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

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

138e Postzegel veiling 
25—28 APRIL 1938, 

te 's-Gravenhage, Hotel „Victoria", Spuistraat. 
Deze belangrijke veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
waaronder Nederland 1864, 5, 10, 15 et. 
m zéér groote postfiissche blokken! ! ! 

(worden eventueel gesplitst). 
1896, 5 gld., no. 48, half vel. 

Europa, 
waaronder vele rariteiten en Duitsche Koloniën! 

alsmede 
Vereenigde Staten, 
Zeer belangrijke collectie 
Zeppelin-vliegbrieven, 
Restanten. 
Vraagt per omgaande gratis toezending 

van den veiling-catalogus! 

Speciaal-Catalogus 1938 
Nederland en Koloniën, 
Prijs f 1,25 plns f 0,10 porto. 

Giro 117396. 

J. K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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Nederland en Koloniën, 
waarbij de beroemde foutdruk 5 cent oranje 

inplaats van blauw van Nederland 1894, 
en vele andere zeldzaamheden. 

Klassiek en modern Europa en Overzee. 
Prachtige restantverzamelingen, enz., enz. 

87e Postzegelveiling 
HALF MEr. 

Hoogst belangrijke 

Nederland - verzameling, 
waarin nagenoeg alle bekende variëteiten 

gebruikt en ongebruikt voorkomen. 

DE CATALOGI ZIJN VOOR SERIEUZE 
GEGADIGDEN GRATIS VERKRIJGBAAR. 

Voor volgende veilingen kan steeds goed materiaal s 
worden ingezonden. g 

Zooeven verschenen en gratis verkrijgbaar onze M 
„ S P E C I A L E A A N B I E D I N G E N " , | 

48 pagina's druks, = 
met vele populaire Europa-series, enz., enz. s 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. | 

Onder Directie van den Phil. Makelaar P. J. Hekker. M 

Rokin 40, Amsterdam, C , | 
Telefoon 33324. Giro 21278. | 
Inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. M 
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MAX POOL, xi.̂ ïï.Hi'̂ l'ie**: DEN HAAG. 
^ ^—^^ ^^-^ ^-^y Gevestiéd sinds 1918. ( rOST-SCHEVENINGEN). 

WEET U WAT 
SPECIALE AANBIEDINGEN zi]n « ? 2 ? 
D i t zijn belangrijke collecties van Ned . en Kol., Europa en 
Overzee , beva t tende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
en series, u i t s lu i tend in p r i m a kwalitei t , uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o c K tegen Z E E R BILLIJKE 
N E T T O - P R I J Z E N . 
^fgF" Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 
z o n d e r eenige verpl icbt ing, grat is en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
Einde M a a r t a.s. verschi jnt : 

SPECIALE AANBIEDING No. 15 (APRIL), 
bevat tende een pracbtige, in ru im 600 kavels, gedetailleerde 
collectie N E D E R L A N D en K O L . , E U R O P A en O V E R 
Z E E , tegen zeer billijke netto-prijzen. Vraag t tbans reeds den 
geïl lustreerden catalogus aan ! Toezending gratis en franco! 
D e P R E T T I G S T E en V O O R D E E L I G S T E 

\«rijze te r completeering Uw^er verzamel ing! ^ 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop f 11,— 
Kind 1924 f 2,50 
dito, ongebr. f 2,75 
Kind-1925 f 2,40 
dito, ongebr. f 2,75 
Kind 1926 f 4,50 
Roode Kruis f 8,— 
Kind 192~ f 2,20 
Olympiade f 13,— 
Kind 1928 f 2,50 
Kind 1929 f 2,30 
Rembrandt f 3,60 
Kind 1930 f 3,— 
Goadsche gl. f 5,50 
äHF" Als het toaalbed 
ƒ 10,— is, worden ook 

Porto extra. 

Prijzen per 10. 
A.N.V.V f 8 , -
Kind 1931 f 7,— 

1932 f 5,— 
Zeeman f 4,25 
Kind 1933 f 3,60 
Kind 1934 f 4,— 
Zomer 1935 f 2,50 
Kind 1935 f 2,— 
100 121^ Kind '35 f 9,50 
Zomer 1936 f 2,— 
Kind 1936 f 1,80 
Zomer 1937 f 1,80 
Luchtp. 40, 75 c. f 2,60 
Kind 1937 f 1,70 

rag van de bestelling boven 
5 series geleverd. 
Vooruitbetaling s.v.p. 

BIJZONDERE AANBIEDING. 
Crown Col. cpl. ongebr. j f 3I5J0 
Dominions „ „ 3 f 45,— 
Engeland: Kroning JI/T d. 

100 f 0,40, 1000 f 3,— 
Canada: Kroning 3 c. 100 f 1,10 
New Zealand „ id. 100 f 1,70 
Frankrijk 75 c. Cartier loo f 1,90 
Nederland 6 c. Vondel 100 f 1,40 

U.S.A. I, 2, 3 c Army and Navy 
100 X ^ f S>—. 20 X ^ f 1)20 
3 c. Hawaii 
3 c. Northw.Terr. 
3 c. Constitution 
3 c. Alaska 
3 c. Porto Rico 
3 c. Virginia Island 

100 
f 0,9 J 
20 van 
ieder 

f 1.40 

TE: K O O P GEVRAAGD: 
Nederland: Jubileum '23 2 c. f 0,15 per 100, 5 c. f 0,60 per 100, 
7̂ /0 c. i 0,30 per 100, 10 c. f 0,10 per 100, Olympiade f'i.10, 
R. Kruis f 0,65, A.N.V.V f o,6j, Goudsche Glazen f 0,45, Zeeman 
f 0,34, Rembrandt f 0,30, Kind'24, '28 f0,21, '25, '29 f0,20, '27 f 0,18, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f 0,55, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer '35 f 0,20, Zomer '36 f 0.16, 6 c. Crisis f 0,08, 7̂  2 S- luchtp. 
f 0,24, 36 c. f 0,031/2, 40 c. f 0,08, 75 c. f o.to, Driahoeken 6 c. 
f I,— per loo, 12V2 c. f 0,10, Willem de Zwijger iVa c. f 0,40 per 
100, sei 0,90 per 100, 6 c. f 0,35 per 100, 121̂/2 c. f 0,07. 
Curafao 6 c. f 0,35 per 100. 12V2 c. f 0,07, iuchtv. v. f 0,09, Jam
boree 1V2 c- f 0,30 per 100, 6 c. f 0,25 per 100. 12V2 c f 0,05. 
Ned.-lndië: luchtpost 7V2 gld. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f 0,15, 
ijo c. f 0,10, J0/15C f 0.08. 
België: ongebruikt Roode Kiuis f ys,—■ Helm f 20,—, Orval x 
f 3,—. Weldadigheid '28 f 1,50, '2^ i i,7j, '30 f 1,50, '31 f 3,50, 
'32 f 3)75» '33 f 7y75^ '34 f 4)^ï' Antwerpen blok f 2,50, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,2j, Mercier f 20,—, (St. L'AUeud f 17,50,) Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval II f 14,50, Invaliden f 2,—, Sïteb f 2,—. 

► Steeds interesse voor belangrijke partijen en ̂ ^ 
heele verzamelingen Nederland en Koloniën. ̂ ^ 

DIVERSEN: Eng. Jubilee 2% d. ƒ0 ,06 ; Edw. l'A d. 
ƒ 0,02 J^; U.S.A. gebr. of ongebr. (volle gom) (kant-
zegels halven prijs) pr. kwaliteit, alles boven fr. 2,— 
Yvert tegen behoorlijken prijs. 

H. DREYFUSS, (309) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

EDERZEEL, 
N.Z. Voorburgwal 172, Telefoon 41472, 

A M S T E R D A M , C. 

postzegelhandei p . HnngftFiIjjk, 
HOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993 

Aanbieding Landenpaldcetten. 
Een volledige 
100 verschillende 
200 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillende 
400 verschillende 
100 verschillende 
200 verschillendfe 
200 verschillende 
500 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschillende 
500 verschillende 
200 verschillende 
300 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
200 verschillende 
150 verschilleiuie 
300 verschillende 

pakkettenlijst op aanvraag 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLANDSCH-INDIE 
BEIEREN 
BELGIË 
BOSNIË 
BULGARIJE 
DANZIG . 
DUITSCHLAND 
ENGELSCHE KOLONIEN 
FRANKRIJK 
FRANSCHE KOLONIEN 
GRIEKENLAND 
HONGARIJE 
ITALIË . . . . 
JOEGO-SLAVIE 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PERZIE . . . . 
POLEN . . . . 
PORTUGAL 
PORTUGEESCHE KOLONIEN 
ROEMENIE 
RUSLAND (SOVJET) 
TURKIJE 
— PORTO EXRA. 

verkrijgbaar 
ƒ0 ,7 ! 
-4,2i 
- t ,5( 
-2,7C 
-4,5C 
- 3,.5C 
-3,5( 
-3,7C 
-3,7! 
-5,2; 
- 2 , -
-4 ,7 ' 
- 3 , -
-3,7f 
-1,5C 
- 3 , -
-3,5! 
-3,4( 
-4 ,2 ' 
-4,5C 
-2,5C 
- 2 , -
-1,5( 
- 4 , -
- 4 , -
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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 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 31 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 Maart 1938. Nr . 3 (195). 

I/l 
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

pagina { 30,— 1/8 pagina 
, - 17,50 1/9 , 
. - 12,50 1/12 . 
. - 10,— 1/16 . 
. - 7,50 1/18 , 

f 6 , -
-5,50 
-4,50 
- 4,— 
- 3 , -

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentien,zonder opgaaf 

n̂ an redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van posczegelkundigen, vecenschappelijken en redacuoneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkcsteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.)i 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven ij6, Middelburg {nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravnhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein z$r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; "luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

- H ^ ^iV' --»^^^ 
Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num

mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekening 37183. 

DE POSTZEGELS VAN HELGOLAND 
door A. SCHRÖDER. 

Helgoland, het kleine eiland, gelegen in de Noordzee tegenover 
de monding van de Elbe, heeft tot 10 Augustus 1890 aan Engeland 
behoord en is op dezen datum aan Duitschland afgestaan. Bij dien 
afstand zijn tegelijk de postzegels van Helgoland ingetrokken. Zij 
zijn toen vervangen door die van het Duitsche Rijk. 

Alle zegels van Helgoland zijn in de nationale kleuren, groen, 
rood en wit uitgevoerd; voor de verschillende waarden in ver
schillende samenstelling: 

Grün ist das Land, 
Rot ist der Rand, 
Weiss ist der Sand, 
Das sind die Farben von Helgoland. 

Het meest bekende, of beter gezegd beruchte, van de zegels van 
Helgoland zijn de talrijke herdrukken, uitgegeven om daarmede 
de verzamelaars jarenlang gelukkig (?) te maken. Ongebruikte her
drukken worden door kleine postzegelhandelaren en in sigaren
winkels of in pakketten verbreid. Met name in Helgoland zelf zijn 
vele winkels, die die herdrukken in commissie hebben en ze aan 
de talrijke vreemdelingen, die hetzij zelf verzamelaar zijn of ze 
willen medebrengen voor vrienden, regelrecht als echt verkoopen. 

Deze overvloed van herdrukken, dien we te danken hebben aan 
den Hamburgschen postzegelhandelaar Goldner, draagt er niet 
toe bij de liefhebberij van het verzamelen der zegels van dit land 
te verhoogen, en toch is de studie dier zegels zeer interessant. 

Om nu, in tegenstelling met de gewone volgorde, eens te he
ginnen met de herdrukken van de zegels van Helgoland: 

Julius Goldner kocht, nadat de restvoorraden van de origineele 
zegels waren uitverkocht, van de Helgolandsche regeering de 
drukplaten van de verschillende emissies en droeg toen de Rijks-
drukkerij te Berlijn op hiervan herdrukken te vervaardigen. Deze 
drukkerij weigerde echter de opdracht, omdat ze alleen van of-
ficiëele regeeringsbureaux deze opdracht mocht aanvaarden. Gold
ner richtte zich aaarom nu tot de Helgolandsche regeering om 
medewerking, welke door deze werd verleend en nu werd de op
dracht dan ook door Berlijn aanvaard. Deze Berlijnsche herdrukken 
gelijken het meest op de origineele zegels en hebben ook dezelfde 
tanding 1334 : 14K. In hoofdzaak onderscheiden zich de her
drukken van de origineele door de tinten; verder bij eenige waarden 
door de typen en de papiersoort. Zegels op gequadrilleerd papier 
zijn altijd echt, daar dit papier nooit voor herdrukken is gebezigd. 

Den len herdruk liet Goldner Juni 1875 in Berlijn vervaardigen. 
5000 exemplaren van elk der volgende zegels, getand 13)4 : 14^4: 

Vi, Vi foutdruk, K, %, I K . De beide % en 1>4 in type II, 
terwijl het origineel in type I is; eigenlijk dus fantasieproducten. 

2e herdruk Februari 1879: ongetand (dus die origineel niet 
bestaan): M, Vt foutdruk, J^, K, 1, lyi, 2 en 6, waarvan later 
een groot deel, daar de afname niet groot was, getand werd: 
/4, 1, 2 en 6 doorstoken; 2 en 6 getand (bestaan niet in origineel, 
dus fantasie). 

3e herdruk Juni 1880: 3 pfennig. 
4e herdruk Maart 1882: 1 pfennig. 
5e herdruk Juli 1883: 1 en 2 pfennig. 
6e herdruk Mei 1884: 34 en 1 doorstoken; %, K, K, %, 1, 

2 en 6 getand. 
De nieuwe gouverneur van Helgoland, sir Barclay, weigerde zijn 

medewerking aan Goldner; het bedrijf ging echter bij dezen zoo 
goed, dat hij besloot er niettegenstaande dit gebrek aan mede
werking toch mede door te gaan. Hij moest zich echter nu tot 
een particuliere drukkerij wenden. Hierin slaagde hij al spoedig 
bij de firma Giesecke & Devrient te Leipzig. Deze Leipziger her
drukken zijn echter lang niet zoo precies uitgevoerd als de Ber
lijnsche en zijn hiervan direct te onderscheiden. Ten eerst door de 
platte tanden, ontstaan door het gebruikmaken van te dunne pin-
netjes in de tandingmachine. Ten tweede wijken de tinten geheel 
af. Ten derde is het papier gesatineerd en de gom glad (machine), 
evenals bij de Hamburger nadrukken; origineele exemplaren daar
entegen hebben dof, dikker papier en gebroken gom (met de hand 
aangebracht). Behalve van de 3 pfennig zijn in Leipzig (Maart 
1888) van alle door Berlijn gemaakte herdrukken eveneens exem
plaren aangemaakt. 

Goldner was niet zeer tevreden met deze leveranties. Daar 
kwam nog bij dat de kosten te hoog werden door het steeds 
heen en weer zenden en het hem voordeeliger voorkwam de her
drukken in Hamburg zelf te doen vervaardigen. Hij richtte zich 
hiervoor tot de firma Schlotke. Van deze Hamburger herdrukken 
werden gedurende 10 jaren, bijna elk jaar een nieuwe oplage uit
gegeven. Van deze herdrukken zijn dus de meeste in omloop. 
Gelukkig zijn deze al zeer spoedig te onderkennen; Ie door de 
afwijkende tanding 14 : 14 (in plaats van 13% : 14%); 2e door 
de zeer afwijkende tinten, en dan komt het relief meestal zeer 
zwak uit, doordat de platen zoo langzaam aan aardige teekenen 
van slijtage begonnen te vertoonen. 

Type I. Type II. Type III. 
(Type III alleen bij de 1 sch. getand, origineel en herdruk). 
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Hiermede heb ik in het kort de herdrukken geschetst en wil 
ik, alvorens tot de beschrijving der origineele zegels over te gaan, 
eerst even de drie typen behandelen. 

Kenmerken type I: 
Punt hals omlaag gebogen; onderstuk haarwrong ronde, volle 

knot ; beeldhoogte 113^; ronding van het hoofd begint achter de 
tweede diadeem; afscheiding haarwrong van het hoofd hol
gebogen. 

Kenmerken type II: 
Punt hals oploopend; onderstuk haarwrong gekruld; beeld

hoogte 11; ronding van het hoofd begint direct na de eerste 
diadeem; afscheiding haarwrong van het hoofd is een rechte lijn. 

Kenmerken type III: 
Haardos in kurketrekkervorm; de ronding van het hoofd be

gint achter de tweede diadeem; halspunt oploopend; afscheiding 
haarwrong van het hoofd is een rechte lijn. 

Type I komt voor op alle origineelen van de doorstoken emissie 
(18867), met uitzondering van de 2e oplage van het doorstoken 
% schilling zegel (type II) en voor alle getande origineelen van 
Ae V\, Vu 6n \)4 schilling. 

Type II geldt voor de 2e oplage van de doorstoken % schilhng 
en voor alle getande % schilling origineelen, evenals voor alle 
pfenningwaarden met kopbeeld. 

Type III geldt voor alle origneelen en herdrukken der getande 
1 schilling zegels. 

Ik ga thans over tot de beschrijving van elke uitgifte af
zonderlijk. 

Emissie van 15 April 1867. 
Origineele: % schilling blauwgroen, lilaroode hoeken. Oplaag 

20.000 exemplaren. Type I. Cliché's bestaan uit 3 beweegbare 
deelen, de omranding, het ovaal en de hoeken, terwijl bij de vol
gende uitgiften het ovaal en de omranding één geheel vormen. 
Herdrukken altijd type II geelgroen. 

Tweede oplaag 1868: blauwgroen in type II (iets lichter dan de 
eerste uitgifte). Oplaag 10.000 exemplaren (zeer zeldzaam). Her
drukken geelgroen of grasgroen. 

1 schilling rood, blauwgroene hoeken. Type I. Oplaag 40.000 
exemplaren. Herdrukken type III. 

2 schilling karmijnrose rand, lichtblauwgroen binnenvak. Papier 
dun en doorschijnend. Type I. Oplaag 200.000 exemplaren. Her
drukken type I. Rand dofrood, ovaal donkergroen. 

6 schilling grijsgroene rand (toont kleine witte vlekjes in het 
groen), rose binnenvak. Type I. Herdrukken: Type I. Geen witte 
vlekjes; donker- en blauwgroen. 

Emissie van 1869-1871 (getand 133^ : 14J^). 
% schilling. 8 oplagen. 
Ie oplaag Augustus 1870, 15000 exemplaren, blauwachtig groen, 

hoeken donkerkarmijn en grof gedrukt. Herdrukken: type II, 
altijd gewoon papier. Diverse tinten. 

2e oplaag December 1870, 20.000 exemplaren, iets lichter. 
3e oplaag Juli 1871, 125.000 exemplaren, olijfgroen (rose hoe

ken vaak met kleine witte vlekjes). 
4e oplaag Januari 1872, 10.000 exemplaren, licht geelgroen. 
5e oplaag Juli 1872, 20.000 exemplaren, olijf groen en dik pa

pier. Grove, karmijnen randlijnen. 
6e oplaag September 1872, 10.000 exemplaren, lichtgroen. 
7e oplaag Juni 1873, 20.000 exemplaren, gequadrilleerd papier, 

blauwgroen, donkerkarmijne hoeken. 
8e oplaag Augustus 1873, 20.000 exemplaren, gequadrilleerd 

papier, als boven, groen iets lichter, hoeken lichter rose. 
1 schilling, 4 oplagen, type III. Herdrukken type III, altijd ge

woon papier. De dunne randlijntjes boven en onder „schilling" 
en „Helgoland" zijn onderbroken; bij de origineele op gewoon 
papier niét. 

Ie oplaag Juli 1871, 25.000 exemplaren, donkerrose, groene 
hoeken. 

2e oplaag Juli 1872, 5.000 exemplaren, rosa. 
3e oplaag Juni 1873, 15.000 exemplaren, rood, gequadrilleerd 

papier. 
4e oplaag Augustus 1873, 15.000 exemplaren, donkerrose, ge

quadrilleerd papier. 
Emissie 1873 (alles op gequadrilleerd papier). 
Yi schilling, 3 oplagen. Alle type I. Herdrukken: type II (Ber

lijn) gewoon papier, Leipzig en Hamburg I. 

Ie oplaag Augustus 1873, 15.000 exemplaren, meigroen, licht-
karmijn. 

2e oplaag November 1873, 50.000 exemplaren, donkerblauw-
groen, donkerrose. 

3e oplaag December 1874, 100.000 exemplaren, olijfgroen, rose. 
Gewoon papier. 

Vi schilling foutdruk (groene rand en rood midden). Oplaag 
100.000; bij ontdekking van dezen foutdruk zijn hiervan 75.000 
exemplaren vernietigd, zoodat 25.000 exemplaren resteeren. Type I. 
Herdrukken: Berlijnsche type II; Leipziger en Hamburger type I ; 
alle gewoon papier (tanding). 

Yi schilling. Oplaag 50.000 exemplaren, type I, rose en licht
groen. Herdrukken: Berlijn II, gewoon papier, type I; Leipzig, 
Hamburg. Berlijn: rood, donkerder groen. 

\yi schilling. Oplaag 50.000 exemplaren. Geelgroene rand, bin
nenvak karmijn, type I. Herdrukken: gewoon papier; olijf- en 
donkergroen. Berlijn II, Leipzig I, Hamburg IL 

Emissie 1875 (in pfennige). 
Daar in Duitschland thans de postzegels in mark-waarden uit

gegeven werden, werd in Helgoland eveneens de Hamburgsche 
schilling vervangen door de mark- en pfennigwaarden. 

1 pfennig. Oplaag 300.000 exemplaren, donkerkarmijn; binnen 
donkergroen. Herdrukken: lichtrose of karmijn; binnen licht
groen. 

2 pfennig. Oplaag 200.000 exemplaren, donkergroen, binnen 
donkerkarmijn. Herdrukken: lichtgroen en lichtrood. 

5 pfennig. Geen herdrukken. 
Ie oplaag Februari 1875, 100.000 exemplaren. 
2e oplaag Mei 1890, 20.000 exemplaren, donkerkarmijn; binnen 

donkergroen. 
10 pfennig. Geen herdrukken. 
Ie oplaag Februari 1875, 250.000 exemplaren. 
2e oplaag April 1885, 20.000 exemplaren. 
3e oplaag Mei 1887, 60 000 exemplaren. 
4e oplaag April 1889, 60.000 exemplaren. 
5e oplaag Mei 1890, 100.000 exemplaren. 
25 pfennig. Geen herdrukken. 
Oplaag 100.000 exemplaren. 
50 pfennig. Geen herdrukken. 
Oplaag 50.000 exemplaren. 

Emissie Juni 1876 (met nieuwe teekening: wapens). 
3 pfennige. Herdrukken donkerrood of oranje. Geen Leipziger 

herdruk. 
Ie oplaag April 1876, 30.000 examplaren, donkergroene rand, 

donkergroen wapen, lakrood, gele rand. 
2e oplaag Februari 1877, 50.000 exemplaren, groen, lakrood, 

oranje rand. Wapen lakrood. 
20 pfennige. Geen herdrukken. 
8 oplagen, tezamen 400.000 exemplaren. 

Emissie 1879. 
1 mark. Geen herdrukken. 
Ie oplaag Augustus 1879, 10.000 exemplaren, groen, lichtrood. 
2e oplaag April 1889, 5.000 exemplaren, karmijn, donkergroen. 
5 mark. Geen herdrukken. 
1 oplaag van 10.000 exemplaren. 

Afstempelingen. 
Er zijn gedurende het bestaan der Helgoland-zegels 4 stempels 

in gebruik geweest, waarvan boven een voorbeeld. 
Stempel nr. 1 (maand achter datum) was in gebruik 1873-1874. 
Stempel nr. 2 (maand voor datum) 1875-1884. 
Stempel nr. 3 (iets grooter dan de vorige) 1885 tot Juli 1890. 
Stempel nr. 4 10 Augustus (1 dag in gebruik). 

Vervalschingen. 
Dat, niettegenstaande het onnoemelijk aantal herdrukken, men 

zich nog druk gemaakt heeft om de zegels van Helgoland te ver-
valschen, is onbegrijpelijk, doch het is inderdaad het geval. Wat 
mij betreft, ik behoef mij er niet druk over te maken, want ze 
zijn absoluut ongevaarlijk en niet de beschrijving waard. 
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NieuWe 
Uitgiften 

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

AFGHANISTAN. 
Kleurwijzigingen bij onderstaande frankeerzegels der koersee-

rende uitgifte: 
45 pul, rood. 75 pul, donkerblauw. 

ALGIERS. 
Het pakketpostzegel der uitgifte 1927, valeur déclarée, 50 cen

times zwart, werd overdrukt met de waarden O F 60, 1 F 80, 
2 F. 40 en 3 F. 60. 

Waarde-opdrukken op onderstaande pakketpostzegels van 1927, 
livraison par expres: 

2 F. op 1 fr. 50, groen. 
2 F. 50 op 2 francs, groen. 
3 F. 00 op 2 fr. 25, groen. 

Al deze zegels dragen bovendien den opdruk „Controle repar-
titeur" in zwart of blauw. 

ARGENTINIË (Februari 1938). 
Dienstopdrukken op de frankeerzegels der koerseerende uitgifte: 

M.G. op 1 peso, sepia en blauw. (Yvert nr. 386). 
M.J.I. op 25 centavos, karmijn. (Yvert nr. 376). 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in de teekening Koala-beertje: 

4 pence, groen. 
Papier met het koerseerend watermerk. 
BELGIË. 

" i V 

MONUMENT 
AU ROl ALBERT A L'YSER 

ÜZERGEDENKTEEKEN 
AAN KONING ALBERT 

«L/n payi qui se defend 
s impose au respect de fouï. 

trfefi land dai ztck verdedig* 
d^ingi afler eerbi&d al 

Het in het vorig nummer aangekondigde zegelvelletje, waarvan 
de toeslag ten goede komt aan het op te richten monument ter 
eere van wijlen koning Alben I, is op 17 Februari j 1. verschenen: 

2 frs. 4 5 - 1 - 7 frs. 55, bruinlila. 
Den heer Derathé te Brussel dank voor onverwijlde toezending. 
Pakketpostzegels in nieuwe teekening en voorzien van een 

waarde-opdruk: 
5 francs op 3 frs. 50, donkergroen. 
5 francs op 4 frs. 50, lila. 
6 francs op 5 frs. 50, roodbruin. 

Op eerstgenoemde is de opdruk in rood, op de twee andere 
in blauw aangebracht. 

BELGISCH-CONGO. 

De reeds vroeger aangekondigde natio
nale parken-serie is thans verschenen in 
de waarden: 

5 c , violet en zwart. (S). 
90 c , karmijn en bruin. (S). 

1 f. 50, bruinrood en zwart. (S). 
2 f. 40, grijs en bruin. (S). 
2 f. 50, blauw en grijs. (L). 
4 f. 50, groen en bruin. (L). 

Zij geven verschillende landschappen 
weer. 

BIRMA. 
Dienstzegels, opdruk Service op koerseerende frankeerzegels: 

2annas 6 pies, oranje. 
2 rupees, donkergeel en karmijn. ' 

BRAZILIË. 

mÊmtmm^^m^m^^vm 
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Frankeerzegels in de teekening waterval: 
1000 reis, sepia en bruinrood. 
5000 reis, roodbruin en geelgroen. 

Als reclame voor de koffie verscheen het frankeerzegel: 
1200 reis, sepia, groen, blauw en geel. 
Een speciaal zegel, waarop de gedenksteen aan den eersten vrij-

heidskreet is afgebeeld, verscheen in de waarde: 
400 reis, bruinolijf. 

Het vierde eeuwfeest van de stichting der stad Olinda, een 
Nederlandsche vestiging, bracht het herinneringszegel: 

400 reis, grijsviolet. 

BRITSCH-GUYANA. 

Fl ankeerzegels in diverse landschaptee-
kenmgen enz., en met het portret van 
koning George VI van Engeland in ovaal: 

1 cent, geelgroen. (L). 
2 cents, donkerviolet. (S). 
4 cents, zwart en rose. (S). 
6 cents, blauwwviolet. (S). 

24 cents, groen. (L). 
48 cents, oranje. (L). 
60 cents, bruin. (L). 
96 cents, bruinviolet. (S) 

1 dollar, violet. (L). 
Het papier toont het koerseerend water-

me: k. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegels in het koerseerend wapen-type: 

30 stotinski, blauwgroen. 
50 stotinski, karmijn. 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN" 
Verkrijgbaar bij de administratie van het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 2,50 f-
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op de postrekening 
37183 van L. C. A, Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 
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CEYLON (Februari 1938). 
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Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 
10 cents, blauw en zwart. (L). 
30 cents, groen en karmijn. (L). 

1 rupee, bruin en violet. (L). 
2 rupees, rose en zwart. (S). 

COSTARICA. 

EGYPTE. 

Ter gelegenheid van de nationale tentoonstelling verschenen, 
behalve de in het vorige nummer vermelde: 

Frankeerzegels: 
1 centimo, groen en violet. 3 centimos, bruin. 

Beide volgens afbeelding. 
Luchtpostzegels: 

1 centimo, violet. 10 centimos, rose. 
3 centimos, rood. 75 centimos, bruin. 

De serie dienstzegels werd gecompleteerd met: 
10 colon, blauw en zwart, 

in het koerseerend type. 

DANZIG. 
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De aangekondigde herdenkingszegels van 
den iSOen geboortedag van Schopenhauer 
zijn op 22 Februari j.1. verschenen: 

15 pfennig, blauwzwart. 
25 pfennig, donkerblauw. 
40 pfennig, rood. 

Zij geven den grooten denker weer op 
drie verschillende leeftijden. 

ESTLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portret van pre

sident Pats: 
30 senti, geel. 

<ww»<wi>w>>»mi»«ii»in*w 
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Frankeerzegels volgens af
beelding, uitgegeven ter gele
genheid van het te Cairo ge
houden radiocongres: 

5 m., roodbruin. 
15 ra., donkerviolet. 
20 m., blauw. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel volgens afbeelding: 

1 franc 75, blauw. 
In het zaaistertype, met gearceerden achtergrond ,is te melden: 

50 centimes, blauw. 
Het Bulletin Mensuel van Februari j.L meldt de volgende pakket

postzegels der koerseerende uitgiften, overdrukt met D. 
Apport a la gare: 

1 fr. 45. 
1 fr. 85 op 1 fr. 45. 
2 frs. 15 op 1 fr. 50. 
2 frs. 15. 
2 frs. 35. 

Alle bruin op geel. 
Valeur décla'ée: 

75 centimes, rood. 
O fr. 95 op 75 c , rood 

Livraison par expres: 
1 fr. 45. 
1 fr. 85 op 1 fr. 45. 
2 frs. 15. 

Alle geelgroen. 
Colis encombrant: 

2 frs., blauw. 
2 frs. 60 op 2 frs., blauw. 

Van de uitgifte 1933 werden overdrukt met nieuwe waarde: 
Apport a la gare: 

2 frs. 30 op 1 fr. 45, bruin op geel. 
Livraison par expres: 

2 frs. 30 op 1 fr. 45, bruin op geel. 
FRANSCHGUINEA. 
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2 frs. 35. 
2 frs. 75 op 2 frs. 15. 
3 frs. 05 op 2 frs. 35. 
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Frankeerzegels 
2 centimes, 
3 centimes, 
4 centimes, 
5 centimes, 

10 centimes, 
15 centimes, 
20 centimes, 
25 centimes. 

in diverse landschapteekeningen: 
rood. 
blauw. 
donkergroen. 
rose. 
blauwgrijs. 
bruin. 
rood. 
blauwgroen. 

30 centimes, ultramarijn. 
35 centimes, groen. 
50 centimes, bruin. 
55 centimes, blauw. 
65 centimes, groen. 
80 centimes, lila. 

1 franc, vermiljoen. 
1 fr. 50, bruin. 
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1 fr. 75, blauw. 5 francs, bruinlila. 
2 francs, lilarose. 10 francs, grijsgroen. 
3 francs, donkergroen. 20 francs, bruin. 

Alle zijn gedrukt in liggend formaat, behalve de waarden 1 fr. 75 
en hooger. 

Portzegels volgens afbeelding: 
5 centimes, violet. 

10 centimes, bruinrood. 
15 centimes, grijsgroen. 
20 centimes, bruinviolet. 
30 centimes, lila. 

50 centimes, donkerbruin. 
60 centimes, grijsblauw. 

1 franc, bruinrood. 
2 francs, blauw. 
3 francs, grijszwart. 

Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 
GRIEKENLAND. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, ma
nifestatie der Balkan-entente: 

6 drachmen, blauw. 
De in het vorige nummer vermelde 

huwelijkszegels werden gecompleteerd 
met: 

1 drachme, groen. 

GROOT-BRITANNIE. 
Frankeerzegels in de teekening koning George VI: 

2 pence, oranje. 3 pence, donkerviolet. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

3 pence, violet. 
Papier met het koerseerend watermerk. 
GUATEMALA. 

HOi^E^NAJE 

[•STAIJÜTÖNIDOS"DE N O R Ï E AMERICA 

O) 

00 

iCORREO AEREO^' : ^-f--

RN EL 
CL ANMVErtóARIO 

DE SU CONSTITUCION PGIJÏICA ? 

De 150e herdenkingsdag van de Noord-Amerikaansche grond
wet bracht een speciaal zegelblok in de waarden: 

4 centavos, rood en bruin. 
4 centavos, rood en blauw. 
15 centavos, blauw en bruin. 
15 centavos, blauw en bruin. 

Op de zegels zijn weergegeven de portretten van de presidenten 
der V.S.A. George Washington en Th. Roosevelt, de landkaart 
van Amerika en het paleis der Pan-Amerikaansche Unie. Het vel
letje is bovendien van een verklärenden tekst voorzien. 

HAITI . 
Het 150-jarig bestaan van bovengenoemde grondwet werd boven

dien gevierd door het overdrukken der 1 centavo, olijf, uitgifte 
1927, met den tekst: 

1787 — 1789 
CL ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCION E E U U 

1937 — 1939 
Luchtpostzegel in de koerseerende uitgifte: 

50 centimes, zwart. 

ITALIAANSCH-OOST-AFRIKA. 
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De eerstelingen voor dit nieuwe koloniale gebied, omvattende 
Ethiopië en Somaliland, zijn thans verschenen. 

Frankeerzegels: 
75 c , karmijn. (S). 

1 1., olijfgroen. (L). 
1 1. 25, blauwgrijs. (S). 
1 1. 75, oranje. (L). 
2 1., roselila. (S). 
2 1. 55, bruin. (L). 
3 1. 70, violet. (S). 
5 1., blauw. (S). 

10 1., roodbruin. (S). 
20 1., groen. (L). 

2 1., donkerblauw. (L). 
3 1., karmijn. (L). 
5 1., bruinrood. (S). 

10 1., bruinviolet. (L). 
25 1., donkerblauw. (L). 

2 c , oranjerood. (S). 
5 c , sepia. (S). 
7% c , lila. (S). 

10 c , sepia. (L). 
15 c , grijsgroen. (S). 
20 c , rood. (S). 
25 c , groen. (L). 
30 c , sepia. (S). 
35 c , blauw. (S). 
50 c , violet. (S). 

Luchtpostzegels: 
25 c , donkergroen. (L). 
50 c , bruinolijf. (L). 
60 c , roodoranje. (L). 
75 c , bruinrood. (L). 

1 1., donkerblauw. (S). 
1 1. 50, violet. (L). 

Expresse-luchtpostzegels: 
2 lire, donkerblauw. (S). 
2 1. 50 c , donkerbruin. (S). 

Alle waarden zijn gedrukt op papier met het watermerk kroon. 
De zegelbeelden geven weer de buste van den keizer-koning, 

kiekjes van het land, bestaansmiddelen der bevolking, enz. 

JHIND. 
Frankeerzegels van Britsch-Indië in de teekening koning George 

VI van Engeland en voorzien van den opdruk Jind State: 
9 pies, groen. 
1 anna, karmijn. 

Met den opdruk Jind State Service zijn te melden de frankeer
zegels van Britsch-Indië: 

2K annas, oranje. (Vorige uitgifte). 
9 pies, groen. (George VI). 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



46 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegels in diverse tee

keningen, alle liggend formaat: 
60 r., bruinviolet en geel. 
90 r., donkerviolet en geel. 

1 f. 50, grijsblw. en geel. 
De teekeningen der beide 

laatste waarden geven kiekjes 
op het Liechtensteinsche berg
landschap, naar ontwerpen van 
professor Schiestl te München. 

De 60 rappen toont het kas
teel van Vaduz en den vrijheer 
De Brandis. 

Dezelfde waarden zijn eveneens verschenen met den kocr
seerenden dienstopdruk. 

Den heer Sieger te Lorch dank voor MVmWVPVHVitVIl 
toezending en bericht. 

LYBIE. 

mmm 
imm-Mm\mm{fMtm*m: 

??«WW^SW!P ' ^« ' t ^SP^^ 

kMSMM^Mil ÏMÜiMMÉMÉÉÉÉ MAMÉÉÉM 

De 12e jaarbeurs in Tripolis bracht de frankeerzegels: 
5 centesimi, bruin. 50 centesimi, violet. 

10 centesimi, donkerbruin. 75 centesimi, karmijn. 
25 centesimi, lichtgroen. 1 lire 25 c , donkerblauw. 

Alsvoren de luchtpostzegels: 
50 centesimi, bruinolijf. 1 lire, blauwzwart. 

De zegelbeelden toonen de gebruikelijke landschappen, enz. 
MALTA. 
Frankeerzegels in diverse teekeningen, papier met het koer

seerend watermerk: 
'A p., bruin. (Klein formaat). 
yi p., geelgroen. (S). 

1 p., bruinrood. (L). 
I K p., rood. (S). 
2 p., grijszwart. (L). 
2'A p., blauw. (L). 
3 p., donkerviolet. (S). 
4 A P; donkergeel en olijf. (L). 
6 p., rood en olijf. (S). 
1 sh., zwart. (S). 
1 sh. 6 p., olijf en zwart. (L). 
2 sh., grijsblauw en l.geel. (L). 
2 sh. 6 p., rood en zwart. (L). 
5 sh., groen en zwart. (S). 

10 sh., karmijn en zwart. (S). 

■ vmxXi'ÉaL. 

'imÉ 
^ ? S f 1 

PI 
1' 

NICARAGUA. 
Gelegenheidszegels, 75jarig be

staan der staatspost: 
34 centavo, groen. 

1 centavo, roselila. 
2 centavos, bruin. 
3 centavos, violet. 
5 centavos, blauw. 
7'/i centavos, rood. 

Alle zegels in het afgebeelde for
maat, doch met verschillende voor 
stellmgen, ontleend aan den post
dienst. 

Deze zes zegels werden bovendien 
nog uitgegeven op velletje,'; (4 stuks 
van elke waarde op één velletjel, ee
tand zoowel als ongetand. Totaal dus 
12 velletjes. 

Voor dezelfde gelegenheid verschenen, met het portret van 
generaal T. Martinez, de luchtpostzegels: 

1 centavo, oranje en zwart. 
5 centavos, lila en zwart. 
8 centavos, donkerblauw en zwart. 

16 centavos, bruin en zwart. 
(Alle voor het binnenlandsch verkeer). 
Met het portret van president A. Somoza: 

10 centavos, groen en zwart. 
15 centavos, ultramarijn en zwart. 
25 centavos, lila en zwart. 
50 centavos, rood en zwart. 

(Alle voor het buitenlandsch verkeer). 
Deze zegels zijn uitsluitend uitgegeven in blokvorm; voor het 

binnen en buitenlandsche verkeer elk één blok met de vier ge
noemde waarden. Deze blokken komen zoowel getand als on
getand voor. 

Voor de liefhebbers derhalve om van te watertanden ! 
Volgens L'Echo de la Timbfologie bedraagt de oplaag der vel

letjes frankeerzegels totaal oO.OOO stuks (het blad vermeldt niet 
hoeveel exemplaren daarvan getand of ongetand zijn). 

Van de velletjes luchtpostzegels zijn, volgens dezelfde bron, 
gedrukt: binnenlandsch verkeer 11250 getand, 3750 ongetand; 
buitenlandsch verkeer 18850 getand, 6250 ongetand. 

PANAMA. 
Luchtpostzegels, opdruk Correo Aereo en waarde in rood, op 

frankeerzegel der uitgifte 1926: 
10 centavos op 50 centavos, zwart. (Yvert nr. 156). 

POLEN. 

Frankeerzegels met het portret van pre
sident Moscicki: 

15 groszy, grijsblauw. 
30 groszy, bruinviolet. 

"Waardeopdruk op portzegel der uitgifte 
1924: 

10 groszy op 2 zloty, bruin. 

REUNION. 

Lachtpostzegel volgens afbeelding: 
3 frs. 65 c , blauw en rood. 
6 frs. 65 c , bruin en oranje. 
9 frs. 65 c , rood en blauw. 

12 frs. 65 c , bruin en groen. 

RUMENIE. 

Frankeerzegels ter bevestiging van 
de Balkanentente: 

7 lei 50, ultramarijn. 
10 lei, blauw. 
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RUSLAND. 
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De jongste Noordpool- to ih t der Russische vliegers bracht 
onderstaande speciale serie frankeerzegels: 

10 kopeken, bruin. 
20 kopeken, blauwgroen 
40 kopeken, blauwgroen en rood. 
80 kopeken, karmijn en rood. 

De 10 en 20 kopeken toonen het afgelegde traject, de 40 en 80 
zijn overeenkomstig de afbeelding. Alle waarden in staand formaat. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, Russisch paviljoen op de 
jongste Parijsche wereldtentoonstelling: 

20 kopeken, donkerrood. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

20 kopeken, groen. (Boerin). 
40 kopeken, zwart. (Lenin). 

Zeven en een halve eeuw geleden werd door den Georgiër Chota 
Roustaveli een roman geschreven, „de held in de tijgerhuid", welk 
werk tot op heden nog veel in Rusland schijnt te worden gelezen. 

Ter herinnering aan deze gebeurtenis die 750 jaren achter ons 
ligt, verscheen het frankeerzegel met het portret van den 
schrijver: 

20 kopeken, groen. 

SEYCHELLES. 
Frankeerzegels in een der drie weergegeven teekeningen, papier 

met het koerseerend watermerk: 
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2 cents, bruinviolet. 
3 cents, groen. 
6 cents, oranje. 
9 cents, rood. 
12 cents, bruinviolet. 

20 cents, blauw. 
25 cents, griisbruin. 
30 cents, karmijn. 
45 cents, bruinlila. 
50 cents, donkerviolet. 
75 cents, blauwgroen. 

1 rupee, geelgroen. 
1 rupee 50, ultramarijn. 
2 rupees 25, olijfgroen. 
5 rupees, steenrood. 

De 9, 25, 50 c. en 1 rupee 50 zijn gedrukt in de teekening 
der 2 cents; de 12, 30, 75 cents en 2 rupees 25 in die der 3 cents; 
de overige waarden in die der 6 cents. 

M M É M A É É M « 

SPANJE. 
Frankeerzegel, portret van Ferdinand den Katholieken: 

30 centimes, rood. 
Expresse-zegel, opdruk Correspondencia / Urgente, op koer

seerend frankeerzegel, portret van koningin Isabella: 
20 centimos, violet. 

Onder het gebruikelijke voorbehoud melden wij de verschijning 
van een zegelvelletje met de frankeerwaarden: 

20 centimos, violet. 
30 centimos, rood. 
50 centimos, blauwgroen 

1 peseta, grijsblauw. 
Het verscheen getand en ongetand en toont diverse historische 

gebouwen. 
Volgens het Bulletin Mensuel zouden hiervan 100.000 exem

plaren zijn gedrukt. 

STRAITS SETTLEMENTS (Februari 1938). 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype: 

6 cents, rood. 

SYRIË. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1930-1936: 

10 piastres op 100 plasties, oranjerood. 

TURKIJE. 
Luchtpostzegels, opdruk vliegtuig, waarde en 1937 op onder

staande frankeerzegels der uitgifte 1930: 
4K krs. op 7}4 kurus, bruinrood, 
9 krs. op 15 kurus, oranje. 

35 krs. op 40 kurus, lila. 
Frankeerzegel in de koerseerendc teekening, portret van den 

Ataturk: 
30 paras, violet. 

ZWITSERLAND. 

^rmimtmmm9% 

' " """ ' '-" 

Portzegels volgens afbeelding en alle in rood: 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 rappen. 

V. B. 

XcVenVaditcn 
IjjieuH»« Dit^ifter 

Pplaa^cj/fers.enj. 1 
ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat op grond van het decreet van 

20 December j.1. de dienstzegels voortaan niet meer de gebruike
lijke afkortingen in letters der verschillende departementen zullen 
dragen, doch den algemeenen tekst „Servicio Oficial". 

BELGIË. 
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Op 15 Maart verschijnt een serie toeslagzegels ,alle volgens af
beelding — koning Leopold III aan boord van een militair vlieg
tuig — waarvan de extra-opbrengst ten goede komt aan het 
propagandafonds voor de luchtvaart. 

De waarden zijn: 10 -f 5 c , 3 5 - 1 - 5 c , 70 -f 5 c , 1 fr. 75 -|-
25 c. en 2 fr. 45 -)- 2 fr. 55'. Totaal dus 8 fr. 30 per serie. 

Tot 15 Mei a.s. zullen deze zegels aan de postkantoren ver
krijgbaar zijn. 

DUITSCHLAND. 
Op 20 April a.s., den verjaardag van Adolf Hitler, verschijnt 

een speciaal blok met vier frankeerzegels, elk in de waarde 12 
pfennig. De zegels zullen worden gedrukt in dezelfde uitvoering 
als die van het vorige jaar. 

De verkoopprijs van het blok bedraagt 1 m. 50. 
FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat talrijke nieuwe zegels te 

verwachten zijn, zoo o.a. een 2 fr. 15, weergevende een steen
kolenmijn en een 5 francs, waarop de duizend jaren oude muren 
van Carcasonne zullen worden weergegeven. Op de 1 franc wordt 
zeer waarschijnlijk het kasteel van Vincennes afgebeeld, terwijl op 
de 20 francs de haven van St. Malo zal worden weergegeven. 

Bovendien verschijnt een 50 francs met het portret van Clement 
Ader, den baanbreker der Fransche luchtvaart. 

HONGARIJE. 
Tegelijk met het 34e internationaal Eucharistisch Congres, dat 

in de tweede helft van Mei a.s. te Budapest wordt gehouden, 
vindt een nationale postzegeltentoonstelling plaats. Voor deze 
gebeurtenissen wordt een speciaal zegelblok uitgegeven. 

IJSLAND. 
Binnenkort zijn de frankeerzegels te verwachten in de waarden 

15, 20, 35 en 50 aur, met als beeld warme bronnen. 
IRAN. 
Die Postmarke meldt, dat ter gelegenheid van den 65en verjaar

dag van sjah Riza Pahlavi, welke binnenkort wordt gevierd, een 
serie frankeerzegels zal verschijnen in de waarden 5, 10, 30, 60, 
90 dinar, 1, 1,50, 2, 5 en 10 rial. 

Om de zaak aantrekkelijker te maken, zullen deze zegels, per 
serie van 4 stuks, worden uitgegeven in blokken, voorzien van 
een toepasselijk opschrift. Deze blokken verschijnen getand en on-
getand, zoodat de liefhebbers kunnen rekenen op 20 verschillende ! 

LIECHTENSTEIN. 
In den loop van dit jaar wordt wederom een nationale post

zegeltentoonstelling gehouden, waarmede, vanzelfsprekend, het 
uitgeven van een speciaal blok gepaard gaat. 

LITAUEN. 
Het 20-jarlg bestaan der republiek, dat dezer dagen werd ge

vierd, brengt met zich een serie speciale zegels en een blok, welke 
binnenkort te verwachten zijn. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Binnenkort verschijnt, in een oplaag van 30.000 stuks, een serie 

frankeerzegels van 9 waarden, te weten: 2, 3, 20, 40, 65 centimes, 
1 fr. 25, 2, 5 en 10 francs en het luchtpostzegel ad 50 centimes. 

Zij worden tegen den dubbelen prijs verkocht; de extra-opbrengst 
komt ten goede aan de vacantie-kolonies e. d. der inlandsche 
jeugd en van het p.t.t.-personeel. 

NEW-FOUNDLAND. 
Frankeerzegels in de waarden 2, 3, 4 en 7 cents zijn binnenkort . 

te verwachten met de portretten van den koning, respectievelijk 
de koningin, prinses Elisabeth en de koningin-weduwe Mary. 

Het zijn „gewone" frankeerzegels. 
NIEUW-CALEDONIE. 
Binenkort verschijnen luchipostzegels in de waarden 0,65,, 4,50 

en 9 francs. 
PANAMA. 
Ter gelegenheid van de 4e Olympiade in Centraal-Amerika, 

welke in deze maand wordt gehouden, verschijnt een speciale serie 
frankeerzegels in de waarden 1, 2, 7, 8 en 15 centimes, waarop 
diverse takken van sport zijn afgebeeld. 

Van de hoogste waarde zullen slechts 50.000 stuks worden 
gedrukt. 

POLEN. 
Ook dit land wenscht niet achter te blijven bij de herdenking 

van het 150-jarig bestaan der Noord-Amerikaansche grondwet. 
Einde dezer of begin der volgende maand verschijnt daartoe een 
frankeerzegel in de waarde 1 zloty en o. a. weergevende de por
tretten van Washington, Paine en Kosciuszko. 

SPANJE. 
Binnenkort verschijnen twee speciale series, elk bestaande uit 

een frankeer- en een luchtpostzegel, beide belast met een toeslag. 
De eene serie dient ter verheerlijking van de verdediging van 
Madrid; de andere moet getuigen van de dankbaarheid van het 
republikeinsche Spanje tegenover de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika. 

TSJECHO-SLOWAKIJE 
Op 7 dezer, den verjaardag van wijlen president Masaryk, zullen 

twee weldadigheidszegels verkrijgbaar worden gesteld in de waar
den 50 + 50 heller en 1 kroon 4 50 heller. Hierop is Masaryk 
afgebeeld, in zijn armen een meisje houdend, gekleed in nationaal 
costuum. 

In dezelfde teekening verschijnt bovendien een blok, waarde 
2 - 1 - 3 kronen. 

ZWEDEN. 
Het 200-jarig bestaan der Academie van wetenschappen, dat 

binnenkort wordt herdacht, zal eenige speciale zegels brengen. 
ZWITSERLAND. 
Ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoonstelling, die 

van 17-25 September a.s. te Aarau wordt gehouden, verschijnt een 
speciaal zegelblok. 

V. B. 

Nederlanci 
en Overzeesclie 

NEDERLAND. 
De Zomerpostzegels 1938. 
Het eerste nieuws over de komende zomerpostzegels is ver

schenen. Zij zullen dit jaar verkrijgbaar zijn van 1 Mei tot 15 Juli, 
dus 2% maand. Evenals van de kinderzegels zullen er vijf waarden 
verschijnen, in dezelfde waarden en met dezelfde toeslagen als de 
laatste kinderserie. De volgende beeltenissen zullen erop voor
komen: 

1/^ + 134 cent: Marnix van Sint Aldegonde; 
3 -t- 2 cent: Ds. O. G. Heldring; 
4 + 1 cent: Maria Tesselschade; 
5 -|- 3 cent: Rembrandt; 

\2]/i + 35^ cent: Boerhave. 
Weer zal de helft van de opbrengst bestemd zijn voor cultu-

reele doeleinden (opdrachten op cultureel gebied, ter tegemoet
koming in den huldigen nood der cultureele werkers), en de an
dere helft voor sociale doeleinden (50 "In voor tuberculosebestrij
ding, 10 "/o voor kankerbestrijding, 40 "/o voor steun aan onge
huwde moeders). 

De oplaag van het vredeszegel met Cour-opdruk. 
Van het vredespostzegel van 12>2 cent met opdruk in goud 

„Cour Permanente de Justice Internationale" zijn, volgens een 
persbericht der P.T.T., in totaal 59.700 exemplaren verkocht. 

Hoeveel procent zal daarvan door het Internationale Hof zelf 
zijn gebruikt ? 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent U; Xiy, cent M. 
Nieuwe etsingnummers. 
\2% cent M: R 587. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
1 cent U: 338. 
\y2 cent E: 341, 342. 
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3 cent P: 274 en 275 met een kruisje resp. streepje links 
onder het nummer (hetgeen op een nieuwe oplaag van dezelfde 
plaat zou wijzen); 285, 286. 

Nieuwe plaatnummers guldenwaarden. 
1 gulden: 11, 12 (ook 10 werd ons opgegeven, maar deze is 

naar wij meenen al vroeger gemeld). 
2)4 gulden: 7. 

Afwijking. 
De firma Hekker toont ons de koerseerende 1 gld., getand 12K, 

met ongetanden linkerzijrand (de rand is met randlijnen). Hier
van zijn 5 exemplaren bekend ongebruikt en 3 gebruikt op post-
wisselformulieren naar Indië, welke laatste waarschijnlijk bewaard 
zijn gebleven. Twee stuks zijn verloren gegaan. 

Luchtpost. 
Dienstorder H U I van 16 Februari luidt: „Nu in het Euro-

peesch verkeer verschillende landen ertoe zijn overgegaan brieven 
en briefkaarten zonder heffing van luchtrecht per . vliegtuig te 
verzenden, en derhalve op de kantoren van bestemming niet meer 
met zekerheid kan worden nagegaan, of voor de verzending van 
deze stukken per luchtpost al dan niet luchtrecht was verschuldigd, 
wordt bepaald, dat de stukken als hier bedoeld, ook al zijn zij 
voorzien van een luchtpostetiket, wegens het ontbreken van lucht
recht alleen dan mogen worden beport, indien zij door het land 
van afzending van een desbetreffende aanwijzing zijn voorzien." 

De 35 cent waarde van de jubileumuitgifte van Nederland van 
het jaar 1923 in z.g. lijntanding I I : 11. 
lederen speciaalverzamelaar van de post- en portzegels van 

Nederland en Koloniën zal het bekend zijn op welke moeilijk
heden men telkens weer stuit, wanneer wat dieper ingegaan wordt 
op het nauwkeurig meten der tanden van onze geliefde objecten. 

Oorspronkelijk alleen in den grooten Stanley Gibbons-catalogus, 
later in de catalogi, door de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren uitgegeven en bestemd voor de jaren 1936 en 
1938, z:en we de tandingen van alle zegels van Nederland en Ko
loniën nauwkeurig omschreven. Slechts zelden wordt gerept van Vi 
tandingen (uitgifte Nederland 1867, tandingen 13K : 13K, 1869 
13K : 14, 1872 1 3 K : 1 4 , onze twee eerste portzegels van 1870, 
ook Ned.-Indië koningstype en de eerste vier portzegels in tanding 
13K :14). ^ 

Hierbij is het tot 1923 gebleven, ofschoon bij de vellen van 
Nederlandsche postzegels van 1870, Nederlandsche portzegels van 
1881, de koningsuitgifte van Ned.-Indië, Suriname en Curajao, 
bovendien de portzegels van Ned.-Indië van 1874 (waarden 15 en 
20 cent) en 1882 (met uitzondering van de waarden 10 c , 30 c. 
en 50 c ) , in de tandingcombinatie 12J^ : 12 met \\% : 12 (de 
eerste verticale rij) in de tweede verticale rij alle zegels 12% : 12 
meten. 

Voor speciaalverzamelaars hier dus een nieuw jachtterrein, te
meer daar we deze combinatie ook aantreffen bij de uitgiften van 
Luxemburg 1880 en 1882, en Transvaal 1885, alle gedrukt bij de 
firma Enschedé te Haarlem. 

Beschouwen wij nu de bovengenoemde speciale catalogi, dan 
vinden wij in die van 1936 de 35 c.-waarde van de jubileum
uitgifte van 1923 in lijntanding 11 : 11, en in die van 1938 ge
corrigeerd in tanding 11K : 1134 "'"), terwijl toch hetzelfde zegel 
in éénzelfde tanding bedoeld is. Aangezien de groote verscheiden
heid in de tandingen van deze uitgifte zich zeer mag verheugen 
in de bijzondere belangstelling van alle speciaal-verzamelaars van 
ons land, dient hierin klaarheid gebracht te worden. Immers is 
een groote verwarring omtrent het al of niet bestaan van dit zegel 
ontstaan en de vraag of het wel zin heeft, dit zegel langer in een 
speciaal-catalogus op te doen nemen. 

Eén van de meest voorkomende tandingen van dit 35 c.-zegel is 
lijntanding l l j ^ : UK» terwijl lijntanding 11 :11 schaarscher is. 

M. i. moeten andere genoemde tandingen van dit zegel ver
vallen. Waneer wij ongebruikte zegels van 35 c. met vollen gom 
aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen, vinden wij hoogst 
zelden een exemplaar, dat de lijntanding 11 : l l K vertoont, en 
deze zegels zijn indertijd door de keuringscommissie voor Neder
land en Koloniën van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 

"') De heer S. Keiser meldt ons nog, dat in den Speciaal
catalogus bij nr. 127 A helaas een fout is geslopen: l l K : l l K (de 
daar vermelde lijntanding) moet luiden 11 :11K. 

van Postzegelverzamelaars als echt gekeurd. Een groot aantal ge
bruikte exemplaren in deze tanding zijn door de keurings
commissie steeds met argus-oogen aangezien. Reeds eerder is erop 
gewezen, dat door rekking van het papier de tanding iets grooter 
werd. Immers wordt het papier vochtig gemaakt vóór het af
drukken der zegels. 

Het is den heer S. Keiser bij proefnemingen gelukt, door be
vochtigen en persen, zoowel de tanding l l K : I I K als de tanding 
11 : 1 1 X op deze wijze te doen ontstaan. De lijntanding 11 : 11 
is door mij nooit gezien en het is ons ook niet gelukt om deze 
kunstmatig na te bootsen. Alleen het zegel in tanding 11 :11K 
in ongebruikten toestand met vollen gom is het verzamelen waard. 

Deze meening is die van genoemde keuringscommissie en wordt 
hier weergegeven, teneinde ook van andere belangstellende onder
zoekers te vernemen, wat hun ervaring is omtrent deze aan
gelegenheid. L. FRENKEL. 

NED.-INDIE. 
De nieuwe zegels van 2 en 5 gld. 
Over de komende hooge waarden wordt uit Bandoeng nog 

gemeld, dat de bepaling van de kleuren is overgelaten aan de 
drukkerij, de firma Enschedé, zulks in verband met het feit, 
dat enkele kleuren „vrij" komen door de buitenomloopstelling van 
andere waarden. Voor het drukken van nieuwe postzegels zijn 
van eenige Indische firma's offerten ingekomen, maar de re
geering heeft beslist, dat het drukken voorloopig nog bij ge
noemde firma in Nederland zal geschieden. 

CURACAO. 
Nieuwe luchtpostzegels. 
Op 23 Februari waren hier te lande drie nieuwe waarden van 

de luchtpostzegels voor het eerst verkrijgbaar, te weten: 
15 cent grijsblauw; 
25 cent grijsbruin; 
50 cent lilarood. 

In teekening en afwerking passen de nieuwe zegels geheel bij 
de andere waarden van de serie (lijntanding 1 2 ^ : 12^> vellen 
van 100 met blanco-randen). 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1898). 
Nederlandsch-Indië. 
De mail brengt ons een brief van een onzer best ingelichte 

vrienden, waarbij gevoegd is het portzegel van 30 cent, waarover 
reeds in November werd gesproken. „Deze porten zijn nog n i e t 
uitgegeven en zullen vooreerst ook niet uitgegeven worden. Toen 
deze aankwamen en de kantoren ze nog niet behoefden, was het 
tijdstip van indienststelling toch niet verre af. Maar wat wil het 
geval ? Na die bezending nieuwe komt van uit Den Haag eene 
andere, maar . . . . alleen van 't oude type. En nu zullen wij in 
's Hemelsnaam maar eerst de oude gebruiken, voor en aleer we 
aan de nieuwe beginnen." 

Dezelfde correspondent schrijft ons omtrent de overdrukte en
veloppen van 1888, het volgende: 

,,Dat zich onder de overdrukken „15" op de omslagen van 25 c. 
vele valsche bevinden, al zijn ze ook per post gebruikt, zal U wel 
bekend zijn, minder misschien, dat de ambtenaren op de kantoren, 
alwaar deze vervalschte overdrukken werden aangeboden, h e t 
o o k w i s t e n . Ze lieten echter die couverten maar passeeren. 
Wat gaf 't ? Men betaalde ze of had ze betaald met 25 cents, 
drukte er een „15" op en verzond ze alsof men 15 cents ervoor 
betaald had. De afzender leed schade, niet het Gouvernement. 
Leuk, hé !" 

Portzegels. -^ Door het voortdurend vinden van de portzegels 
van Nederland en Koloniën in verschillende zettingen, ben ik tot 
de overtuiging gekomen, dat geen van de gebruikte platen voor 
eene bepaalde waarde bestemd was. Voor het drukken b.v. van 
de eerste blauwe portzegels van Nederland en roode van Indië, 
gebruikte men de platen van A en B (Standaardwerk deel I, pag. 
15 en 16, deel II, pag. 18 en 19). Nu stel ik me dit zóó voor: men 
neemt een zekere hoeveelheid afdrukken van die beide platen in 
blauw of rood en stapelt die op elkander. Daarna moet de waarde 
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ingevuld worden. Van den stapel worden het bestelde aantal 
bladen afgenomen en met de waarde ingevuld. Het is nu bloot 
toeval of dat afdrukken zijn van plaat A of B, of van beiden 
tegelijk, die nu ingevuld worden met b.v. 2K cent. 

Het behoeft daarom niemand te verwonderen, als de portzegels 
op pag. 15, deel I, bij zetting A genoemd, ook gevonden worden 
in zetting B, pag. 16, en omgekeerd. .Onnoodig daarbij aan ver
schillende drukken te denken. 

Japan. — In eene nota van het Japansche Postbestuur staat te 
lezen, dat in 't vervolg „de briefkaarten naar Italië met 4 inplaats 
van met 3 sen zullen gefrankeerd moeten zijn." 

Knoeierijen met postzegels. 
Aan een onlangs verschenen nummer van „Tit-Bits" wordt het 

volgende ontleend: „Onlangs bezocht ik de werkplaats van een 
buitenlandschen zegelvervalscher. — Men vertoonde mij een partij 
van 600 zegels van six pence, Goudkust, die als fiscaalzegels ge
bruikt en met de pen vernietigd waren. Onze handelaar had deze 
zegels gekocht tegen den prijs van ongeveer vier voor een penny, 
en hij hoopte ze binnen enkele dagen — wanneer zij van een post-
merk voorzien en op die wijze geheel gelijk zouden zijn gemaakt 
aan echte postzegels — voor 4 d. per stuk te verkoopen. 

Zijne manier om fiscaal-zegels in postzegels te veranderen is 
hoogst eenvoudig. Met behulp van een of ander zuur, op een 
gouden pen aangebracht, verwijdert hij zorgvuldig het schrift, 
waarna hij met een handstempel het postmerk, den datum, enz. 
opdrukt, waardoor, wanneer het netjes wordt gedaan, elk spoor 
van de behandeling met zuur wordt uitgewischt, zoodat het zegel 
geheel gereed is om den argeloozen kooper in handen te worden 
gespeeld. 

2oo liet onze handelaar mij met zekeren trots twee zwarte 
Engelsche zegels van 1 penny zien, waarvan het eene een Mal-
theser Kruis in elk der hoeken droeg, terwijl het andere de letters 
V R in de tophoeken had; het eerste vertegenwoordigt in onze 
dagen eene waarde van 1 d., het laatste eene van £ 5. 

Toch verzekerde hij mij, dat beide pegels van een en hetzelfde 
type waren, en dat ook het laatste, voordat hij de kruisen door 
middel van zuren verwijderd en de letters V R aangebracht had, 
slechts 1 d. waard was. 

De vervalsching was zoo handig geschied, dat ik ze, zelfs met 
behulp van een sterk vergrootglas, niet kon ontdekken." 

B. 

NEDERLAND. 
Wat gevreesd werd is helaas uitgekomen. De opdruk 2 op 

3 cent is ook gevonden op de kaart met slechts 1 adreslijn. Deze 
bestaat dus zoowel op nr. 181 als op nr. 186. 

Verder bestaat de mogeliikheid, dat de opdruk niet alleen in 
zwart, maar ook in bruin is aangebracht. Ik heb n.1. kaarten 
gezien, waarbij de opdruk bruin lijkt. Zou dit mogelijk kunnen 
zijn door den groenen ondergrond, waarop de opdruk is aan
gebracht ? 

NED.-INDIE. 
Het vermelde omtrent het nieuwe postblad in het September

nummer van 1937 behoeft eenige aanvulling. 
Het normaal samengevouwen postblad toont op de voorzijde 

in violet een rechthoek van 122 X 86 mm.,verdeeld in 3 vakken: 
boven 28 X 120 mm., links beneden 28 X 56 mm., rechts beneden 
92 X 56 mm. lichte ruimte. In het bovenvak een 3-regelige tekst: 
„Postblad. / Niets insluiten / Djangan dimasoekkan apa^." Daar
naast het zegel van 7K cent van de tegenwoordige uitgifte 
(Kreisler-serie) in violet. Het benedenvak links is volkomen leeg 
(wat is de bedoeling ervan ?J; het benedenvak rechts bevat 4 punt-
lijnen en wel de bovenste drie met 113, de benedenste met 86 
punten. De lengten van deze puntlijnen zijn 81, resp. 61 mm., 
terwijl de afstanden van boven naar beneden zijn 8,3 - 3,3 - 12,1 
mm. De benedenste puntlijn is bovendien met een rechte lijn 
onderstreept. 

Vouwt men het postblad op normale wijze samen en draait 
men het van links naar rechts om, zoodat de achterzijde nu voor 
is, dan staat in den linker-bovenhoek „Afzender:". Wordt het 
ongebruikte postblad normaal opgevouwen, dan is de rechter-
binnenzijde in alle gevallen wit en onbedrukt, de linkerzijde steeds 
violet geruit. In de kleur van de dicht te plakken zijkleppen 
bestaat echter een duidelijk verschil, zij zijn óf eveneens violet 
geruit, óf wit en onbedrukt. Hier hebben wij dus een aanwijzing 
van 2 typen: type a met geruite zijkleppen is het oudste, type b 
met witte zijkleppen verscheen kort daarop. 

Het beschrijven van het postblad op de voor- en achterzijde met 
een schrijfmachine bracht eenige moeilijkheden, aangezien de 
achterzijde van het ingeschoven postblad het woord „Afzender:" 
kopstaand vertoonde. Bij het hierop volgende type c is dit in 
zooverre veranderd, dat bij het omdraaien van het normaal samen-
gevouwen postblad van links naar rechts het woord „Afzender:" 
nu kopstaand (in de schrijfmachine dus rechtopstaand) is ge
worden. De kleur van dit type c is violet met een zwak-rosen tint. 

Wij krijgen dus: 
type a: zijkleppen violet geruit; „Afzender:" op den achterkant 

van het normaal samengevouwen postblad rechtopstaand; 
type b : zijkleppen wit; „Afzender:" rechtopstaand. 
type c: zijkleppen wit; „Afzender:" kopstaand. 

BUITENLAND. 
ALBANIË. 
Albanië gaf een serie herinneringskaarten ter herdenking van de 

vijf en twintigjarige onafhankelijkheid uit. Er zijn twee verschil
lende waarden, een 10 qintar bruin, met als zegelbeeld het paard 
en de standaard van den nationalen held Scander Beg, en een 
15 qintar rood met adelaar en een geboeide vrouw. Beide kaarten 
zijn op roomkleurig karton. De voorstellingen, waarvan 5 verschil
lende bekend zijn, zijn links ^an de voorzijde der kaarten gedrukt en 
op beide waarden dezelfde. De onderschriften luiden: Forteresa e 
Shkodres; Kongresi i Dibres me 1910; Kruja ku leu i madhi 
Skanderbeg; Leshi ku me 1444 u lidh „Besa Shqiptare"; Ura e 
Zogut. 

Van de enveloppen van 10 qintar rood op geel, 25 q. blauw op 
geel, en van de kaart van 5 q. groen op geelachtig karton met 
opdruk „Mbretnija Shqiptare" verscheen een oplaag met andere 
letterteekens in den opdruk. 

BAHAMAS. 
Hier kwam een enveloppe voor aangeteekende stukken uit met 

den kop van den tegenwoordigen koning, waarde 2 d. rood. 
BARBADOS. 
Ook hier verschenen poststukken met den kop van koning 

George VI als zegelbeeld, en wel eveneens een omslag voor aan
geteekende stukken, hier echter in twee formaten. Zegelindruk: 
3 d. blauw. 

BASUTOLAND. 
Basutoland gaf een briefkaart van Yi d. groen uit, eveneens 

met den kop van den nieuwen Engelschen koning. 
BELGIË. 
De verhuiskaart, die wij in het vorige nummer vermeldden, 

werd door een definitieve vervangen. Het zegelbeeld vertoont de 
voorstelling van de koerseerende 10 centimes en is eveneens olijf. 
Het karton is licht rose getint. 

BRITSCH-INDIE. 
De „toeristen"-serie werd uitgebreid met een kaart van 9 pies 

donkergroen. De afbeelding laat de Jhelun-rivier, Srinagar, zien. 
Boven de voorstelling staat: Served by Visitors Bureau, Kashmir. 

DENEMARKEN. 
Hier verschenen drie nieuwe antwoord-betaald-kaarten, n.1. een 

van 7 -f- 7 ore violet, een van 10 -\- 10 ore oranje en een even
eens van 10 -|- 10 ore, maar nu bruin. Alle kaarten vertoonen een 
zegelindruk in de teekening van de koerseerende postzegelserie. 
Zij hebben het woord „afzender" vertikaal gedrukt. 

DUITSCHLAND. 
De in ons vorig nummer medegedeelde kaart van de ge-

illustreerde serie 102 draagt het nummer 5. De andere nummers 
zijn: 1. Tauberbischofsheim; 2. Farchant; 3. Rodalben; 4. Karden; 
6. Treis; 7. Osnabrück; 88. Chemnitz; 9. Morbach. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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TWEE VEREENIGINGEN IN NED.-INDIE T O T H E T 
MAANDBLAD TOEGETREDEN. 

Het is ons een bijzonder groot genoegen onzen talrijken lezers 
te kunnen mededeelen, dat de Philatelisten-Club „Siantar", te 
Pematang Siantar (Sumatra's O. K.), en de Postzegelvereeniging 
„Semarang", te Semarang (J.'.va), respectievelijk tellende 37 en 31 
leden, het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" als haar 
officieel orgaan hebben aangenomen. 

Breda, 19 Februari 1938. 

LEON DE RAAY-MEDAILLE 1937. 

De Raad van Beheer van 
het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" heeft in zijn 
vergadering van 6 Maart 1938 
besloten, aan de hand van de 
statuten voor de Leon de 
Raay-medaille — zie Mei
nummer van het Maandblad 
1937, blz. III — deze onder
scheiding (voor de" eerste 
maal) toe te kennen aan den 
heer 

L. van Essen, 
te Hilversum. 

DE ZEGELS VAN SPANJE IN H E T NEDERLANDSCH 
POSTMUSEUM. 

Een van de belangrijkste collecties in het Postmuseum aanwezig 
is de verzameling De Castro, bestaande uit de postzegels der ge-
heele wereld, gespecialiseerd, loopend tot ongeveer 1920. Heden 
ten dage zal nauwelijks een philatelist gevonden worden, die een 
verzameling durft aan te vangen van een zoo wijd gebied. Indien 
men eenige der tachtig albums waaruit de collectie bestaat, door
ziet, wordt men met bewondering vervuld voor de prestatie van 
De Gastro, een bewondering die nauwelijks wordt gefemperd door 
de overweging, dat de verzamelaars eener oudere generatie het 
misschien minder zwaar hebben gehad dan de huidige. 

De inhoud dezer tachtig albums gelijktijdig te exposeeren is 
niet wel doenlijk, zoodat het museum van tijd tot tijd een keuze 
doet. Het bestuur blijft steeds diligent, teneinde de wereldverza
meling te kunnen verrijken; met betrekking tot Spanje is dit on
langs op fraaie wijze geschied en daarin is aanleiding gevonden om 
thans de zegels van Spanje in de tentoonstellingszaal uit te leggen. 

Spanje is heden ten dage een veelbesproken land, ook onder de 
'erzamelaars. Dagelijks wordt ons veel nieuws op zegelgebied ver

meld. De ervaren philatelist weet echter, dat hiermede een oude 
traditie wordt voortgezet. Onmiddellijk na 1850 — het jaar der 
eerste emissie — volgden de uitgiften elkaar snel op, en de varia
ties in elke emissie waren vele. Uitgiften van provisioneele regee
ringen . . . wij kennen die ook onder de 19e-eeuwsche uitgiften; 
dubieuze en valsche exemplaren maakten reeds 80 jaar geleden 
het koopen van Spaansche zegels tot een bijzonder avontuurlijke 
zaak. 

In goede exemplaren zijn zij thans in het Postmuseum te zien, 
de beroemde eerste uitgiften met de fascineerende beeltenis van 
koningin Isabella, in waarheid een der beste ontwerpen der 
wereld. Verder ziet men de series met het op geheel andere wijze 
en veel minder stijlvol opgevptte portret van koning Amadeus, de 
populaire zegels met de beeltenis van den jeugdigen koning Alfons 
XIII e. t. q. De bijzondere uitgiften zijn mede aanwezig, evenals 
de telegraaf- en de dienstzegels. 

De tentoonstelling betreffende de eerste Nederlandsche emissie 

en de posthervorming in 1850 is nog gedurende de maand Maart 
te bezichtigen. 

Het museum is gevestigd Kortenaerkade 11, Den Haag, en ge
opend eiken werkdag van 10-16 uur, ook des Zaterdags. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag, 5 Febru
ari 1938 in hotel „Neuf" te Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. De voorzitter opent om 
14.45 de vergadering met een woord van welkom tot de aanwe
zigen in deze eerste bijeenkomst van het nieuwe kalenderjaar. De 
eerste-secretaris heeft allen aangesloten vereenigingen een „Korte 
inhoud van de door het dagelijksch bestuur tusschen 17 October 
1937 en 1 Februari 1938 afgedane stukken" alsmede de agenda 
voor deze vergadering in afdruk doen toekomen. Besloten wordt 
een telegram van gelukwensch te zenden aan het Prinselijk Paar 
ter gelegenheid der geboorte van Prinses Beatrix. 

De notulen, zooals deze op blzn. I t.m. III in het November
nummer van het Maandblad zijn afgedrukt, worden goedgekeurd. 
De voorzitter heeft een schrijven van den heer Derocco betref
fende inlichtingen omtrent de tentoonstelling te Belgrado als 
„onbekend" terugontvangen. De voorzitter deelt mede, dat ook de 
Nederlandsche Vereeniging een subsidie aan de Philavia heeft ver
leend tot dekking van haar tekort. 

Naar aanleiding van de afgedane stukken vraagt de heer de Bas 
of het Algemeen Nederlandsch Persbureau (punt 2) u i t z i c h 
z e l f zich bereid verklaard heeft mededeelingen aan de dag
bladen door te geven. De eerste-secretaris toont aan de hand van 
den desbetreffenden brief van het A. N. P. aan, dat zulks inder
daad het geval is. Den heer de Bas moet de opmerking van het 
hart, dat de reden, welke het hoofdbestuur der P. T. T. mede
deelt omtrent het niet uitgeven van een herinneringszegel bij de 
geboorte van een Oranjetelg (punt 12) hem zeer heeft bevreemd. 

Agenda. 
ad. 1. „Groningen" acht het verslag omtrent het betoog van 

haar vertegenwoordiger ter Bondsvergadering te beknopt. Zij ver
zoekt alsnog te vermelden, dat haar afgevaardigde naar voren 
bracht, dat zij tegen import van buitenlandsche dingen is, als b.v. 
het invoeren van een „dag van den postzegel". Wanneer de Bond 
toch aanleiding zou vinden dezen in te voeren, wenscht zij daar
voor niet den verjaardag van Heinrich von Stephan, den stichter 
van de U. P. U. te nemen, maar van den overigens vrijwel onbe
kenden Engelschman, James Chalmers, den werkelijken uitvinder 
van den postzegel. Voorts is zij tegen extra-emissies en in het bij
zonder tegen de niet-officieele uitgiften ter gelegenheid van phi-
latelistcndagen en postzegeltentoonstellingen. Het heeft het Bonds
bestuur bevreemd deze reclame van „Groningen" betreffende 
notulen, welke reeds in het Octobernummer van het Maandblad 
zijn afgedrukt, pas onder dagteekening van 24 Januari 1938 te 
ontvangen. 

Het oordeel van het bestuur der „Nederlandsche Vereeniging" 
in zake viering van den dag van den postzegel is zeer verdeeld. 
Ook „De Globe" stond, zooals tijdens de Bondsvergadering bleek, 
niet sympathiek tegenover een dergelijke viering. De voorzitter 
ziet in zoo'n viering een reclame voor het verzamelen in het al
gemeen en voor het verzamelen van postzegels in het bijzonder. 
Hij merkt op, dat tot dusverre nooit bijzondere „officieele emis
sies zijn uitgegeven. Bijzondere afstempelingen zijn begeerde ob
jecten, hetgeen blijkt uit de 20.000 afstempelingen op de tentoon
stelling van kinderzegels te Amsterdam. De heer de Bas herinnert 
aan het overleg met het hoofdbestuur der P. T. T. tot het uit
geven van „officieele" briefkaarten ter gelegenheid van den dag 
van den postzegel. Hij heeft meer als zijn oordeel te kennen ge
geven, dat hij niet gelooft, dat deze viering ooit in Nederland 
populair zal worden; z.i. moet de Bond echter terzake de lijn volgen 
die door de F.I.P. wordt aangegeven. Het Bondsbestuur besluit in 
1938 den dag van den postzegel te vieren, voor deze gelegenheid 
niet-officieele, bijzondere briefkaarten van 2 cent uit te geven en 
een bijzondere afstempeling in den geest van die der propaganda-
tentoonstelling van „Hollandia" aan te vragen. De voorstelling op 
de bijzondere briefkaarten zal vermoedelijk die zijn, welke de 
F. I. P. voor alle bij haar aangesloten landen voor uitgiften ter 
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gelegenheid van de viering van den dag van den postzegel een
vormig heeft vastgesteld. Als datum wordt in overweging geno
men die der aansluiting van Nederland bij de U. P. U., waarom
trent nader inlichtingen zullen worden ingewonnen. Voorzitter en 
beide secretarissen belasten zich met de verdere afwikkeling van 
deze aangelegenheid. 

ad. 2. Alvorens een beslissing te nemen omtrent toekenning 
van de Waller-medaille 1938 zal aan de vereenigingen opgave van 
candidaten voor deze onderscheiding worden verzocht. 

ad. 3. De voorzitter meent begrepen te hebben, dat de jeugd-
vereeniging te Breda niet meer die reden tot tevredenheid geeft 
van vroeger. De heer Cramerus antwoordt, dat nog steeds 60 
tot 70 jongeren de jeugdvergaderingen geregeld bezoeken en dat 
hij omtrent den bloei der jeugd vereeniging niet heeft te klagen. 
De heer Polling blijft omtrent de jeugdvereenigingen pessimistisch 
gestemd. Men houdt de jeugd tot het 16e jaar, daarna be^-eegt de 
belangstelling der jongeren zich in andere richting. Blijken:- med.'-
deelingen van den heer de Bas heeft ook de U. Ph. V. mei zorgen 
omtrent haar jeugdvereeniging te kampen. Het vraagstuk van vol
doende, geschikte leiders is uiterst moeilijk. De heer Kastirm ver
klaart zich bereid de ingekomen verslagen omtrent de jeugdver
eenigingen tot één .geheel voor het nieuwe i.-iarbc-ekje do- \\ I. P. 
te verwerken. 

ad. 4. Het Bondsbestuur keurt de eventueele wijzigingen \;\ de 
algemeene bepalingen betreffende internationale tentoonstellingen, 
zooals deze door de F. I. P. zijn ontworpen, goed. 

ad. 5. De omstandigheid, dat een serie ongebruikte zegels van 
het Internationale Hof in handen is gekomen van een handelaar, 
wettigt het vermoeden, dat zich onder het personeel, dat met het 
beheer dezer zegels is belast, waarschijnlijk een „lek" bevindt. 
Het bestuur betreurt, dat het tot dusverre aan het Hoofdbestuur 
der P. T. T. niet is mogen gelukken de wijze waarop het gebeurde 
is geschied, te ontdekken. Het Bondsbestuur besluit, behoudens 
goedkeuring door de a.s. Bondsvergadering — ongestempelde 
Cour-Permanente zegels niet te erkennen, noch tot Nederlandsche 
tentoonstellingen toe te laten en deze ongestempelde zegels niet-
catalogiseerbaar te verklaren. 

ad. 6. Omtrent aanmaak van nieuw-model Bondsspeldjes, waar
omtrent prijsopgaven zijn binnengekomen, zal het oordeel der a.s. 
Bondsvergadering worden ingewonnen. 

ad. 7. Het hoofdbestuur der P. T. T. heeft opgaven verstrekt 
aan den Bond omtrent de wijze, waarop voor verzamelaars post
zegels verkrijgbaar zijn van: IJsland, Fransch-Syrië en Lybië; Zuid-
Afrikaansche Unie; Indochina; Madagascar; lersche Vrijstaat; Por
tugal; Zweden; Vereenigde Staten van Noord-Amerika; Fransch 
Somalieland; Noorwegen; Nieuw-Zeeland; Duitschland; België; 
Canada; Chili; Denemarken; Egypte; Estland; Letland, Lithau-
wen; Spaansch-Marocco; Polen; Roemenië; Zwitserland; Turkije 
en van Sovjet-Rusland. 

Het zou te veel plaatsruimte eischen, al deze opgaven in het 
Maandblad te doen afdrukken. Inlichtingen terzake kunnen bij het 
Bondssecretariaat worden ingewonnen en zullen den belangheb
benden gaarne worden verstrekt. 

De eerste-secretaris deelt mede, dat de Bondsstatuten wederom 
Koninklijk zijn goedgekeurd. Besloten wordt een aantal afdruk
ken van de Staatscourant, waarin deze statuten zijn afgedrukt, voor 
eventueele belangstellenden tegen betaling beschikbaar te stellen. 

Op verzoek van het tentoonstellingscomité te Praag zal een der 
aangesloten vereenigingen aangezocht worden in het eere-comité 
dier tentoonstelling zitting te nemen. 

Het is gebleken, dat het tentoonstellingsmateriaal der Nederland
sche Ver<;eniging", vroeger toebehoorende aan „Hollandia", in den 
loop der jaren zeer heeft geleden. Alvorens aanschaffing van ten
toonstellingsmateriaal van Bondswege in beraad te nemen, wenscht 
het Bondsbestuur eerst de nog loopende schulden af te lossen. 

De heer R. E. P. Maier, bekend philatelist en gewaardeerd 
medewerker van het Maandblad, heeft zich bereid verklaard een 
verhandeling te leveren over de 3e emissie Nederland in het 
jaarboekje van de Nederlandsche Vereeniging. De voorzitter stelt 
voor het in druk verschijnen van deze studie van Bondswege te 
subsidieeren onder beding, dat Bondsleden in de gelegenheid zullen 
worden gesteld zich deze studie onder gunstige voorwaarden, b.v. 
in den vorm van overdrukken, aan te schaffen. De voorzitter zal 
terzake met het bestuur der Nederlandsche Vereeniging in over
leg treden. 

J. K. RIETDIJK. — I 

De penningmeester deelt mede, dat de voorraad Bondstanding-
meters nagenoeg is uitverkocht. Alvorens tot nieuwe aanschaffing 
te besluiten zal aan dr. P. H. van Cittert te Utrecht worden ver
zocht, deze tandingmeter nader op nauwkeurigheid te toetsen. 

De heer Cramerus deelt verschillende voorbereidingen mede, 
welke reeds zijn getroffen voor den 29en philatelistendag op einde 
Augustus 1938 te Breda. Er zal in de groote zaal van „Concordia" 
een nationale propagandatentoonstelling worden gehouden, waar
op ieder kosteloos kan exposeeren. Ook zal voor deze gelegenheid 
een souvenir-kaart worden uitgegeven. 

Sluiting omstreeks 17 uur 30. 
Utrecht, 20 Februari 1938. 

Namens het Bondsbestuur, 
de 2e secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Postbus 1, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
566. E. F. Sorko, Noorder Amstellaan 47 III, Amsterdam, Z. (V.). 
584. Joh. Anema, Wouwermanstraat 29 boven, Amsterdam, Z. 

(L.). 
587. F. van Leer, Hackquaristraat 5, Amsterdam, Z. (V.). 
614. L. J. L. Terwogt, Stargardiaan 1, Bussum. (V.). 
617. G. Loef, Voorkade 53, Boskoop. (V. Eur., Ned. en Kol.). 
633. J. Kelz, Ceintuurbaan 183 hs., Amsterdam, Z. 
635. ir. W. ten Hove, Sumatrastraat 12, Madioen (Java). 
658. jhr. A. A. G. C. de Rotte, Wilhelminastraat 15, Malang 

(Java). 
669. ir. L. Meulemans, Nijlandweg 55, Bandoeng (Java). 
677. E. Dhomen, Dierentuin 18, Batavia, C. (Java). 
686. W. J. Wellensiek, Groenendaalkade 3, Heemstede. (V.). 
720. mevr. C. H. de "Waal-Wieringa, Zoeterwoudschesingel 41, 

Leiden. (V.). 
754. E. C. Krieger, Koninginnelaan 143, Oegstgeest. (V.). 
783. D. van Weel D.zn., Bremhorstlaan 29, Wassenaar. (V.). 
619. A. J. Otto, Reijerskoop 115, Boskoop. (V. E., Ned. en Kol.). 

Aanmeldingen. 
I. Prior, Soestdijkerstraatweg 73, Hilversum. (Oud-lid). 
P. J. van Harderwijk, Cornells Houtmanstraat 13, Den Haag. 

(Oud-lid). 
A. Harm, Drieboomlaan 201, Hoorn . (V. en L.). 
mej. E. M. A. Schermer, Draafsingel 43, Hoorn. (V. en L.). 
X. F. Crince Ie Roij, Van Hoornbeekstraat 28, Den Haag. (V.). 
G. C. Dorpema, Westzijde 376, Zaandam. (V.). 
E. Kaufmann, Pension „Home Sweet Home", Händelstraat 22, 

Amsterdam, Z. (V.). 
Th. H. van Gijzen, Breedstraat 33, Alkmaar. 
G. B. C. Vasbinder, Lyceumstraat 18, Alkmaar. 
O. Veentjer, Kapelstraat 3, Emmen. (V. en L.) 
mr. J. J. W. Eekhout, Waalsdorperweg 291, Den Haag. (V.). 

Adreswijzigingen. 
509. C. Statius Muller, Laan van Poot 312, Den Haag. 
374. H. J. Rodenhuis, Hendrik Burgerstraat 44, Beverwijk. 
809. P. J. Rings, p.a. Geo Wehry & Co., Semarang (Java). 
148. A. P. Heijnis, Drijenscheweg 9, Oosterbeek. 
638. C. L. J. Vergroesen, Corn, de Wittstraat 20, Dordrecht. 

11. J. M. N. van der Drift, Willemskazerne, Leusderweg, Amers
foort. 

690. James Singer, Rue du Rhin 27, Paris, 19. 
412. F. G. Bes, p.a. Avenarius, Agrippinastraat 53, Voorburg, 
502. mr. G. A. Visscher, Bouriciusstraat 12, Arnhem. 
106. C. Eggler, Ond. Hoeta Padang, Kisaran (S.O.K.). 
548. E. de Klerck, Deli Mij., Medan (Sumatra). 
304. R. H. van Otterloo, Hotel dc la Haye, 19 Rue des Char-

bonniers, Brussel. 
221. J. Hoek, Thorbeckelaan 77, Loosduinen. 
419. dr. A. F. H. Labry de Bruijn van Troostenburg, adres on-

kend. *) 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
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Overleden. 
343. J. A. Gratama. 
194. W. A. Uiterdijk. 
655. E. C. van Rijssel. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Aangezien zich een voldoend aantal deelnemers voor de nieuw v 

op te richten keursectie heeft aangemeld, zal tot de oprichtmi; 
daarvan zoo spoedig mogelijk worden overgegaan Inzendingen 
van speciaal voor deze sectie bestemde boekjes met zegels van 
minstens 40 fr. (Yvert) of ƒ 1 (Speciaalcatalogus) cataloguswaarde, 
worden gaarne bij den administrateur ingewacht Aan snelle rond-
zending en spoedige afrekening zal speciale aandacht worden 
geschonken 

Voor Indie bestemde boekjes, inhoudende Nederland en Ko
lomen, kunnen in elke hoeveelheid worden mgezonden 

In de plaats van den heer A. J. Sluijterman zal als sectiehoofd 
van Nijmegen optreden mevrouw E. Korver-Moritz, Fretstraat 28, 
aldaar. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam — Kort verslag der vergadering van 16 Februari 

1938. De voorzitter opent de vergadering met een inleiding, waar
in hij o a. den Daposta-blokkenzwendel en den canard over een 
nieuw ontdekt Mauritius-zegel behandelt Na lezing der notulen 
en ingekomen stukken wordt de heer dr O J Wijnhausen als 
lid aangenomen De heer L. van Essen houdt een lezing over het 
onderwerp: Hoe moet de kwaliteit van mijn zegels zijn ' , aan de 
hand van foto's en van collecties Modena en Cyprus Naar aan
leiding van deze lezing en wat daarmede samenhangt ontstaat 
een levendige discussie, waarbij ook de vraag gesteld wordt, welke 
in alle omstandigheden de beste manier van afweeken is Deze vraag 
wordt door den heer R. E. P Maier beantwoord Bij het con
cours van het 2e zegel van Nederland worden de prijzen behaald 
door de beeren Schroder, Schwarz en Maier Hierop volgen verlo
ting en rondvraag. Voor de volgende bijeenkomst concours van 
nr. 1 Engeland en causerie van den heer Van Essen over „een 
blok" en bezichtigen van zijn collectie Rusland en Russische 
Levant. W. F. G. H. 

Alkmaar — De afdeeling zal 22 en 23 Maart a s een propa-
ganda-tentoonstelling houden in de „Harmonie" Jac. B. 

Den Haag. — Jaarverslag over 1937. Het ledental bleef met 25 
constant. Ons ontviel een der oudste leden, onze oud-voorzitter, 
de heer De Stuers, aan wiens nagedachtenis hiérbij een stil saluut 
gebracht wordt. De vergaderingen hadden geregeld plaats m het 
restaurant Bosch, of dit in de toekomst nog zal geschieden is de 
vraag. Als gewoonlijk kenmerkten zij zich door een gezellige 
sfeer, al was de opkomst daaraan dikwijls niet evenredig Ver
schillende leden toonden weder gedeelten van hun verzamelingen, 
waarvan hieronder een resumé zijn plaats moge vinden Van den 
heer Cramer zagen wij zijn, uitsluitend ongebruikte, luchtpostver
zameling der geheele wereld, benevens de Engelsche kroningsuit
giften der diverse kolomen en dominions met de daarbij voor
komende plaatfouten Ook toonde hij ons een verzameling etsing-
nummers der toen koerseerende Indische postzegels. Van den heer 
Jorissen zagen wij diens gespecialiseerde collectie Oranje-Vrijstaat, 
terwijl de heer Ferf zijn collecties Gibraltar, Malta en Ierland, com
pleet ongebruikt, het zien De heer Van Strijen toonde ons eenige 
gedeelten zijner luchtpostverzameling, uitsluitend gebruikt op 
brieven, en wel een collectie eerste vluchten en een collectie 
Zeppelin-vliegbrieven Ook schonk hij ons het gezicht van een 
verzameling Spaansche zegels der Franco-partij op brieven Ten 
slotte hadden wij het genoegen den heer Van Essen in ons midden 
te zien, die ons vergastte op den aanblik van zijn schitterende col
lecte Napels en Sicilie De daarbij gegeven uitlegging deed deze 
demonstratie bijzonder tot haar recht komen Daar er verder 
niets bijzonders valt te vermelden, eindig ik met de hoop uit te 
spreken, dat ook het ingetreden jaar in philatelistisch opzicht ons 
veel mag schenken. A. G F. 

West-Friesland. — Kort verslag der jaarvergadering van 9 Fe
bruari 1938. Aanwezig 17 leden en 2 gasten (inmiddels als lid 
opgegeven). Notulen, jaarverslag en rekening en verantwoording 
van den penningmeester werden goedgekeurd De rekening sloot 
met een voordeelig saldo. Het door het vereenigmgsbestuur goed
gekeurde concept-reglement werd als zoodanig aangenomen De 
afgetreden bestuursleden, de beeren dr. J. C. de Ruijter de Wildt, 
H . C. Dade en G. H. Luckens, werden bij acclamatie herkozen, 

J. K. RIETDIJK. 

gekozen werden mevrouw J M Cramer-van Tetterode en de 
heer F. G Hassels. De functies zullen onderling geregeld worden. 
De z.g. j'eugdbeurs wordt druk bezocht De gasten, mejuffrouw 
E M A Schermer en de heer H . Acking, traden als lid toe. 

G. H. L. 

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

Vreslag der vergadering van 24 Februari 1938. 
Aanwezig zijn 53 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering met een welkom opent. "Waar onze Belgische leden op 
de Januari-vergadering met aanwezig konden zijn, wenst hij hen 
thans nog een voorspoedig 1938. De notulen van de vorige ver
gadering geven den heer Janssens terecht aanleiding op te merken, 
dat daarin niet vermeld is het antwoord, dat wij van de Bond 
ontvingen betreffende de serie ongebruikte zegels van het Inter
nationale Hof. De P.T.T had aan de Bond het volgende ant
woord gezonden. „1. Naar aanleiding van bovenaangehaald 
schrijven deel ik u mede, dat het mij reeds bekend was, dat een 
serie postzegels met opdruk in goud, vermeldende de woorden 
„Cour permanente de Justice Internationale", ondanks de getrof
fen voorzorgsmaatregelen, ongestempeld m handen van een post
zegelhandelaar is gekomen 2. Het onderzoek naar de wijze, waar
op zulks IS geschied, heeft tot mijn leedwezen geen resultaat 
gehad." Opgemerkt dient te worden, dat dit antwoord ons verre 
van bevredigde De notulen worden daarna goedgekeurd en het 
candidaat-lid met algemene stemmen als lid aangenomen De heer 
Vorsterman had door de drukte van de verloting op de Januari
vergadering daartoe de gelegenheid gemist, doch wenste thans 
nog de dank van de leden aan den voorzitter over te brengen voor 
de voortreffelijke leiding, die van hem het verlopen jaar weer is 
uitgegaan, voor welke woorden de voorzitter den heer Vorster
man dank zegt. De heer Vorsterman zou voorts gaarne zien, 
dat er uitgebreidere notulen werden aangehouden van de leden
vergaderingen. De voorzitter antwoordt hem, dat deze — op ver
zoek van de Raad van Beheer van het Maandblad — zo beperkt 
mogelijk worden gehouden. De heer Smit waarschuwt voor uit
voerige notulen, tenzij deze stenografisch worden opgetekend en 
ziet bovendien het nut er van niet in. Ook de heer Janssens is 
van mening, dat het verslag, zoals tot nu verschenen, voldoende 
het gesprokene in de vergadering weergeeft, terwijl de heer Boks 
voorstelt in een commissie van onderzoek de heren Vorsterman en 
Janssens te benoemen. Besloten wordt dit onderwerp op de eerst
volgende bestuursvergadering eens nader te bespreken. 

Na een korte pauze volgt een lezing van den heer J. A. M. van 
den Berg, waarin hij de achterzijde van de postzegels behandelt. 
De voorzitter zegt hem dank, terwijl de leden hem met applaus 
belonen. De heer Martin vraagt, of er mogelijkheid bestaat aan 
leden, die langere jaren lid zijn, daarvan een bewijs van waar
dering af te geven De voorzitter zegt, dat onze vereniging slechts 
gewone en ere-leden kent , niettemin zal het bestuur dit eens be
spreken. De heer Vorsterman geeft in overweging de jaarverloting 
met uit postzegels te laten bestaan, doch uit bonnen van verschil
lende waarden, voor het bedrag waarvan men uit de rondzen-
dingen kan kopen. Dit systeem, dat veel administratieve arbeid 
met zich brengt, heeft tot PC zwaai, dat met alle leden rondzen-
dmgen ontvangen. De voorzitter vindt het bovendien niet zo 
aantrekkelijk; niettemin zal ook dit in de bestuursvergadering 
worden behandeld. Daarna volgt de verloting, waarvoor in dank 
ontvangen van mevrouw Scurgay-Faes te Budapest een jubileum
boek, waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Rondzendingen. 

De administrateur van de rondzendingen zal gaarne boekjes 
met zegels voor de afdelingen Europa en Nederland en Kolonien 
ontvangen. 

Nieuw lid. 
109. (S E.Z BE.NK.). J. Krauweel, Krelagestraat 34, Haarlem. 

Candidaat-Ieden. 
A. J. M. van Gulick, Ie luitenant adm, Dr van Mierlostraat 23, 

Breda 
Pater Joh. Haarmans, Raamstraat 78, Delft (Voorgedragen door 

L. M. Witting, Delft) 

ZICHTZENDINGEN. 
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Rekening en verantwoording der Postzegelvereniging „Breda" over 1937. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Voordelig saldo 1936 
2. Contributie . . . . 
3. Contributie en entree van in 1937 aan

genomen nieuwe leden . . . . 
4. 10 "/o van het verkochte in de rondzending 
5. Onvoorzien . . . . . . 
6. Terugbetaling garantie boek Vellinga 

Begroot Werkelijk 

f 100,— i f 204,90 
„ 1572,— I „ 1503,— 

Werkelijk 

100,— 
600,— 
128,— 

140,— 
755,38 
131,20 
50,— 

B e z i t t i n g e n . 
Fonds viering 45-jarig bestaan inclusief rente 
Reservefonds inclusief gekweekte rente 
Tentoonstellingsmateriaal-fonds 
Boek Vellinga . . . . . . 

f 2500,— f 2784,48 

ƒ 863,78 
- 441,72 
- 50,— 
- 5 0 , -

ƒ 1405,50 

1. Kosten van het verenigingsorgaan na 
aftrek opbrengst abonnementen, enz. 

2. Lidmaatschap van de Nederlandse 
Bond van Verenigingen van Postzegel
verzamelaars . . . . 

3. Vrijwillige bijdrage aan idem 
4. Drukwerk, portefeuilles, enz. 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris 
6. idem administrateur 
7. idem penningmeester 
8. idem sectiehoofden 
9. Onkosten bibliothecaris . 

10. Zaalhuur . . . . 
11. Jeugdafdeling 
12. Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
13. Kosten jaarlijkse algemene verloting 
14. Assurantiepremie . . . . 
15. Afgevaardigden Bondsvergadering 
16. Bijdrage reservefonds 
17. Bijdrage fonds 45-jarig bestaan in 1938 
18. Aanschaffing bibliotheek 
19. Propaganda 
20. Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
21. Onvoorzien 
22. Voordelig saldo 

Breda, 31 December 1937. 
J. W. WIGGERS, penningmeester. 

Accoord bevonden 29 Januari 1938. 
De controle-commissie: 

E. A. WIJDICKS. 
N . A. FELIX. 

— f 2784,48 

Adreswijzigingen. 
18. P. B. Buist, thans P. J. ter Burg-laan 7, Den Helder. 
64. P. Raijmakers, thans Pasteurlaan 115, Eindhoven. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Maart 1938, des avonds te 

8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 24 Maart 1938, des avonds 

te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de Club „Ginneken" op Donderdag 17 Maart 

1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Maart 1938, des morgens te 

11 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 

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

Verslag der vergadering van 26 Februari 1938. 
Te S'A uur opent de voorzitter de door 63 leden en 3 intro-

ducé's bijgewoonde vergadering en heet in het bijzonder welkom 
den voorzitter van de Nederlandsch Vereeniging, den heer Van 
Essen, die buiten mededinging zijn verzameling Finland tentoon
stelt. De voorzitter memoreert de blijde gebeurtenis in het Ko
ninklijk gezin. De 3 candidaat-leden worden met algemeene stem
men aangenomen. Vervolgens worden de heer Poulie met zijn op 
de tentoonstelling Nederland-Balticum verworven gouden medaille 
plus zilveren beker, en de heer Zilver met de gewonnen verguld 
zilveren plaquette, gelukgewenscht. De beeren Redeker en Boeg 
rhaken aanmerkingen op storende fouten in het pas uitgekomen 
jaarboekje. De voorzitter zegt toe, dat het volgende jaarboekje 
nauwkeurig zal worden gecorrigeerd en de fouten hersteld. Na Je 
pauze blijkt uit de stemming, dat de heer Poulie den len en de 

171, 5. 
en 142. 

Antwerpen. 

18. 22. 

R. S. 

heer Bernhard den 2en prijs hebben verworven in den landenwed-
strijd Finland. Mr. De Beer dankt in het bijzonder den heer Van 
Essen voor de door hem genomen moeite om zijn inderdaad schit
terende collectie Finland aan de leden te heb^ en willen toonen. 
Volgende landenwedstrijd: Liechtenstein. 

Na veiling van 19 kavels blijken de volgende leden een prijs te 
hebben verkregen in de algemeene verloting. 305, 188, 53, 283, 
94, 161, 211, 158, 146, 20, 104, 4: , 
108, 231, 172, 164, 127, 247, 279, 173 

Te 10 uur sluiting. 
Aangenomen als lid. 

M. Schloss, Emmastraat 32, Amsterdam, Z. 
H . Vriens, Troyentenhoflaan 57, Berchem, 
L. S. Beuth, Corn, van der Lindenstraat 22, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door mr. W. S. W. de Beer). 
Adresveranderingen. 

F. A. G. Keesing, c/o Mr. Jemmeth, 26 Upper Bedford Place, 
London, W . C . I . 

A. J. de Ruiter, Tesselschadestraat 4, Amsterdam, W. 
mr. H. D. Pierson, Riouwstraat 171, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
P. W. Prior, Lekstraat 521, Amsterdam, Z. (Eigen aangifte). 
mevr. M. G. Levenbach, Dufaystraat 12, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door mr. W. S. W. de Beer). 
S. J. van den Berge, Corn. Krusemanstraat 28 hs, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door J. P. Traanberg). 
H. J. Schoenmaker, semi-arti, Biesboschstraat 69 II, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
mej. H. G. D. Sanders, Wagenweg 224, Haarlem. (Voorgesteld 

door P. J. H. Kuijper van Harpen). 
mr. J. Ph. van Kesteren, Tintorettostraat 19 II, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door H. J. r . Pootjes). 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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D. A. Lensing, procuratiehouder Verz. Bank „Victoria", Konin
ginneweg 201, Amsterdam, Z. (Voorgesteld door H. J. F. 
Pootjes). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Woensdag 16 Maart 1938, des avonds 

te 8 uur, in Café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op 2ateidag 26 Maart 1938, des avonds te 8 

uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeeling. 

In de vergadering van 26 Maart a.s. zal een landenwedstrijd 
van Liechtenstein worden gehouden. Het bestuur stelt daarvoor 
2 prijzen beschikbaar. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 22 Februari 1938. 
Aanwezig 35 leden; afwezig met kennisgeving de heer Evers, 

wegens ziekte de beeren De Bruijn, Wisse en Corver. De notulen 
van de Januari-vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. 

De penningmeester heeft het bestuur medegedeeld, dat onze 
obligatie Nederland van ƒ 5C0,— is uitgeloot. Het bestuur stelt 
thans voor deze ƒ 500,— op de Rijkspostspaarbank in te leggen, 
waarmede de vergadering accoord gaat. De voorzitter dringt er 
nogmaals bij de leden op aan zich beschikbaar te stellen als leider 
voor de jeugdclub. De ballotage heeft tot resultaat, dat de can-
didaat-leden met algemeene «temmen worden aangenomen; de heer 
Boelen wordt terstond als lid geïnstalleerd. Voor den landenwed
strijd Curasao en (of) Suriname zijn 2 uitgebreide verzamelingen 
meegebracht. De verzameling van den heer Kaub acht de com
missie de beste; die van den heer ]. J. Uijterswaal wordt met 
slechts zeer weinig verschil als tweede beoordeeld. 

Tijdens de rondvraag merkt de heer Wcrff op, dat op de a.s. 
zomerzegels reeds voor den tweeden keer een afbeelding van 
Boerhaave voorkomt. Verm.elding verdient, dat mr. Vuijstingh 
een schenking deed ten behoeve van het falsificaten-album en dat 
mevrouw Enklaar en de heer Van Tinteren zegels schonken aan 
de jeugdclub. De veiling had een geanimeerd verloop. J. H. N. 

Nieuwe leden. 
H. M. Stein, Torenlaan 127, Soest. 
P. M. Boelen, Jan van Scorelstraat 74, Utrecht. 
P. Valkema Blouw, L. Jansstraat 12 bis, Utrecht (i.). 

Candidaat-lid. 
H. L. van der Vecht, Utrecht. 

Adreswijziging. 
L. H. Tholen wordt Maliebaan 76,Utrecht. 

Mededeeling. 
Het adres van den directeur verkoophandel, den heer Van 

Straten, is: Mauritsstraat 9, Utrecht (giro 37430). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 25 Maart 1938, in Restaurant 
Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Maart, des avonds te S}4 uur, 
in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7}i—8J4 uur 
ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Lezing van den heer W. G. Zwolle; onderwerp: „Bij
zondere briefkaartenuitgiften van Nederland". 6. c.q. Veiling. 
7. Rondvraag. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 26 Maart en 9 April 1938, telkens van 23^—4 uur, 

in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

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

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 24 Februari 1938. 
Nadat de voorzitter de in grooten getale opgekomenen had 

verwelkomd, gaf hij eerst het woord aan de op de vergadering 
aanwezige leden der firma F. C. Verdoorn, ten einde de door hen 
aangeboden assurantie op verzamelingen nader toe te lichten en 
eventueele vragen van leden daarover te beantwoorden. Daarvan 
werd inderdaad dan ook na de uiteenzettingen gebruik gemaakt 
en bleek wel, dat het hier geldt een noviteit op het gebied van 
assurantie van zegels, daar de schade (tot op heden stellig een 
groot struikelblok) wordt bepaald door leden van het bestuur der 
vereeniging en zonder verdere restrictie zal worden uitbetaald. 
Inderdaad dus een philatelistisch belang. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het lezen der notulen van de 
vorige vergadering, die zonder op- of aanmerkingen werden goed
gekeurd, waarna de ingekomen stukken aan de orde waren. Daar
bij was een verslag van de gehouden z.g. Baltische tentoonstelling 
van postzegels, hetwelk den voorzitter aanleiding gaf nog eens 
uitvoerig op deze tentoonstelling, waarop drie leden onzer ver
eeniging, waaronder hij zelf en de hier aanwezige mevrouw Matzen-
Fledderus, hooge onderscheidingen hadden behaald, terug te 
komen. Deze tentoonstelling is, in tegenstelling met vele andere, 
inderdaad in a l l e opzichten een succes geweest ! Alles liep als 
een uurwerk, geen wanklank is gehoord, het bezoek is uitstekend 
geweest en ook de afwikkeling verliep als gesmeerd ! De H.P.V. 
heeft dan ook, zooals de voorzitter zegt, door haar bemoeiingen 
een „goede beurt" gemaakt en weer voldaan aan haar devies overal 
de philatelic te willen dienen, maar ook temeer weer eens blijk 
gegeven dit ook te kunnen ! Dank werd ook gebracht aan de 
vier leden onzer vereeniging, die met den voorzitter voor den 
goeden gang van zaken op de tentoonstelling hadden gezorgd en 
die daarvoor beloond waren met een herinneringsmedaille. 

Nadat de voorgehangen candidaten, op een na, wiens ballotage 
werd uitgesteld, bij acclamatie tot leden waren aangenomen, werd 
overgegaan tot een kleine veiling, waarna de verloting den avond 
sloot. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
G. Hennus, Nieuwe Parklaan 119, Scheveningen. 
jhr. mr. P. G. M. van Meeuwen, Daendelsstraat 22, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
ir. Th. A. Heskes, Vivienstraat 14, Den Haag. 
P. J. A. M. Hoogeveen, Van Nijenrodestraat 85, Den Haag. 
Schimmer, Goudsbloemlaan 86, Den Haag. 
H . H. W. Schrameier-Verbrugge, Mauritskade 41a, Den Haag. 
L. Hakker, Spaarnestraat 138, Amersfoort. 
M. C. Heijmans, Wassenaar. 

Adreswijzigingen. 
W. F. K. Anemaet wordt Perziklaan 86, Den Haag. 
ir. A. van Weelden wordt Flat 301 Flat Duijnwijck, Van Alke-

madelaan 350, Den Haag. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 24 Maart 1938, des avonds te 8'A 
uur, in hotel De Gouden Kroon, te 's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Binnengekomen stukken. Mededeelingen. Bal
lotage nieuwe leden. Veiling. Verloting'. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 23 Februari 1938. 
Aanwezig 111 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent 

de vergadering. Hij memoreert de Nederland-Balticum-tentoon-
stelling, waaraan door 10 onzer leden werd deelgenomen, met 6 
bekroningen. Falsificaten zijn geschonken door den heer Schar-
renburg; zegels voor de verloting door de beeren Scharrenburg, 
Van der Houven en Huijberts; een jaargang Maandbladen door den 
heer Van der Schalie. Ter rondgang zijn aanwezig eenige zegels 
van Duitschland en Hongarije met bijzondere stempels. De notulen 
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der vorige vergadering worden goedgekeurd. De voorzitter deelt 
mede, dat het huishoudelijk reglement eenige wijziging onder
gaat. In overeenstemming daarmede worden de candidaat-leden 
bij acclamatie aangenomen. De voorzitter verzoekt ernstig noodige 
op -of aanmerkingen omtrent candidaat-Ieden ter kennis van het 
bestuur te willen brengen. Voor het nazien der rekening en ver
antwoording over 1937 worden benoemd de beeren Braakenburg 
en Van der Heijdt. De Ie prijs valt ten deel aan den heer Kuken-
heim. Na een zeer willige veiling sluit de voorzitter, om het 
ruiluur in te zetten. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
350. mr. C. H. Tuk, Jul. van Stolberglaan 472, Den Haag. 
394. P. Verhoef, Harteveltstraat 24, Scheveningen. 
398. J. M. Dekker, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
403. C. van der Heiden, J. P. Gouverneurlaan 56, Sassenheim. 
411. J. C Jense jr., Koornmarkt 22a, Delft. 
417. mevr. wed. J. W. Hartmann-Blokzijl, Langendijk 33, Go-

rinchem. 
422. W. Steinbuch, Statenlaan 68, Den Haag. 
428. Th. Schorer, Vondelstraat 180, Den Haag. 
433. A. Bloemen, Sinaasappelstraat 154, Den Haag. 
435. B. Bak, Huijgenspark 12a, Den Haag. 
436. J. B. M. Feijen, Westduinweg 94, Scheveningen. 
441. Jac. Lijbers, Van Zeggelenlaan 288, Den Haag. 
487, A. Renooij, Sinaasappelstraat 77, Den Haag. 
503. K. P. Meijer, Van der Kooijstraat 15, Leeuwarden. 
520. dr. J. J. L. de Neve, Wildhoeflaan 37, Den Haag. 
554. J W. Hoevenaar, Mathenesserweg 155, Rotterdam, W. 
573. W. van Poeteren, Regentesselaan 83, Rijswijk (2.-H.). 
584. J. Koch, Boschbesstraat 48, Den Haag. 
590. B. W. Kruisselbrink jr., K 2, Winterswijk. 
597. L. Kukenheim, Prinses Mariannelaan 226, Voorburg (Z.-H.). 
606. C. J. Schelling, Vreeswijckstraat 203, Den Haag. 
625. J. G. Nicolai, W. van Noortstraat 22, Utrecht. 
649. T. C. de Vos, Noordenburglaan 57, Voorburg (Z.-H.). 
657. I. Midavaine, Kerkstraat 55, Slootdorp (N.-H.). 
jeugdlid 9. mej. A. Bruinse, Bankastraat 33, Dordrecht. 
672. H. Anholt, Westerstraat 84, Enkhuizen. 
686. dr. A. Dinkhuijsen. Laan van Meerdervoort 642, Den Haag. 
715. H. F. Hensen, Chrysanthemumlaan 25, Heemstede. 
723. B. van der Kuyp sr.. Heerenweg, Heemstede. 
724. A. M. R. Derks, Amalia van Solmsstraat 149, Den Haag. 
746. D. J. R. Beugeling, Singel 121, Den Helder. 
748. P. K. de Kreek, Rijswijkscheweg 362, Den Haag. 
756. P. Weijers, Antoniuslaan 81, Blerick. (Afd. Venlo). 
775. H. Schuurhuis, Thomas ä Kempisstraat, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
782. M. van Schaik, Horsterweg 40d, Venlo. (Afd. Venlo). 
787. Jos. van den Berg, Hoogeschoorweg 141, Venlo. (Afd. Venlo). 

Afvoeren. 
436. J. H . Bach*); 688. H. Hakeboom; 709. L. Gols; 802. A. W. 
G. Zijlstra; 208. P. H. Peeters; allen te Zwolle. 

Candidaat-leden. 
mej. A. Schulte, Eikstraat 15, Den Haag. (Voorgesteld door N. 

Mulder), 
mej. B. H. F. M. Ruberg, Begoniastraat 3, Zwolle. (Voorgesteld 

door F. A. van Dongen). 
A. Nol, hoofd van de Neutrale Schakelschool, Merbaboeweg 1, 

Djokjakarta. (Voorgesteld door A. E. Banse), 
mej. J. J. Oosterveen, Groene Zoom 109, Rotterdam. (Voorgesteld 

door mevr. M. Bron). 
J. Steen, Draaistraat 39, Den Haag. (Voorgesteld door M. H. de 

Graaf en H. Stolk). 
C. J. G. Lokkers, Schenkkade 124, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. J. Ritsema). 
J. H. Sijbrandrij, Valkenboschkade 393, Den Haag. 
J. C. Ie Cointre, Galileïstraat 113, Den Haag. (Voorgesteld door 

Van Scharrenburg). 
J. G. F. Schalen, Soestdijkschekade 715, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Hagemeijer). 
W. Slappendel, Oranjelust 66, Voorburg. (Eigen aangifte). 
P. Fraaij, Soendastraat 9, Heemstede. (Voorgesteld door H. E. 

van der Heide). 
J. A. van der Spek, Markt 71, Delft. (Voorgesteld door J. 

Wemmers). 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

M. A. H. Oostingh, Noord ZZ. 55, Franeker. (Voorgesteld door 
J. Jaarsma). 

Karl Schlossarek, Jagerstraat 8, Den Haag. (Voorgesteld door 
W. G. Verhoeff), 

mevr. M. van Beyma thoe Kingmx Böttcher, De Genestetlaan 8, 
Baarn. (Voorgesteld door rrevr. M. Bron), 

mr. E. M. O. Haf f mans, Spoorstraat 18, Venlo. (Afd. Venlo). 
P. C. Kool, dir. Ned. Midd. Bank, Wilhelminastraat 34, Emmen 

(Dr). (Eigen aangifte). 
dr. J. Bijl, De Ranitzstraat 12a, Groningen. (Voorgesteld door J. 

D. Dik). 
Wie zich nog opgeeft vóór de jaarvergaderini;, doet nog mede 

in onze groote jaarlijksche verloting zonder nie en 
Verbeteringen. 

177. ir. F. E. van Ruijven, Voorstraat 68, Harlingen. 
268. J. van Meel, Leeuwardenschestraat 32, Scheveningen. 
226. A. J. D. van Oosten, Eschdoornstraat 157. Den Haag. 

Adresveranderingen, 
mevr. G. Anema Wilms, Belantong Ketjil 4, Padang (N.-Indië). 
778. C. J. W. Westhoff, 2e Schuijtstraat 196 I, Den Haag. 
943. H. W. J. Vos, Schipholdijk 205, Haarlemmermeer. 

33. J. C. Hess, Spijkemakersstraat 4a, Den Haag. 
696. A. G. J. Athmer, Paramaribostraat 153 I, Amsterdam, W. 
506. W. Oosting, Balistraat 42, Dordrecht. 
296. J. D. A. Rahder, p/a mevr. H. J. A. van Troostenburg-de 

Bruijn, Franschestraat 63, Nijmegen. 
J. Keijzer, Thorbeckelaan 246, Den Haag. 
217. H. van Dommelen, Groot Hertoginnelaan 115, Den Haag. 
183. B. Resting, Van Maasdijkstraat 7, Zuilen (post Utrecht). 

Afdeelingsmededeelingen, 
Zwolle. — Jaarvergaderini; op 19 Februari 1938. Aanwezig 19 

leden en 1 gast. Notulen en jaarverslag secretaris worden na be
spreking goedgekeurd. De roestand der afdeeling blijft wat het 
ledental betreft stabiel. Meet der vergaderingbezoek is gewenscht. 
Het verslag van den penningmeester verschijnt in de vergadering 
van 21 Maart, zoodat we ons over de financiën nog geen oordeel 
kunnen vormen. Wenschen werden naar voren gebracht ten aan
zien van: rondzendingen, veiling, beursavond, enz. Het bestuur 
zal hier zooveel doenlijk rekening mede houden. Bij de bestuurs-
verkiezing stelt de heer De Vries zich niet meer herkiesbaar, 
wegens vertrek uit Zwolle. Nadat de voorzitter hem dank bracht 
voor de vele diensten de afdeeling bewezen, wordt tot secretaris 
gekozen W. J. van der Zwan, Van Galenstraat 94, Zwolle. Na de 
jaarlijksche verloting, veiling, ruil, enz. wordt deze zeer geani
meerde vergadering door den voorzitter gesloten. W. J. v. d. Z. 

Dordrecht. — Vergadering van 23 Februari 1937. Aanwezig zijn 
36 leden. De voorziter wijst erop, dat op de extra-bijeenkomst van 
9 Februari zooveel postzegelmateriaal aanwezig was, en spreekt 
de hoop uit, dat dit in het vervolg steeds zoo zal zijn. Laat ieder 
lid er dus voortaan aan denken zegels mede te brengen. Ook voor 
verzamelaars met een bescheiden collectie kan het zijn nut hebben 
hun verzameling eens aan anderen te toonen. Laat niemand hierin 
dus achterblijven. Op de extra-bijeenkomsten bestaat gelegenheid 
tot introductie tegen ƒ0,10 entree per persoon. Introductie-kaarten 
verkrijgbaar bij den secretaris. 

Venlo. — Verslag der vergadering van 8 Februari 1938. Aan
wezig 9 leden en 2 candidaat-leden. De voorzitter opent te circa 
8K uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de candidaat-leden. Verder heeft een bespreking betref
fende de te houden tentoonstelling plaats. De commissie van voor
bereiding deelt mede, dat zij reeds enkele gunstige toezeggingen 
heeft ontvangen. Vervolgens worden nog 8 aandeden van ƒ 1 , — 
voor het garantiefonds in deze vergadering geplaatst. De 2 candi
daat-leden worden met algemeene stemmen gekozen. Een verlo
ting heeft dan plaats van zegels, geschonken door de beeren 
Houba, Weijers, Timmermans en Poeth. De voorzitter heeft ge
tracht een rubriek voor postzegel-allerlei te openen in de Nieuwe 
Venlosche Courant, doch is door de directie voorloopig wegens 
overbelasting van kopij afgewezen. Op de a.s. vergadering zal een 
commissie worden benoemd voor het organiseeren van een loterij 
bij gelegenheid der tentoonstelling; dit op voorstel van den heer 
Houba. 

Nijmegen. — Vergadering van 22 Februari 1938. Aanwezig 20 
leden. Uit het verslag der kascommissie, door mr. Lem voorge
lezen, blijkt dat alles in de beste orde bevonden is. In beginsel 
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wordt het bestuursvoorstel aangenomen: in plaats van geldbons, 
voortaan courante zegels te verloten. Er zal een proef mede wor
den genomen. De heer Veen deelt mede voor de liefhebbers een 
partij kinderzegels beschikbaar te hebben, dank zij een zeer goed-
koope aanbieding; de heele partij is dan ook in korten tijd ver
kocht. Hierna is aan de beurt de veiling van 15 kavels uit Den 
Haag, die alle, enkele zelfs hoven de gestelde limiet, worden ver
kocht. Hieruit blijkt, dat voor betere zegels van prima kwaliteit 
altijd nog wel koopers te vinden zijn. C. v. S. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7'A uur, jaarvergadering op Woensdag 

23 Maart 1938, des avonds te 7j4 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 
secretaris. 5. Verslag van de rekeningcommissie. 6. Verslag van 
den penningmeester. 7. Begrooting 1938. 8. Verslag van den bi
bliothecaris. 9. Verkiezing bestuur; aftredend W. G. Verhoef f, die 
herkiesbaar is. 10. Ledenverkiezing. 11. Begin jaarlijksche verlo
ting. 12. Veiling. 13. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand in Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht. 

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

Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H. Derex, 
Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan, 
Van Galenstraat 94, Zwolle), 21 Maart, 8 uur, in Hotel Beenen, 
Melkmarkt, Zwolle. Bijeenkomst speciaal voor de jeugd in 
gebouw Speeltuinvereeniging „Assendorp", eiken 3en Zaterdag, 
3.15 uur n.m. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: C. J. M. van Steen-
sel, Groote Markt 1, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand in 
hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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". 

Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. R. FEDDEMA, Jac. Marislaan 33, Arnhem. 

Verslag der vergadtring van 24 Februari 1938. 
Aanwezig 31 leden en 2 genoodigden. De voorzitter opent te 

8 uur de vergadering, heet allen welkom en verheugt zich over 
de groote opkomst. Hij spreekt de hoop uit dat deze goede op
komst dit jaar zich zal handhaven. Den heer Seliger, voor het 
eerst een vergadering bijwonende, roept hij een hartelijk welkom 
toe en hoopt, dat ook hij een trouw bezoeker der vergaderingen 
zal worden. De notulen worden gelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Ingekomen stukken. Bericht van overlijden van het lid H. 
Segers. De voorzitter herdenkt den overledene met eenige gevoel
volle woorden en verzoekt de vergadering eenige oogenblikken 
stilte als laatste hulde aan den overledene. De secretaris had bereids 
de familie namens de vereeniging haar deelneming betuigd. 

Schrijven van den secretaris van den Bond betreffende uitgifte 
blok België. De secretaris had in overleg met den voorzitter een 
20-tal blokken besteld, die ter vergadering grif van de hand gaan. 

Door den secretaris zijn een 100-tal doorslagen gemaakt van het 
nieuwe veilingsreglement, waarvoor de voorzitter dank zegt. Alle 
leden kunnen zich thans van een reglement voorzien. 

Ingekomen schrijven, houdende het bedanken van den secre
taris. In de eerstvolgende vergadering zal worden overgegaan tot 
verkiezing van een bestuurslid. 

De leden, die in aanmerking komen voor den prijs van net 
grootste aantal aangebrachte leden gedurende 1936-1937, kunnen 
binnenkort hun prijs tegemoet zien. De voorzitter meent een 
woord tot de leden te moeten spreken, in verband met het kleine 
aantal leden, dat den heer Van Walree assisteert bij de jeugd
bijeenkomsten. Op de laatste bijeenkomst waren 20 jongelui aan
wezig, doch niet één assistent. Dit is natuurlijk niet te doen voor 

één persoon. Er blijkt echter een misverstand te bestaan. Eenigen 
meenen, dat de 2e en 4e Zaterdag der maand voor de vergaderingen 
waren aangewezen, terwijl de leider der jeugdafdeeling in de 
meening verkeerde te vergaderen om de veertien dagen. Besloten 
wordt te vergaderen met de jeugd den len en 3en Zaterdag der 
maand. De heer Verouden wordt vervolgens met algemeene stem
men tot lid aangenomen. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Rosseel op een anderen avond 
dan den vastgestelden te vergaderen, daar hij anders niet meer 
in de gelegenheid zal zijn, de vergaderingen te bezoeken. Hoewel 
de voorziter betreurt, dat de heer Rosseel niet meer aanwezig kan 
zijn, zal hem wel gebleken zijn uit de besprekingen, dat velen 
zich op den laatsten Woensdag hebben ingesteld, zoodat geen 
verandering in den datum kan worden aangebracht. Hierna 
sluiting. C. R. F. 

Veiling. 
De animo bij de na de vergadering gehouden veiling was niet 

zoo groot als bij de vorige. De voorzitter meende terecht met het 
oog op de belangstelling de volgende maand géén veiling te houden' 
Hij zal het echter zeer op prijs stellen, indien de leden iets uit 
hun verzamelingen zouden willen medebrengen om ter vergadering 
te exposeeren. 

Nieuw lid. 
67. Q. J. M. Verouden, Wilhelminastraat 6, Doetinchem. 

Overleden. 
115. H. Segers, Karel van Gelderstraat 47, Arnhem. 

Candidaat-Iid. 
J. H. H. Segers, Raapopscheweg 8, Arnhem. 

Mededeeling. 
De namen van candidaten voor de te houden verkiezing van 

een bestuurslid kunnen worden gezonden aan het adres van den 
secretaris. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 30 Maart 1938, des avonds te 

8 uur, in „National", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

P F " De vergaderingsverslagen van 11 Januari en 8 Maart 1938 
te Iaat ontvangen, om nog in dit nummer te kunnen worden 
opgenomen. 

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

Verslag der vergadering van 25 Februari 1938. 
Na behandeling van eenige gebruikelijke huishoudelijke punten, 

herinnert de secretaris aan de enkele jaren geleden door hem op
gestelde „algemeene ledenlijst", deelt mede in het afgeloopen jaar 
met behulp hiervan een „alfabetisch namenregister der leden, in
geschreven in de eerste 25 jaren van het bestaan der vereeniging" 
te hebben vervaardigd en toont dit. 

Als leden der verificatie-commissie worden gekozen de beeren 
Bode en Van Waard, die deze benoeming aannemen. Met de veiling 
onder leiding van den heer Rumpff gaat ongeveer een derde deel 
der onder den hamer komende kavels op een nieuwen eigenaar 
over. Evenals de algemeene verloting, waarvan de niet ter ver
gadering uitgereikte pijzen den gelukkigen in den loop van Maart 
door den secretaris zullen worden toegezonden, heeft de ver
loting onder de aanwezigen een vlot en geanimeerd verloop. H. W. 

Rondzending. 
De leden worden verzocht hun nummerstempeltje te gebruiken 

en direct na doorzending der zendingen door toezending van een 
doorzendkaart het betreffende sectiehoofd hiermede in kennis te 
stellen; men frankeere philatelistisch, doch in ieder geval met 
geldige frankeerzegels ! 
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Ingeschreven als lid. 
181. J. J. Zwanenburg, Nassaustraat 18, Haarlem. 
182. G. W. IJsebrand jr., Laan van Suchtelen 37, Bussum. 
196. J. A. Hoekendijk jr., Camplaan 36, Heemstede. 
189. mej. Th. de Best, p.a. den heer Tierie, Thomsonlaan 56 rd., 

Haarlem. 
Voorgesteld als lid. 

A. van Eijk, Anslijnstraat 23, Haarlem. (Voorgesteld door A. G. 
Hazelaar). 

H . Rutgers, Kleverparkweg 28, Haarlem. (Voorgesteld door M. 
Rumpff). 

L. Molijn, Rembrandtlaan 18, Heemstede. (Voorgesteld door P. 
de Jong). 

J. Wittenaar, Duinoordstraat 20, Haarlem. (Voorgesteld door 
M. Rumpff). 

Bedankt als lid. 
12. G. D. Swanenburg de Veye. 166. P. Reitsma, 
36. mr. H. Vaillant. 174. J. Schol ten. 

113. R. H. van Lunzen. 177. D. K. Taconis. 
140. K. W. van der Kaaij 191. N. L. J. Muller. 
154. A. G. Hazelaar. 221. A. Jansen jr. 
156. mej. A. Vreuls. 229. mej. A. A. Schulte. 

Verzoek. 
De leden, die hun contributie nog niet aan den penningmeester, 

den heer P. H . S. Mos, Kleverparkweg 81, Haarlem, voldeden, 
worden verzocht het bedrag ad ƒ 3,35 vóór het einde dezer maand 
over te schrijven of te storten op de postrekening 245576, staande 
ten name van den penningmeester „O. H. V. Z.", Haarlem. 

Vergadering. 
Jaarlijksche algemeene ledenvergadering (27e jaarvergadering) op 

Vrijdag 25 Maart 1938, des avonds te 8% uur, in de sociëteit 
„Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m. bestuursverkiezing; aftredende be
stuursleden zijn de beeren Engelenberg, Trupp en Weijenbergh, die 
respectievelijk als commissaris van toezicht, bibliothecaris en se
cretaris herkiesbaar zijn. Volgens art. 8a van het huishoudelijk 
reglement dienen eventueele candidaten voor het bestuur minstens 
2 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den secretaris te 
worden opgegeven. 

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

Verslag der vergadering van 28 Februari 1938. 
Aanwezig 32 personen. De voorzitter, de heer Kielman, opent 

deze vergadering te half negen. Allereerst wordt de geboorte van 
Prinses Beatrix herdacht, waarbij de hoop wordt uitgesproken, 
dat wij haar beeltenis straks op de kinderzegels zullen krijgen. 
De secretaris leest vervolsens de notulen, welke onveranderd 
worden vastgesteld. Verschillende ingekomen stukken worden 
voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter 
waarschuwt de leden voor een in het laatstverschenen nummer 
van „De Philatelist" voorkomende advertentie van een zekeren 
Korenjak te Graz. Een der bestuursleden heeft met dit adres zeer 
onaangename ervaringen gehad. Men spreekt er zijn bevreemding 
over uit, dat een blad als „De Philatelist" dergelijke advertenties 
opneemt, te meer waar ook in het Kerst-nummer van „Die 

, Sammlerwoche" tegen denzelfden persoon wordt gewaarschuwd. 
j Aan de orde is dan het al of niet voortzetten van de beurs

avonden Deze avonden voeren den laatsten tijd een kwijnend 
bestaan. Na langdurige bespreking wordt besloten voorloopig door 
te gaan. Het bestuur zal middelen overwegen, om het bezoek te 
doen stijgen. Een verloting van eenige mooie zegels wordt ge
houden, waarna de rondvraag aan de orde wordt gesteld. Geen 
der aanwezigen meldt zich hiervoor aan, zoodat de vergadering 
wordt gesloten. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
K. E. Taaij, Ernst Casimirlaan 51a, Groningen. (Voorgesteld door 

J. Daams). 

Vergaderingen. 
Vergadering op Maandag 28 Maart 1938, des avonds te 8.15 uur 

in „Suisse", Groningen. 
Beursavond op Donderdag 14 April 1938, des avonds te 8.15 

uur, in „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 21 Februari 1938. 
Aanwezig 33 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 

de secretaris de notulen van de jaarvergadering voorleest, welke 
worden goedgekeurd. Hierna brengt de voorzitter de geboorte van 
Prinses Beatrix nog eens in herinnering en wijst vooral op de 
vreugde van het Nederlandsche volk. Vervolgens worden enkele 
ingekomen stukken behandeld. De heer Batta wordt bij stemming 
tot lid aangenomen. 

De door onze vereeniging te houden postzegeltentoonstelling zal 
plaats hebben op Vrijdag 22, Zaterdag 23 en Zondag 24 April a.s. 
De opening geschiedt Vrijdag-avond. Nadere bijzonderheden wor
den nog bekend gemaakt. Na de rongvraag volgt de gratis-ver-
loting en daarna het gezelschapsspel. J. H. 

Nieuw lid. 
22. mr. E. Cl. M. A. Batta, St. Jacobstraat 3, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 Maart 1938, vergadering; 
Maandag 4 April 1938, beurs; 

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

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1938. 
Te 8K uur wordt de vergadering geopend en heet de voorzitter 

de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder den heer Pluim, 
als nieuw lid, en de beeren Troost en Klop als candidaat-leden. 

De heer Vorstman van het assurantiebedrijf Verdoorn krijgt 
direct gelegenheid een korte uiteenzetting te geven over het ver
zekeren van verzamelingen. 

De notulen worden dan gelezen en goedgekeurd, waarna de in
gekomen stukken worden behandeld. Het blijkt, dat geen zegels 
van het Permanente Hof van Internationale Justitie van 30 cent, 
tanding 12 K : 13J^, afzonderlijk worden verkocht, waarvoor nu 
de bemiddeling van den Bond ingeroepen zal worden. 

De voorzitter geeft vervolgens een kort verslag over de ge
houden tentoonstelling, welke, als propaganda bedoeld, geslaagd is. 
Tusschen de vier en vijf honderd bezoekers hebben de tentoon
stelling bezocht, doch de ledenwinst had beter kunnen zijn, daar 
slechts één persoon zich opgaf. Verder werd nog gesrpoken over 
het toezicht en het veiliger opstellen der zegels. 

Door den heer Witte wordt verslag uitgebracht van de door 
hem en den heer Van Scheijen gecontroleerde boeken, welke in 
orde bevonden zijn. Vervolgens wordt het voorkomende in de 
artikelen 20 en 21 van het reglement door den voorzitter ter 
sprake gebracht. Hierna is weer de verkiezing van een penning
meester aan de orde. Na veel moeite gelukte dit eindelijk, daar de 
heer Pluim bereid werd gevonden deze functie voorloopig op 
zich te nemen, waarvoor hartelijk dank. 

Over het aanschaffen van vereenigingsboekjes voor leden der 
vereeniging werd besloten, dit in de volgende bestuursvergadering 
nader te bespreken. In de Maart-vergadering zal de groote ver
loting gehouden worden en zal door den heer Witte een causerie 
worden gehouden over vóórafstempelingen op Belgische zegels. 
Voor de maandverloting werd door den heer Drijver een serie 
Belgische zegels beschikbaar gesteld, waarvoor onzen dank. Van 
de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt en sluit de 
voorzitter onder dankzegging de vergadering. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
S. Pluim, Javastraat 151, Den Helder. (Met 1 Februari). (Oud-lid). 
dr. P. Th. Luijckx, leplaan 5, Den Haag. (Met 1 Maart). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Candidaat-leden. 
C van Huijstee, Hugo de Grootstraat 27, Den Helder 
H Klop, Strooweg 20, Den Helder 
K Troost, Keizersgracht 41, Den Helder 
mevr Buurman, Florastraat 3, Den Helder 

Bedankt met 1 Maart 1938. 
M Nieuwenhuizcn, Bassmgracht 22, Den Helder 

Vergadermg. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 22 Maart 

1938, m de bovenzaal van café „Postbrug", Koningsplein, Den 
Helder. 

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

Verslag der vergadering van 22 Februari 1938. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in 

het bijzonder 2 introduced De notulen worden voorgelezen en 
goedgekeurd Bij de ingekomen stukken wordt het \erzekeren van 
particuliere postzegel-verzamelingen nogmaals besproken, naar 
aanleiding van een bezoek van den heer Verdoorn aan den secre
taris Sommige leden hebben hun verzameling in hun gewone 
brandpolis opgenomen, terwijl anderen er geen belangstelling voor 
hebben Verschillende nieuwe uitgiften vinden gretig aftrek 

De penningmeester brengt verslag uit, waaruit blijkt, dat het 
batig saldo nog iets is toegenomen De kascommissie, bestaande uit 
de beeren Dovermann en Kcrp, heeft de boeken gecontroleerd en 
In orde bevonden, en stelt voor den penningmeester te dechar-
geeren, waartoe besloten wordt De voorzitter bedankt kas
commissie en penningmeester voor het verrichte werk Hierna 
wordt overgegaan tot ballotage over de aangehouden candidatuur 
van December, nadat eenige leden hierover hun zienswijze hebben 
te kennen gegeyen De candidaat behaalt het vereischte aantal 
stemmen niet en wordt dus niet aangenomen 

Na de rondvraag en na den beursavond bepaald te hebben op 
Maandag 14 Maart, volgt de maandelijksche verloting en sluiting 

P Sch 
Nieuw lid. 

L Kunetz, Herrengasse 6, Wien I 
Candidaat-Ieden 

dr f H Starmans, Stationsstraat 30, Nuth 
M Berben, Schelsberg 33, Heerlen 
dr M J H R Dahmen, Willemstraat 56 Heerlen (Oud-lid) 

Mededeeling. 
De leden worden verzocht de formulieren, welke hun worden 

toegezonden betreffende gegevens over hun verzameling, ingevuld 
aan den secretaris terug te zenden 

Vergadering. 
Algemeene vergadeiing op Maandag 28 Maart 1938, des avonds 

te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris P HEEREN, Twaalfmorgenstraat 20, 's-Hertogenbosch 

Verslag der jiarverg„dcnng van 20 Februari 1938. 
De voorzitter opent te 3 30 uur de vergadering en heet bij

zonder de aanwezige candidaat leden welkom Na een korte dis
cussie vmdt vaststellmg van de voorgelezen notulen plaats Bij de 
ingekomen stukken l e /inden ach eenige aanvragen om postzegel
boekjes ter crculatie onder de leden in te zenden Voor een 
offerte voor het verzekeren van postzegelverzamelingen toont men 
weinig belangstelling Van een lid is het verzoek ingekomen om 
zegels in de rondzending, die een niet oppervlakkig te zien gebrek 
nebben, als zoodanig te mei ken In aansluiting hieraan verzoekt 
ie directeur der afdeeling verkoop bij terugplakking van een reeds 
iitgenomen, beschadigd zegel, bij het betreffende zegel een aan 
luidmg aan te brengen Tevens wordt verzocht bij het afteekenen 
an door het uitnemen van zegels open gekomen vakjes van het 

lummerstempel gebruik te maken 

De verslagen van den secretaris en den penningmeester worden 
onder dankzegging vastgesteld, het laatste nadat de penning 
meester de leden erop attent heeft gemaakt, dat de totaaltelling 
van de werkelijke bedragen van ontvangsten en uitgaven niet 
ƒ 470,51 >i, doch f 475,56y, bedraagt Onveranderde vaststelling 
der ingediende begrooting vindt plaats, na een discussie over het 
voor bijdrage onkosten afdeeling junioren uitgetrokken bedrag 
Het verslag van de afdeeling verkoop wordt onder dankzegging 
aangenomen Eveneens vmdt vaststelling van het verslag van den 
bibliothecaris plaats Een der leden ziet het volgende jaar gaarne 
het falsificatenalbum onder de bezittingen der bibliotheek op
genomen Tevens vindt vaststelling van het verslag der afdeeling 
junioren en de financieele commissie plaats De voorzitter brengt 
den functionarissen, alsmede allen, die de belangen der vereeni-
ging hebben voorgestaan, dank en hoopt ook in de toekomst op 
aller medewerking Bij de periodieke verkiezingen zien zoowel de 
voorzitter als de secretaris zich gehandhaafd Als lid van de finan
cieele commissie wordt geko/;en de heer L van Drunen jr 

De voorzitter deelt dan mede, dat de gelegenheid wordt open
gesteld, vragen en aanbiedingen aan den secretaris in te zenden 
tegen betaling van 5 cent per mededeeling Eens per maand wor 
den deze mededeelingen ter kennis van alle leden gebracht Op 
de eerstvolgende bijeenkomst zal de heer De Vaan een verder 
deel van zijn verzameling ter bezichtiging medebrengen Door de 
verloting komen de aanwezigen in het bezit van een aardig prijsj'e 

Van de rondvraag wordt een druk gebruik gemaakt Op verzoek 
zal voortaan een mapje met de ingekomen aanbiedingen en cir
culaires op de bijeenkomsten ter inzage worden neergelegd Tevens 
zal aan de P T T te Den Haag worden gevraagd om regelmatige 
toezending van den veilingcatalogus Overwogen zal worden op 
de bijeenkomsten zegels bij opbod te veilen Ook zullen op ver
zoek de condities en voorwaarden voor het lidmaatschap van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
worden aangevraagd 

Na een zeer langdurige discussie wordt besloten om op de be
grooting alsnog een bedrag van ƒ 25,— uit te trekken voor ver
goeding bestuursleden Nadat de voorzitter medegedeeld heeft, 
dat door eenige leden nog diverse catalogi en falsificaten zijn be
schikbaar gesteld, sluit spreker de achtste jaarvergadering, daarbij 
een beroep doende op allen, om te trachten den groei der ver-
eenigmg te blijven bevorderen P H 

Nieuwe leden. 
A Croonen, Van der Does de Willeboissingel 10, Den Bosch 
Paul Espig, Spoorstraat, Schijndel 
A van Lanschot, Huize Maurick, Vught 
jhr mr F de Roy van Zuidewijn, Julianaplein 9, Den Bosch 
ir J Post, Kromstraat 19, Oss 

Candidaat-leden. 
mej J M Kempees, Bosscheweg 32, Vught (Voorgedragen door 

mr H M F Kersemaekeis) 
W A de Bodt, Willem van Nassaulaan 13, Den Bosch (Voor

gedragen door E P A van Dijk) 
mevr F Princee, Van Eeghenstraat 1, Amsterdam Z (Eigen aan

gifte) 
Alsnog af te voeren als lid met 31 December 1937. 

P Doornheim, Geldermalsen 
Adreswijziging. 

A N Schimmer, thans Dr A F Philipslaan 21, Zalt-Bommel 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen 
Secr H C DOEVENDANS, Velserduinweg 197, IJmuiden, O 

Nieuwe leden. 
G van den Helm, Duin en Kruidbergerweg 15, Driebuis 
G van der Weide, Vergierdeweg 259, Haarlem 
Ph M Pattes, Strick van Linschotenstraat 46, Beverwijk 

Bedankt. 
Jac Schilp, Velsen 

Geroyeerd. 
J Schoemaker, Driebuis ") 
W van Leeuwen, Velsen "''■) 

) Komt met voor in de cartotheek Adm 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Vergadering. 
Jaarvtrgadering op Vrijdag 25 Maart 1938, des avonds te 8 uur, 

in het Patronaatsgebouw, IJmuiden. 

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

Verslag der vergadering van 21 Februari 1938. 
Te 8J^ uur opent de voorzitter de vergadering. Na voorlezing 

der notulen worden eenige ingekomen stukken behandeld. De 
boeken van den penningmeester en den administrateur zijn in 
orde bevonden. De voorzittei dankt de beeren voor de door hen 
gedane moeite. De secretaris deelt mede, dat er nog geen bericht 
is ingekomen, of de tentoonstelling al of niet door den burge
meester zal worden geopend. Vervolgens wordt overgegaan tot 
de instelling van een zaalwacht, welke toezicht zal houden op de 
ingezond encollecties. Hierna wordt gevraagd wie zich op 26 
Februari a.s. vrij kan maken, ten einde te helpen de tentoonstelling 
op te bouwen. Er blijken genoeg medehelpers te zijn. Niets meer 
te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. D. P. 

Candidaat-leden. 
mevr. W. de Groot-Bezemer, Markt 22, Gouda. 
Jb. van Die, Krugerlaan 1, Gouda. 
J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. 
E. E. Ch. Eisma, Gouwe 166, Gouda. 
C. den Boer, Regentesseplantsoen 32, Gouda. 

Adresverandering. 
W. Langenberg, thans Jan Luijkenstraat 26, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 Maart 1938. 

Philatelistenvereenigïng „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: G. C. VAN HOFTEN, B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 2 Maart 1938. 
De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom en in het 

bijzonder het nieuwe lid, den heer Uijlenberg. Ingekomen is o.a. 
een circulaire van de vereeniging „Breda", welke een tentoonstel
ling organiseert ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan. Het 
voorstel, om met de leden, hetzij per trein of autobus, de ten
toonstelling te gaan bezoeken in Augustus, vindt grooten bijval. 

Het bestuur stelt voor een circulaire te laten drukken en die op 
ruime schaal te laten verspreiden. Leden, die adressen weten van 
personen, die postzegels verzamelen, worden verzocht die adressen 
aan den secretaris op te geven. 

Voorgesteld en ook aangenomen wordt, de vergadering te doen 
aanvangen om 8 uur en, inplaats van op Woensdag, in den ver
volge op den eersten Vrijdag der maand. 

De eerste bijeenkomst zal dus plaatsvinden op Vrijdag 1 April 
a.s. in de benedenzaal van hotel „Monopole". 

De kosten voor kooper en verkooper, welke tot nu toe voor de 
te veilen zegels verschuldigd waren, komen te vervallen. De vei
ling vraagt dus geen enkel financieel offer meer van de leden. 
Na de pauze heeft een verloting plaats zonder nieten, daar alle 
aanwezigen in het bezit worden gesteld van het nieuwe 123^ et. 
zegel van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Voor 
de veiling zijn 31 kavels aanwezig, waaronder enkele goede zegels, 
o.a. de ƒ 5,— jubileum Ned.-lndië. Alle kavels vinden spoedig hun 
kooper. Nadat nog een tijd gezellig bijeen gebleven wordt, sluit 
de voorzitter pas tegen half elf deze vergadering. G. C. v. H. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op V r ij d a g 1 A p r i l 1938, des avonds 

8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secr.: B. J. SCHOL Schröder v. d. Kolkweg 10, Santpoort (Stat.). 

Verslag der vergadering van 23 Februari 1938. 
Aanwezig 14 leden. Na opening door den voorzitter is het 

woord aan den secretaris tot het voorlezen der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. De voorzitter vraagt hoe het 
met de ondzendingen gaat en of er voldoende boekjes inkomen. 
Hierop wordt door den directeur van de rondzendingen geant
woord, dat dit perfect in orde is; alleen zijn er af en toe leden, 
die meenen een rondzending 14 dagen in huis te mogen houden. 
Tevens vraagt de voorzitter de leden wat meer ruilmateriaal mede 
te nemen op de ruilavonden. Tot onze spijt verlaat de heer Rings 
onze vereeniging weder wegens vertrek naar Indië. De leden wen-
schen hem een voorspoedige reis en een tot weerziens toe. Vervol
gens volgt een gezellige verloting en wordt tot ruilen overgegaan, 
waarna de voorzitter te half elf deze vergadering sluit. B. J. S. 

Bedankt. 
J. Oostewaal, Hyacintenstraat 21, Santpoort. 
P. J. Rings, Wüstelaan 8, Santpoort. 
W. Varenhorst, Kerkerinklaan 43, Santpoort. 

Nieuw lid. 
E. C. Jul. Mohr, Pivellaan 15, Santpoort (St.). 

Adresverandering. 
L. van Munster jr.. Terrasweg 32, Santpoort. 

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

Verslag der vergadering van 9 Februari 1938. 
Als de voorzitter te 8 uur de vergadering verwelkomt, zijn er 

15 leden, alsmede een candidaat-lid, aanwezig. De notulen worden 
goedgekeurd en de binnengekomen correspondentie voorgelezen. 
Ofschoon er redenen aanwezig zijn, om de contributie te ver
lagen, wordt besloten deze zoo te laten en op de bijeenkomst in 
November een verloting van postzegels te houden, waarbij alle 
leden een prijs zullen krijgen. De tusschentijdsche verlotingen 
komen te vervallen. De secretaris zal verkoopboekjes voor de leden 
verkrijgbaar stellen. 

Niets meer ter tafel gebracht wordende, wordt de bijeenkomst 
door den voorzitter gesloten K. W. B. 

Nieuw lid. 
mevr. M. Wehlburg, Stor mvan 's-Gravesandeweg 93, "Wassenaar. 

Candidaat-lid. 
mej. A. E. Winkel, Gravestraat 11, Wassenaar. (Voorgedragen 

door A. Smabers). 

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

Verslag der vergadering van 1 Maart 1938. 
Aanwezig 60 leden en eenige introducé's. Nadat de secretaris 

voorlezing heeft gedaan van de notulen der vergadering van 8 
Februari 1938, welke door de vergadering onveranderd worden 
goedgekeurd, deelt de voorzitter mede, dat is binnengekomen een 
kennisgeving van de Postzegelvereeniging ,,Breda" betreffende de 
te houden Nationale Propaganda Postzegeltentoonstelling op 27 
en 28 Augustus 1938 te Breda, zulks ter gelegenheid van het 45-
jarig bestaan dier vereeniging en den 29en Philatelistendag, en 
worden door hem nog eenige mededeelingen gedaan betreffende 
deze tentoonstelling, alsmede de leden opgewekt hieraan deel te 
nemen. 

Vervolgens wordt door den voorzitter aan de vergadering ken
nis gegeven van de aanmelding van 3 nieuwe candidaat-leden, 
waarna wordt overgegaan tot het annemen van nieuwe leden. Van 
de 7 candidaat-leden heeft één candidaat-lid zijn aanmelding in
getrokken en worden de restcercnde 6 candidaten als lid der ver-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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eeniging aangenomen. Hierna wordt door den heer K. E. König 
een zeer interessante lezing gehouden over „speciaal-verzamelaars", 
welke door de vergadering met een dankbaar applaus wordt be
loond. Na rondvraag, verloting en veiling wordt de vergadering 
te circa kwart vóór elf gesloten. G. M. 

Nieuwe leden. 
243. D. van Ossenbruggen, Griftstraat 49 hs, Amsterdam, Z. 
244. A. J. Baartwijk, Kwartelstraat 4, Amsterdam, N. 
245. A. W. de Boer, Zeilstraat 27 I, Amsterdam, Z. 
246. J. J. Günther Mohr, Lutmastraat 134 III, Amsterdam, Z. 
247. H. Waterman, Rusteenburgerstraat 3551, Amsterdam, Z. 
248. A. J. Appelboom, Euterpestraat 123, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
A. ten Haaft, Paramaribostraat 126, Amsterdam, W. (Voorgesteld 

door C. Bruring) 
A. van der Hulst, Marnixkade 102 III, Amsterdam, C. (Voorge

steld door J. A. Mik). 
W. Bockhop, Chasséstraat 37 I, Amsterdam, W. (Voorgesteld door 

A. M. Hordijk). 
Overleden. 

97. dr. J. W. Sibeijn, Amsterdam. 
Afgevoerd. 

70. B. J. Stroekman, Amsterdam. 
76. S. van Hal, Hilversum. 

150. J. C. Meeder ,Amsterdam. 
Adresverandering. 

A. Schonbach, thans 100 Buckingham Rd., Yonkers N.Y. (U.S.A.). 

Falsificaten-album. 
In vriendelijken dank eenige falsificaten ontvangen van de beeren 

K. Buiter en H. Th. Neijenhuis. 
Inbinden van „Maandblad" en „Philatelist". 

De secretaris verstrekt gaarne inlichtingen over een zeer voor-
deelige aanbieding betreffende het inbinden der tijdschriften. 

Rondzendingen. 
Er wordt nog eens op attent gemaakt, om de boekjes zorgvuldig 

af te stempelen. Controleer bij ontvangst van een zending de 
boekjes of zich in één of meerdere boekjes ledige onafgestempelde 
vakjes bevinden. Ingevolge reglement is diegene aansprakelijk, die 
het laatst de zending heeft doorgegeven. 

Voordracht met lichtbeelden. 
Door den heer K. E. König Corn. Krusemanstraat 35, Amster

dam, Z., zal op Maandag 28 Maart a.s., des avonds te 8>^ uur, 
voor ouders zijner school, alsmede voor de leden der Duitsche 
Kolonie te Amsterdam, een voordracht gehouden worden in het 
Duitsch met lichtbeelden over „Postzegelkunde, jeugdverzamelen, 
enz." Introducties ad 40 et. zijn aan de school (Kaiser Wilhelm-
Schule, Nieuwe Looiersstraat 9, tel. 33606) of rechtstreeks bij hem 
aan huis te verkrijgen; 40 cent moet helaas geheven worden ter 
dekking van de onkosten. De voordracht wordt gehouden in de 
aula der school. 

Ruilavond. 
Woensdagavond 16 Maart 1938, in „De Roode Leeuw", Amster

dam. 
Beurs. 

In „De Roode Leeuw", eiken Zaterdag-middag van 2—.5 uur. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 5 
April 1938, eveneens in „De Riode Leeuw", Amsterdam. 

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

Verslag der vergadering van 28 Februari 1938. 
Aanwezig 19 leden en introducé's. Nadat de voorzitter de ver

gadering heeft geopend, worden de notulen der vorige verga
dering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De secretaris 

deelt mede, op welke voorwaarden de club is toegetreden tot het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 

De voorzitter vertelt, dat de eerste bijeenkomst van de jeugd-
afdeeling zal worden gehouden begin April a.s. en waarbij het 
doel van verzamelen zal worden uiteengezet, toegelicht met licht
beelden van diverse zegels en een kleine tentoonstelling. 

De directeur van het ruilbureau doet verslag van de werk
zaamheden van deze afdeeling gedurende de laatste maanden. De 
directeur der rondzendingen vertelt, hoe de groepen zijn ingedeeld 
en de wijze waarop de zendingen circuleeren. 

Na verloting en rondvraag sluit de voorzitter onder dank
zegging de vergadering. W. J. H. 

Adresverandering. 
A. A. M. Luijmes wordt p.a. J. A. Luijmes, Square Vergote 23, 

Brussel (België). 

EEN ERNSTIG W O O R D T O T DE ADVERTEERDERS. 
Wat verlangt u van uw annonce ? Dat zij onder de oogen komt 

van zooveel mogelijk lezers, die wat aan hun verzamelingen 
besteden kunnen ? Indien deze vraag door u bevestigend wordt 
beantwoord, gaat u dan eens na, wat het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie u bieden kan. 

1. De oplaag beweegt zich tusschen de 4500 en 5000 exem
plaren (vrij voor onderzoek). 

2. Het blad wordt gelezen overal waar Nederlanders verblijven. 
3. Aan tientallen buitenlandsche bladen worden regelmatig ruil-

nummers gezonden. 
4. De oudste en grootste vereenigingen hier te lande en overzee 

hebben het verkozen tot haar vereenigingsorgaan. 
5. 29 (negen en twintig) verschillende vereenigingen van ver

zamelaars zijn bij het Maandblad aangesloten. 
En ten leste, doch niet het minste: 
Het Maandblad is een zelfstandig orgaan, van en voor verzame

laars; geen lid der redactie is postzegelhandelaar. Dus: inhoud 
objectief en onpartijdig. 

Weet u thans, waar uw plaats is voor ad verteeren ? 

VERSCHEIVEIV 
O V E R D R U K K E N V A N H E X A R T I K E L , 

„LrECEIVDEIV EIV iUYTHEIV 
O P D E R O S X Z E G E L S " 
d o o r M. J . V A N H E E R D T - K O I . P F ' , 

gepubliceerd in het Nederlandscli Maandblad voor Philatelie. 
Verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van f 0,35 in postzegels 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, BAARN. (497) 

Partij 

Herinneringsblokken, 
Yvert fr. 165 000,—, 

voor netto f 2000,—. Ook genegen te ruilen 
voor collectie. 

Brieven onder no. 496 aan het Bureau van dit blad. 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIËS. ' TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen aan E . D E W E E R D 
ERNST CASIMIRLAAN 19, G R O N I N G E N . (428) 

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

ZWITSERLAND 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Catalogus-Zumstein. 
Steeds de mooiste en billijkste z ichtzendingen ter be

schikking. O o k naar Overzee . 

M a n c o l i j s t e n worden verzoch t — Refe ren t i ën ! 

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

f 0,25 
0,20 

- 0,25 
- 0,15 
- 0,20 
- 0,18 
- 1,70 
- 12,50 
- 2,75 
- 5,50 

1936. Zomer 
1936. Universiteit Utrecht 
1936. Kind 
1937. Jamboree 
1937. Zomer 
1937. Kind 
1937. Idem, 10 series 
1925. Roltanding, zonder wmk., 18 w, 
1926. Roltanding, met wmk., 13 w. 
1928. Roltanding, 4-2ijdig, 24 w. . 
PAKKETTEN (gemaakt uit eigen voorraad, 
geen uitschot). 
Nederland, 50 verschillende . . ƒ 0,20 
Idem, 100 verschillende . . - 0,65 
Idem, 150 verschillende . . - 1,50 
Ned.-Indiè, 50 verschillende . . - 0,45 
Idem, 100 verschillende . . - 1,50 
Curajao, 20 verschillende . . - 0,90 
Suriname, 25 verschillende . . - 0,90 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

Door particulier te koop aangeboden: 

2 verzamelingen verschillende 
1 verzameling doublures, 

alles verzameld tot 1904. 
In 1924 werd hiervoor door handelaar en bloc 
geboden ƒ 650,—. 

— Te bezichtigen in Utrecht. — 
Brieven onder nr. 511, bureau van dit blad. 

Saargebied. Vaticaan. Duitschland. 
25 versch. Saargebied f 0,45, 10 versch. Vaticaan 
f 0,30, 20 versch. Vaticaan f 1,20, Complete 
ongebruikte verzameling Vaticaan f 18,—. 30 
versch. herinneringszegels van Duitschland f 0,45. 
15 versch. weldadigheidzegels van Duitschl. f 1,—. 

Porto extra. 
MISSIEHUIS, Afdeeling M . M . L Postzegels, 

STEYL, bij Tegelen (L.) 
Giro 123 800 met merk: voor M.M.L (487) 

Pri js dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Pos tzegels worden niet in 

be ta l ing genomen. 

Te koop aangeboden: nos.'4,'5 en 6 
van Nederland, in paren op brief en 
blokstukken; Armenwet, gebruikt en 
ongebruikt. — J. W. Wiggers, 
Min. Nelissenstraat 26, Breda.(498) 

12I/2 ets. Zomerzegels 1938 per 100 f J ,75; 
11/2 ets. per 100 f 2,—. Verzoeke nu reeds 
verlangd aantal op te geven aan: 

H . F i o r a n i , W o u b r u g g e s t r a a t 2 9 , 
A m s t e r d a m , W . (493) 

T e k o o p van particulier verzameling Ned. 
en Kol. en andere Europeesche Staten voor 
de helft der cat.-waarde. Te zien na aanvrage. 

Van Rijssel, 
Beulcelsdijk 166, Rotterdam. {491I 

Te koop aangeboden in albums, volgens 
Yvert 1938: Portugeesche Kol. fr. 25163; 
Afrika, Azië en U.S.A. fr. J5666, en vijf 
stuks Uiverbrieven, voor meestbiedende. 
Nadere inlichtingen bij J . t e r B r u g g e n , 
Emmastraat 33 , Den Helder. (499) 

T e k o o p a a n g e b o d e n : 
Nederland l gulden 192J, lichtblauw, gebr., 
per 100 stuks f 0,95. Kind ' 3 7 ^ ' 3 8 , 12'/^ 
et. blauw, per 10 stuks f 0,85. 
Porto 10 et. extra. Giro 272384, 

F . C L E I J , 
E e l d e r w o l d e I, G r o n i n g e n . (507) 

OLYMPIA-BLOKPAAR f 1,83 
YOUGOSLAVIE-ZEFIBLOK f 1.40 

(Postwissel voorui t ) 
Zend t mij Uw mancolijst v o o r m o d e r n 
Duitschl. , Yougos lav ië , Italië, Oos tenr i jk . 

L LUDEKER, 
Van Os tades t r aa t 209, A m s t e r d a m . (503) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

p laa t s ingen géén ex t r a 
kor t ing verleend. 

I Te koop gevraagd engrosparti jen en kilo's van Ned.-Indië. 
Postzegelhandel J. Prent & Co., 

Sneeuwklokjesstroot 18, Den Haag, W., Holland. (506) I 
VOOR Z I C H T Z E N D I N G E K : 
W. M. F. SUTHERLAND, - UTRECHT, 

Albrecht Thaerlaan 49 . 

TE KOOP GEVRAAGD: 
E u p o p a - v e p z a m e l i n g e n vepz. Nedep l . e n Kol . 
Br. met prijsopgaaf, bijzonderheden, enz. worden gaarne ingewactit. 

(S°4) 

L U X B J V L B U R G . 
226/30 f 2,20 244/48 f 2,20 
234/38 f 2,20 252/57 f 2,20 
239/43 f 2,30 259/66 f 1,20 
Porto f 0,22 extra. 259/73 f 19,—. 
Frankeering met Tête-Bêche 10 Fr. 
Publicité. — Postrekening Brussel 

371.263. 

JEAN VRIJDAL, 
ESNEUX (BELGIË). (509) 

Te koop 235 verschillende punt-
stempelingen van 5 cent 1872. 
Ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

P. Westland, 
Goirkestraat 22, Tilburg; (508) 

1000 verschill. postzegels (wereld) 
f 1,15; dito (Europa) f 1,35; franco 
uit mijn doubletten. 
D. van Ommen, Populierenlaan, 

Epe."(Giro 132330). (492) 

Adverteer een I^eer 
en Udoet het meer. 

Nederlandsche Postzegelbeurs, 
M. J H. "loorens, Huygenspark 57, 

Den Haag, Tel . 117133. 
Het trefpunt van verzamelaar en handelaar. 
Elke gratis bemiddeling bn den verkoop van 
Uw collectie en doubletten. In 1937 bemiddel
den wij in 156 transacties, w o zeer belangrijke. 

Gel. aanbod: 10 Hitlerblocs f 3,—; 10 Bruine 
Band f 4,—; Ned.-Indië i et 1870 per 10 f i ,2 j ; 
Nederland 40 30, 60/30 per 100 stel f 7,50; 
Jamboree iz'/^ cent per 100 f 5,—, VHegp. 
Duitschland nrs. 24, 25, 26 f 7,25 per stel. 
Alles prima; enz. enz. Giro N.P.B. 120543. (514} 

(Zdaetteefcdetó.!! 

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL, 
KEIZERSTRAAT (HOEK VISSCHERSDIJK). 

ROTTERDAM. 
Lever t t e g e n zee r billijke pr i jzen: Europa , 
N e d e r l a n d e n Koloniën, O v e r z e e in a l leen 

p r i m a kwaliteit . 
Z ich tzendingen vo lgens mancolijst. (393) 

Griekenland - Kreta Special i fei t : 
uitvoeren van mancolijsten voor verzamelaars 
Postzegels in volmaakten staat en beslist 
authentiek. Prijscourant gratis. 
L e o n C o s m o p o u l o s , Misrachi 27, Salo
niki (Griekenland). (Expert van de „Société 
Philatelique Hellénique" Saloniki. (3i6) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de adminis t ra t ie . 

Letra mancoboek gratis 
bij aankoop boven f 5,—. 

(Waarde f 0,75) 

Rol tanding. 
Rolt Weldadigheid 1926 . f 0,8 j 

1927 • f c,45 
1929 ■ f 0,35 
1930 f 0.45 

» « 1931 ■ f 0)85 
., » 1932 . f 0,50 

Ï933 ■ f o>So 
„ z. watermerk, compl., 18 w. f 10,— 
„ m. w., compl . 13 w. . f 2,25 
„ 4zijdig z. 12';, c. r., 23 w. f 3,— 
„ hoekversterking, compl. 14 w. f 1,80 
„ 12^.; c , 4zijdig, rood . f 1,7s 

Jubileum i gld. 1923 , . f 0,30 
1 gld 17V0 en 10/3 dienst . f 0,30 
Rembrandtserie . . f 0,35 
Zeelieden . , .^ f 0,50 
Toeristen . . . f 0,80 
CrisisEmma, 3 w. . . f 0,25 
Luchtvaartfonds , . f 0,15 
GIRO 402IJ P O R T O EXTRA. 

JOHN G O E D E , ( ° ) 
Brederodestr. 46, Amsterdam, W. 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
l6o zegels, per loo stuks f 3,50, per 500 en 
1000 belangrijke korting. Monster tegen 
dubbele briefkaart. Porto extra. 

. D A U O T , Z e u g e s t r a a t 6 2 , G o u d a 
G i r o 2 7 7 7 3 0 . (502) 

6 e t s . Z o m e r '37 C V o t i d e l ) . 
f 1,40 per 100; f 12,75 per 1000 
iste kwaliteit. Beperkte voorraad. 
Postwissel vooruit. Porto extra. 

ri. Fiorani, Woubruggestraat 29, 
Amsterdam, W. (494^ 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 
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ONZE WINKEL 
EN KANTOREN ZIJN GEHEEL 
VERBOUWD EN VERBETERD! 
K O M T U E E N S K I J K E N ? 

(373) 

ZEER 
BELANGRIJK 

VOOR 
VERZAMELAARS! 

POSTZEGEL
VERZAMELING 

POLIS. 

VERZEKERT Uw verzameling als om
schreven door Dr. VALKEMA BLOUW 
in het Maandblad van 16 Dec. 1937 

Alle gewenschte inlichtingen: 

ASSURANTIEBEDRIJF 
F. G. VERDOORN, 

Tooropstraat 13, Arnhem. 
Telefoon 22526. (443) 

Indien U Uw album wilt laten veilen 
door ons of door onze bemiddeling bij anderen, 
verrichten wij de taxatie, enz. kosteloos. Ook 
staan wij U gaarne bij met nuttige wenken en 
raadgevingen. Voor belangrijke verzamelingen 
komen wij U op Uw verlangen bezoeken, alles 
zonder eenige kosten in rekening te brengen. 
Wlfl U wordt dus op de meest uitvoerige wijze 
ingelicht over de waarde en de kwaliteit van Uw 
verzameling, en deze adviezen zijn niet eenzijdig. 
Stelt U dus bij eventueele verkoop met ons in 
verbinding, 't is ook voor U van 't grootste belang. 

Wij zijn koopers van Nederland 1924 
Tentoonstellingseries en betalen voor 

elke serie f 3,—. 

Voor complete series in velletjes in 
goeden staat betalen wij f 100,—. 

Verzoeke geen correspondentie over hoeveelheid; 
wij koopen elk aantal, zoowel van losse series als 
van velletjes; wij regelen de betaling omgaand 
na ontvangst. 

Wij hebben voorradig alle zeldzame blokken, zooals 10 fr. groen Luxemburg, 
Oostenrijk Wipa, Liechtenstein Wipa, Straatsburg, Duitschland 10-jarige Noodhulp, 
Iposta,Tsjecho-Slowakije muziekblok en vele andere goede blokken, ook buiten Europa. 

Van Curafao en Suriname hebben wij een prachtige samenstelling in pakketten, welke wij aanbieden als volgt: 
85 verschillende Cura9ao en Suriname ä f 7,—. 110 verschillende Cura9ao en Suriname a f 12,50. 

Levering franco. 

IHIil^PI^DI!^ ¥ÄINI P E ^ IL©©'S P>©Sïïf ll^ilLIHIAlïaPlilL li^.¥. 
(OUDSTE POSTZEGELiWAGAZUlV VAM ROTTERDAJ*l>. 

1VIEUW8TRAAT 26 (INGAIVG PORTIEK), ROTTERDAM. TELEFOON S4S40. OPGERICHT IS9S. 
Postglro 34392. BankreRenlné R- JVlees & Zoonen, Rotterdam. (304) 
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u. WII^L^IAME:. 
E X P O R T . - - H O U D E R V A N P U B L I E K E VEILIIVGEIW. 

Rue du iVüdi 3, - Brussel. 
Postrekening 218.424. Telef. 12.76.27. 

19 - 26 iVioart 1938 te Brussel 
18« O R O O X E : VBILrINO 

1. — Van een ALGEMEENE VERZAMELING, waarin in het by'zonder zijn ver
tegenwoordigd: BELGIË, GROOT-BRITTANNIE (80 exemplaren van de 
Penny zwart), LUXEMBURG, OUD-DUITSCHE STATEN, FRANSCHE 
KOLONIEN. Zij bevat bovendien T A L R I J K E KLASSIEKE STUKKEN 
van alle landen en de moderne zijn ook bijzonder goed erin vertegenwoordigd. 

2. — Van een GESPECIALISEERDE verzameling van SPANJE, in vyf deelen, 
vormende een merkwaardig geheel met zeldzame afstempelingen, variëteiten, 
retouches, plaatreconstructies, enz. 

3. — Van een GESPECIALISEERDE verzameling van FRANKRIJK, bevattende 
luxe-stukken, zegels op brieven, variëteiten, enz. 

4. — Van twee ALGEMEENE VERZAMELINGEN van goede kwaliteit, zoo 
goed als compleet verkocht op ALBUM-BLADEN en ongelimiteerd. 

De veiling wordt gehouden van 19 — 26 Maart in do zalen van het „Ancien Hotel 
Scheers", Boulevard du Jardin Botanique (tegenover het „Gare du Nord"), Brussel. , 

i*~ De beschrgvende catalogus, rgkelqk geïUusti eerd, wordt op aanvrage gratis 
en franco toegezonden. 

Wij nemen steeds in ontvangst zegels en belangrijke verzamelingen van prima kwaliteit voor onze volgende 
veilingen of wij koopen voor eigen rekening tegen strikt contante betaling. 

iVIaxImum opbrengst! Gegarandeerde tevredenheid! 
Ons Huis zendt aan een ieder, die erom vraagt, GRATIS EN FRANCO zijn catalogus „Prinet", bevattende 
nauwkeurige prijzen van alle zegels van BELGIË, BE LGISCH-CONGO en het GROOTHERTOGDOM 
LUXEMBURG. 

U. Williame, Rue du iViidi S, Brussel. 
(Huis van den eersten rané>. (489) 
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HEEFT ü DIT? 
— Belgié. — 

1929-32 10 en 20 f r , Yv. 289-90 t ƒ 0,70 
1929-32. 50 fr , Yv 291 f - 1,50 
1920 Opdr AUemagne-Duitschl, 10 fr , 

Yv 17 - 3 , — 
1920 l d , 35, 40, 6 5 c , Yv. 10, 11, 13 ' -0,75 

— Danzig. — 
1934 Winterhilfswerk, Yv. 201-03 
1938 Nieuw Schopenhauer-ged s. of t 

— Duitschland. — 
1926 Nothilfe, cpl , Yv. 390-93 ' 
1930 Nothilfe, cpl , Yv. 431-34 ' 
1931 Nothilfe, cpl , Yv. 435-38 ' 
1932 Nothilfe, cpl , Yv 462-66 ■" 
193233 Hind 80 pf, bl /zw , Y. 460 f 
1934 Lchtp, 80 pf, oranje, Yv Av 50 f 
1938 Nieuwe diensts N S D A P , cpl ' 

— Litauen. — 
1922 De jure, cpl , Yv 117 28 
1922 Luchtpost, cpl , Yv Av 1820 
1924 Luchtpost, cpl , Yv Av 3235 
1930 Luchtpost, cpl , Yv. Av. 4551 

— JoegoSlavië. — 
1929 Weldadigheidssene, Yv 20406 f 
1931 Idem opdi , Yv 22224 
1933 Idem idem, Yv 25254 f 
1934 Idem Sokols, Yv 255 60 '' 
1937. Idem Yv 30609 of f 

— TsjechoSIowakije. — 
1923 Pres Masaryk, Yv 18891 ' 
1930 Idem, Yv 27073 f 
1937 Nieuw B I Tserie, cpl '' 

— Saargebied. — 
1927. 80 centimes, oranje, Yv. 115 
1931 Volkshilfe, cpl , Yv 14147 ' ' 

6,50 
0,35 

5,25 
3,50 
6,50 
3,70 
0,20 
0,25 
0,65 

0,60 
0,50 
 1 , 
 1 

0,35 
0,30 
0,15 
1,25 
0,45 

2,75 
1,25 
0,50 

0,55 
11,50 

TE KOOP GEVRAAGD: 
NEDERLAND TENTOONSTELLING

SERIE IN COMPL. POSTFRISSCHE 
VELLEN (EVENT. OOK GEBRUIKT). 
WIJ BETALEN HIERVOOR ƒ 105,—. 

gflF" Steeds te koop gevraagd engrospartijen 
Nederland en Kolomen, Europa-series, enz. enz. 

Levering na ontvangst van postwissel of 
storting op giro 277730 of rembours. 

Zendingen boven ƒ 10,— franco 

X. OAUDX, 
Z e u ^ e s t r a a t 6 2 , G o u d a , (^^y) 

K SALOMON, 
AMSTERDAM, C. 

MuntplBin 6V ÏElEfaon 37398. 

Het speciaal huis uoor 
LIECHTENSTEIN. 
\A/ijhaapen a contant 
VerzamElingEn, enz. (440) 

Gelegenheidsaanbieding SPANJE REVOLUTIE. 
50 V. uitsL FRANCO-uitgiften, slechts ƒ 2 , — 

150 V ENGELSCHE KOLONIEN - 1 , — | 
100 V G R O O T FORM GEH WER - 2 , — 
100 V GEDENKZEGELS GEH WER. - 1 , — 
100 V RUSLAND, hooge cat. waarde - 1,— 
100 V NEDERLAND, prima - 1,— 
300 V ZUID-AMERIKA, zeer mooi - 4,— 

50 V WELD NED , met cpl series - 2,50 
20 V ser cpl DUITSCHE GEDENKZ - 2,40 

100 X 100 V GEHEELE WERELD -7,50 
Zending na ontvangst bedrag op giro 118330 
Postzegeihandel „The Globe", Zaandam. (386) 

Jl©ii^©li P>IKiDILMilLDSiri 
met jarenlange zakelijke ervaring en 
uitstekende vakkennis, gewend zelf
standig te werken, perfect Engelsch, 
Fransch en Duitsch kennende, op de 
hoogte van steno en typen, zoekt pas
senden werkkring. Brieven onder no. 
500 aan de administratie van dit blad. 

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c f 025 per 100, voorde i'/"» c f0,30 

per 100, 12V2 i OfC'S per stuk, ik koop verder 6 c Curafao 
herd f o,3j per 100, i^/j W de Zwijger f 0,40 5 c W de 
Zw f 0,90 6 c. W de Zw f 0,35 6 c driehoek f 0,01 per 
stuk, 12V2 driehoek f 0,10, enz Ook kilo's tot f i,— per kilo 
partijen bundelwaar, zelfs de goedkoopste soorten Voor ge
mengde portzegels betaal ik f 0,4 j per 100 stuks voor ge
mengde kmd- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en Ï 
ets zegels) f 0,02 per stuk 
Aanbiedingen met prijs aan A . %!• D E I V I T T , 
Palestrinastraat 11, AMSTERDAM, Z. (391) 

Gezochte zegels Nos Speciaal Catalogus. Alle 
in goede kwaliteit, minder mooie zeer goedkoop 
No. 1 f 1,25 No. 9 f 1,— No. 25 f 1,20 
No. 2 f 0,75 No 10 f 0,70 No 28 f 0,50 
No. 3 f 4,50 No . 11 f 2,40 No. 29 f 3,40 
No. 4 f 0,30 No. 16 f 1,— No 41 f 0,25 
No. 5 f 0,18 No. 17 f 0,30 No. 44 f 1,25 
No. 6 f 3,50 No. 18 f 1,25 No. 47 f 0,70 

Porto extra. 
De meeste zegels van Nederland in gelijke prijs
verhouding. — Hooge guldenswaarden hooger. 
— Zeldzame tandingen bijzonder goedkoop. — 

W. W I N D R A T H , 
Lugano (Zwitserland). (505) 

B L O K S B N S E R I B S . 
België, Elisabeth f 1,85 

Elisabeth op kaart f 0,25 
Albert f 0,80 
Baudoum op vel f 0,40 

Duitschland Hitler gew f 0,35 
Hitler met bijdruk f 0,35 
Bruine Band f o,4j 
Br Band met opdruk f 1,50 

Estland f 1,50 
Zuid Afrika f 1,50 
Zuid West Afrika f 2,50 
Southern Rhodesia f 2,50 
New Zealand f 0,45 
New Guinea f 1,10 

Danzig, Daposta p p 
Frankrijk, Pexip 
Tsjecho Slowakije 
„ „ Kranten zegels bl 
Monaco 
Albanië 
Rumenie Efiro 

„ Kroonprins 
Series Kroning Engela 
Papua 
Nauru 
New Foundland 
Niue 

f I -
f 2 -
f 0,30 
f 0,40 
f I , -
f 0.7 S 
f 1,60 
f 0,75 

nd 
f 0,40 
f 0,65 
f 3,S0 
f 0,45 

Tevens verkrijgbaar de laatste uitgiften tegen scherp concurr 
prijzen. Ook zijn wij steeds koopers van collecties en partijen 

J A C . iVl. E N O E L K A J V I F » , (412) 
Gasthuismolensteeg 8, A'dam. Giro 312696. 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGËLVEIIIIIG. 
MjÊ/l^^ De Inspecteur der Domei-
W^^r neu te 's-Gravenhage zal op 

Vrïiilag25Maaitl93ll, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschnjving, vefkoopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitièn zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (488) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECEL.S, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 
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BORNBO 
6 c. op 8 c. Prachtig gebruikt. 

Yvert & Tellier no. 45 . 

Met certificaat van de 
„Royal Philatelie Society". 

Ik heb bovengenoemde 
zeldzaamheid in voorraad. 

Myn specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels van alle 
tydvakken. Aan mancol\jsten wfld ik nauw
keurige en mgn persoonlgke aandacht. Zicht-
zendingen worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 

De schappelijkste handelaar van de wereld voor 
Britsche Koloniale zeldzaamheden is : 

T. ALLEN, 
FRINTON ON SEA, ESSEX (ENGELAND), i^^^) 

Sloot ook U reeds een abonnement op onzen 
IMieui/vtjes-dienst? 
Zoo niet, vraagt dan inlichtingen. 
Eik land, elk gebied, elke soort zegels 

kan afzonderlijk worden opgegeven. 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegelhandel N.V., 

Weste Wagenstraot 34, Rotterdam, C. 
Telefoon ii3U &iro 101080. (334) 

De firma met een ERVÄREN directie! 

Voor onze voigende ireilini kan nog materiaal worden ingezonden. 

«wmw«»* 

tf^^mM^Êmm 

Z i v l t s e r l a n d . 
100 verschillende f 0,70 
150 „ f 1,90 
25 V. Juventute gebr. f 0,90 
50 V. „ „ f 1.90 
30 V. „ ongebr. f 2,20 
L , l e c h t e n s t e l n 

50 verschillende f 0,95 
Betaling gelijk met de bestelling. 

Porto f 0,3S. Aangeteekende brief met phüatelistische frankeering. 
E R N S T M ü L I ^ B R A . O . , 

Prelestr. 91. Base l CZwitserland). 
De koopers van de groote Zwitsersche verzamelingen van den heer 

A. F. Lichtenstein en Baron de Reuterskióld. 
Speciale Nieuwtjes-Dienst. (467) Mancolijsten. 
Vraagt onze Speciaal-Catalogus Zwitserland-Liechtenstein '38. Prijs f 0,25. 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN No. 13,1938 
Is verschenen. 

Geïllustreerd en geheel compleet met typen en tandingen. 
PRIJS ƒ0,30. — PORTO 5 CT. 

Postzegel- en Albumhandel M. A. ManuskowskI, 
WAGENSTRAAT 105, 'S-GRAVENHAGE. (513) 

De Haagsche Postzegel Handel, 
Noordeinde 196, Den Haag, Telefoon 113157, 

koopt Uw Postzegelverzameling 
= _ = en betere doubletten. (450) 
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FRANKRIJK. 
Bijna elke week verschijnt nu een nieuw poststuk. Naast den 

adresband van 20 centimes, die wij de vorige maand konden mel
den, zagen wij nu de 10 centimes blauw op gekleurd papier; 
voorstelling eveneens zaaister. 

Het eerste nieuwe postblad, dat verscheen, is dat van 65 cen
times, blauw, zegelbeeld vredesengel. 

En ten laatste kwam in Februari ook een nieuwe briefkaart uit, 
n.1. de 55 centimes violet, voorstelling eveneens vredesengel. Het 
karton is gekleurd. 

GIBRALTAR. 
Hier zagen niet minder dan 4 nieuwe poststukken het licht, 

alle met de beeltenis van koning George VI. Het zijn: een brief
kaart van I K d. rood, een postblad van 2 d. grijs, een adresband 
van % d. groen en een enveloppe voor aangeteekende zendingen 
van 3 d. blauw. De laatstvermelde enveloppe bestaat in 2 formaten. 

MALTA. 
Malta volgde met 3 nieuwe nummers, n.1. twee briefkaarten, 

één van >̂  d. groen en een van I K d. rood, en een enveloppe 
voor aangeteekende stukken van 3 d. blauw. Deze enveloppe 
weder in twee formaten. Alle genoemde stukken met als zegel
beeld den kop van koning George VI. 

PORTUGAL. 
Hier verscheen, evenals het vorige jaar, een felicitatiekaart van 

25 centavos, links onder genummerd 9. 
SEYCHELLEN. 
Deze eilandengroep liet de nieuwe enveloppe voor aangetee

kende stukken, 20 c. blauw, met de beeltenis van den tegenwoor-
digen koning, in niet minder dan 4 formaten drukken. 

SINT LUCIA. 
In tegenstelling met wat wij van de andere Engelsche gebieden 

konden melden, zag hier nog een enveloppe met een zegelindruk 
van George V het licht. De waarde bedraagt I K d., de kleur 
is rood, het papier wit. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De viering van het tiende wintercongres van de Sokols, dat 

van 6 tot 13 Februari gehouden werd, en waarvan de postzegels in 
het vorige Maandblad vermeld werden, verrijkte ons ook met een 
achttal nieuwe herinneringsbriefkaarten. De zegelindruk vertoont 
het beeld van Benesj. De kaarten, die 60 h. kosten, hebben een 
frankeerwaarde van 50 h. en zijn groen op gekleurd karton. 

De voorstellingen zijn: 
1; De Hooge Tatra met een valk (zie de afbeelding van de 

herinneringszegels). 
2 en 3. Een skilooper in verschillende houdingen. 
4. Enkele dennen in een sneeuwlandschap. 
5. Berglandschap met huis in de sneeuw. 
6. Hotels en sportvelden in de sneeuw. 
7 en 8. Eveneens berglandschappen en dennen in de sneeuw. 
(Behalve nummer 1 zijn het dezelfde voorstellingen als die 

van de F.I.S.-kaarten van 1935). 
TRINIDAD. 
Trinidad gaf een enveloppe uit voor aangeteekende stukken, 

-net den kop van George VI, 6 e. blauw 

Ffarheer^ 
*^ lT]ac^l^e^ 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 222 V. 
Begin Januari werd links van den datumstempel een cliché af-

edrukt met tekst: Bouw / mee / Kameraad, waarnaast een stuk 
luur en een spaarbusje. 

Machine 247 IV. 
Begin Februari gebruikte deze firma links een cliché: 50 / 

i88-1938 / MOERHEIM / SERVICE. 

Machine 235 IIL 
Deze machine werd voorzien van groot model waardecijfers. 

Machine 332 IIL 
Omstreeks 20 Februari werden datum- en waardestempels van 

deze machine vernieuwd, ook hier weer duidelijk te herkennen 
aan het grootere machinenummer. 

Machine 657. 
Model C4B, sedert November in gebruik bij de N.V. Rhodius-

Koenigs-Handelmaatschappij te Amsterdam. Tusschen de stempels: 
KEIZERSGRACHT / 117-121. 

Machine 658. 
Model C4B, sedert November in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels in open letters: DELI-MIJ. 

Machine 743 M L 
Model C3B, zonder afdruknummer sinds November in gebruik 

bij de N.V. Auto-Service te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
een aardig cliché volgens afbeelding. 

s:CRAVENHACE 

3011 57 

[NEDERIAND! 

ICENt: 
743 

Bij type II links van den datumstempel: Auto-Service / Goede 
Service. 

Machine 770. 
Model C4B, in gebruik sedert November; datumstempel Amster

dam-Schiphol. Tusschen de stempels het KLM-embleem en links 
in cirkel een vliegtuig, verder in open letters K L M en in deze 
letters weer F L Y . 

Machine 783. 
Model C3B, in gebruik sedert November. Tusscherj de stempels: 

FRIESCH-GRONINGSCHE HYP. BK. N.V. / NEDERLAND-
SCHE HYP. BK. N.V. / K A N T O O R AMSTERDAM. 

Machine 785. 
Model C3B, sedert November in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels: Fa. JULIUS MEIJER / PHARMACEUTISCHE 
P R O D U C T E N / CHEMICALIËN. 

Machine 787. 
Model C3B, sedert November in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels een gevleugelde Mercurius-helm, waaroverheen 
DE ZAKENWERELD. 

Machine 788. 
Model C3B, in gebruik bij de Utrechtsche Waterleidingmaat

schappij te Utrecht sedert November 1937. Tusschen de stempels: 
U.W.M. / PREDIKHEERENKERKHOF 13. 

Machine 796. 
Model C3B, sedert November in gebruik bij de N.V. Handels-

vereeniging „Holland" te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
H V H waaroverheen HOLLAND / HAAG. 

Machine 810. 
Model C4B, sedert November in gebruik bij de Staatsmijnen te 

Heerlen. Tusschen de stempels Retzelfde cliché als bij de overige 
aldaar in gebruik zijnde machines. 

Machine 812. 
Model C4B, sedert November in gebruik bij de N.V. Handel

maatschappij H. Alb. de Bary & Co. te Amsterdam. Tusschen 
de stempels: Postbus / No. 268. 

Machine 819. 
Model C4B, sedert November in gebruik te Amsterdam. Tus

schen de stempels KERKHOFF & Co. met dikke streep eronder. 
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Hasler. 
Machine H. 559 III. 
Door de daling van den rentevoet onderging het cliché links 

van den datumstempel begin Januari wederom een wijziging: 3 "/o 
werd thans gewijzigd in 2K "/o. 

Machine H. 568 IV. 
Een nieuw cliché links van den datumstempel: M M / MODERN 

MAATWERK werd einde Februari gebruikt. 
Machine H. 594 IX. 
Naast het Lever% Zeepcliché werd in Februari links een nieuw 

cliché gebruikt: ENORME ,' PRIJSVERLAGING / RADION / 
N U 15 CT. (in cirkel). 

Machine H. 617. 
De N.V. Vola liet in Februari links van den datumstempel de 

afbeelding van een vlag plaatsen, waarop een diagonaal, naar de 
hoeken zich verbreedend kruis. 

Machine H. 625. 
Sedert 10 Januari in gebruik bij de Fabriek van Chemische Pro

ducten Vondelingenplaat te Vlaardingen. Links; F.C.P. / VON
DELINGENPLAAT. 

Machine H. 626. 
Sedert 12 Januari in gebruik bij de N.V. HollandAustraliëLijn 

e. a. te Rotterdam. Links in een cirkelvormige omlijsting van een 
ankerketting twee scheepjes op zee, de letters V N / S en de 
wapens van Amsterdam en Rotterdam, daarnaast POSTBUS / 547. 

Machine H. 627. 
Sinds 3 Februari in gebruik bij de N.V. „Draka" te Amsterdam. 

Links ongeveer dezelfde teekening als tevoren in de Francotyp
machine 244 werd gebruikt. 

Machine H. 628. 
Sinds 4 Februari in gebruik bij de N.V. v. Reeuwijk's Mij. voor 

Woninginrichting te Rotterdam. Links: 1500 / MODELKAMERS, 
daarnaast in cirkel het handelsmerk P / PvR / R / v. REEU
WIJK's MIJ. VOOR / W O N I N G I N R I C H T I N G N.V. 

NED.INDIE. 

Machine 74. 
Francotyp. 

Sinds Januari in gebruik te Batavia. Tusschen de stempels 
BLUE BAND / MARGARINE / VERS GEKARND / EEN 
ZUIVER N A T U U R P R O D U C T / VAN DEN BERCH'S FA 
BRIEKEN (N.I.) N.V. Links een afbeelding van een blik met 
opschrift Blue Band enz. 

WATERMERK „GEDIMINO PILIS" VAN LITAUEN. 
Het is niet van algemeene bekendheid, dat van 

^ ^ ^ ^ verschillende Litausche zegels twee of meer water
J T T l merken bestaan. Zoo vermeldt de Yvertcatalogus 

^ 1 1 1 ^ niet de verschillende standen van het watermerk 
^^^jr ,,Gedimino Pilis" of ,,Gediminasburcht" (welke 

^ ^ ook als teekening op vele zegels van Litauen 
voorkomt), vergezeld van de letters Z  Z (beide 

met een horizontaal streepje, aanduidende de uitspraak zj, als in 
het Engelsche woord George); deze letters vormen een afkorting 
van de woorden Zjyminis Zjenklas: plakzegel. Het papier van 
deze zegels was blijkbaar aanvankelijk voor plakzegels bestemd. 

De juiste stand van de „G. P." is met de spitsen naar boven, 
zooals hierbove.i afgebeeld. Wij zuUpn dezen stand aanduiden 
met nr. 1; stand nr. 2 is met de spitsen naar rechts; stand nr. 3 
met de spitsen naar beneden; stand nr. 4 met de spitsen naar links. 

Bij de nrs. JJ5 tot 339 is stand nr. 3 veel zeldzamer dan stand 
nr. 1: onder vele duizenden exemplaren vond ik slechts een paar 
exemplaren met „kopsiaand" watermerk. Bij de vliegpostzegels 
van 1932 komen daarentegen de vier standen in precies even 
groote aantallen voor: de zegels waren in vierhoeken gedrukt, 
met de bovenhoeken der zegels naar elkander; een blok van 
vier zegels levert dus steeds de vier standen van het watermerk op. 

De volgende zegels zijn bekend: 
Stand nr. 1; (Yvert) nr. 304 tot 307; 335 tot 339; 353 tot 357; 

361 tot 364; vüegzegels 52 tot 55; 57; 59. 

Stand nr. 2: nr. 309; 310; vliegpostzegels nr. 52 tot 55; 57; 59. 
Stand nr. 3 nr. SO'i tot 307; 335 tot 339; 353 tot 357; 361 

tot 364; vliegpostzegels nr. 52 tot 55; 57; 59. 
Stand nr. 4: nr. 309; 310; vliegpostzegels nr. 52 tot 55; 57; 59. 
Of van het opdrukzegel, uitgegeven ter gelegenheid van de 

geslaagde oceaanvlucht van Feliksas Vaitkus, ook beide standen 
(1 en 3) van het nietoverdtukte zegel nr. 307, ongetand, voor
komen, is mij niet bekend. Kan iemand mij daarover zekerheid 
verschaffen ? 

Voor alle volledigheid vermeld ik dat de gewone zegels en de 
vliegpostzege!, van 1932 zoowel ongetand als getand met de ver
schillende standen van het watermerk voorkomen ! 

Mr. J. H. V. P. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.Indischen' P., T. en T.dienst. 

XXIV. 
De hervatting der proefvluchten. 

Teneinde de voordeden van het mailvervoer langs den luchtweg 
van Nederland naar Ned.Indië en omgekeerd ten opzichte van 
de mailverzending met de gewone vervoermiddelen beter tot hun 
recht te doen komen werd de frequentie van éénmaal per maand 
opgevoerd tot éénmaal in de veertien dagen, met dien verstande, 
dat de eerste twee vliegtuigen een week na elkander uit Neder
land zouden vertrekken, waardoor dan ook in Ned.Indië, indien 
geen ernstige tegenslagen zouden worden ondervonden, steeds over 
een reservevliegtuig zou worden beschikt. 

Deze opzet schiep de mogelijkheid, dat de voor de uit Ned.
Indië terugkeerende vliegtuigen eenmaal vastgestelde vertrekdata, 
behoudens bijzondere omstandigheden, zouden kunnen worden ge
garandeerd, hetgeen van niet te onderschatten belang is voor 
een dergelijk uitgestrekt eilandenrijk, waarvan verschillende lands
deelen, bij gebrek aan frequente vervoermiddelen, nog een 
schaarsche postverbinding hebben en rekening houdende met de 
aansluitingsgelegenheden, soms enkele weken voor het vertrek van 
een vliegtuig naar Nederland de stukken ter post moeten worden _ 
bezorgd om nog juist intijds op de landingsplaatsen van het vlieg
tu'g te kunnen aankomen voor opname in de daarmede te ver
voeren postzakken. Verschuiving van den vertrekdatum kan voor 
die deelen van den Indischen Archipel tot gevolg hebben, dat de 
door verzending per luchtpost te verkrijgen bespoediging geheel 
of grootendeels verloren gaat. 

De vertrekdag uit Nederland was gesteld op Donderdag, te be
sannen 12 September 1929. De tweede vlucht zou 19 September 
d a v. aanvangen, terwijl vervolgens des Donderdags om de 14 
dasen van Schiphol zou worden afgevlogen. Het vertrek uit 
Nederland is op Donderdag gehandhaafd gebleven. 

Voor den overtocht naar Batavia was normaal gerekend op 
12 dagen, n.l.: 

eerste dag Amsterdam •— Budapest 1200 km. 
tweede dag Budapest — Constantinopel 1140 km. 
derde dag Constantinopel — Aleppo 910 km. 
vierde dag Aleppo — Baghdad 730 km. 
vijfde dag Baghdad •—■ Jask 1670 km. 
zesde dag Jask — Karachi 940 km. 
zevende dag Karachi — Allahabad 1470 km. 
achtste dag Allahabad — Akyab 1280 km. 
negende dag Akyab — Bangkok 1230 km. 
tiende dag Bangkok — Medan 1280 km. 
elfde dag Medan — Palembang 1000 km. 
twaalfde dag Palembang — Batavia — Bandoejjg 620 km. 

Totaal 13470 km. 
De uit Ned.Indië terugkeerende vliegtuigen zouden des Dins

dagsmorgens om de veertien dagen, te beginnen 8 October 1929, 
uit Bandoeng vertrekken en normaal eveneens in twaalf dagen 
het traject naar Amsterdam (Schiphol) afleggen. Teneinde echter 
het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel (b.v. Balikpapan 
en Makasser en de kantoren, welke via die plaatsen post ver
zendend een betere aansluiting te geven op de van Ned.Indië 
naar Nederland terugkeerende K.L.M.vliegtuigen en voorts het 
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publiek in Oost-Java meer gelegenheid te bieden de antwoorden 
op de per gewone mail ontvangen brieven (over het algemeen 
kwam de gewone mail des Zondagsavonds te Soerabaja aan) per 
luchtpost te verzenden, werd door de Ned.-Indische postadmini-
stratie, in overleg met de K.L.M., besloten den vertrekdag van de 
retourvliegtuigen van Bandoeng en Weltevreden van Dinsdag naar 
Woensdag te verschuiven. Deze wijziging werd voor het eerst toe
gepast voor het vliegtuig PH-AEO, dat oorspronkelijk den 19en 
November -1929 van Bandoeng zou vertrekken en ingevolge het 
vorenstaande den 20en dier maand de terugvlucht aanving. 

Aanvankelijk werd in verband met de nog hangende diploma
tieke onderhandelingen, zoowel op de uit- als op de thuisreizen, 
aan de vreemde postadministraties geen gelegenheid gegeven om 
met de Holland-Indië v.v.-vliegtuigen post mede te geven. Ook 
werd uit Nederland en Ned.-Indië geen post voor vreemde ad
ministraties medegegeven. Nederland verzond uitsluitend van 
Nederland afkomstige voor Ned.-Indië bestemde post, terwijl 
Ned.-Indië alleen de gelegenheid openstelde tot verzending van 
correspondentie afkomstig van Ned.-Indië en bestemd voor Neder
land, overig Europa en geheel Amerika. 

Evenals bij de in 1928 plaats gehad hebbende proefpostvluchten, 
werd voor personen zonder relaties in Ned.-Indië, c.q. Nederland, 
wederom de gelegenheid opengesteld om in beide richtingen lucht
postzendingen mede te geven, welke, voor zoover betreft Ned.-
Indië, aan het hoofd van de afdeeling vervoer bij het bedrijf der 
posterijen en voor wat betreft Nederland aan den directeur van 
het postkantoor te Amsterdam moesten worden gericht. Dat deze 
regeling door verzamelaars van luchtpoststukken op prijs werd 
gesteld, behoeft geen nader betoog. 

Met Ingang van de 3e vlucht, welke 3 October 1929 te Amster
dam aanving, ging de Nederlandsche postadministratie er toe over 
ook luchtpostdepêches voor de aan de route gelegen buitenlandsche 
administraties (Syrië, Mesopotamië, Perzië, Britsch-Indië, Siam en 
de Straits-Settlements) en eventueel voor verder gelegen landen 
te vormen, terwijl aan die administraties tevens werd toegestaan 
luchptost met de Holland-Indië vliegtuigen mede te geven. 

Het door Nederland geheven luchtrecht bedroeg: 
voor Syrië 15 c. per 20 gram, 
voor Mesopotamië en Perzië 30 cent per 20 gram, 
voor Britsch-Indië (Birma inbegrepen) 40 cent per 20 gram, 
voor Siam en Straits-Settlements 60 cent per 20 gram. 
Wegens het ontbreken van eenigszins betrouwbare gegevens 

aangaande de hoeveelheid luchtpostcorrespondentie, welke hier te 
lande voor Nederland zou kunnen worden verwacht, kon een 
overeenkomstige maatregel door de Indische postadministratie niet 
gelijktijdig worden genomen. Zoodra echter de opgedane ervaring 
met het luchtpostvervoer van hieruit naar Nederland uitwees, 
dat het door de K.L.M, gegarandeerde maximum-laadvermogen 
per vliegtuig voldoende was om ook voor en via aan de lucht-
route gelegen landen luchtpostcorrespondentie toe te laten en 
tevens de aan de luchtroute gelegen buitenlandsche postadmini
straties in de gelegenheid te stellen luchtpost mede te geven met 
de Indië-Holland vliegtuigen, werd met het op 4 December 1929 
naar Nederland terugkeerend vliegtuig die gelegenheid opengesteld. 
De buitenlandsche postadministraties, welke van deze gelegenheid 
gebruik wenschten te maken, hadden aan Ned.-Indië een vergoe
ding uit te keeren van 7K goudcentimes per 100 gram bruto (niet 
afgerond) per 100 K.M. (wel afgerond), welke vergoeding voor 
stuksgewijs uitgewisselde zendingen met 25 °/o werd vermeerderd 
(maximum van deze vermeerdering 1 franc 50 centimes per 100 
gram). Dezelfde vergoedingen vroeg Nederland aan de andere 
postadministraties. 

Het luchtrecht h. t. 1. verschuldigd voor verzending van corres
pondentie per luchtpost naar aan de luchtroute gelegen landen 
werd bij beschikking van het hoofd van den P.T.T.-dienst van 
30 November 1929 nr. 72245/Post V2 voorloopig en bij diens 
beschikking van 23 December d.a.v., nr. 77097/Post V2 definitief 
als volgt vastgesteld: voor elke briefkaart of elk der beide deelen 
van een briefkaart met betaald antwoord, voor eiken postwissel 
(voor zoover toegelaten) en voor alle overige stukken per 20 gram 

voor en via Siam 20 cent, 
voor en via Britsch-Indië 40 cent, 
voor en via Perzië 60 cent, 
vooren via Irak 60 cent, 
voor en via Syrië 70 cent. 
Voorts werd door de Nederlandsche postadministratie een ver

laagd luchtrecht van 40 cent ingevoerd voor stukken tot en met 

10 gram bestemd voor Ned.-Indië. Deze verlaging vond voor 
het eerst toepassing voor dergelijke stukken, welke met het dd. 
3 October 1929 uit Nederland vertrokken vliegtuig werden mede-
gegeven. 

Hoewel Nederland met het oog op de zware, hoofdzakelijk door 
handel, industrie en pers verzonden stukken was overgegaan tot 
uitgifte van luchtpostzegels van hooge waarde {f Wi, ƒ 4 ^ en 
f 7%), teneinde te voorkomen, dat dergelijke stukken volgeplakt 
moesten worden met luchtpostzegels van 75 cent, werd ter ver
eenvoudiging van de frankeering en met het oog op het voor de 
tusschenliggende landen vastgestelde luchtrecht, waarvoor geen 
luchtpostzegels beschikbaar waren, door de Nederlandsche post
administratie eind September 1929 verder bepaald, dat voor de 
kwijting van het luchtrecht ook van gewone frankeerzegels ge
bruik mocht worden gemaakt. 

Beide maatregelen konden voorshands door de Ned.-Indische 
postadministratie niet worden ingevoerd, aangezien deze van 
meening was, dat in verband met het aan de KX.M. gegarandeerde 
bedrag per vlucht een verlaging van het luchtrecht niet was 
verantwoord, terwijl het gebruik van luchtpostzegels verplichtend 
moest blijven gesteld, ter duidelijke onderscheiding van de per 
vliegtuig te verzenden correspondentie van de gewone stukken. 
Hierbij zij nog aangeteekend, dat de Ned.-Indische postadmini
stratie nog geen luchtpoststrookjes uitgaf. 

Aangezien het voor de post gereserveerde laadvermogen der 
vliegtuigen door de particuliere luchtpostcorrespondentie niet ge
heel werd ingenomen, besloot de Nederlandsche postadministratie 
verder de overschietende ruimte v. z. m. nuttig aan te wenden 
door alle dienstcorrespondentie met de Ned.-Indische administratie 
per vliegtuig te verzenden. Van belangrijke stukken werd met het 
oog op het proefstadium, waarin de luchtpostverbinding nog ver
keerde, een afschrift met de gewone mail verzonden. Deze rege
ling vond in Indië geen navolging, in verband met het beschik
baar houden van de geheele postlaadruimte ten behoeve van het 
publiek h. t. 1. Slechts veel spoed vereischende dienststukken 
zouden voor verzending per vliegtuig in aanmerking kunnen ko
men en dan nog tegen betaling van het volle luchtrecht. 

Daarentegen werd door de posterijen h. t. 1. besloten ter be
spoediging van de overkomst van de per Holland-Indië-vliegtuig 
te Weltevreden aangebrachte voor Semarang en verder gelegen 
plaatsen bestemde luchtpost, die post per K.N.I.L.M.-vliegtuig naar 
Semarang c.q. Soerabaja door te zenden, indien daardoor althans 
bespoediging in overkomst werd verkregen. Voor de afzenders 
of geadresseerden waren hieraan geen extrakosten verbonden, of
schoon het in Nederland geheven luchtrecht niet was berekend 
op vervoer op het Indische luchtnet. Deze regeling werd het eerst 
toegepast bij aankomst van het 3e vliegtuig op 15 October 1929. 

Verder bepaalde de Ned.-Indische postadministratie, dat door 
de kantoren Soerabaja en Semarang daags vóór het vertrek van 
het retourvliegtuig van Weltevreden en na de laatste seleeenheid 
tot verzending van luchtmail per trein, afvoer per K.N.I.L.M.-
vliegtuig mocht plaats hebben, zonder heffing van binnenlandsch 
luchtrecht. De gelegenheid hiertoe werd reeds ten behoeve van 
de eerste retourvlucht opengesteld. 

Op het traject Medan-Palembang-Weltevreden-Bandoeng en om
gekeerd werd van de Holland-Indië-vliegtuigen gebruik gemaakt 
voor de verzending van binnenlandsche luchtpostdépêches. Voor 
de daarin opgenomen corespondentie was het bekende binnen
landsche luchtrecht van 10 c. per 20 gram verschuldigd. 

In Nederland sloot alleen het postkantoor te Amsterdam lucht-
postbrievenmalen voor de Indische kantoren. Medan, Palembang, 
Weltevreden en Bandoeng. Wijl in Nederland voor Soerabaja ook 
telkenmale een groote hoeveelheid luchtpostcorrespondentie aan
wezig bleek, werd te beginnen met de 3e vlucht door Amster
dam ook voor Soerabaja een luchtpostdépêche gesloten. 

De Indische kantoren Bandoeng, Weltevreden en Medan sloten 
voor Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, het kantoor Pa
lembang alleen voor Amsterdam. 

Toen later de gelegenheid werd opengesteld tot verzending van 
luchtpostcorrespondentie voor aan de luchtroute gelegen landen 
werd het kantoor Medan aangewezen voor het sluiten van lucht-
postbrievenmalen zoo noodig voor Bangkok, Akyab, Allahabad, 
Karachi, Bushire, Baghdad en Aleppo. De andere Indische kan
toren voerden de voor die landen bestemde luchtpostcorrespon
dentie naar Medan af ter doorzending per K.L.M.-vliegtuig. 

In Nederland werd door middel van strooi- en reclamebiljetten 
de aandacht van het publiek op de luchtpostverbinding van 
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Nederland met Indië gevestigd. De eersten werden verspreid door 
opneming in de bestelling in de daarvoor in aanmerking komende 
wijken, door opneming in de postboxes en door uitreiking aan 
telefoon en telegraafcrediethouders. Bovendien werd aan personen 
en firma's, waarvan bekend was, dat zij belangrijke hoeveelheden 
correspondentie naar Ned.Indië verzenden een circulaire toe
gezonden waarin op de voordeelen van verzending per luchtpost 
werd gewezen. Tenslotte werd in samenwerking met de K.L.M, 
een door den architect P. Zwart ontworpen propagandageschrift 
door het hoofdbestuur der Nederlandsche posterijen op ruime 
schaal onder belanghebbenden verspreid. 

Door den Ned.Indischen postdienst werden eveneens strooi en 
reclamebiljetten uitgegeven, welke op ongeveer gelijke wijze als 
zulks in Nederland het geval was, werden verspreid en voor
gehangen. Voor de op 18 December te BandoenT aangevangen 
vlucht werd bovendien door middel van speciale strooi en 
reclamebiljetten de aandacht gevestigd op het bijzondere karakter 
van deze vlucht, in verband met de aankomst in Nederland 
tusschen Kerstmis en Neuwjaar. 

Per K.L.M.vliegtui" konden worden verzonden alle gewone 
en aangeteekende stukken, zendingen met verrekening en post
wissels. Brieven en doosjes met aangegeven waarde en postpak
ketten waren niet toegelaten. 

In verband met de door de K.L.M, ten aanzien van het post
laadvermogen der vliegtuigen gedane toezegging, behoefden geen 
beperkende voorwaarden in den geest van het vroeger in Neder
land geheven voorrangsrecht, dan wel met betrekking tot het 
gewicht der luchtpostzendingen, zooals door de Ned.Indische 
postadministratie in December 1928 vastgesteld, te worden ge
nomen. Niettemin werd h. t. 1. zekerheidshalve het publiek ver
zocht om door het gebruik van licht papier en omslagen, het 
gewicht der luchtpoststukken zoo laag mogelijk te houden. 

Contractwijziging. 
Met het oog op de hervatting van de proefpostvluchten in het 

tweede halfjaar 1929 waren door de K.L.M, uitgebreide maat
regelen genomen. Zij had de noodige onderdeelen aangeschaft, 
welke In 21 plaatsen langs de route waren opgeslagen. Daardoor 
behoefde met elk vliegtuig niet een groote hoeveelheid reserve
deelen te worden medegenomen, zoodat het beschikbaar oostlaad
■'■ermogen tot 500 kg. per vliegtuig kon worden verhoogd. Verder 
had de K.L.M, haar vloot uitgebreid door aanschaffing van nieuwe 
Fokker F VII 3M machines voor den luchtdienst HollandIndië 
v.v. Hierdoor werd het mogelijk de vluchten op veel hooger peil 
te brengen en tevens instede van een maandelijkschen dienst, zoo
als aanvankelijk was gecontracteerd, een veertiendaagsche proef
luchtpostverbindlng AmsterdamBatavia v.v. te onderhouden. In 
verband daarmede werd het noodzakelijk het met de K.L.M, 
gesloten contract voor 12 proefpostvluchten te herzien, hetgeen 
in NovemberDecember 1929 plaats had. Daarbij verbond de 
K.L.M, zich tot de uitvoering van de tien nog resteerende post
vluchten, waarvan de dagen en uren van vertrek in overleg met 
de Nederlandsche en Indische postadministratie zouden worden 
vastgesteld. Op de uitreizen garandeerde zij een postlaadvermogen 
van 500 kg. per vliegtuig, op de thuisreizen moest zij een laad
vermogen van minstens 375 kg. ter beschikking van de Indische 
posterijen stellen. De vergoeding voor het vervoer van post over 
het geheele traject werd gehandhaafd op ƒ 50,— per bruto-
kilogram, met dien verstande, dat voor de uitreizen de Neder
landsche posterijen een minimumvergoeding van ƒ 25.000,— per 
vlucht en voor de thuisvluchten de Indische posterijen een 
minimum-vergoeding van ƒ 18.750,— per vlucht garandeerden. 
Ook de vergoeding voor het vervoer van post, afkomstig van 
tusschenliggende landen, werd geregeld. Voor dit vervoer hebben 
de buitenlandsche postadministraties op de uitreizen aan de Neder
landsche en op de thuisreizen aan de Indische posterijen te betalen. 
Bij overschrijding van het gereserveerde laadvermogen wordt door 
beide genoemde postadministraties voor dat vervoer aan de K.L.M, 
een vergoeding uitgekeerd, welke is gebaseerd op gewicht en af
stand, waarover het vervoer heeft plaats gevonden (betaling per 
100 gram per 100 km.; het gewicht wordt niet, de afstanden daar
entegen naar boven tot veelvouden van 100 km. afgerond). 

Opnieuw opschorting. 
Alhoewel het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen om 

zoo mogelijk de nog resteerende proefpostvluchten Holland-Indië 
v.v. achter elkander af te werken en zelfs tegen einde 1929 nog 
een oogenblik de hoop werd gekoesterd, dat het plan van de 

K.L.M, om deze proefvluchten met een zevental veertiendaagsche 
proefpostvluchten uit te breiden, waardoor dan eerst in April-Mei 
1930 de proefdienst zou worden beëindigd, zou kunnen worden 
verwezenlijkt, werd, wat de uitreizen betreft, de vlucht van 
Amsterdam naar Batavia van 12 December 1929 voorshands de 
laatste der serie, in verband met het door de Britsch-Indische 
regeering kenbaar gemaakte standpunt, dat na 1 Januari 1930 geen 
toestemming meer kon worden verleend voor het landen op haar 
vliegterreinen gedurende den tijd, dat daaraan de noodige ver
beteringen zouden worden aangebracht. Teneinde die verbete
ringen, waarvoor op 1 Januari 1930 de benoodigde fondsen be
schikbaar waren, zoo snel mogelijk te kunnen voltooien en mede 
om technische redenen, was het niet mogelijk de vliegvelden op 
Britsch-Indisch gebied bij gedeelten te verbeteren en tegelijker
tijd geregelde luchtverkeersdiensten van eigen of vreemde natio
naliteit daarover toe te laten. 

De in Ned.-Indië op 1 Januari 1930 nog aanwezige K.L.M.-
toestellen konden na dien datum nog naar Nederland terugkeeren, 
zoodat de vluchten van 1 en 15 Januari 1930 van Bandoeng uit 
nog voortgang konden vinden. Daarna moesten de postvluchten 
ook in de richting Indië-Nederland voorloopig worden stopgezet. 

De afwerking der serie van twaalf proefpostvluchten, waarvoor 
in 1928 door de K.L.M, was gecontracteerd, moest derhalve ten 
tweede male worden onderbroken. 

(Wordt vervolgd). 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

X. 
Isabella I van Castilië, de Katholieke. 

Isabella de Katholieke, een dochter 
van Jan II, koning van Castilië en 
Leon, den 22en April 1451 geboren, 
trad in 1469 in het huwelijk met 
Ferdinand II bijgenaamd den Katho
lieke, den lateren koning van Aragon, 
en erfde na den dood van haar stief
broeder Hendrik IV, met uitsluiting 
van haar oudere zuster Johanna, in 
1474 den troon van Castilië. Reeds 

bij het leven van haar broeder genoot zij zoozeer de gunst der 
Rijksstenden, dat een groot gedeelte van dezen zich, na het over
lijden van Hendrik IV, voor haar verklaarden. Nadat Castilië en 
Aragon vereenigd waren, noemden Ferdinand en Isabella zich 
koning en koningin van Spanje. Zij beschouwde het verdrijven van 
de Mooren uit Spanje als de gewichtigste taak harer regeering; 
zij was overigens een flinke vorstin en verschafte Columbus de 
gewenschte ondersteuning voor zijn reis, die tot de ontdekking 
van Amerika leidde. Zij vernietigde het vuistrecht door het hand
haven van een algemeenen vrede en door een behoorlijke rechts
pleging. Paus Alexander schonk aan het koninklijk echtpaar den 
titel van Katholieke Majesteiten. Om staatkundige vervolgingen 
te kunnen instellen, bevorderde zij de invoering der Inquisitie in 
Spanje; op raad van den groot-inquisiteur Thomas de Torquemada 
verbande zij in 1492 de Israëlieten uit Spanje. De dood van haar 
zoon don Juan, prins van Asturië, en van haar dochter, koningin 
van Portugal, verbitterden de laatste jaren van haar regeering. 
Zij overleed te Medina del Campo den 26en November 1504. 

Haar portret komt, met dat van Columbus, voor op de 4 dollars 
in 1893 uitgegeven ter gelegenheid van de 400-jarige herdenking 
der ontdekking van Amerika. 

Hollow Horn Bear, opperhoofd der Sioux Indianen. 
De vice-presidente van de American Philatelie Society is er in 

geslaagd, zoo lezen wij in „Gossip", om den Indiaan te identifi-
ceeren op het koerseerende 14 cents zegel, die slechts „American 
Indian" tot onderschrift heeft en in welke afbeelding men niet 
anders zag dan een geïdealiseerd Indiaansch opperhoofd: geens
zins het portret van een bestaand persoon. 

Het vinden van een foto in het Amerikaansche Bureau voor 
Ethnologie van een Indiaansch opperhoofd in volkomen gelijke 
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houding, welke foto vergeleken met de eerste gravures voor het 
$ 5 bankbiljet van 1913 (waaraan het 14 cents zegel van 1923 
ontleend werd) door het Bureau of Engraving gemaakt, hiermee 
identiek bleek te zijn, hebben thans onweerlegbaar bewezen, dat de 
„American Indian" het portret is van Hollow Horn Bear, opper
hoofd der Sioux Indianen. 

Hollow Horn Bear deed reeds in 1889 van zich spreken, door
dat hij in dat jaar met generaal Crooks onderhandelde, den leider 
der militaire expeditie ter pacificeering van 2uid-Dakota, waar
door het Rosebud Reservaat tot stand kwam. In 1913 woonde 
Hollow Horn Bear op 64-jarigen leeftijd te Washington de feesten 
bij ter eere van de beëediging van president Woodrow Wilson 
op 4 Maart van dat jaar, waar hij een detachement Indianen aan
voerde, maar bij welke gelegenheid hij tengevolge van het gure 
weer kou vatte en op 15 Maart 1913 aan longontsteking overleed. 

De uitvaartdienst werd gehouden in de St. Pauls Kerk te 
Washington in tegenwoordigheid van vele autoriteiten. De baar, 
gedragen door Indianen van 6 verschillende stammen, werd ge
volgd door niet minder dan 25 stamhoofden in schilderachtige 
costumes en schitterende haartooi. Hollow Horn Bear werd be
graven op het Indiaansche kerkhof van het Rosebud Reservaat. 

(Overgenomen uit „De Philatelist" van Januari 1936). 

VEREENIGING NEDERLAND — BALTICUM. 
TENTOONSTELLING VAN POSTZEGELS VAN ESTLAND, 

LETLAND EN LITAUEN. 

Deze tentoonstelling werd van 
12-14 Februari j.1. in de groote 
zaal van Pulchri Studio te 's-Gra-
venhage gehouden. 

De vereeniging Nederland-Balti-
cum stelt zich ten doel de cultu-
reele en economische betrekkingen 
tusschen ons land en de hierboven 
genoemde republieken te bevorde
ren; dit doel tracht zij o. m. te 
bereiken door het houden van 
tentoonstelingen. 

Besloten werd, dat de eerste 
tentoonstelling, welke door de 
vereeniging zou worden georgani
seerd, een philatelistische zou zijn, 

te houden in 1938 en derhalve samenvallende met het 20-jarig 
bestaan der republieken. 

Niet minder dan 31 inzendingen waren op deze tentoonstelling 
ter bezichtiging gesteld, een aantal, dat er zijn mocht, in aanmer
king nemende het feit, dat het slechts om drie landen ging. 

Doch al was het aantal landen dan zeer beperkt, het aantal zegels 
dat zij in de twintig jaren van hun bestaan hebben opgeleverd, 
wijst op een productiviteit, die bewondering afdwingt ! Met niet 
minder toch dan rond 1000 verschillende zegels hebben deze 
Baltische republieken in den korten duur van haar bestaan de 
wereld verrijkt. 

De tentoonstelling was, wat men noemt, „af"; de wijze waar
op alles was opgesteld, verdiende allen lof en toen de jury, be
staande uit de beeren J. D. van Brink, L. Frenkel en S. Keiser, 
met haar werkzaamheden begon, waren alle inzendingen keurig 
opgesteld. 

Bekroond werden: 
Klasse I (gespecialiseerde verzamelingen). 
De heer J. Poulie te Amsterdam, gouden medaille met geluk-

wenschen der jury, voor de gecombineerde inzendingen 5, 6. 15 
en 28. De zilveren beker, aangeboden door den president van Let
land voor de mooiste verzameling van dit land, werd aan den 
heer Poulie toegekend voor diens inzending nr. 4. 

Verguld zilveren plaquette aan den heer J. J. Deggeler (in
zending nr. 2). 

Zilveren plaquette aan de beeren D. van Rijswijk (nr. 7) en 

W. Amons (nr. 9). Eerstgenoemde verwierf bovendien de Bonds
medaille. 

Klasse II (niet gespecialiseerde verzamelingen). 
Verguld zilveren plaquette aan mevrouw M. J. Matzen-Fledderus 

(nr. 12); zilveren plaquette aan de beeren J. P. C. van Hest 
(nr. 10) en W. G. Zwolle (nr. 17). 

Klasse III (verzamelingen opgezet volgens de historisch-phila
telistische methode). 

Gouden medaille aan den heer J. H. van Peursem (nr. 20); 
verguld zilveren plaquette aan den heer N. A. Zilver (nr. 23) 
en zilveren plaquette aan den heer J. Wemmers (nr. 22). 

Klasse IV (verzameling luchtpoststukken). 
Zilveren plaquette aan den heer J. Boesman (nr. 25); bronzen 

plaquette aan den heer H. L. S. Adama (nr. 24). 
Klasse V (poststukken). 
Zilveren plaquette aan den heer W. P. Costerus (nr. 26). 
Klasse VI (literatuur). 
Zilveren plaquette aan den heer J. H. van Peursem (nrs. 29-31). 
De overige, niet-bekroonde inzenders ontvingen allen een 

bronzen herinneringsmedaille. 
De clou der tentoonstelling, van zuiver philatelistisch standpunt 

bezien, vormden de inzendingen van den heer J. Poulie te Amster
dam. Van groote historische waarde is ongetwijfeld diens stempel-
verzameling van Letland. 

Uit propagandistisch oogpunt is deze tentoonstelling onge
twijfeld een succes geweest; het aantal bezoekers overschreed de 
500. Van het bijzondere stempel werd een druk gebruik gemaakt; 
alleen uit Litauen bereikten den heer Van Peursem rond 800 
aanvragen om een afdruk ! 

De tentoonstelling werd, in tegenwoordigheid van talrijke ge-
noodigden en autoriteiten, geopend door professor Van der Bilt 
te 's-Gravenhage. Onmiddellijk daarna werden door een orkest en 
een koor de volksliederen van Estland, Letland, Litauen en Neder
land ten gehoore gebracht, een nieuw geluid, dat ongetwijfeld bij 
volgende tentoonstellingen navolging verdient. 

Het ligt niet op den weg van schrijver dezes op de verdiensten 
van de organisators e. a. de aandacht te vestigen, doch hij meent 
een uitzondering te moeten maken voor den secretaris van de 
vereeniging Nederland-Balticum, mr. J. H. van Peursem. Deze 
heeft, bezield door groote werkkracht en ambitie, zeer veel bij
gedragen tot het welslagen der tentoonstelling. De uitvoerige wijze 
waarop hij den tentoonstellingscatalogus samenstelde, voorzien van 
uitvoerige gegevens over de drie republieken, verdient een bij
zonder woord van lof. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE PRAAG 26 JUNI — 4 JULI 1938. 

Als commissaris-generaal voor Nederland treedt op de heer 
W. G. Zwolle, Oranje-Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 

Tot 31 Maart a.s. kunnen de inzenders zich aanmelden; alle 
gewenschte inlichtingen worden gaarne door den heer Zwolle 
verstrekt. 

Behalve een grootsche tentoonstelling wacht den bezoekers veel 
belangwekkends, daar de oude koningsstad Praag een der mooiste 
steden van de wereld is. 

BUDAPEST. 
NATIONALE HONGAARSCHE POSTZEGELTENTOON

STELLING 22 — 30 MEI 1938. 
Deze wordt gehouden in de hoofdstedelijke Redoute en valt 

samen met het 34e Internationaal Eucharistisch Congres. 

AARAU (ZWITSERLAND). 
17 — 25 SEPTEMBER 1938. 

Nationale postzegeltentoonstelling. 

BREDA. 
NATIONALE PROPAGANDA-TENTOONSTELLING 

27 — 28 AUGUSTUS 1938 IN „CONCORDIA" . 
De Postzegelvereeniging „Breda" heeft besloten ter gelegenheid 

van haar 45-jarig bestaan en den Negen en twintigsten Neder-
landschen Philatelistendag, welke dit jaar te Breda zal worden 
gehouden, een Nationale Propaganda Postzegeltentoonstelling te 
organiseeren op 27 en 28 Augustus a.s., in de groote zaal van de 
societiet „Concordia", te Breda. 
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Deze tentoonstelling zal omvatten de volgende klassen: 
I. Nederland en Koloniën in den meest uitgebreiden zin. 
II. Europa, naar keuze één of meer landen. 
III. BuitenEuropa (Azië, Afrika, Amerika, Australië, een of 

meer landen). 
IV. Geschiedkundige verzamelingen en philatelistisch onderwijs

materiaal. 
V. Herinneringsblokken. 
VI. Vliegpostzegels {niet op brief). 
VII. Jeugdverzamelingen. 
VIII. Literatuur. 
Het reglement, onder de bepalingen waarvan deze tentoonstelling 

zal worden gehouden, volgt hieronder. Aan alle deelnemers zal 
een herinneringsplaquette worden uitgereikt. Alle kosten, behalve 
die van verzending, zijn geheel voor rekening van de Postzegel
vereeniging „Breda". 

Ten einde deze tentoonstelling in alle opzichten te doen slagen, 
is de medewerking van alle verzamelaars, die in staat zijn in een 
der genoemde klassen uit te komen, dringend noodig. De tentoon
stellingscommissie doet dan ook een beroep op u allen en ziet 
gaarne uw aanvragen tot het bekomen van een inschrijvings
formulier tegemoet. 

Reglement. 
Artikel 1. De tentoonstelling zal worden gehouden in de groote 

zaal van de sociëteit „Concordia" te Breda op Zaterdag 27 en 
Zondag 28 Augustus 1938. Zij zal op beide dagen geopend zijn 
van 10—16.30 uur. 

Art. 2. De tentoonstelling zal omvatten zoodanige objecten als 
in het beschrijvingsbiljet nader omschreven. 

Art. 3. Tot inzending worden toegelaten alle philatelisten, welke 
lid zijn van een in het Rijk der Nederlanden gevestigde postzegel
vereeniging. Alle inzenders behooren zich te onderwerpen aan de 
bepalingen van dit reglement. Het aantal inzendingen is on
beperkt; de commissie heeft echter het recht, zoo deze het in het 
belang der tentoonstelling acht, inzendingen te weigeren of te 
beperken, zonder aanvoering van redenen. 

Art. 4. Zij, die wenschen deel te nemen aan de tentoonstelling, 
moeten zorg dragen dat het inschrijvingsbiljet, behoorlijk ingevuld, 
uiterlijk op 1 Augustus 1938 is ingekomen bij den secretaris der 
commissie. Daarna worden geen inschrijvingsbiljetten meer in ont
vangst genomen. 

Art. 5. De inzending geschiedt kosteloos. 
Art. 6. Alle inzendingen moeten zijn gerangschikt op losse 

bladen. Verzamelingen in albums worden niet toegelaten, behalve 
inzendingen van jeugdleden. 

Art. 7. De inzenders behooren zorg te dragen, dat hun in
zendingen op Zaterdag 27 Augustus 1938, uiterlijk te 8 uur voor
middag, opgesteld zijn in de tentoonstellingszaal. Inzenders kunnen 
van Vrijdagmorgen 10 uur af aanvangen met het opstellen hunner 
inzendingen. De inzendingen kunnen ook worden toegezonden vóór 
26 Augustus 1938 aan den secretaris der tentoonstellingscommissie 
en zullen dan door de zorg dezer commissie worden opgezet. De 
toezending geschiedt voor rekening en risico van den inzender. 

Art. 8. De inzendingen zullen worden verzekerd voor rekening 
van de Postzegelvereeniging „Breda"; de deelnemers behooren 
daartoe de waarde hunner inzending op te geven. De verzekering 
zal bij een eerste klasse maatschappij worden ondergebracht. 

Art. 9. De plaatsing der inzendingen geschiedt bij loting. 
Art. 10. Gedurende de tentoonstelling mogen geen inzendingen 

■worden teruggevraagd. 
Art. 11. Behalve door de commissie, in bijzijn van den in

zender, is het ten strengste verboden het tentoongestelde aan te 
raken. 

Art. 12. Na de officieele sluiting der tentoonstelling moeten de 
inzenders zorg dragen, dat het geëxposeerde dienzelfden dag nog 
wordt verwijderd. 

Art. 13. Aan alle inzenders zal een herinneringsplaquette worden 
aangeboden. 

Namens de tentoonstellingscommissie, 
J. MOLENAAR, secretaris. 

Resedastraat 4, Breda, postrekening 138302. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

Vraag: Ik heb in mijn bezit Luxemburg 10 centimes, Yvert 
no. 74, sepiabruin in plaats van rood. 

Tanding en afstempeling (Vianden) komen overeen met die van 
andere zegels in mijn verzameling en doen geen twijfel rijzen aan 
de echtheid. 

Gaarne uw meening over deze kleurafwijking. 
Antwoord: Het gezonden zegel Luxemburg no. 74 sepia in 

plaats van rood is hoogstwaarschijnlijk een scheikundige verkleu
ring van het normale roode zegel. Ik heb het medeontvangen 
roode zegel met verschillende chemicaliën behandeld en ben ten
slotte erin geslaagd een soortgelijke kleur te verkrijgen met een 
zwavelammoniumoplossing. Dat de kleur niet zoo diep is als van 
het door U gezonden bruine zegel is te wijten aan de verschillende 
bewerkingen, die ik het zegel heb laten ondergaan, voordat ik het 
juiste middel gevonden had, en waarbij natuurlijk telkens iets van 
de kleur verloren ging. Ik denk, dat indien U een versch zegel 
no. 74 met zwavelammonium zoudt behandelen, U precies de 
kleur van het andere zegel zult verkrijgen. 

Er zou ook gedacht kunnen worden aan een proef, maar in de 
eerste plaats zijn proeven meest ongetand en in de tweede plaats 
ook ongebruikt. In elk geval heb ik in de literatuur niets over een 
proef m deze kleur kunnen vinden. Misschien dat na het drukken 
van uwe vraag in het Maandblad er onder de lezers iemand is, die 
omtrent proeven van Luxemburg beter op de hoogte is dan ik, 
die mij dan zeker hierover het een en ander zal willen vertellen, 
waarna ik U dan verder zal berichten. G. W. B. 

OESTERREICH SPEZIALKATALOG 
DOOR ING. EDWIN MüLLER. TWEEDE DEEL: 19181937. 

UITGAVE: DIE POSTMARKE G.M.B.H., WIEN I, 
WALLNERSTRASSE 6. PRIJS 5 SCHILLING PLUS PORTO. 

Binnen het jaar is van dezen catalogus een nieuwe oplaag noodig 
gebleken, zoodat thans de derde voor ons ligt. De sterke prijs
stijging, die talrijke Oostenrijksche zegels den laatsten tijd onder
gingen, maakte deze nieuwe oplaag noodzakelijk. 

Bij de tweede oplaag noemden wij reeds de verdiensten van 
dezen catalogus, die zich niet verdiept in onbenulligheden, uit
vloeisels van een te ver doorgevoerde specialiseering. 

Opnieuw bevelen wij dit werk in de belangstelling der lezers 
aan. v. B. 

LEGENDEN EN MYTHEN OP POSTZEGELS 
DOOR M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

De belangwekkende serie artikelen, die de kundige schrijfster 
over deze onderwerpen publiceerde in het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, is thans, keurig verzorgd, in boekvorm 
verschenen. 

Menigeen, die met alle belangstelling de studie van mevrou'» 
Van HeerdtKolff heeft gelezen, zal zich in het bezit willen 
stellen van dit werk. 

Het is ons bekend in welken breeden kring van verzamelaars 
de legenden en mythen op postzegels groote belangstelling hebben 
genoten. Moge de schrijfster met deze uitgave het succes deelachtig 
worden, dat haar ongetwijfeld toekomt. v. B, 

BELGIË EN CONGO EXCELSIORALBUM. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

GRAVENSTRAAT 4, AMSTERDAM. 

In het voorwoord zegt de uitgever, dat reeds lang de behoeft« 
bestond aan een goed en goedkoop album België en Congo in df 
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Nederlandsche taal. De verschijning van den speciaal-catalogus 
dezer verzamelgebieden, uitgegeven door den Belgischen Bond, 
gaf den doorslag bij de gekoesterde plannen en het resultaat is 
een keurig album, ingericht voor den gewonen en den speciaal-
verzamelaar (eerstgenoemde kan de desbetreffende bladen uit het 
losbladig album verwijderen, zonder dat zulks de nummering 
verstoort). Voor de gebruikers zijn in de vakjes de nummers ver
meld van bovengenoemden speciaal-catalogus en den Yvert 1938. 

Het geheel ziet er zeer aantrekkelijk en goed verzorgd uit. 
Wanneer wij één opmerking mogen maken over de indeeling 

is het deze: is op sommige bladen het aantal onder te brengen 
zegels niet wat al te groot, b.v. bij de spoorwegzegels ? 

Volgens het voorwoord zal elk jaar in December een supple
ment verschijnen. 

Wij wenschen het Internationaal Uitgeversbedrijf met dit album 
alle succes toe. v. B. 

Ter bescherming 
Van Verzanelaars 

en Handelaren 
Portugal. 
Van de Camoens-zegels, overdrukt met Porte Franco, jaartal en 

kruis, komen talrijke vervalschingen voor, die van uit Parijs 
worden verkocht, en waarvan de Berner Briefmarken Zeitung de 
kenmerken mededeelt. 

Uitgifte 1927: Valch zijn de opdrukken op de waarden 40 en 
48 centavos. Voor den tekst Cruz Vermelha Porte Franco heeft 
men versleten letters benut, waardoor hier en daar verschuivingen 
ontstonden. Bij Porte Franco treedt het onderscheid met den 
echten opdruk het duidelijkst aan den dag. Hier zijn niet alleen 
de letters versleten, doch zij zijn ook breeder, waardoor de op
druk, in weerwil dat hij slechts 0.2 mm. langer is (14 bij den 
valschen en 13.8 bij den echten), er veel grooter uitziet. 

Uitgifte 1928: Valsche opdruk op alle waarden. De lengte van 
Porte Franco is 20.5 bij den echten, 21 mm. bij den valschen 
opdruk. Behalve dat zij lichter van kleur zijn en versleten letters 
werden benut, staat de tekst wijder uiteen dan bij den echten 
opdruk. 

Uitgiften 1929, 1930, 1931 en "1932: Valsche opdruk op alle 
waarden. Porte Franco, 17.5 mm. echt, 18 mm. valsch. Opdruk 
lichter van kleur en aangebracht met behulp van versleten letters. 

Uitgiften 1933 en 1934: Valsche opdruk bij alle waarden; de
zelfde kenmerken als bij de uitgifte 1927. 

Uitgifte 1935: Valsche opdruk op de 40 en 48 centavos. Dezelfde 
kenmerken als bij de uitgifte 1927. 

Rumenië. 
Van de uitgifte 1903 — Yvert nrs. 145-151 — komen in groote 

hoeveelheden gevaarlijke vervalschingen voor, waarvan de belang
rijkste kenmerken de volgende zijn. 

In de lengte en in de breedte zijn zij ongeveer Y^ mm. kleiner 
dan de echte (deze laatste meten 23 bij 37>2 mm.). Het papier der 
vervalschingen is zacht en zeer wit (bij de echte iets gekleurd). 
De gom is óf geel en dan grof-brokkelig, óf zuiver wit en glad. 
Bij de echte: bruinachtig en fijn-brokkelig. 

De koningskop in medaillon is bij de echte zegels voorzien van 
fijne voorhoofds-, wang- en hals-schaduwlijntjes, bij de valsche 
grof, terwijl alle deze lijntjes in eenzelfde richting zijn aan
gebracht. De hals, sterk naar links gebogen, is bovendien te zwak. 

Zeer onduidelijk is bij de valsche zegels de waarde-aanduiding 
aan den voet, terwijl het vierspan eveneens aan onduidelijkheid 
hjdt. 

Turkije. 
De Turksche Posterijen vestigen er de aandacht op, dat valsca-" 

postzegelblocs van Turkije in den handel zijn gebracht. Op é^n 
hiervan is de postzegel van 10 kurus afgebeeld van de serie va:'-
Kamal Ataturk, president van de Turksche Republiek. De af
beelding is echter iets grooter dan die van den authentieken zegel, 
terwijl de opschriften ten deele foutief zijn. Zoo staat er o.a. 
op vermeld: „Türkiye Gümhuriyeti" in plaats van „Türkiye 
Cümhuriyeti". Als verkoopprijs voor de bloes is 100 kurus 
(1 Itq.) aangegeven. 

Turkije heeft nooit bloes uitgegeven, zoodat ieder Turksch 
zegelbloc beslist valsch is. Tegen de vervalschers is een gerechte
lijke vervolging ingesteld. 

(Persbericht van het Hoofdbestuur der P.T.T.). 
(Zie voorts Ned. Maandblad voor Philatelie, vorige nummer, 

bladz. 27). 

t^liilatelistfec 

N E D E R L A N D S e n POSTMUSEUM. 
Tot directeur der stichting „Het Nederlandsche Postmuseum" is 

thans aangewezen dr. R. E. J. Weber, voordien met de waar
neming van deze functie belast. 

Aan mej. P. J. F. M. van Dieren, werkzaam aan genoemde 
stichting, is de persoonlijke titel van conservatrice der postwaarden 
verleend. 

DE VERBOUWING VOLTOOID VAN J. L. VAN DIETEN'S 
POSTZEGELHANDEL TE ROTTERDAM. 

Op 4 Maart j.1. werden de geheel verbouwde en gemoderniseerde 
winkel en kantoorruimten van bovengenoemde firma officieel in 
gebruik genomen. Een groot aantal belangstellenden en bloem
stukken gaven blijk van het medeleven van relaties en vrienden, 
die den groei gedurende de afgeloopen jaren meegemaakt hadden. 
Sedert de oprichting in 1890 is dit nu de derde verbouwing, welke 
door den steeds meer toenemenden kring van klanten noodzakelijk 
geworden was. Oorspronkelijk werden de postzegels verkocht in 
een afdeeling van den boekwinkel van den vader van wijlen den 
heer J. L. van Dieten, den oprichter. In 1896 werd dit pand af
gebroken en vergroot opgebouwd, doch de toenemende belangstel
ling voor de veilingen, welke toen reeds gehouden werden, maakte 
overplaatsing van de veilingafdeeling naar de Binnenrotte nood
zakelijk. In 1909 werd het pand Delftschevaart 44 aangekocht en 
werden winkel en kantoor aldaar vereenigd. Behalve een uit
breiding van de winkelruimte werden thans ook de jtantoren 
gelijkvloers gebracht, tot groot gerief van de bezoekers, terwijl 
vooral met daglicht en practische inrichting rekening gehouden 
werd. 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming werd een kleine ex
positie gehouden, welke een beeld gaf van den groei van het bedrijf. 

Wij wenschen de firma Van Dieten veel succes in haar her
nieuwde zaak. 

DE AMERIKAANSCHE POST BELOOFT BETERSCHAP. 
Een lezer heeft zich bij de post der Vereenigde Staten van 

Noord-Amerika beklaagd over de weinige zorg, besteed aan het 
afstempelen dei frankeerzegels, dat zóó onooglijk geschiedt, dat 
de afgestempelde zegels vrijwel waardeloos zijn. 

De klager had een gunstig resultaat met zijn bezwaarschrift; 
de derde assistent-directeur-generaal stuurde hem een hoffelijken 
brief met de mededeeling, dat de aandacht van het in gebreke 
zijnde postkantoor gevestigd werd op de wenschelijkheid de zegels 
met meor zorg at te »tempelen. 

H E T EEUWFEEEST DER POSTZEGELS. 
Dit valt in Mei 1940 en reeds worden in Engeland plannen 

beraamd om dit jubileum feestelijk te herdenken, o. a. door 
een grootsche tentoonstelling. 

Doch ook andere landen wenschen aan het nietig frankeerlapje, 
dat millioenen menschen aan zich verplicht heeft, hulde te 
brengen. 

Het is hier thans niet de plaats om de geweldige gevolgen te 
belichten, die de toepassing van de nieuwe frankeerwijze vond. 
Dat deze evenwel ver-strekkend waren, behoeft geen betoog en 
het is dus niet te verwonderen, dat Engeland reeds thans de hier
boven vermelde voorbereidingen treft. 

In een vergadering van den bond van postzegelverzamelaars in 
Peru is de gedachte geopperd door den heer Mario Vignolo, dat 
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elk land in Mei 1940 een speciaal zegel zou uitgeven, gedrukt in 
zwart en met het portret van wijlen koningin Victoria. 

Dit voorstel werd later gewijzigd in dien geest, dat elk land 
twee van dergelijke zegels zou uitgeven, een in zwart voor het 
binnenlandsch en een in blauw voor het buitenlandsch verkeer. 
Bovenaan zou de naam van het land van oorsprong worden 
gedrukt. 

Hoewel tegen dit voorstel ongetwijfeld van verschillende zijden 
ernstige bezwaren zullen rijzen, verdient toch de gi'ondgedachte 
om het eeuwfeest der postzegels universeel te vieren, naar onze 
meening wel nadere overweging. 

EEN VORSTELIJKE GIFT. 
Aan het postmuseum te Stockholm zijn door den heer H. Lager-

loef te New-York twee kostbare verzamelingen geschonken, te 
weten een van de zegels van Egypte, de andere van die van 
Venezuela. 

De collecties hebben een cataloguswaarde van rond £ 10.000. 

EEN MILLIOEN POSTZEGELS 
EN EEN MISLEIDEND SPROOKJE. 

Herhaaldelijk vroeg men onze redactie reeds of het juist is, dat 
voor een millioen gebruikte postzegels een t.b.c.-patiënt voor een 
bepaalden tijd gratis in een inrichting verpleegd kan worden. En 
telkens moet dan het antwoord luiden: dat kan niét. Doch niet
tegenstaande deze ontkenning hoort men nog maar al te vaak 
het tegendeel beweren. Een paar cijfers laten zien, hoeveel di" 
zegels gemiddeld opbrengen, hoe dergelijke verpleging niet 
mogelijk is. 

Gebruikte postzegels, zoowel Nederlandsche als buitenlandsche, 
worden vaak verkocht als z.g. kilo-goed. Zulk een kilo, die 
gemiddeld 75 cent opbrengt, bevat ongeveer zeven ä acht duizend 
onafgeweekte zegels. Deze prijs geldt zoowel voor binnenbndscht 
als buitenlandsche zegels. Slechts als zulk kilo-goed bijzondei^e 
zegels (dus b.v. kinderpostzegels e. d.) bevat, dan betaalt de handel 
er wel eens iets meer dan 75 cent voor. 

Men kan dus zelf wel nagaan, welk een enorm aantal zegels 
men moet hebben, om tot een bedrag van b.v. vijfhonderd guldeii 
te komen. 

„Zonnestraal" wijst in het Januari-nummer ook op het veel 
voorkomende euvel vsn deze voorspiegeling. Al haar informatie-
daarnaar bleven zonder resultaat. Het is, zoo schrijft de redact'e, 
«en misleidend sprookje, dat valsche hoop opwekt bij stakkerds 
die naar hulp uitzien ' En zij voegt er aan toe: „De opbrengst 
van ettelijke millioenen postzegels, die men ons schonk, leverde 
geen bedrag op, waarmede de verpleging voor een patiënt 
mogelijk is." (Handelsblad). 

W A T 1937 AAN NIEUWE ZEGELS BRACHT. 
In L'Echo de la Timbrologie van 15 Januari j.l. geeft 

Georges Brunei hierover wederom het jaarlijksche overzicht, waar
aan het onderstaande is ontleend. 

Het aantal nieuwe zegels over 1937 bedraagt 2122 stuks, tegen 
1458 het jaar te voren. De liefhebbers van nieuwe uitgiften 
kunnen dus tevreden zijn ! 

In voorafgaande berekeningen kwam Brunei tot de slotsom, 
dat in 1940, wanneer dus de postzegels een eeuw hebben bestaan, 
het totaal aantal verschillende ongeveer 70.000 zal bedragen. Dit 
jaar en het volgende moeten dan nog heel wat goed (?) maken, om 
tot het toaal van 70.000 stuks te komen. Brunei becijfert dit 
op 2440 stuks voor elk der twee resteerende jaren, en zijn hoop (!) 
is daarbij gevestigd op de talrijke nieuwe Britsche koloniale zegels. 

Verdeeld over de verschillende werelddeelen droegen tot het 
aantal van 2122 stuks bij: Europa met 638, Azië 312, Afrika 420, 
Amerika 665 en Australië 90. 

Van deze 2122 stuks behoorden er 386 tot de luchtpost en 
476 tot de herdenkingszegels e. d. 

BESCHERMENDE OMHULSELS OF „TASCHJES" VOOR 
POSTZEGELS, 

Doorschijnende plastische vellen, zooals celluloid, cellophaan en 
acetophaan, worden dikwijls gebruikt als bescherming voor post
zegels in verzamelingen. De groote doorschijnendheid en dunte 
van dergelijke vellen maken hun gebruik zeer aantrekkelijk; men 
kan de zegels ongehinderd bekijken zonder ze aan te raken en 
de vellen nemen weinig plaats in. 

Bij het bureau zijn vele aanvragen binnengekomen over de 
bruikbaarheid, met het oog op het gevaar van bederven van de 
zegels, en het bureau antwoordt, dat bepaalde typen ongeschikt 
zijn voor het doel. 

Men moet noch celluloid, noch de zoogenaamde waterdichte 
variëteit van cellophaan gebruiken, omdat het eerste product 
grootendeels uit nitrocellulose bestaat en het laatste waterdicht is 
gemaakt met nitrocelluloselak. Op den duur gaat deze nitro-
verbinding ontleden, daarbij komt een zuur gas vrij, en dit tast 
het papier van de zegels aan. Men heeft waargenomen, dat brieven 
ernstige beschadigingen vertoonen, wanneer zij in celluloid enve
loppen waren bewaard. 

Het niet waterdicht gemaakte cellophaan is stabieler, en kan 
zonder bezwaar voor het papier worden gebruikt, maar het heeft 
toch nog niet die hooge graad van stabiliteit, die cellulose-acetaat 
bezit. Proeven van het bureau hebben uitgemaakt, dat de beste 
soort cellulose-acetaat even stabiel is als het beste papier voor 
archiefstukken van zoo lang mogelijken levensduur, en deze soort 
wordt thans gebruikt voor de bescherming van documenten door 
de „Nationale Archieven" in Washington. 

(Bericht van de Paper Section of the 
National Bureau of Standards, Washington). 

DE LOTGEVALLEN VAN EEN RARITEIT. 

In Le Philatéliste Beige worden deze verteld van de 3 skilling 
Banco van Zweden van 1855, gedrukt in geel in plaats van groen, 
en waarvan slechts één exemplaar bekend is, in 1885 toevallig 
door een schooljongen gevonden. 

Enkele jaren na 1885 werd het zegel door den postzegelhandel 
Friedl te Weenen aan Ferrari verkocht voor 7500 francs. Bij de 
liquidatie dezer collectie in 1922 werd het stuk gekocht door 
baron Leijonhufvud voor £ 700, vervolgens door C. A. Camp 
voor £ 1200 en ten slotte in 1928 door dr. Ramberg voor £ 2000. 

Thans is dit zegel door H. R. Harmer te Londen verkocht voor 
£ 5000 ! 

Nederland en Koloniën. 
"Wegens te groote voorraden verkoop met 

40 % reductie op Speciaal-Catalogus. 

Europa. 
Wegens te groote voorraden verkoop 

tegen 3 cent per franc. 
NOMINAAL, plus 10 %. 

Voorbee lden : 
België, Nos. 438/445 ongebruikt f 1,05 
Brunswijk, No. 1, gebruikt f 30,— 
Rusland, No. 59, ongebruikt f 1,50 
Finland, No. 60, gebruikt f 1,50 
Italië, vliegpost No. 31a, ongebruikt . . . f 10,— 
Zwitserland, Nos. 231/234 ongebruikt . . . f 0,50 
Nederland, f 10,— Jubileum 1913, gebruikt . f 13,50 
Nederland, Kind 1931, ongebruikt . . . . f 1,— 
Ned. O.-Indië, vliegpost 1931, f 1,—, ongebr. f 1,20 
Curasao, Brandkast, ongebruikt f 3,30 
Suriname, 1911, 30 et. / 2,50, gebr. of ongebr. f 10,20 
— Porto en aanteckenrecht op elke bestelling extra. — 
Bijna ieder zegel van bovenstaande gebieden in prima 
exemplaren in voorraad. U kocht nimmer zoo goedkoop; 

zendt ons Uwe mancolijsten. 

Fa. J. VOET, Eeizerstraat 4, R'dam. 
Postgiro 229209. (495) 
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AFWIJKINGEN BIJ HET BENOITZEGEL . 
De heer P B te Bussum schrijft ons het volgende 
Daar ik in het bezit kwam van 870 zegels van Peter Benoit, heb 

ik uit curiositeit van de heele en halve vellen die ik bezit, het 
volgende resultaat gevonden Er zijn wel meerdere fouten in de 
zegels, die ik niet heb opgenomen, omdat deze met op elk vel 
voorkomen 

Genoemde heer meldt dan de volgende bevindingen 
Ie rij, 7e zegel witte stip linker benedenhoek onder het blad 
Ie rij, 8e zegel revers onderbroken 
3e rij, 22e zegel gebroken binnenkader 
4e rij, 32e zegel verbinding kaderlijn met G van België 
5e rij, 49e zegel, witte stip in linkerlijst van de harp 
6e rij, 57e zegel bruine stip in portret 
7e rij, 61e zegel barst in harp en linker oog gesloten 
7e rij, 70e zegel horizontaal streepje boven rechter plusteeken 

HET EINDE V A N DE OPDRUKKEN 
„MOROCCO AGENCIES". 

De twee laatste Bntache postagentschappen m de Fransche zone 
van Marokko, Rabat en Fez, werden op 8 Januari j 1 gesloten 
Een tn ander was het gevolg van de conventie van Londen van 
29 Juli 1937, waarbij o m aan de Britsche post in Fran'sch
Marokko een einde kwam 

Het centrale Britsche postkantoor te Casablanca en de post
agentschappen te Mazagan, Safi en Mogador, waren reeds 15 
Augustus j 1 opgeheven 

Door deze opheffing komt een einde aan een serie frankeerzegels 
die een eigenaardige plaats in de verzamelingen innam 

De geschiedenis van de Britsche postagentschappen is in het 
cort als volgt Zij werden geopend te Rabat (1886), Casablanca 
1887), Mazagan (1888), Safi en Mogador (1891) en Fez (1892; 
Sedurende iets langer dan een halve eeuw waren zij dus in 
verkmg in FranschMarokko De meeste van hen waren gevestigd 
n de Britsche consulaten 

Ten tijde, dat de Fransche post zich nog niet ontwikkeld haJ 
lis thans het geval is, voorzagen deze Britsche postagentschappen 
n een werkelijke behoefte Nu deze post echter georganiseerd i«. 
'oor geheel Fransch Marokko, is aan het bestaansrecht dezer 
Jritsche post een einde gekomen 

BIJ bovengenoemde conventie verkreeg het Fransche gouverne 
nent het monopolie voor den postdienst in geheel Fransch 
'larokko (Stamp Collecting) 

NOGMAALS DE „BLOKKEN". ^ 
Onder dit hoofd schreven wij in het Decembernummer 1937 

p blz 225 e v het een en ander, besluitende met „Laat ons een 
oorbeeld ''■men aan de firma Stanley Gibbons te Londen, die 
esloten heeft geen blokken te verhandelen, noch deze in haar 
atalogus op te nemen " 
Een Londensche lezeres van het Maandblad maakt er ons attent 

p, dat S G alle blokken en tentoonstellingsvellen m haar cata
)gus 1938 noteert, wat ons bekend is Bovenvermeld besluit werd 
i'enwel genomen na het verschijnen van genoemden catalogus, 
)en het deze vooraanstaande Engelsche postzegelfirma vermoede
ik ook te „gortig" ging woiden In haar catalogus 1939 zal men 
in ook, naar wij vertrouwen en hopen, vergeefs naar blokken c a 
Deken 

30.000 PENNY BLACKS. 

Deze kwamen in Januari j 1 op een Londensche veiling onder 
;n hamer en brachten £ 7250 op ' En dat voor een doodgewoon 
:geltje, al zijn het er dan ook 30 000, hooren wij den lezer 

zeggen ' 
Toch zaten m deze verzameling talrijke rariteiten, anders had 
ook niet dit geweldige bedrag opgebracht Fred J Melville, de 

:kende Engelsche philatelist, geeft over deze collectie eenige 
/zonderheden 
Zoo bracht een zoogenaamde reentry, weergevende een ge
eltelijken, dubbelen afdruk der teekemng, ^ 82 10 O op 
Gereconstrueerde platen van 240 losse zegels, waarbij elk exem
aar de plaats inneemt als bij den druk, deden £ 60 per stuk 
Een brief met een zegel, afgestempeld 6 Mei 1840 (den eersten 
g Van uitgifte), bracht het tot £ 35 

In die dagen werden op Zondag weinig brieven gepost. Een 
exemplaar met een zegel, gestempeld 10 Mei 1840 (den eersten 
Zondag na de verkrijgbaarstelling), ging voor £ 20 in andere 
handen over 

Onderstaande ^ri\T.tn, op dezelfde veilingen behaald, zijn even
eens de vermelding waard 

Compleet postfrisch vel van de 1 penny, plaat X in rood, £ 375. 
1 penny zwart, plaat XI, met zeldzaam stempel (Manchester

kruis), ^ 1 6 
Gereconstrueerde platen van de 2 pence blauw behaalden .£175 

en £ 120 per stuk 

VRAAG EN AANBOD. 
Toezending van het verschuldigde bedrag 
dezer advertenties vóór den 5 en der maand 
per postwissel, postchèque of op postrekening 
37183 van L C A, Smeulders, Breda 

Ter overname gevr 12I/2 et strafport 1912, 
type II, gebr en ongebr , hefst in blok of 
met velrand L Janssens Laane, Spoorlaan 44, 
Tilburg Lid 496 „Breda" 

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

Aangeboden groene mterneeringszegels, gebr 
en ongebr , ook bluk, ongebr, in ruil voor 
Nederland en Kolomen 
J Stoks, ie v d Boschstraat jf) Den Haag 

Te koop gevraagd 2 Kingma banden met 2 
pennen en busjes Desgewenscht door bemid
deling van ,Philatelica" 
Hart, T h Schwenckestraat 11, Den Haag 

Te koop gevraagd alle Ned toeslagseri es 
vóór 1937 Ook ruil tegen zomer en kind 37 
of vhegzegels 1 /̂2, 4V2 7^11 gulden 
Mr E J V d Berg, jachtlaan 92, Apeldoorn 

In ruil gevraagd België Y en T , nrs 363/ 
374 voor „Uiver enveloppe" met handteeke 
ningen der bemanning en directeur K L M , 
Londen Melbournerace, met bijbehoorende 
notaneele acte Tevens in ruil af te geven 
I enveloppe Melbournerace, i enveloppe 
Zilvermeeuw en i enveloppe met stempel 
Medan Uiver 151134 

J H STÏEMENS, 
Helios" Heezeland, Heijen (Limb) 

CORRELJE'S SPECIAAL C A T / L O C U S 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

STAAT AAN DE SPITS. 
De halve oplage van de 7e uitgave 1938 is thans reeds geplaatst! 
Het roodwitblauwe boekje kost slechts ƒ 0,40 + 5 cent porto 

op giro 10849 
De prijzen, in dezen catalogus vermeld, zijn tevens onze 

N E T T O VERKOOPSPRIJZEN 
Gedurende de Jaarbeurs-dagen extra aanbiedingen in onze etalage 
Het speciale adres voor zegels van NEDERLAND EN KOLONIEN 
en andere landen. Neemt Uw mancolijst mede naar Utrecht ! 
^SP" Te koop gevraagd 

EEN GOED ONDERHOUDEN EUROPA-VERZAMELING 
EN WERELD-VERZAMELING. 

Tevens zoeken wij steeds te koop alle soorten zegels van Neder
land en Kolomen, Weldadigheids-series en Roode-Kruis, Olympiade, 

Goudsche Glazen, Zeeman, Salve Hospes, enz. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen zien 
WIJ spoedig tegemoet, omgaande afrekening ' 

Heeft U groote hoeveelheden waardelooze buitenlandsche post
zegels op te r u i m e n ' Zend ze ons, wij nemen deze in betaling; 
de zegels behoeven met gesorteerd te zijn, doch wel papier-vrij 
Minimum aantal per zending 10 000 stuks (gewicht 3700 gram) 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANOEL 

H. C. CORREUÉ, 
STATIONSPLEIN 20, TELEFOON 12782, UTRECHT. 
(Direc t tegenover u i tgang Stat ion) Beeedigd Taxa t eu r (363) 
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EEN GROOTE ÄÄNKOOP 
EN 
EEN WONDERVOLLE 
AANBIEDING! 
Een Britsch Koloniale rariteit. 
Een historisch Luchtpostzegel. 
Een „klassiek" blok-velletje. 

DAVID FIELD, Ltd., hebben juist een van de meest belangrijke transacties ge
sloten in hun 53-jarige handelaarsloopbaan: een aankoop van het grootste belang 
voor den verzamelaar van zeldzame Britsche Koloniale Luchtpostzegels en blok-
velletjes. 

De aankoop bevat 22 prachtige postfrissche exemplaren van het Australië 
„ROSS SMITH" Luchtpostzegel, elk met randen en origineele gom. 

Het zegel, in ongebruikten toestand, is altijd een van de groote zeldzaamheden uit 
de 20e eeuw in de wereld geweest, een zegel gretig gezocht door luchtpost, Britsche 
Koloniaal- en zeldzaamheden-verzamelaars, en de weinige exemplaren, die in de 
laatste jaren in andere handen overgingen, brachten zeer hooge prijzen op, in het 
algemeen boven de £ 100. 

Het laatste exemplaar, verkocht op een veiling in New York op 29 October 
1937, bracht op $ 670 (£ 134). 

Maar Fields waren fortuinlijk, en kochten dezen unieken stock tegen een schappe-
lijken prijs en zijn daardoor in staat prachtige ongebruikte exemplaren met volle 
gom en complete randen aan te bieden tegen 

£ 65 per stuk. 
Een geschreven garantiebewfls van echtheid vergezelt elk zegel. 

Orders worden stipt, elk op haar beurt, uitgevoerd, en niet meer dan 2 exemplaren 
zullen aan één persoon worden afgegeven. Het verdient aanbeveling om to tole-
foneeren of telegrafeeren, om zeker te zijn van het koopje van het jaar ! 

DAVID FIELD LTD. 
7, VIGO STREET, LONDON, W. 1. 

TELEFOON: REGent 0918. TELEGRAM-ADRES: „APHIELDA, PICCY, LONDON". CABLES: „APHIELDA, LONDON". 

De geschiedenis van de „Ross Smyth" vlucht van Engeland naai Australië 
en het speciale zegel is gepubliceerd in de „West Km] l'liilatelist", Februari--

uitgave. Het wordt op verzoek franco toegc^ionden. 



mßmMmmmm Prijsverlaging van „Ka-Be" zakinsteekboekjes. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

R P 
VP 
W P 
YP 
CP 
U P 
T P 

van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 

ƒ0,30 
ƒ0,50 
ƒ0,60 
ƒ0,80 
ƒ0,80 
ƒ1,60 
ƒ2,15 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op 

ƒ0,23. 
ƒ0,42. 
ƒ0,50. 
ƒ0,67. 
ƒ0,67. 
ƒ 1,35, 
ƒ 1.80, 

16 cm., 
16 cm., 

4 blz., totaal 
6 blz., totaal 

formaat lOJ^ 
formaat 10>^ 
formaat 10>^ 
formaat 10 J4 
formaat 12 
formaat 14 
formaat 14 

NIEUXSf" INSTEEKBOEK, FORMAAT C P, doch met 10 bladen (20 bjadzijden), linnen rug, ƒ 1,—. 
äPF" „Ka-Be" Insteekboekjes zijn van prima kwaliteit ! 

Voor verdere beschrijving raadplege men de uitvoerige „Ka-Be" Prijslijst nr. 38a (gratis verkrijgbaar). 
„KA-Be" ALBUMS en PHILATELISTISCHE ARTIKELEN zijn in eiken goeden postzegelhandel voorradig 

24 insteekstrooken. 
36 insteekstrooken 

; 16 cm., 12 blz., totaal 72 insteekstrooken. 
16 cm., 12 blz., als W P met drukknoop. 
16 cm., 12 blz., totaal 72 insteekstrooken. 
19 cm., 16 blz., totaal 112 insteekstrooken. 

20 blz., totaal 140 insteekstrooken. 19 cm.. 

STAAT AAN DE SPITS N.V. Paul Koch, fabrikante der „Ka-Be" posfzegelalbums 
en philafeiistische benoodigdheden. (512) 

Onze aanbieding van nieuwe uitgiften van 
den iaatsten tijd is weer gereed. 

Mogen wij U gratis en franco een exemplaar toezenden 

O 
Behalve nieuwigheden zult U hierin 
diverse andere aanbiedingen, vinden, 

welke U interesseeren. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 

HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17 
(453) a. d. N . Kerk. 

Zoo juist verschenen: 

Onze nieuwe geïllustreerde Prijslijst 
N o . 2 3 voor 1938 van 

N K< ederland en rs^oloniën. 
(Voorzien van de j u i s t e prijzen 
voor de zegels van ons land en de 

Koloniën.) 

Prijs: franco f 0,25. 

POSTZEGELHANDEL 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25-27, D E N H A A G . 
Telefoon 112438. (449) Giro 4262. 

Belangr i j ke V e r z a m e l i n g e n , 
alsmede betere losse exemplaren, 

koopt geregeld tegen 
c o n t a n t e b e t a l i n g '"°) 

K. FREYHAU, 
Amsterdam, C, N.Z. Voorburgwal 248. 

■P 

Eerstvolgende Vellingen. 
21—22 MAART: 

Een gespecialiseerde verzameling van de 
klassieke driehoeken van Kaap de Goede 
Hoop en andere Britsche Koloniale zegels. 

28—29 MAART: 
Zeldzame luchtpostzegels en gevlogen 
brieven, benevens een buitengewoon mooie 
verzameling der U.S.A. 

4 — 5 APRIL: 
Algemeene verzamelingen, waaronder be
grepen OudDuitsclie Staten en Rhodesia 
gespecialiseerd. 

11—12 A P R I L : 
Een geheel Britsch Koloniale veiling. 

Catalogus op aanvraag. Correspondentie: Engelsch, Fransch en Dmtsch. 
t BARON ANTHONY DE WORMS. 

Met groot genoegen kunnen wij mededeelen, dat wij van de exe
cuteurs van wijlen Baron Anthony de Worms opdracht hebben 
gekregen in veiling te brengen zijn verzameling 

CEYLON en GROOTBRITTANNIE. 
De eerste, welke zal geveild worden op 20 Juni en volgende dagen, 
is ongetwijfeld de mooiste enkellandverzamellng van Empire
postzegels ter wereld. 
Voor do zeer mooie verzameling van Glroot
Brittannië is als datum 9 Mei bepaald. 

H . R . HARiVLBR, 
131/137 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Hoyfair 0218. Telegramadres: Phisfomsel-Wesdo, London. (436) 
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Catalogus Yvert & Tellier-Cham
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42^ 
U

IT
G

A
V

E 
1938. 

Prijs: fr. 62,—
. Porto extra: fr. 10,40. 

Catalogus van de zegels der Luchtpost 1937 
(SE: 

U
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G
A

V
E

). 
Prijs: fr. 

37,50. 
Porto extra: fr. 7,—

. 
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akketten 

tegen gereduceerde 
prijzen. 

Franco toezending op aanvraag. 

T
H

E
O

D
O

R
E 

C
H

A
M

P
IO

N
. 

PARIJS 
- 

13 Rue D
rouot 13 

. 
PARIJS (9e). 

(439) 


