een gesloten couvert, inhoudende een post-
of vliegzegel van Curasao of Suriname. Vanzelfsprekend zijn er 
ook troostprijzen bij, doch menigeen komt in het bezit van een 
mooi zegel; de hoofdprijs valt helaas niet onder de aanwezigen. 

Na een uurtje onderlinge ruil en handel wordt om 10.30 uur 
huiswaarts gegaan. W. M. 

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

Bedankt. 
W. A. M. Melis, Pr-'nsenweg 105, Wassenaar. 

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

Feestelijkheden 12 34-jarig bestaan. 
Met het oog op den internationalen toestand zijn ALLE feeste

lijkheden ter gelegenheid van het 1234-jarig bestaan der ver
eeniging (tentocnstelling, receptie, diner en feestavond) tot nader 
datum uitgesteld. 

Verslag der vergadering van 5 September 1939. 
Aanwezig waren 71 leden en eenige introducé's. De voorzitter 

heet alle aanwezigen hartelijk v/elkom en spreekt zijn groote vol
doening er over uit, dat niettegenstaande de benarde tijdso.mstan-
digheden de vergadering zoo goed is bezocht. Nadat de secretaris 
voorlezing heeft gedaan van de notulen der vergadering dd. 
4 Juli 1939, welke onveranderd worden goedgekeurd, volgt de 
mededeeling van de aanmelding van 3 nieuwe candidaat-leden, 
waarna wordt overgegaan tot het aannemen van nieuwe leden. De 
drie candidaat-leden worden allen als lid aangenomen. Na behan-
del'ng van de ingekomen stukken doet de voorzitter nog eenige 
ph'latelistische mededeelingen, waarna, na verlof'ng e.n vel 'ng, 
sluitmg volgt. 

Nieuwe leden. 
59. K. A. Weeda, Oude Spiegelstraat 3, Amsterdam C. 

2 / / . M. H. Middeldorp, Dorpsstraat 10, Amstelveen. 
278. L. Bisterbosch, St. Luciensteeg 22, Amsterdam C. 

Candidaat-leden. 
G. J. Kuiper, Walr. van Brederodestraat 15, Buitenveldert, Po^i 

Amsterdam Z. (Eigen aangifte). 
C. Haeck, postzegelhandelaar, 2e Const. Huygcnsstraat 65, Amster

dam W. (Voorgesteld door J. A. Mik\ 
L. van Os, architect. Van Tuyll van Serooskerkenweg 100, Amster

dam Z. (Voorgesteld door J. S. Snijder}. 
J. H. van Vonderen, kantoorbediende, p.a. J. H. Kreuger, Rusien-

burgerstraat 431 I, Amsterdam Z. (Voorgesteld door G. H. H. 
Kappelhoff). 

Adresveranderingen. 
263. M. Wijnbergen, thans Beethovenstraat 90 A I, Amsterdam / 
209. E. van Pelt, thans Nie. Witsenkade 12b, Amsterdam C. 
271. M. G. F. Maleizky, thans Kagerstraat 12-14, Leiden. 

Belangrijk. 
Door de thans in 1939 nog toetredende nieuwe leden tehoel i 

slechts de contributie voor het 2e halfjaar 1939, zijnde ƒ 1.75 j -
ƒ O 50 ballotagekosten, te worden voldaan. 

Werft dus nieuwe leden ! 
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 -|- porto 
op postrekening 282721 van den secretaris. 

Ledenlijst. 
De ledenlijst (per 1 Juli 1939) is op aanvrage gratis bij den 

secretaris verkrijgbaar. 
Rondzendingen. 

De commissaris van het rondzendingsverkeer heeft ontvangen 
een boekje Curasao en Suriname, inhoudende 364 zegels, gemerkt 
X 1, waarde ƒ36.32, doch waarop de naam van den inzender 
ontbreekt. Verzoeke naam op te geven aan den commissaris van 
het rondzendingsverkeer, den heer M. van Driel, Surinamelaan 7, 
Hilversum. 

Herinneringsmedaille 12 34-jarig bestaan. 
Binnengekomen is een voorstel om een herinneringsmedaiUe te 

laten aanmaken. S'cchrs 'nd'en hiervoor voldoende interesse bestaat 
zal tot het laten aanmaken kunnen worden besloten. Inden met 
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het voorstel wordt ingestemd, wordt schriftelijke mededeeling aan 
den secretaris verzocht De pnjs zal circa ƒ 1 — bedragen 

Fonds 12 >i-jarig bestaan. 
Saldo 4 Juh 1939 ƒ 293 99 >i 
Opbrengst veiling schenkingen beeren Th Potter, 

H F. de Miranda en A van der Hulst - 3 80 

Totaal 5 September 1939 ƒ 297 79K 
Stort uw bijdrage op gemeente-girorekening der vereeniging 

P 3017 Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Vergaderingen. 
"Woendsagavcnd 20 September 1939 ruilavond in „De Roodt 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Dinsdagavond 3 October 1939, maandelijksche vergaderavond 

enz., eveneens m „De Roode Leeuw". 

Phil.-Club „Siantar", te Pematane Siantar "■ n. O. R ) 
Secretaris W J HOFSTe, Ond Pagat Djawa, Pematang ;>ianrar 

Verslag der veigadering \an 17 Augustus 1939. 

Aanwez g 24 personen Bij de opening der vergadering te 8 15 
uur heet de voorzitter allen welkom, speciaal den heer Skeet, die 
voor het eeist aanwezig is 

De notulen worden goedgekeurd, waarna de secretaris een 
gunstig financieel verslag uitbrengt over het eerste halfjaar, waar 
in een winst van rond ƒ 1 5 0 — werd gemaakt 

Thans wordt tot iets nieuws o\ergegaan, n l de beantwoording 
van 2 philatelistische vragen De heer Te Hasseloo wint den 
eersten prijs en krijgt hiervoor de keuze uit eenige mooie zegels 

B j de kwartjesloterij, met een opbrengst van ƒ 16 75, krijgt de 
voorzitter als Ie prijs Curajao ongebruikt nr. 11, terwijl ook 
voor de gratis verloting groote belangstelling bestaat 

BIJ de rondvraag verzoekt de heer Muller, ook boekjes met 
goedkoopere zegels te mogen ontvangen, terwijl de heer Van Dam 
vraagt wie aansprakelijk moet worden gesteld bij het wegraken 
van een zichtzcnding zegels, waarop door het bestuur wordt 
geantwoord Om circa 10 15 uur sluit de voorzitter onder dank 
zegging voor de opkomst de bijeenkomst W J H 

Nieuw lid. 
R M Skeet, Ond Kerasaan, P k Pematang Siantar (S O K.) 

Postzegelveieeniging „Semarang", te Sematang (Java) 
Secretaris Ir E PERELAER, Nieuw Tjandjiweg 24, Semarang 

Verslag der vergadering van 13 Augustus 1939 
in hotel-pension Wilkelmina. 

De voorzitter opent te 10 15 uur de vergadering en constateert, 
dat slechts 10 leden aanwezig zijn Hij spreekt de hoop uit, dat 
de opkomst voortaan t e er zal zijn De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd, waarna eenige ingekomen 
stukken worden behandeld. Vervolgens hebben de gratis verloting 
en de verkoop van aangeboden zegels plaats Voor deze laatste 
bestaat weinig animo Dan is de enquête betreffende het vergaderen 
op een ander tijdstip aan de beurt Uit de ingekomen antwoorden 
blijkt, dat onder de leden zeer uiteenloopende meeningen bestaan 
Na eenige discussies wordt besloten om bij wijze van proef om de 
andere maand op een da<̂  door de week en Zondagochtend te 
vergaderen De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op 
Woensdag 13 September Vervolgens houdt de voorzitter zi r toe
gezegde causerie over de eerste uitgifte van Nederland, wciKe met 
belangstelling wordt aangehoord Nadat een der leden den spreker 
heeft bedankt voor zijn belangwekkende mededeelmgen, sluit de 
voorzitter te 12 30 uur de vergadering 

Bedankt als lid. 
J W Bianchi 

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

Candidaat-leden. 
J de Ruiter, Godelmdestraat 24, Bussum (Voorgesteld door 

G. J Eerenberg) 
H Bokking, Langestraat 80a, Amersfoort (Voorgesteld door 

P F van Doorn). 
A Klarenbeek, Primulastraat 30, Hilversum (Voorgesteld door 

G J Eerenberg) 
W Wiggers de Vries, Stationsweg 16-18, Bussum. (Voorgesteld 

door J van Vliet) 
Adreswijzigingen. 

C van den Roovaart, Geraniumstraat 19, 's Gravenhage. 
J M A Wantzing, Woestduinstraat 116, Amsterdam West 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Donderdag 7 September 1939, in 

„De Harmonie", Bussum. 

Postzegelvei eeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris. P VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade, Post Treebeek. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 23 September 1939, des avonds 8 uu', 

in hotel „Claassen", Brunssum. 

Cura9aosche Postzegelvereeniging. 
Secr -Penn . K VAN DER STEEN, Rio Canario 367, Curasao 

Verslag der vergadering van 23 Juli 1939. 
Aanwezig 24 leden. De voorzitter opende de vergadering om 

8 30 uur en heette alle aanwezigen hartelijk welkom De notulen 
werden voorgelezen en goedgekeurd, waarna werd overgegaan tot 
diverse punten der agenda 

1. Op de volgende vergadering prijsvraag 123^ cent rood N e d -
Indie Hiervoor zijn weer 3 prijzen beschikbaar gesteld 

2 BIJ het herdenken van het halfjaar bestaan der vereeniging 
IS besloten een verloting zonder nieten te houden. De leden, welke 
aanwezig zijn, mogen hun prijzen zelf uitzoeken Aan de andere 
leden worden de prijzen toegezonden 

3 Bestuursvergadering ten huize van den voorzitter op 30 Juli 
1939, 8 uur 's avonds. 

Niets meer aan de orde zijnde, is overgegaan tot onderling 
ruilen Om ongeveer 11 uur werd de vergadering gesloten door 
den voorzitter 

^ = Z : | ADVERTENTIEN. | 

In 30 verscriiedenen Länaern 
in Europa und Übersee wohnen unsere Teilnehmer 
und stellen — wie Sie vielleicht auch einmal — 
Tauschhefte fertig. Jede doppelte Marke wird durch 
den bargeldlosen Tausch bequem verwertet und wie 
viele Marken mogen es sein, die gerade Sie so gut 
gebrauchen konnten Ein Prospekt gibt Ihnen die 
notigen Anweisungen, schreiben Sie doch einmal nach 
Berlin N W 7, Fach N 62, an den Internationalen 
Briefmarken Tauschdienst 

EQUATOR. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Losbladig Albnm 
„BEieiË" 

Alle zegels met voordruk. 
Circa 900 cliché's. 
Elk jaar aanvuUingsbladen. 

Franco per post na ontvangst van i IJO. 

Alleenverkoop voor Nederland en Overzee: 

Boekhandel en Drukkerij J. VAN OIRSCHOT, 
Nieuwe Ginnekenstraat 3 1 - Breda - Giro 23772. 
Ook verkrijgbaar bij diverse Postzegelhandelaren, (m) 
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HARMER'S 
Nieuwe Seizoen 
begint op: 
18—19 SEPTEMBER: 

met een mooie algemeene verzameling, 
een gespecialiseerde collectie van 
Transvaal, een aantal restanten en 
kleinere verzamelingen, onder de 
laatsten een Britsch Koloniale verza
meling ter waarde van eenige hon
derden ponden. 

25—26 SEPTEMBER: 
Nog een algemeene verzameling, be
vattende een bijna complete verzame
ling van de Duitsche Koloniën op 
brief met vele zeldzame stukken. 

2 — 3 OCTOBER: 
Een verzameling van de Britsche Ko
loniën met Britsch WestIndië ge
specialiseerd. 

9 — 10 OCTOBER: 
De eerste „Fabergé" veiling, de prach
tige speciaalverzameling van Finland 
en Polen. 

16—17 OCTOBER: 
Een andere algemeene verzameling, 
meest Britsche Koloniale zegels in 
pracht conditie. 

22—23 OCTOBER: 
Het grootste gedeelte van 's werelds 
mooiste verzameling van de Duitsche 
staten op brief, alle stukken van de 
denkbaar fijnste kwaliteit. 

i W Speciale luxe catalogi van de vier 
„Fabergé" veilingen en van de veiling van 
23 en 24 October, alsmede de lijsten van op
brengstprijzen, zijn verkrijgbaar tegen den 
prijs van 2 sh. per stuk franco. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

H . R . H A R M B R , 
De leidende postzeqelauctionaris van de wereld. 

Telefoon Moyfoir 0218. Telegram-adres: Phiitomsel-Wasdo, London. 

131 -137 N e w B o n d S t r e e t — L o n d o n W . l . 

PIIIII|N"ill||||ll"iil||||||l"N||||l|llMiM|||||||NM|||||||iimi||i||||imii|||i||Mii|||||||imi|||||||imin^ I||||||l"ii||||||||^ 

[ BULLETIN. ] 
I ■ ROTTERDAM, 7 Sept. 1939. j 

1 Alle correspondenten in oorlogvoerende, § 
I zoowel neutrale Staten hebben ons de ver J 
p zekering gegeven, eventueele nieuwtjes op 1 
g de bekende nauwkeurige wijze te zullen = 
I leveren. 1 
f Onze geachte clientèle kan derhalve met = 
1 prompte toezending rekening houden. ê 
I DIRECTIE I 
I BASTIAANSE & BOEKEMA N.V. 1 
p Rotterdam. i 

W N.B. Aangezien voorloopig geen groote 1 
£ toevloed van nieuwe zegels te verwachten J 
I is, wordt H.H. Verzamelaars nu de gelegen | 
W heid geboden, hun oude manco's aan te vul 1 
s len. Wij zien dan ook mancolijsten met be J 
I langstelling tegemoet. J 

illlllllliiiilllllllIiiiilllllllliMilllllllliiulllllllliiiillllllllmillllllllmillllllllimlIlllll^iMlIlllllimillllll^ 

iHHIIIIIIIIillimiH 
Nieuwe Catalogi 1940. 
YVERT & 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. 
S E N F 1940 (Wereld) ƒ 3.15 + port 25 c. 
S E N F 1940 (Europa) ƒ 2.10 + port 15 c. 
S E N F 1940 (Duitschland) ƒ 1.— + port 10 c. 
S E N F 1940 (Blokken) ƒ 1.60 + port 10 c. 

Levering geschiedt na storting van het bedrag op 
onze postrekening nr. 4262. 

Pflslzeflelhamlel B. KEISEIl i ZOON 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 

IHHIIUIIIIIIIIIIIIIIIBHi 



16 SEPTEMBER 1939. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XVIII 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGiLVEIimil. 
n M H j ^ De Inspecteur der Domei-
uS^^r nen te 's-Gravenhage zal op 

lliijilail 20 Sept. 1030, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, verkoopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (178) 

Voor meestb iedende te koop 
aangeboden: • 

Verzameling Nieuwe Republiek, 
lersche Vrijstaat en Opper Silezië. 
Op binnen- en buitenlandsche 
tentoonstellingen meermalen be
kroond met oorkonden en me
dailles. 

Aanvragen bij C. C. V O G E L , 
Bosscheweg 36, Vught. (i86) 

Fa. Ten Kate & Borchers 
Inkoop - Verkoop - Veilingen - Taxatie 

Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C 
Postrekening 245932. - Telefoon 32521. 

Voor onze 

OCTOBER - VEILING 
kan nog goed materiaal 
worden ingezonden. 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN HET 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922 — 1938 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
Nede.-landsch Maandblad voor Philatelie, tegen 
den prijs van ƒ 1 — + ƒ 0.25 frankeerkosten 

per jaargang. 

LOSSE NUMMERS 
ƒ0 .15 , inclusief porto. 

Men bestelle bij voorkeur door storting op 
postrekening 344900 ten name van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie, Wilhelmina

park 128, Breda. 

HAGA & HARPENAU POSTZEGELHANDEL 
G e l e e n s t r a a t 4 4 - AiViSTBRDAM - T e l e f o o n 91182 
CURACAO: Nr . 4, 10 ct. koning, gebruikt ƒ 1.10 

Nr. 25, 2'A op 30 et. grijs, gebruikt " -0.18 
Nr. 58, 50 et. palmtype, gebruikt -0.10 
Port nr. 2, 5 et. type III, ongebruikt - 0.22 
Port nr. 8, 30 et. type III, ongebruikt - 1.60 

SURINAME: Nr. 58, 5 et. doorstoken, gebruikt -0.22 
Nr. 60, 61, 63, kroontjesopdruk, 3 stuks, gebruikt - 0.85 

DUITSCHLAND: Kleederdraehten-serie, epl., ongebruikt -1.10 
Luchtpost nr. 52, 2 mark blauw, gebruikt - 0.40 

LETLAND: Luchtpost nr. 6 en 7, getand, ongebruikt - 1.80 
LITAUEN: Luchtpost nr. 52-59, getand, epl., gebruikt - 1.85 

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

ALLE SOORTEN VERZAMELINGEN. 

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

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

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

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l l i s t e n worden verzocht — Kcferentiën! 

W. WiMORATH, Lugano (Zwitser'and). 
Gevestigd !n 1890. 

Bsigië, Ouitschiand, Bulgarije, Rusland 
en anckre Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentiën. 

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

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

ZICHTZENDINGEN GEVRAAGD: 
Tweeletter-, lang-, kleinrondstempels, enz., 
ook op paren, strippen, blokken; zeldzaam
ste nummerstempels; zeer groote blokken; 
zegels op brief, afwijkingen, enz , enz. 
Alles uitsluitend 5 cent 1872. 

W. VAN TRUIJEN, 
(105) Rleverlaan 22 - Haarlem. 

ALLES P R I M A GEBRUIKT! 
Alle Kinderzegels 1923/1938: 

16 seres, 62 waarden ƒ6 .8 
Alle Kinderzegels in roltanding: 

8 series, 31 waarden ƒ7 .8 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburg;«al ."{Ifi, Amsterdam, C. 

idverteert lo dit blai 
Postzegelhandel K. A. WEEDA,| 

Oude Spiegelstraat 3, Amsterdam-C. 
Postrekening 27773, Telefoon 36927. 

Hierdoor deel ik alle belanghebbenden beleefd I 
mede, dat tengevolge van mijn oproeping 
werkelijken dienst, mijn zaak tijdelijk gesloten isl 
en mijn a.s. 31e veiling wordt uitgesteld. 
Alle correspondentie, enz. s.v.p. te richten aan :l 
L. KONING, Rustenburgerstraat 389, A'dam-Z.l 

K. A. WEEDA.1 
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S E N F CATTAL^OGI 1 9 4 0 . 
Uitgave W. 
Uitgave E. 
Uitgave 

Nieuw; 

D. 

G e h e e l e W e r e l d R.iVl. S.SO 
B u r o p a met inbegrip van het Duitsche Rijk, enz. R.JVl. 3 . 5 0 
G r o o t - D u l t s c h l a t i d R.JVl. 1.75 
bevattende: Duitsche Rijk, Oud-Duitsche Staten, Koloniën, Oorlogszegels, Volksstemmings-
gebieden, Oostenrijk en nieuw: Sudeten land. Protectoraat Bohemen en Moravië. 
PHIFAKA (Philatelistische kleurencartotheek), 150 kleurkaarten (respectievelijk 450 kleur
verschillen) in den vorm van een cartotheek. (Verschijnt in October). 
Prijs in een degelijk gekleurd overtrokken kastje R.M. 3.75 

PHILATELISTEN-KALENDER 1940. Wekelijksche scheurkalender. (Verschijnt in September). R.M. 1.50 
Overal verkrijgbaar; waar niet, direct bij den uitgever. 

(Porto: W 40 pf., E 40 pf., D 30 pf., PH 30 pf., K 30 pf.). Proefnummer tijdschrift, prijslijst, veiling
catalogus gratis. 

CEBR. S B N F , I^EIPZIG B 19. 

SPieiÄÄB. ÄÄNIBI 
NED.-INDIE GEBRUIKT. 

Port nr. 1 

FRANKRIJK ONGEBRUIKT 

252. Onderkant vel met alle typen (3) 
10 stuks 

256. Coin date (4) 
262. Wit papier 
269. Provinces, blok van 4 
266-268. C A . 1930 

VLIEGPOST. 

3 en 4. lie de France, met keur 
Idem gebruikt op twee brieven 

SAARGEBIED ONGEBRUIKT. 

1-16. Cpl. serie 
17a. Rariteit zonder balk 
17a. Met opdruk Territoire de la Sarre 

ƒ 4 0 . -

- 2 0 . -
- 1 0 . -
- 3 . -
- 1 0 . -
- 2.25 

-225.— 
- 7 5 0 . -

- 20.— 
- 1 0 0 . -
-100.— 

17b. 
19. Gebruikt 
27. Ge-1 u kt 
28. Gebruikt 
29. Gebruikt 
30. Ongebruikt 
31. Ongebruikt 
32-49. Ongebruikt 
50-52. Ongebruikt 
125-131. Complete serie 
132-138. Complete serie 
141-147. Complete serie 
148-154. Comjilete serie 
155-161. Complete serie 
162-164. Complete serie 
165-171. Complete serie 
Volksabstimmung cpl. 1-27. On gebr. 

SILEZIE (HAUTE SILESIE). 

1-18. Met alle versch. 
Cpl. serie van 31 
keur en certificaat 

opdru 
stuks 

kkcn. 
met 

- 5 0 . - 1 
- 1 5 . -
- 2.50 
- 5.50 
- 16.50 
- 70.— 
- 12.50 
- 2.50 
- 1.75 
- 60.— 
- 12.-J 
- 12.50 
- 22.50 
- 35.— 
- 16.— 
- 10.— 
- 35.— 

- 25.— 

VERZAMELINGEN 
te koop gevraagd in elke grootte. 

Aangezien wij speciaal verzamelingen ver
handelen, zijn wij in staat de hoogste prijzen 
te betalen. 

TE KOOP AANGEBODEN. 
Verzameling Europa in drie-deelig 

•Schaubek-album tot 1933 ƒ 750.— 
Idem tot 1929 ' . 4 5 o . _ 
Monaco cat. frs. 1000.— - 20.— 

ROLTANDING NEDERLAND 
32 (3-gaats vierzijdige roltanding) 

7'A c. violet, cat. ƒ.30.— 
in paar ƒ 45.— 
los exemplaar ƒ 20.— 

S W Voor NEDERLAND EN KOLONIEN 
zie ook onze speciale aanbieding in het vorige 
Maandblad. GIRO 3 5 3 2 1 0 . 

PHILATELIE MODERNE, Nieuwstraat 27, Telef. 112428, 's-Gravenhage. 

i PTT.-DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIE, 
^ Postzegelveiling. Vrijdag 1 December 1939 ^ 

zullen in het gebouw van het Hoofdbestuur van den Nederlandsch- ^ 9 
Indischen P.T.T.-Dienst te Bandoeng, bij inschrijving verkocht worden: ^2J 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
Kavelbeschrijvingen zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Departement 
van Koloniën (Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeeling A), te 
's-Gravenhage, en bij de Secretarissen der Postzegelvereenigingen-
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Bijzonder goedkoope aanbieding in zegels van Suriname. 
1890 cijfer 1 et 

2 et 
2% et 
3 et 
5 et 

1892 Noodzegel 2<^ et 
1892 Koningin 12 ^^ et 

15 et 
20 et 
25 ct. 
30 et 

1898 10 et op \2% et 
10 et op 15 et 
10 et op 25 et 
10 et op 30 et 

1900 25 et op 4o et * 
25 et op 50 et 

ƒ0,04 
0,05 
0,10 
0,24 
0.12 
0,05 
0.40 
0.12 
0,18 
0.45 
0,20 
0,45 
5 , -
0,50 
0,30 
0,30 
0,25 

50 et op 1 gld. 3.40 
1909 Noodzegel 5 et doorst. 0,25 

Idem, ongebruikt 0,25 
Idem getand * 0,35 
Tête bêehe getand * 1,50 

1911 3^ et op 1 et * 0,07 
% et op 2 et 0,35 
15 et op 25 et * 5,— 
20 et op 30 et * 0,65 

1912 Nooduitgifte J4 et 0,06 
2K et 0,04 
5 et 0,20 
1 2 ^ et 0,70 
Kleurverseh. 4 sr. cpl. * 0.80 

Portzegels 1892 IVi et. 0,03 
ongestempeld 0,04 
5 et. 0.10, ongest. 0.10 

10 et 1.25, ongest. 1.50 
20 et 0.30, ongest. 0.30 
25 et 1.10, ongest. 1.10 
40 et 0.60, ongest. 0.50 

1913-17. 10-30 et, 7 st. * 2.— 
1922-27. 3 et groen eijfer * 0.04 

4 et blauw cijfer * 0.05 
5 et groen cijfer * 0.15 
5 et paars eijfer * 0.06 
6 et geelbruin eijfer * 0.11 
7% et oranjerood eijf. * 0.10 
10 et lila eijfer * 0.18 
10 et karmijn eijfer * 0.15 
\2% et koningin * 0.18 
15 et blauw * 0.22 
20 et blauw * 0.24 
20 et olijf * 0.26 

32K et viol, en oranje * 1.— 
35 et rood en zwart * 0.55 

1923. 5 et jubileum * 0.07 
10 et karmijn * 0.20 
20 et donkerblauw * 0.45 

1925. 3 op 5 et groen * 0.05 
10 op \2% et rood * 0.17 
15 op nyi et blauw * 0.18 
15 op 20 et blauw * 0.18 

1926. 12J^ op 22K oranje * 2.— 
123^ op 40 lila en zw. * 0.25 
123^ op 40 et lila * 2.— 

1928. Weldad., 4 st. epl. * 1.— 
1930. 6 op 7)4 et oranjer. * 0.10 
1931. 6 et oranjerood * 0.08 
1933. 6 et W. V. Oranje * 0.20 

Idem gestempeld 0.20 

Alle zegels zijn in prima staat; de meeste kunnen zoowel gestempeld als ongestempeld geleverd worden. Bij bestelling van 10 stuks 

van hetzelfde zegel wordt 10 pet. korting toegestaan. — Zendingen boven ƒ 10.— franco aangeteekend. 

Bij elke contante betaling ontvangt men een kassabon; f 25,— dezer bons geven recht op f 1,— naar keuze in zegels. 

IHIil̂ Pl̂ fll!^ VAB^ Pi l^ IL©©'S IPOSlTIi^ilLIHIAI^PilL lüJi.¥. 
C E E R S T E EIV O U D S T E P O S T Z E G E L J W A G A Z I J N V A N R O T T E R D A J W ) . 

N I E U M f S T R A A T 2 6 t l N G A I V G R O R T I E K > , R O T T E R D A M . T E L E F O O N S 4 S 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 
E I L I A A L : N O O R D B L A A K 9 3 , T E L E F O O N 1 4 4 S 4 . 

P o s t é i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R . J H e e s & Z o o n e n , R o t t e r d a m . 

Prüs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Te koop aangeboden: 
Nederland: 

N o . 7—12 bronze f 8,— 
N o , 64 
No. 49 f 13,— 
N o 127 f 4,25 
N o . 27—39 Port f 6,— 

Indië: 
N o . 2 f 10,— 
N o . 15a 11V2: 12 f 7,jo 

"■No. 143149 zond. gom f 8,75 
*No. 8 dienst f 3,— 

Curapao: 
• N o . 3 f 5,— 

No. I I f 6,— 
"^No. 12 get. 14 f 4,— 
' N o . 28 f 3,90 
"No. 4—16 Luchtp. f 7,75 

Suriname: 
■^No. 30 f 4.75 

No. 62 f 4,75 
'^No. 100—106 f 21,jo 

No. 40 f 15,— 
*No. I—7 luchtp. f 3,50 

N o . 3 Port type III f 7,— 
"' ongebruikt. Alles prima kwaliteit. 

R. ROSENTHAL, 
Vlierboomstr. 297 , Den Haag. (180) 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra. 

D. van O m m e n , Popu l ie ren laan , 

Epe. (Giro 132330). (129) 

K i l o ' s (franco) 
Australië i kilo f 4,50 
Gr.Britannie i kilo f 2,25 
Ierland l kilo f 2,75 

E. C. EHRMANN, 29 Cambridgestreet, 
Londen S.W. i . 

(Giro'sGravenhage 3231.66) (166) 

Zichtzendlngen. 
Wij ruimen een massa boekjes met 
zegels op, welke reeds in circulatie 
zijn geweest met 25 procent rabat. 
S.v.p. opgeven Nederland en Kol., 
Europa of Overzee. Vraag proefnr. 

»Postzegeln leuws« 
40e jaargang. 25 cent per stuk. 
Reinou Kingma, Postzegelhondel 

Villa „Philalelia", Apeldoorn 
Tslatoon 3536 Postrekening 99018 

The Inlernalional Collectors' Club 
Secr.: Kersiant v. d. Bergelaan 35, 

Hitlegersberg. 
Leden in ca. loo versch landen. Unieke 
ruilgelegenheid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

Wie levert geregeld: 
Mappen (onopgem.) ä 100 tot 1000 stuks 
kleine series, engros, gebr Nederland en 
Nederlandsch Indië 100 en 200. Brieven met 
prijs onder nr. 179 aan de adm. van dit blad. 

Nederland. 
i8s2 IJ c. geel f f 5»— 
1872 10 c. * f I,— 

15 c. "̂  f 2,50 
20 c. '̂  f 2,50 
50 c. * f 5,— 

1891 22V2 c. f f 0)3Ï 
1907 De Ruyter f f 0,20 
19231935 Kind cpl. '' i 7,50 
1927 Roode Kruis cpl.* f 0,90 

Ind ië . Java 22V2 et. * f o,}o 
B e l g i ë Baudouin cpl. '' f 0,75 
O o s t e n r i j k . 

1922 Musici 2Ï/2 k. '' f ij20 
100 k. * f 1,20 

1924 Artisten cpl. f f 8,— 
1934 Trachten 2 sch. 

grijsgroen f f S»— 
Levering na storting op giro 221769. 

Porto steeds extra. (184) 
BIRNBAUM, Stevinstraat 312, Scheveningen. 

G E V R A A G D : 
mij ontbrekende puntstempels op Ned. zegels 

A A I V G B B O D e i V : 
„de Philatelist" jaargang 1 — 14. Ontbreekt 
afl. 2. Als nieuw. Bod gevraagd. (181) 
C. JansenCïn. 55 Fred.Hendrikstraat, Utrecht 

UITSLUITEND voor en 

ten behoeve van leden der 

aangesloten vereenigingen. 

Speciaal Cotalogus Handelaren. 
Deze verschijnt einde September. Stort thans 
f 0,48 op postrekening 120543 ten name Ned. 
Postzegelbeurs, Postbus j i i , den Haag, en U 
ontvangt direct na verschijnen dit bijzondere 
werkje franco Oplaag geh. geplaatst. Geen ex, 
meer beschikb. voor wederverkoopers. (188) 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Te koop: Ned. Maandbl. v. Phil, jaarg. 4. 5, 
6, 7, 8, 9 en 10, allen compl De Philatelist 
jaarg. 4, j , 6, 7, 8, allen c o m p l , jaarg. 9 nrs 
I—ir , jaarg. 10 nrs i—9, u en i2. Compl. 
jaarg. ä f 2,50, incompleet ä 20 ct. per nr., 
alles franco toegezonden. — Jubileum 1923 
vert. paar 10 cent in het midden ongetand, 
gebr. tegen aannemelijk bod. B. Timmerman, 
Tangerangscheweg 20, Batavia C. (i^S) 

Koopt by onze Adverteerders! 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 195 

Stempels. 
Het meest komen voor de z.g. Mühlradstempels in diverse uit

voeringen en met de nummers 1-922. Soms ook B.P. (Bahnpost). 
(Afb. 1, 2 en 3). 

Rondstempels met enkelvoudigen ring in diverse afmetingen 
met plaatsnaam en datum. (Atb. 4). 

Idem met dubbelen ring. (Afb. 5). 
Langstempels ^Balkenstempel) in diverse uitvoeringen. (Afb. 6-8). 
Halfrondstempels ook met Bahnpost (spoorstempel). (Afb. 9-10). 
Zeer zeldzaam zijn de stempels 11 en 12. 

BUITENLANDSCHE NAMEN 
door H W. BOREL. 

Als regel komt op de postzegels de landsnaam voor; slechts 
enkele landen, waaronder Engeland, doen dit niet. Die naam is 
dan geschreven zoo als die in het land zelf gebruikt wordt, dus 
in de taal van het betreffende land. 

Waarom zouden wij, buitenlanders, ons ook niet aan die schrijf
wijze houden en waarom vertalen wij dien naam in onze eigen 
taal ? Dit is iets, dat ik mij al vaak heb afgevraagd en waarvoor 
ik hier een pleidooi wil houden. 

Op de postzegels staat Oestcneich; wij spreken van Oostenrijk, 
de Franschen zeggen Autriche en de Italianen maken er Austria 
van, om -van de andere landen nog maar niet te spreken. Wat 
voor den landsnaam geldt, is evenzeer van toepassing op de steden 
en andere geografische namea: iedere Oostenrijker spreekt van 
Wien, wij zeggen Weenen, de Franschen Vienne en de Italianen 
weer Vienna; precies dezelfde verwarring dus. 

Voor de catalogi in verschillende talen doen zich dezelfde moei
lijkheden voor; ons eigen land staat in de Duitsche onder de 
letter „N", in de Fransche onder de „P" van Pays-Bas. En zoo 
zijn er natuurlijk meer voorbeelden te geven. 

In België gelden beide talen Fransch en Nederlandsch naast 
elkaar; op de postzegels komen beide voor. Zwitserland heeft vier 
officieele talen; men heeft zich hier uit de moeilijkheid geholpen 
door als naam Helvetia te nemen. 

In het algemeen komt men uit met den naam te nemen zooals 
die op de postzegels voorkomt. Enkele landen geven in deze echter 
moeilijkheden, zoo is bijv. niet iedereen voldoende thuis in de 
Russische taal en de daar gebruikte letters „C.C.C.P." zeggen ons 
niet veel. Sovjet-Republiek is algemeen gebruikelijk en zouden we 
dus ook kunnen nemen. 

Nog meer moeilijkheden geven landen als Japan en China, waar 
de betreffende karakters voor ons. Westerlingen, nog veel on
begrijpelijker zijn. 

We moeten dan ook niet star willen volhouden aan wat de 
zegels ons in deze zeggen, maar in verreweg de meeste gevallen 
kunnen we dat toch wel doen en we spreken dan van Norge, 
Danmark, Sverige, enz. enz. 

Zou er niet iets te zeggen zijn voor mijn voorstel ? 

Noot 
Het artikel over Postzegeltv-ntoonstelling-zegels in het Augustus

nummer lijkt met het bovenstaande principe van den heer Borel 
in strijd. Dit komt, omdat de vreemde namen door mij, zonder 
zijn voorkennis, zijn gewijzigd Want persoonlijk ben ik het met 
het bovenstaande in het geheel niet eens. Onze Nederlandsche taal 
heeft voor de namen van de andere landen, evenals voor die van 
de voornaamste steden enz., behoorlijke eigen namen, die we reeds 
op de lagere school leerden. Zou de heer Borel willen hebben dat 
ook op school die namen in de betreffende landstaal werden 
geleerd ? Want vergeet niet, dat zeer velen, die niets dan lager 
onderwijs hebben genoten, postzegelliefhebbers zijn. Hoe moeten 
deze menschen die vreemde namen uitspreken ? Spreken zij 
Sverige uit zooals het daar staat, dus op z'n Nederlandsch, dus 
de v als een v en de g als een g, of op z'n Zweedsch, waarbij 
de v als w en de g als j klinkt ? Neen, laten wij daar niet aan 
beginnen, maar ons houden aan de goede Nederlandsche 
benamingen. 

HET NEDERLANDSCHE AUTO-POSTKANTOOR. 
Als Mohammed niet naar den berg komt, 
dan komt de berg naar Mohammed 

Het ongelooflijke van een postkantoor, dat naar het publiek 
toekomt, in plaats van dat de gebruikers naar het P.T.T.-kantoor 
stappen, is voor ons land werkelijkheid geworden. Men zal een 
auto-postkantoor kunnen aantreffen op weg naar plaatsen, waar 
in verband met wedstrijden, tentoonstellingen, meetings e. d., veel 
menschen worden verwacht, die behoefte zullen hebben aan de 
diensten van P.T.T. Hoewel ons land met zijn kleine afstanden 
deze nieuwigheid natuurlijk minder noodig heeft dan landen als 
b.v. Duitschland en Engeland, waar zij reeds in een behoefte 
voorz'en, was er toch reeds zoo dikwijls behoefte gevoeld aan een 
verplaatsbaar P.T.T.-kantoor, dat de Posterijen er voor het publiek 
genoeg voordeelen in zag om ook in ons land tot invoering over 
te gaau. Er behoeft dan ook niet aan te worden getwijfeld of dit 
auto-postkantoor gaat een succesrijken tocht door Nederland 
tegemoet. 

Het auto-postkantoor bestaat uit twee deelen: een tractor en 
een oplegger. Beide zijn fel rood gekleurd en aan de tint speurt 
men reeds van Verre, dat men hier te doen heeft met een auto
samenstel, dat uit het wagenpark van P.T.T. moet zijn ontsnapt. 
Mocht men hieraan nog twijfelen, dan geven de gouden letters 
van de woorden Post - Telegraaf - Telefoon, die over de volle 
lengte van den 9.5 m. langen aanhangwagen zijn geschilderd, 
zekerheid. 

Ah dit P.T.T.-kantoor voor het publiek is opengesteld, staat 
de aanhangwagen losgekoppeld van den tractor. De motor van 
den tractor drijft n.1., als het kantoor in werking is, een dynamo 
aan en om nu geen hinder van het lawaai van den loopenden 
motor te ondervinden evenmin als van de door den automotor 
veroorzaakte uitlaatgassen, zijn de beide deelen op een afstand 
van ongeveer 30 m. van elkaar opgesteld. Voorts is er gezorgd 
voor een accu-verlichting in het kantoor om den tijd te over
bruggen, welke ligt tusschen het afkoppelen van den tractor en 
het op gang brengen van de eigen ,,electrische centrale". De 
dyniimo wekt de electriciteit (220 volt gelijkstroom) op, benoodigd 
voor licht, warmte, ventilatie en telex-apparatuur. 

Het kantoor zelf is in hooge mate praktisch ingericht. Zoodra 
het kantoor ergens is neergestreken en de loketten voor het 
public k zijn geopend, zijn er aan de voorzijde van den wagen 
een achttal schrijftafels uitgeschoven, zoodat de juist gekochte 
briefkaarten kuimen worden geschreven, de telegramformulieren 
kunnen worden mgevuld. Deze schrijftafels worden in de avond
uren indirect verlicht, een groot scherm biedt den bezoekers bij 
regenval een drooge plaats. 

Aar één der lengtezijden bevinden zich naast elkaar drie loketten 
voor het publiek. Dit autopostkantoor verricht nagenoeg alle 
handelingen, waarvoor het publiek gewend is naar een „gewoon" 
postkantoor te gaan, zoodat men niet bevreesd behoeft te zijn, 
vergeefs aan de loketten aan te kloppen. De loketten zijn af
geschermd; men behoeft dus niet in den regen te wachten. Aan 
de loketzijde bevindt zich voorts nog een brievenbus. 

Aan de achterzijde van den wagen zijn drie geluiddichte telefoon
cellen ingebouwd, welke bediend worden door een telefoonpost, 
die binnen in den wagen is aangebracht. Voor de cellen wordt, 
als het kantoor voor het gebruik in gereedheid wordt gebracht, 
een bordesje aangebracht. 

Aan de tweede lengtezijde van den wagen treft men één brief
kaarten- en twee postzegelautomaten aan, terwijl eenige ramen, 
gemaakt van veiligheidsglas van Nederlandsch fabrikaat, het dag
licht in het kantoor doorlaten. In de rondingen, waar de zijkanten 
van den wagen in het dak overgaan, is „astralon" aangebracht, 
een soort doorzichtig celluloid, wat ook weer aan de verlichting 
van het inwendige van het kantoor ten goede komt. 

Dit inwendige is zoo doelmatig ingericht, dat men verbaasd 
staat over het feit, dat men in een betrekkelijk kleine ruime zoo
veel heeft weten onder te brengen en nog voldoende plaats heeft 
overgehouden, dat er geen vrees voor behoeft te bestaan, dat de 
vier è vijf dienstdoende ambtenaren elkaar in den weg zullen 
loopen. Voor ieder loket een tafel en een stoel, voorts een stempel-
tafel, twee zakkenrekken, een postpakkettafel, een telextafel, een 
kleerkast, een waschbak en een telefoonpost, terwijl men achter 
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Plattegrond van het auto-postkantoor tijdens het rijden. 
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Plattegrond van het auto-postkantoor tijdens den dienst. 

de schotten nog een groote watertank aantreft, een schakelkast en 
een bergruimte, waarin o. a. ventilatoren voor de luchtverversching 
zijn aangebracht. Het geheele interieur is parelgrijs van tint, er 
zijn pasklare stalen meubels in gemonteerd, terwijl de vloer
bedekking van rubber is. Dat men bij de inrichting van een auto
postkantoor rekening moet houden met dingen, waaraan men 
anders niet zou denken, moge blijken uit het feit, dat alles, tot 
zelfs de zittingen van de draaistoelen toe, vastgezet moet kunnen 
worden, ten einde te voorkomen, dat de heele zaak onder het 
rijden van links naar rechts door den wagen zeilt. Voorts moet 
men er op bedacht zijn, da: de wagen, als deze eenmaal zijn stand

plaats heeft in^jênomen, niet altijd waterpas zal staan, zoodat de 
weegschalen onder deze omstandigheden onmogelijk zuiver kunnen 
aanwiizen. Om dit bezwaar te voorkomen zijn er twee weegschalen 
van geheel nieuw model vervaardigd, één voor brieven- en één 
voor pakketpost. Deze weegschalen zijn van een speciale beves
tiging voorzien, waardoor een zuivere gewichtsaanwijzing wordt 
gewaaiborgd 

De onmisbare klok is boven „de vaste waschtafel" opgehangen. 
Ook bij de keuze van dit instrument is men bedacht geweest op 
de eigenaardigheden, die klokken kunnen gaan vertoonen, zoodra 
zij in een schommelend of niet waterpas staand interieur zijn op-
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Drukte in het kantoor en aan de loketten. 

Bestorming van het auto-postkanroor tijdens een pauze. 
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De telefooncellen. 

gehangen of neergezet. Een slingeruurwerk zou ten eenen male 
uit den booze zijn geweest. Men heeft daarom de keus laten vallen 
op een scheepsklok; een klok die, hoe de wagen ook schommelt 
of hoe scheef deze ook mag staan, steeds den juisten tijd zal 
aanwijzen. 

Zooals reeds met een enkel woord werd medegedeeld, zorgt een 
ventilatiesysteem voor de luchtverversching. 's Zomers kan er 
koele lucht door het kantoor worden geblazen, terwijl 's winters 
een warme luchtstroom de ambtenaren op bedrijfstemperatuur zal 
houden. Voor de verspreiding van de versehe lucht door den 
wage.i werd gebruik gemaakt van z.g. anemostaten, welke instru
menten sterk den indruk geven sierlijke plafonnières te zijn. Zij 
geven in dit geval echter geen licht maar lucht, welke door een 
bijzondere inrichting tot in de verst verwijderde hoeken wordt 
verspreid. 

D.; lengte van het kantoor, van den aanhangwagen dus, is zoo
als gezegd 9.5 m., de tractor heeft een lengte van 5.4 m., maar 
omdat deze bij het voorttrekken voor een gedeelte onder den 
aanhangwagen schuift, is de lengte van het geheel 13 m., hetgeen 
nog een respectabele afmeting mag worden genoemd. De hoogte, 
gemeten van den grond af, bedraagt 2.82 m. 

H e l auto-postkantoor werd voor het eerst bij de T.T.-races 
rond het circuit van Drente gebruikt. Een kaarttelegram van het 
hoofdbestuur der P.T.T. van 27 Juni 1939 luidt: „Bij gelegenheid 
van T.T.-races te Assen wordt auto-postkantoor op 30 Juni en 
1 Juli a.s. aldaar als tijdelijk bij-postkantoor in dienst gesteld. Ter 
post bezorgde correspondentie en aangenomen stukken worden van 
een afdruk van een speciaal voor het auto-postkantc^r vervaar
digden stempel voorzien." 

De vraag was nu: zou het auto-postkantoor aan de gestelde 
verwachtingen beantwoorden? Hoewel alle voorzorgen voor het 
doen slagen van deze première waren genomen en er tijdens de, 
aan de races voorafgegane, trainingsdagen als het ware generale 
reperitie was gehouden, een repetitie die wees in de richting van 
een naderend succes, heerschte er in den prillen morgen van den 
len Juli 1939 toch de zenuwachtige sfeer, die aan iedere première 
voorafgaat. Zou het stuk het doen ? De reactie van het publiek 
kan dikwijls zoo wonderlijk zijn. Soms doet men al het mogelijke, 
spaart men tijd noch kosten om decor, aankleeding en spel te 

verzorgen, men denkt zeker te zijn van een succes e n . . . . het 
stuk valt, het valt en niemand begrijpt waarom dit valt. 

De première van „Auto-postkantoor" te Assen is een groot 
succes geworden. Het publiek is toegestroomd, heeft zich ver
drongen aan de loketten, het gaf „open doekjes" in den vorm 
van waardeerende opmerkingen; de reactie van de bezoekers was 
te beschouwen als een langdurig hartelijk applaus. Een van de 
spannendste scènes, „bestorming van de loketten", opgevoerd 
tijdens de groote middagpauze in de races, werd vlot gespeeld en 
bracht het evenals de overige tafereelen tot een gelukkig einde. 
Een ieder was het er na afloop over eens, dat deze première als 
volkomen geslaagd mag worden beschouwd en, om in tooneel-
terminologie te blijven, het werd een kasstuk . . . . wat zooveel wil 
zeggen als: tal van voorstellingen zijn nog te wachten. 

En met welke interesse zien nu de philatelisten naar al deze 
voor'-tellingen uit ? Die is gelegen in de laatste zin van het hier
boven weergegeven kaarttelegram. Een nieuw verzamelobject biedt 
zich hier aan: 

„De afstempelingen van het auto-postkantoor." 
Ook aanteekenstrookjes van het gewone model, 2-regelig be

drukt „Auto- ' Postkantoor", zijn aanwezig. 

AUTOPOSTKANTOOR) 
X ^ ^ 

^ = ^ 1 vil 39 ^ ^ = ^ 

" ASSEN '^ ] 
In de rubriek „Afstempelingen" hopen wij regelmatig melding 

te kunnen maken wanneer en waar het auto-postkantoor aan
wezig is geweest. Tot nu toe is dit bij vier gelegenheden werk
zaam geweest, n.1.: 

1. Bij de T.T.-races te Assen op 30 Juni en 1 Juli 1939. Tekst 
van het stempel: „Autopostkantoor / Assen". 

2. Tijdens de Vierdaagsche Afstandsmarschen te Nijmegen van 
25 t m . 28 Juli 1939. Tekst van het stempel: „Autopostkantoor / 
Nijmegen 4-daagsche". 

3. Tijdens den door de N C.R.V. gehouden landdag in het 
Feyenoord-stadion te Rotterdam op 3 Augustus 1939. Tekst van 
het stempel: „Autopostkantoor / Genl. Appèl / N.C.R.V. / 
Feyer.oord stadion". 

4. Tijdens de nationale landbouw-, tuinbouw- en industrie
tentoonstelling te Olst van 24 t.m. 17 Augustus 1939. Tekst van 
het stempel: „Autopostkantoor / Olst - Olanto". 

(Gegevens en cliché's werden welwillend verstrekt door den 
pers- en propagandadienst van het staatsbedrijf der P.T.T.). 

W. G. Z. 

Veilimóen 

AA. 
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Van het hoofdbestuur der P.T.T.dienst te Bandoeng ontvingen 

wij eenige exemplaren „Voorwaarden en kavelbeschrijving van de 
postzegelveiling 1939 van den Post, Telegraaf en Telefoondienst 
in NederlandschIndië". Deze openbare verkoop wordt gehouden 
op 1 December a.s. en volgende dagen te Bandoeng. Het 29 blz. 
groote exemplaar dezer veiling bevat 2417 kavelnummers; ver
schillende nummers bevatten bovendien nog meerdere gelijk
waardige kavels. 

Liefhebbers, die op deze verkooping zouden willen inschrijven, 
kunnen bovengenoemde bescheiden op aanvraag kosteloos ver
krijgen bij het Departement van Koloniën, Commissariaat voor 
Indische Zaken, Afdeeling A, te 'sGravenhage. 
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HET VERVOERWEZEN TE LAND, TE WATER 
EN DOOR DE LUCHT OP POSTZEGELS 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
HET VERVOFRWEZEN TE LAND. 

L — De mensch als middel van vervoer. 
De overbeschaafde mensch kan zich moeilijk voorstellen, dat 

er een tijd geweest is, waarin hij geen vervoermiddelen tot zijn 
beschikking had, en hij bij het zich verplaatsen, uitsluitend op 
zijn eigen beweegkracht, n.l. door middel van de beenen, was 
aangewezen. Bij het vervoer van zijn geschoten buit, brandstof of 
schamele landbouwproducten moest hij gebruik maken van de 
draagkracht van zijn eigen lichaam. De vrouw droeg het kind 
bij voorkeur op den rug, hangend in een doek of dierenvel. 

i'i m m ^www^^ti 
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Deze wijzen van vervoer zijn thans nog in gebruik bij de primi
tieve volkeren. Afbeeldingen van water-, fruit-, vrachten- en 
berichtendragers, benevens van moeders, hunne kinderen dragend, 
trefen we op verschillende postzegels aan. Op bijgaande afbeel

dingen zien we o. m. hoe een zware ivoren olifantstand door 
twee inboorlingen vervoerd wordt (Liberia 1923); hoe inboor
lingen fruit en andere producten in manden op het hoofd dragen 
(Ruanda Urundi 1931, Frankrijk 1931) en hoe een karavaan van 
inboorlingen, allen met een last op het hoofd, goederen naar 
elders verplaatsten (Belgisch-Congo 1930). Op een zegel van Tripoli 
dragen inboorlingen potten met water, aan een juk hangend. 
Vrouwen met kinderen op den arm of op den rug treffen we aan 
resp. op zegels van Papoea (1932), Ruanda-Urundi (1931) en 
Mexico (1934). 

«>ff<*vn««^^nmv 
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Afbeeldingen met betrekking tot het binnenhalen van de tarwe-
en druivenoogst zien we resp. op zegels van Bulgarije (1921) en 
Liechtenstein (1924). 

p i f i M i i w m w w 

De snelste en meest betrouwbare wijze van berichtenover-
brenging in den tijd, dat er nog geen transportmiddelen waren, 
was per ijlbode te voet. Op een expreszegel van Mexico (1934) 
zien we een Azteek als berichtenoverbrenger. Bij de Azteken 
bestond reeds lang voor onze jaartelling een zeer goed georgani
seerde bodedienst ten bate van de strijdmacht. De af te leggen 
afstand was verdeeld in etappes, aan het einde van de etappe gaf 
de bode zijn bericht over aan zijn opvolger en zoo vervolgens. 
Met een dergelijk systeem was het mogelijk ongeveer 240 K.M. 
in een etmaal af te leggen -'). Onnoodig te zeggen, dat alleen de 
snelste loopers hierbij ingedeeld waren. 

Een Mexicaansche postbode zien we weergegeven op een der 
zegels van de uitgifte 1895. De republiek Columbia (1934) en de 
Filippijnen beelden eveneens op zegels voor expressebestelling den 
mensch als berichtenoverbrenger af. In zekeren zin is iedere post-
beambte een berichtenoverbrenger, zij het dan ook alleen maar 
van het postkantoor naar het huis van den geadresseerde. 

Om zich 's winters sneller te kunnen verplaatsen, vond de mensch 
de schaatsen, de skis en de sneeuwschoenen uit, doch daar deze 
wijzen van verplaatsing bijna uitsluitend als sport worden beoefend', 
zullen wij ze buiten beschouwing laten. 

II. — Rij-, trek- en lastdieren 
in dienst van het vervoerwezen. 

Reeds lang voor onze jaartelling was de mensch ertoe over
gegaan om verschillende viervoeters als middelen van transport 
voor zichzelf of voor zijn lasten te gebruiken. Als rijdieren noemen 
we in de eerste plaats paarden en ezels, benevens ossen, kameelen, 
dromedarissen, olifanten en rendieren. Als rijdier is de ezel (de z.g. 
onager of wilde exel) vóór het paard afgericht geweest, zooals de 
jongste onderzoekingen in Azië (Mesopotamië) hebben aangetoond. 
Aan de hand daarvan neemt men thans aan, dat de domesticatie 
van de wilde ezel omstreeks 2000 ä 2500 v. Chr. gedateerd moet 
worden. Die van het paard is eenige eeuwen later te stellen. 

Tot de eerste zegels, waarop paarden zijn afgebeeld, behooren die 
van 2 c , 1869, en van de serie 1898 der Vereenigde Staten, waarop 

)̂ Land transport in the stamp album, door A. E. Gould D.L.L.A. 
blz. 18. Uitg. Stanley Gibbons Ltd., London. 
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we een Indiaan op de buffeljacht zien Een postiljon zien we op 
een Zweedsch zegel \ an 1924, een inlandschen berichtenoverhrcnger 
op een snel galoppeerend paard op een zegel van Spaansch
Marokko (1928 Paarden als rijdieren afgebeeld, treffen we op 
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postzegels voornamelijk aan in dunst \ an het leger, zooals b v de 
Uhhnen op het Oostenrijksche zegel van 1915, soldaten van het 
Roode leger op de uitgiften van Rusland (1930) en Australische 
cavalerie op een zegel van Victoria (1897) Op een zegel van 
Yougo Slavic van 1939 is een officier in gezehchap van zijn 
oppasser te zien 

;[ AUSTRMIA 

Koning George V (Australië 1935 , koning Carol van Roemenie 
(1932), kon ng Victor Emanuel III van Italië (Italiaansch 
Somalieland 1934 1935) en koning Christiaan X van Denemarken 
(1938) zijn o m te paard op postzegels afgebeeld 

Naast paarden treffen we afbeeldmgcn van andere viervoeters 
aan, die bereden worden Een ze^el van Iracq (1923) beeldt een 
lid van het z g „bereden kameelenkorps" af en op een zegel 
van de Britsche Soedan zien we een inlandsche kameelruiter op 
zijn „mehari" of strijdkameel door de woestijn snellen De 
, meharis" zijn de renpaarden onder de kameelen, deze dieren 
kunnen volgens zeggen een snelheid van gemiddeld 60 K M. per 
uur ontwikkelen en dit tempo gedurende verschillende uren vol
houden Van oudsher zijn kameelen en dromedarissen bij uitstek 
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geschikt bevonden tot het vervoer van menschen en lasten door 
de woestijnen Deze dieren kunnen op minimaal voed el en na
genoeg zonder drinken groote dagmar"^chen maken 
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Geen vervoermiddel kon vroeger het z g „schip der woestijn" 
vervangen. Thans is de auto bezig deze dieren te verdringen 

Bereden olifanten komen o m \ oo r op zegels van Peiak (1895) 
en van Jaipur (1931) De Aziatische olifant is zachtaardiger van 
karakter dan zijn kleinere Afrikaansche broeder en dus bij uitstek 
geschikt om afgericht te worden tot rijdier De vorsten van 
BntschIndie bedienen zich bij voorkeur van olifanten, wanneer 
ZIJ zich bij plechtige gelegenheden aan den volke toonen Ook de 
tijgerjacht met olifanten is voor hen een gel efkoosde sport 

De vrouwelijke postbode te Jakoetsk bezorgt de post per ren 
dier ' (Touva 1937) 

Een bereden ezel, begeleid door een pakezel, komt voor op 
een zegel van Mexico vin 1895 Een paard, dat als lastpaard 
gebruikt wordt tot vervoer van de post is afgebeeld op de 30 h. 
zegels der uitgiften 1906 en 1910 van Bosnië Herzegow na Op 
vele zegels zijn paarden als tuig en trekpaarden weergegeven Het 
vierspan op de zegels der Olympische Spelen van Griekenland 
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(1906) is symbolisch voor de overwinning, evenals het driespan 
op het Belgische Olympische zegel van 1920. 

De moeilijkheden der kolonisten worden op suggestieve wijze 
uitgebeeld op het zegel van 10 c. der Vereenigde Staten van 1898, 
waarop we een der paarden, waarschijnlijk ten gevolge van ver
moeidheid op den grond zien liggen, terwijl de kolonist te
vergeefs tracht het overe'nd te helpen. 

H i t 3 bani zegel van Roemenië 
(1906) beeldt koning Carol I af in 
een open calèche, getrokken door een 
vierspan, waarvan het achterste 
paar „a la daumont" bereden wordt. 
Reiskoetsen treffen we aan resp. op 
zegels van Oostenrijk (Wipa 1933) en 
van Belgié (1935). 
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Op het zegel van 1 f 1 dinar van YougoSlavië trekt een 
tweespan een boerenhuifkar van een model als daar te lande 
klaarblijkelijk in gebruik is. Een paard, dat een vracht op een 
slede vervoert, zien we op een ^egel van Azerbaidjan (1921). 

Vervoer van de post per paardentractie zien we op de 40 h. 
zegels van Bosnië der uitgiften 1906 en 1910 en op het 4 c. zegel 
van de po^tpakLetzcgels van 1912 der Vereenigde Staten. 
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Toen de Boeren de OranjeVnjstaat en Natal gingen koloni
seeien vanuit de Kaapkolonie, gebruikten zij op hun „trekken" 
(deze vonden plaats tusschen 1833 en 1852) ossewagens (In het 
Afrikaansch „ossewa" genaamd), die getrokken werden door acht 
paar ossen. Deze „ossewa" geleken op rollende huizen, waarin de 
vrouwen en kinderen der Boeren dikwijls gedurende maanden 

huisden. Afbeeldingen met betrekking tot deze „trekken" vinden 
We op de 2/6 en 5 sh. waarden der uitgifte 1926 en op de zegels 
der uitgiften 1933 en 1938. 

In streken waar 's winters groote 
koude en dientengevolge schaarschte 
aan plantaardig voedsel heerscht, 
worden honden inplaats van ren
dieren voor de sleden gespannen. De 
honden o. m. der Saraojeden zijn 
bekend om hun forsche bouw en uit
houdingsvermogen; ZIJ gelijken het 
meest op groote keezen. Dit honden
ras heet naar den volksstam die ze 
gebruikt de „samojeed". In onze 
streken treft men tegenwoordig deze 
honden wel als huishonden aan. Een 
slede, getrokken door een hondenspan 
IS afgebeeld op het 15 c. zegel der 
luchtpost van New Foundland 1931. 

III. — De spoorweg in dienst van het vervoerwezen. 
De eerste stoomlocomotief, die in staat was met een sukkel

gangetje een nuttig gewicht van plm. 13 ton te verplaatsen, was 
die gebouwd door den Engelschman Stephenson. Zij legde ongeveer 
25 K.M. per uur af en werd in 1829 in Engeland m gebruik 
gesteld. Deze antiquiteit is niet op een postzegel afgebeeld 
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De oudste Duitsche locomotief „der Adler" (de arend) liep in 
1835 op het traject NürembergFürth. Ze is afgebeeld op het 
6 pf. zegel van de serie die Duitschland in 1935 uitgaf ter her
denking van het 100jarig bestaan der Duitsche spoorwegen. Het 
re zen was in dien tijd alles behalve een pretje. De reizigers zaten 
,n open wagens, zij waren blootgesteld aan weer en wind en aan 
de roetzwarte rook, die uit de schoorsteen der locomotief ont
snapte. De oudste Oostenrijksche locomotief komt voor op het 
12 gr. zegel der uitgifte 1937 van Oostenrijk. Dit zegel behoort 
bij de serie, welke dat land uitgaf bij haar 100jarig spoorweg
jubileum. 
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De republiek Cuba viert het 100jarig bestaan van haar spoor
wegen in 1937 met de eerste locomotief als overdruk op het 
zegel van 10 c. op 25 c. aan te brengen. 
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Egypte gaf in 1933 ter gelegenheid van het internationale spoor
wegcongres een serie van vier zegels uit, waarop ons de ont
wikkeling der locomotieven in hv;t algemeen aanschouwelijk wordt 
voorgesteld, althins wat het uiterlijk betreft. 
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De eerste landen, die locomotieven op hun zegels afbeeldden, 
waren o. m. NieuwBrunswijk (1 c. 1860), de Vereenigde Staten 
(3 c. 1869), Paraguay (dienstzegel 15 c. 1886), Mexico en 
Uruguay (1895), enz. 
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Naar mate de zegeluitgiften onzen tijd naderen, worden de 
nieuwere en nieuwste soort locomotieven op zegels der verschil
lende landen afgebeeld. De Belgische zegels toonen ons de ont
wikkeling in den bouw der locomotieven op interessante wijze op 
spoorwegzegels der uitgiften 1916, 1920, 1934 en op de uitgifte 
van 1935 ter gelegenheid van het 100jarig bestaan der Belgische 
spoorwegen, waarop o. m. de eerste Belgische locomotief en een 
diesellocomotief te zien zijn. 

Van Frankrijk kennen wij twee 
zegels met stoomlocomotieven, 
die van 1901 voor postpakketten 
en het zegel van 1.50 fr., uitge
geven ter gelegenheid van het 
internationale spoorwegcongres 
(1937). De locomotief op het 
eerstgenoemde zegel is in het type 
van de destijds in Frankrijk in 
gebruik zijnde machines. Het 
voorgedeelte eindigt in een punt 
(het begin van de toepassing der 

stroomlijn ?); zij heeft acht wielen, waarvan vier drijf wielen. Op 
het zegel van 1937 is de nieuwste Fransche stoomlocomotief af
gebeeld met een door stalen platen afgedekte romp, welhaast 
zonder pijp; het onderstel van voren gelijkend op een reuzentank. 
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Het 40 pf. zegel der Duitsche spoorwegjubileumserie (1935) 
toont ons eveneens een der modernste stroomlijnlocomotieven, 
terwijl op het 25 pf. zegel van dezelfde uitgifte een diesel
locomotief, de z.g. „Vliegende Hamburger" (in gebruik voor treinen 
op de lijn BerlijnHamburg v.v.) is te zien. 
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Bulgarije gaf in 1939 een serie van vier zegels in de waarden 
van 1, 2, 4 en 7 1. uit ter gelegenheid van het 50jarig bestaan 
van de Bulgaarsche spoorwegen. Op het 7 1. zegel van deze serie 
is koning Boris in de functie van machinist op een locomotief 
afgebeeld. 
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Koning Boris heeft een buitengewone belangstelling voor het 
spoorwegwezen en zijn grootste genoegen is als machinist op te 
treden. 
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Naast de stoomlocomotieven ontwikkelen zich tengevolge van 
het gestadig opvoeren der snelheden de electrische locomotieven. 
Reeds sedert 1883 schijnen deze in de Vereenigde Staten gebruikt 
te worden; in Europa — behoudens enkele uitzonderingen over 
korte afstanden (b.v. Rotterdam  DenHaag/Scheveningen v.v., 
opening 19071908) — gaat men de electrische tractie op de 
spoorwegen pas sinds oneeveer 1918 toepassen. Zwitserland met 
zijn waterkracht is de pioniei op dit gebied. 

(Wordt vervolgd). 
(Nadruk verboden. Alle rechten voorbehouden). 
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DE POSTERIJEN TE 'S-GRAVENHAGE 
VAN PLM. 1500-1750 

doe B. W. VAN DER SCHANS. 

II. 

Na deze borgto' ht laten we eerst een concessie volgen, die aan 
4 schippers verlef id werd om tusschen Amsterdam en 's-Graven-
hage te varen. 2ij richtten een verzoek tot de Haagsche vroed
schap waarin o.a. voorkwam „dat syluyden met hun vieren sullen 
bevaeren ende met een schuyt 't voorsz veer ten dienste van de 
coopluyden sonder datter yemant int voorsz veer voerder sali 
mogen vaeren". 

23 September 1594 werd hun dit verzoek toegestaan; ze ver
voerden niet alleen personen en goederen, maar bezorgden de 
brieven ook. 

Ze vervulden hun opdracht niet altijd tot tevredenheid van hun 
lastgevers, want dit blijkt uit een brief van de vroedschap uit 
Leiden a? i de Haagsche. In genoemd schrijven wordt melding ge
maakt Van de onbetrouwbaarheid van de schippers tusschen de 
beide steden. In een brief van 28 Juli 1638 wordt er wederom 
geklaagd door de burgemeesters van Leiden over de overdreven 
eischen van de schuitenvoerders, die tusschen Den Haag en Leiden 
voeren; ze vorderden 2, soms zelfs 3 stuivers voor een brief. 

De magistraat van Leiden stelde daarom voor, dat er niet meer 
dan 1 stuiver 8 penningen voor een brief betaald mocht worden, 
tenzij een hooger bedrag door den afzender op de enveloppe was 
vermeld. Verder werd er bepaald, dat de brieven direct na aan
komst besteld moesten worden. Kon de schipper dit zelf niet doen, 
dan was hij verplicht iemand anders, tegen een redelijke vergoe
ding dit te laten verrichten. Kwam de schuit 's avonds laat aan, 
dan moesten de brieven 's morgens vroegtijdig bezorgd worden. 
Op het niet naleven van deze verordening was een boete gesteld 
en we lezen dan ook geen enkele klacht meer betreffende de 
eischen der schippers. 

Nu gaan we de eerste geregelde postverbinding tusschen de 
2 grootste steden van de Republiek, Amsterdam en Den Haag, 
eens beschouwen. 

Den 29 Juli 1659 werd Adriaen van Bergen aangesteld tot 
postmeester, toen ter tijd „bode te paard" genaamd, door de 
burgemeesters van Den Haag. Hij moest zich houden aan de 
bepalingen, opgesteld door de vroedschappen van de beide steden. 
In deze bepalingen werd de gedragslijn van den bode nauwkeurig 
omschreven. Als afgevaardigde van Amsterdam werd aangewezen 
de burgemeester Andries de Graeff. 

De brieven, die men verzond, moesten op bepaalde plaatsen 
bezorgd worden, en deze plaatsen werden door de vroedschap 
aangewezen. Daar moesten de brieven in een leeren zak of een 
valies worden gepakt, om zoodoende onbeschadigd vervoerd te 
kunnen worden, 's Avonds om half 10 reed een bode te paard van 
Amsterdam naar Haarlem. Aldaar was de route te voet langs 

de Singel, waar een boot gereed lag, om hem over de Spaarne te 
brengen en bij de Hontpoort stond dan een ander paard, dat hem 
tot Lisse bracht. Hier moest hij op den bode uit Den Haag wachten 
om de brievcnmalen te wisselen. Daarna ging ieder zijn eigen weg 
terug. De Amsterdamsche bode moest om 5 uur weer terug zijn. 
De Haagsche bode vertrok om 10 uur en moest eveneens om 
5 uur terug zijn. 

Zoodra de plaats van bestemming bereikt was, werden de 
paketten geopend en de brieven en andere poststukken met de 
grootste spoed besteld. 

Het briefport bedroeg 3 stuivers voor een enkelvoudige brief, 
mits deze 's zomers vóór 7 uur en 's winters vóór 8 uur was 
besteld. Was dit niet het geval, dan mocht er maar 2 stuivers 
port geheven worden. De tijd van 20 Maart tot 20 September 
gold als zomer; het overige deel werd als winter gerekend. 

Brieven bestemd voor Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen waren 
onderworpen aan 2 stuivers briefport, onder voorwaarde, dat ze 
's morgens voor de afvaart der schuit bezorgd waren. 

Mocht het te voet gaan langs de Singel, het overvaren van de 
Spaarne en een nieuw paard te duur zijn, dan was de bode ge
rechtigd, de weg te nemen door de venen, vervolgens langs den 
Leidschen Dam, daarna langs het huis te Zwieten langs de Rijndijk. 

In dat geval troffen de beide postboden elkaar nabij Rijnoord 
om daar de post te verwisselen. 

Alle dagen of in elk geval Maandag, Dinsdag, Vrijdag en Zater
dag, dit waren n.1. de dagen van aankomst of vertrek van de post 
uit de Oostzee-provinciën, zouden boden rijden. Ze moesten dan 
om 2 uur vertrekken, opdat de brieven, bestemd voor de Oostzee-
provinciën, nog dienzelfden dag verder gebracht werden. Eveneens 
was dit het geval met de brieven, die bestemd waren voor Hoorn, 
Enkhuizen, Kampen, Zwolle, Harlingen en Groningen, omdat deze 
via de Zuiderzee gingen en deze boot 's avonds vertrok. Het 
briefport bedroeg wederom 2 stuivers. Brieven, bestemd voor Den 
Haag, die om 2 uur uit Amsterdam waren vertrokken, moesten 
vóór 9 uur bezorgd zijn. 

De opbrengst werd éénmaal in de 6 maanden, na aftrek van de 
onkosten, gelijkelijk onder de boden verdeeld. 

31 Juli 1659 werd deze overeenkomst door de onderteekening 
der gedelegeerden van de beide steden bekrachtigd. 

(Wordt vervolgd). 

Uitgevers, die prijs stellen op een beschrijving en beoordeeling 
van door hen uitgegeven werken, worden verzocht een recensie
exemplaar te zenden aan den hoofdredacteur W. G. Zwolle. 

MICHEL CATALOGUS 1940. 
Deze bekende Duitsche catalogus is weer in de bekende uit

voering der laatste jaren verschenen, blauw linnen band met 
gouden letters. Hij is verkrijgbaar in één band (de geheele wereld) 
of in 2 banden (Europa en overzee afzonderlijk). Door verbete
ringen en aanvullingen is de omvang van het werk met 136 blz. 
uitgebreid. Een verbetering is o. a. dat om een bepaald zegel 
vlugger te kunnen vinden, het jaar van uitgifte, waar dit voor 
het eerst in dat jaar voorkomt, groot gedrukt is. Ook bij de 
afbeeldingen werd veel nieuw werk verricht, zij werden ver
meerderd en bij meerdere landen van een letter voorzien, hetgeen 
het vergelijken ten goede komt. Ook wordt de weg geopend voor 
nieuwe verzamelgebieden, zoo is o. a. bij Zwitserland een opgave 
van de verschillende zegels, die naast elkaar gedrukt zijn, te vinden. 
Nieuwe gebieden als Bohemen en Moravië, de Karpaten Ukraine, 
Slowakije, Hatay, zijn opgenomen. Bijzondere waarde is gehecht 
aan een goede beschrijving en literatuuropgave van vervalschingen 
en nieuwdrukken. 

Regelmatig verschijnen maandelijks opgaven met vermelding 
van nieuwe uitgiften, aanvullingen en prijsveranderingen, zoodat 
men steeds „bij" kan blijven. 

SENF CATALOGUS 1940. 
De 43e oplage van den Senf catalogus, die alle zegels tot Juli 

1939 bevat, verscheen in de uitgaven W, E en D, respectievelijk 
voor de geheele wereld, Europa en Duitschland. Het laatste bevat 
behalve het Duitsche rijk ook de Oud-Duitsche staten, de Duitsche 
koloniën, Oostenrijk, het Sudetenland en het protectoraat Bohemen 
en Moravië (dit laatste in tegenstelling tot Oostenrijk). De inhoud 
van de E en D uitgaven komt geheel overeen met die van de 
W uitgave. Bij de W en E uitgaven staan de zegels van Groot-
Duitschland vooraan, daarna alfabetisch de overige landen. Alle 
deelen zijn natuurlijk ook bij dezen Senf catalogus sterk in om
vang toegenomen. 

Ook de Senf catalogus legt er zich op toe om niet alleen een 
prijslijst te 2ijn,i maar geeft bovendien in talrijke noten en 
verklaringen tusschen den tekst verschillende wetenswaardigheden. 
Speciaal Spanje is geheel opnieuw bewerkt. W. G. Z. 

„PUBLIPHIL" LOSBLADIG ALBUM BELGIË. 
Wij ontvingen van den boekhandel en drukkerij J. van Oirschot 

te Breda een exemplaar van dit nieuwste album van België. Het 
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heeft alle overeenkomst met het bekende „AVRO" album van 
Nederland, echter met dit gunstig onderscheid, dat het album 
België losbladig is en dat aanvullingsbladen het album elk jaar 
„up to date" houden. 

In een keurigen, in relief gedrukten omslag gevat, geeft het 
album alle door België uitgegeven post-, port-, spoorweg-, tele
graaf- en telefoonzegels in voordruk op uitstekend papier. Het 
geheel is goed verzorgd en dit album kan inderdaad een ideaal 
jeugd-album worden genoemd, dat echter ook aan meer gevor
derde verzamelaars alleszins mag worden aanbevolen. De prijs is 
daarbij zoo laag gesteld, dat dit nieuwe België-album ongetwijfeld 
in Nederland en overzeeschc gewesten vlot zal worden opgenomen. 

POSTERIJEN MAKEN WINST. 
De posterijen der Vereenigde Staten hebben in het fiscale jaar, 

dat zoo juist is geëindigd, een surplus opgeleverd van ruim 
10 millioen dollar op een totaal aan inkomsten van 745.093.350 
dollar. Postmeester-generaal Farley heeft verklaard, dat hij hierin 
een aanwijzing ziet voor de verbetering van den algemeenen eco-
nomischen toestand. De totale omzet was het vorige jaar ruim 
17 millioen dollar lager. 

WIENS P O R T R E T PRIJKT OP DE WELDADIGHEIDSZEGELS 
VAN SURINAME 1931. 

Martina van Kanten, een Surinaamsche vrouw, werd 22 Augustus 
1905 geboren. Zij is woonachtig in Paramaribo. Martina is on
gehuwd, doch is moeder van drie kinderen. Zij heeft gedurende 
11 jaren, van September 1925 tot Augustus 1936, als huismeid 
gediend bij mejuffrouw B. Ellis, ambtenaar ter Administratie van 
Financiën. Haar beeltenis komt voor op Suriname 1931, een serie 
weldadigheidszegels in vier waarden, met toeslag verkocht, ten 
bate van het Surinaamsche volkskind. De zegels geven ons Martina 
te zien in Surinaamsche kleederdracht, een kind (misschien wel 
één harer kinderen) op den arm dragende. J. W. 

EEN „PHILATELISTISCH PLAATSJE" IN PARIJS. 
Neen, lezers, daarmee bedoel ik niet de „passages" oï de 

galerijen van het Paiais Royal, waar zooveel postzegelwinkels te 
vinden zijn. Ik bedoel het plantsoen midden op de Place de la 
Porte de Champerret. 

Dat plantsoen heelt sinds een paar jaar den naam van „Square 
de l'Amérique latine". Toen in 1933 de toenmalige president van 
Venezuela, Juan Vicente Gomez, aan de stad Parijs nl. een stand
beeld van Bolivar aanbood, verbond het stadsbestuur van Parijs 
daaraan de attentie, het pleintje te noemen naar Latijnsch-Amerika. 

Wat dit nu me: de postzegels te maken heeft ? Ach, alleen in
direct . . . . WIJ vinden op dai pleintje vlak bij elkander vijf beelden 
van personen, die talrijKe maien op de postzegels staan afgebeeld. 
In de eerste plaats het groote beeid van Bolivar; het portret van 
den Bevrijder komt op ontelbare zegels van Venezuela en andere 
Amerikaansche republieken voor. Het standbeeld is een copie van 
dat te Bogota, dat werd ontworpen door den grooten beeldhouwer 
Emmanuel Fremiet. Rechts van Bolivar (oostelijk) staat reeds sinds 
1934 een klem borstbeeld van Ruben Dario, wiens portret voor
komt op de i>0 ets. 1921 van Nicaragua en op de 10 ets. van 1937 
(expresse-zegelj van Cuba. Dario is één van de meest bekende 
lyrische dicnters, welke zich van de Spaansche taal bedienden; in 
zijn vaderland, Nicaragua, staat hij in hooge eer. Links van 
Bolivar staat sinds 1934 een borstbeeld van den vermaarden prozaïst-
José Enrique Rodó, uit Uruguay, van wiens hand o. a. een schit
terende biografie van Bolivar verscheen. Zijn portret staat op de 
zegels van zijn vaderland van 1919 en op de 20 ets. luchtpost 
van Cuba, 1937. 

Ieder jaar bezoek ik tweemaal het standbeeld van den door mij 
zoo bewonderden Boli'var . . . . wiens vaderland ik wel nimmer zal 
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aanschouwen; toen ik er dezer dagen weer eens ging kijken, zag ik, 
dat er twee beelden waren bijgekomen; merkwaardig genoeg: 
wederom van twee mannen, wier beeltenis ons van de postzegels 
bekend is. Geheel links dat van den prozaschrijver uit Ecuador, 
Juan Moltalvo (ook van zijn hand verscheen een biografie van 
Boli'var !). Zijn portret komt voor op de 5 ets. van Ecuador van 
1899 en 1901, en op de 5 ets. van Cuba van 1937. Geheel rechts 
een borstbeeld van den grootsten Cubaanschen dichter, José Marti, 
wiens portret voorkomt op de 1 c. van Cuba van 1916/1927, 
terwijl zijn handteekening staat afgebeeld op de 4 ets. van 1937. 

Wanneer men dan zoo in gedachten staat bij het standbeeld van 
een groot man, moet men onwillekuerig weer eens denken aan de 
postzegels, die den roem van de grooten dezer aarde levend 
houden ! v. P. 

H E T WATERMERK DER ZEGELS VAN TONGA. 
Speciaal de dames zullen weten, dat o. a. de schildpad een der 

dieren is, die geluk aanbrengt en dan ook dikwijls als gelukssymbool 
door haar gedragen wordt. 

Maar ook de levende schildpad heeft z'n charme, vandaar dat 
reeds in 1777 de bewoners van de Cook's eilanden aan die van de 
Tonga archipel voor hun hulp bedankten door aan hun koning 
een prachtige schildpad aan te bieden, welke schildpad nog steeds 
in leven is. Blijkbaar om de herinnering aan dit geschenk levendig 
te houden, dragen de zegels van Tonga als watermerk een schildpad. 

NAAMSVERANDERING VAN SIAM ? 
In Siameesche nieuwsbladen is vermeld, dat het gouvernement in 

de eerstvolgende bijeenkomst van het parlement aan de orde wil 
stellen de officieele verandering van de naam van Siam of Sayam 
in die van Muang-Thai (d. i. het land van de vrijheid). 

De bewoners van het land zelf hebben hun land steeds Muang-
Thai genoemd, doch de naam Siam werd in het algemeen officieel 
gebruikt. 

WELK LAND GAF H E T EERST EEN HERINNERINGS
ZEGEL UIT ? 

Is het Peru? Hier werd reeds in 1871 een 5 c. zegel uitgegeven, 
hetgeen de afbeelding weergeeft o. a. van een locomotief, en wel 
naar aanleiding van de 20e verjaardag van de opening van de spoor
lijn Lima-Callao. Deze lijn, de eerste, die in Latijnsch-Amerika werd 
aangelegd, werd op 5 April 1851 ingewijd. 

BESTE KLANTEN. 
Het verzamelaarsloket in het hoofdpostkantoor te Washington, 

dat voor 16 jaar geopend werd, heeft tot nu toe aan ongebruikte 
Amerikaansche zegels verkocht voor een waarde van 11 millioen 
dollars. 

CLEMENT ADER. 
Clement Ader, een Franschman, was door zijn vlucht met zijn 

vliegtuig Eole, op 9 October 1890 te Armainville, de eerste vlieger 
ter wereld. Vóór Ader waren niet anders dan glijvluchten onder
nomen. Alvorens deze poging te wagen, had Ader zeer veel studie 
gemaakt van de vlucht der vogels, en daarvoor o. a. in zijn tuin 
een groote volière laten bouwen. Na deze studie ging zijn aan
dacht speciaal naar het neerstrijken der ooievaars; hij bestudeerde 
verder de insecten in hun vlucht. Daarna bouwde hij twee jaren 
aan zijn toestel en slaagde na eindeloos perfectionneeren. Later 
bouwde Ader nog de Avion, een vleermuisaehtig apparaat, waar
mee hij in 1897 een vlucht van 300 meter maakte. Ader is ook de 
uitvinder der theatrophoon. Tijdens de eerste luchtvaart-tentoon
stelling te Parijs werd hij benoemd tot officier in het Legioen 
van Eer. J. W. 

OOK EEN PHILATELIST ! 
Een verzamelaar uit Curasao zond aan een Limburgschen kennis 

een vliegbrief waarop een viertal luchtpostzegels, met verzoek hem 
de enveloppe te willen terugzenden. Wat deed nu de snuggere Lim
burger, wiens philatelistische kennis blijkbaar beneden nul is ? Hij 
knipte de vier luchtpostzegels netjes uit, schonk deze aan een 
verzamelaar-kennis van hem en stuurde het overgebleven deel van 
de enveloppe naar Curajao terug ! (Historisch). 



L.ABUAN
1883. 1 Dollar op 16 cent post f r isch. 

Yvert & Tel l ier No. 2 0 . 
Ik heb het hierboven genoemde zeldzame zegel in 
voorraad, evenals de meeste andere zeldzaamheden 
van Labuan. — De prijzen zijn heel redelijk. 

Mijn specialiteit is: 
De betere kwaliteiten en de zeldzame zegels 
van de Britsehe Koloniën van alle uitgiften. 

MANCOLIJSTEN 
zullen m ĵn 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). 
■ 

postzegellianJei p. HoogerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

JUBILEUM, ZVa et. t.m. 25 et 7 

NEDERLAND. 
1872. KONING, 7K et 
1872. KONING, 214 gld 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), IZV» et. 
1899. 2K gld 
1913. 
1919. 
1925. 
1927. 
1930. 
1934. 
1934. 
1936. 
1937. 
1938. 
1938. 
1870. 
1870. 

Aantal 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 

1915. 
1923. 
1932. 
1933. 
1934. 
1936. 
1937. 
1937. 
1938. 

40 OP 30 en 60 OP 30 2 
5 GLD. DONKERGRIJS 1 
ROODE KRUIS 5 
REMBRANDT 3 
CRISIS 2 
KONINGIN EMMA 1 
ZOMERZEGELS 4 
ZOMERZEGELS 4 
ZOMERZEGELS 4 
KINDERZEGELS 5 
PORTZEGEL, 5 et 1 
PORTZEGEL, 10 et 1 

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 

„Fine stamps are safe investments 
Fine old stamps are just like old wine". 

De oudste tot de laatste nieuwe zegels, In uit
sluitend prima kwaliteit, tegen redelijke prijzen 
SEDERT 1886 bij : 

J, L VAN DIETEN, 
44-45 DELFTSCHEVAART, ROTTERDAM C. 
VeilIngcatalogI en VéDé-nieuws op aanvraag 
gratis verkrijgbaar. 

VERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD, 

D E E L N A M E POSTZEGELHANDEL. 
Zakenman (Philatelist) met 1ste klas reputatie zoekt in 

verbinding te komen met 

Kapitaalkrachtig Philatelist of Groote Zaak, 
teneinde gezamenlijk een Postzegelhandel, resp. Filiaal 
op te zetten in een onzer grootste Provincieplaatsen met 
veel koopkrachtig publiek, en waar weinig serieuze 
concxirrentie aanwezig. 

Steller dezes kan door bijzondere omstandigheden op 
één der mooiste punten in de hoofdstraat een bij uitstek 
geschikte localiteit in onderling overleg inrichten, en 
beschikbaar steUen tegen een zeer lage huur en i 
bereid zich tegen een bescheiden honorarium, eventueel 
op provisie-basis, met de dagelijksche leiding te belasten, 
waardoor de personeelskosten tot een minimum beperkt 
kunnen blijven.J 

Uitsluitend bonafide belangstellenden worden verzocht 
te schrijven onder nummer 183 aan de Administratie van 
dit blad. 
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