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Nr. 8 ■ (200). VOOR PHILATELIE 
Verzamelingen aangeboden. 

BELGIË. 
Vanaf 18491914, vrijwel alle uitgiften compleet, doch niet 
alle gaaf, 2200 francs, ƒ 12,50. 

BOSNIË. 
Compleet tot 1906, ƒ4,50. 

BULGARIJE. 
Prachtcollectie 1879-1935, vrijwel compleet, veel postfrisch, 
frs. 3300,—, ƒ42,50. 
Als voren, ruim 4000 francs, kwaliteit redelijk, ƒ 45,—. 

DANZIG. 
Tot en met 1923, vrij volledig, alles prima, ƒ 12,50. 

DENEMARKEN. 
Vanaf 1901-1926, prachtcollectie met alle opdrukken, enz., 
ƒ 1 9 , - . 

DUITSCHLAND. 
Uitsluitend moderne series vanaf 1933, overwegend post
frisch, ƒ 12,50. 
Idem, vanaf 1916-1932, met schaarsche watermerken, blok
ken, keerdrukken, alles prima, ƒ 16,—. ' 

DUITSCHE BEZETTINGEN. 
Alenstein, België, Polen, Roemenië, Rusland, Opper-Silezië, 
enz., ƒ20,—. 

EUPEN E N MALMEDY. 
Compleet met porten, ƒ 10,—. 

FINLAND. 
Vanaf 1884 tot heden, vrijwel compleet, veelal postfrisch, 
ruim 1200 francs, ƒ 19,—. 

Verzamelingen van vele andere landen worden gaarne op 
zicht gezonden tegen prima referenties. 

Vanzelfsprekend zijn wij op de a.s. Philatelistendagen te 
Breda aanwezig. Wij zullen het prettig vinden oude zoowel 
als nieuwe vrienden en relaties te mogen ontmoeten. 

Voor onze veelbelovende eerste herfstveiling kan nog prima 
materiaal worden ingezonden tot 8 September. O p groote 
objecten wordt desverlangd voorschot verstrekt. 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. 

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

Rokin 40, Amsterdam, C , 
Telefoon 33324. Giro 21278. 
inkoop, Verkoop, Publieke Veilingen, Taxatie. 
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BREDA. 
16 AUG. 1938. 

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

TEL. 11702O. POSTREKENING 117396. 

141e Postzegelveiling 
einde September a.s. 

te 's-Gravenhage, Hotel V ic tor ia , 
Spuis t raat . 

Deze veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
Europa, Overzee w.o. zeer 
belangrijke Speciaal - Verza
meling Nieuwe Republiek, 
Restanten. 

Vraagt toezending van 
den ve i l ingca ta logus ! 

Speciaal-catalogus Ned. en Kol. prijs f 1,25 
Yvert-catalogus Uitgave 1939 „ f3,75 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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MAX P O O L , ?A5S.̂ I'\î .e.tst: DEN HAAG. 
Gevestigd sinds 1918. ( P O S T - S C H E V E N I N G E N ) . 

WEET U WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? [? ? 
Dit zijn telangrijke collecties van Ned. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere losse zegels 
en series, uitsluitend in prima kwaliteit, uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o c k tegen ZEER BILLIJKE 
N E T T O : - PRIJZEN. 
^ ^ ~ Regelmatige toezending d e z e r geïllustreerde catalogi, 
z o n d e r eenige verplickting, gratis en franco op aanvraag. 

SPECIALE AANBIEDINGEN. 
EIND A U G U S T U S a.s. versckijnt. 

SPECIALE AANBIEDING No. 17 (AUGUSTUS), 
bevat tende een pracbtige, in r u i m 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 a an ! 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 

^ j z e ter completeering U w e r verzameling! (441) 

AANGEBODEN: 
NEDERLAND. 
Toorop f 
Kind 1924 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1925 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1926 f 
Roode Kruis f 
Kind 1927 f 
Olympiade f 
Kind 1928 f 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goudsche gl. 
A.N.V.V. f 8 , -

Prijzen 
Kind 1931 1 

1932 1 
Zeeman ) 
Kind 1933 I 
Crisis, 2 w. i 
Kind 1934 i 
Zomer 1935 1 
Kind 1935 i 
Zomer 1936 i 
Kind 1936 i 
Zomer 1937 1 
Luchtp. 40, 75 c. i 
Kind 1937 I 
Zomer 1938 I 

per 100 i 

NED.-INDIË. Jamboree f 2,20 
L.d . Heils'36 f5,25 Asib f 5,— 
SPECIALE AANBIEDING. 5°o Oostenrijk 3 f 6,7; 
25 Engelsche Kol. „Bildermarken" 10 f 2,50. 2J Italië gedenkz. 10 f 1,60. 
P ^ Als het totaalbedrag van de bestelling boven 
ƒ 10.— is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

T E KOOP CGVRAAGD: 
Nederland: Jubileum '23 2 c. f 0,15 per 100, 5 c. f 0,80 per 100, 
7I/2 c. f 0,30 per 100, 10 c. f 0,08 per loo, Olympiade i i.io, 
R. Kruis f 0,65, A.N.V.V, f 0,65, Goudsche Glazen f 0,48, Zeeman 
f 0,37, Rembrandt f 0,32, Kind '24, '2J, '28, '29 f 0,21, '27 fo,i8, 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f 0,55, '32 f 0,40, *34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer '35 f 0,20, 6 c. Crisis f 0,08, 7I 2 g- luchtp. f0,24, 36 c. f0,03, 
40 c. f 0,08, 75 c. f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per 100, 12V2 ^^ 
f 0,10, Willem de Zwijger 1I/2 c f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 12V2 c. f0,07. 
Curasao 6 c. f 0,35 per 100. 12I/2 c f 0,07, luchtv. v. f 0,09, Jam
boree ii'2 c- f OJ3S P^r io<5» 6 c. f 0,20 per 100, 12V2 c. ä f 0,04. 
Postzegels gemengd f 0,45 per 100. Kinderzegels (behalve 1936 en later) 
f 2,— per 100. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
Ned.- lndië: luchtpost 7V2 fi^d. f i,—, 20 c. f 0,08, 40 c. f o,rs, 
150 c, f 0,10, so/ijc f 0.08. Curasao: 300 ). herd f 17,—; Jub. 
'23 f 19,—. Suriname: DO X compl. 12,50; Jub. '23 f 19,—. 
België: ongebruikt Roode Kruis f 38,—. Helm f 20,—, Orval ï 
f 3,—. Weldadigheid *28 f 1,50, '29 f 1,75. '30 f 1,50, '31 f 3,50, 
'32 f 4,50, '33 f 8,25, *34 f 4,50, Antwerpen blok f 2,50, B.I.T. f 0,80, 
Leopold blok f 2,25, Mercier f 21,—, (St. L'AUeud f 18,50), Infant, f 3,75, 
Piccard f 0,60, Orval I I ' f i^,—, Invaliden f 2,—, Siteb f 2,—. 
^ . Steeds interesse voor belangrijke partijen en .^Ê 

►
^" heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ 

Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. "^^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee m d. ƒ0 ,06 ; U.S.A. gebr. 
of ongebr. (volle gom) (kantzegels halven prijs) pr. 
kwaliteit, alles boven fr. 2,— Yvert tegen behoor
lijken prijs. 

Niersstraat 50, Tel, 94223, giro 86326, Anisterdam*>Z, 

Prettig zaken doen? 
DAN NAAR 

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

A M S T E R D A M , C. <̂ '1 

Te koop gevraagd tegen behoorlijkej 
maar niet overdreven prijzen: 

NEDERLAND: 10 gld. 1905 gebr., 10 gld. 1913 gebr. of hieij 
van compl. series, 2,50 op 10 gld. groot en klein gebr. en ongebr 
1923 jubil. 2,50 en 5 gld. gebr., Toorop liefst ongebr. ä 95 
p. serie, goed gecentr., Toorop 10 c. los liefst ongebr. ä 50 
p. St., ongebr. series weld, vanaf 1933, ook Zeeman-serie. 

Gebr. series Weid. 1924, 1925, 1928, Zeeman, W. de Zwijgd 
compl. of 1214 c. los, Crisisseries of 6 c. los, Zomer 1935. 1 

Luchtpost 40 en 75 c. gebr., event, ook losse waarden hiervaj 
Armenwet compl. ongebr. en gebr. [ 
De Ruijter port compl. gebr. en ongebr. of alleen de hoog 

waarden hiervan. 
Roltanding series Weid. 1925, 1926, 1927. 
Series of losse waarden 2-zijdig zonder watermerk. 
Series of losse waarden 2-zijdig met watermerk. 
Series of losse waarden 4-zijdig met watermerk. 
NED.-INDIE: Roode Kruis 1915, Weid. 1931, 1932, Lucht] 

1 gld. Java-Australië, 434 en 7i4 gld., luchtpost gebr. 
CURACAO: Serie 1928 ongebr. en gebr., 6 c. W. v; i j r a n l 

Herdenking 1934~ ongebr. en gebr., 10 op 20 luchtpos^V»?/; 
SURINAME: Series of losse waarden 1927-1930 gebr.^ of ol 

gebr. gewijzigd jubileumtype, Weid. 1928, 1929, 1931, 6 c. W. f 
Oranje, Do-X. 

Ook partijen en GEBRUIKTE JUBILEUM 1938. 

s t a t i o n s w e g lOl, 
X e l e f o o n 1 1 6 9 7 6 . 

D e n H a a i 
G i r o 7 8 0 8 | 

(6| 



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 32 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 Augustus 1938. Nr. 8 (200). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
V* 
1/6 

» 
m 

« 
• 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

> 
m 

M 

, 

- 5 3 0 
- 4^0 
- 4 , -
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers , 10, 20, 30 7o reduct ie . 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburc (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzcgels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein zjr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L, S. Adama, Stijnbuijsstraat }j, Nijmegen. 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, 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. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening J7183. 

BIJ HET HEENGAAN VAN ONZEN 
ADMINISTRATEUR. 

In de simpele woorden „onzen administrateur" ligt niet alleen 
e verdienste opgesloten van wijlen den heer L. C. A. Smeulders, 
och zij geven tevens eenigermate weer welke groote populariteit 
eze stille werker genoot in Nederlandsche philatelistische kringen. 

Smeulders was van ons; het Maandblad van hem. Men kan zich 
an ook eenigermate voorstellen welk een groote ontroering en 
ntsteltenis zich meester maakten van hen, die hem van nabij 
ebben gekend, toen de tijding kwam, dat hij heengegaan was. 
ntroering, omdat het opnieuw tot ons besef doordrong hoe on-

erwachts de dood over een mensch komen kan; ontsteltenis, wijl 
en terstond begreep, wat dit verlies voor het Maandblad moest 

eteekenen. 
Zeker, Smeulders zal zijn te vervangen, doch het zal voor den 

ieuwen administrateur geen geringe taak zijn hem te evenaren in 
rg en toewijding voor het blad, dat zoozeer zijn liefde had. 
Onze kennismaking dateert van ongeveer 28 jaar geleden; 
onderbroken hebben vriendschapsbanden ons aan elkander ver-
nden, slechts versterkt door een nog nauwer contact uit de 

atste jaren van het bestaan van het Philatelistisch Maandblad, 
arna nog door een bijna dagelijksche samenwerking als admini-

rateur en hoofdredacteur. Op dit gebied was het in het bijzonder, 

dat wij Smeulders hebben leeren kennen en waardeeren als iemand, 
wien niets te veel was, wanneer het er om ging de belangen van 
„zijn" Maandblad voor te staan en zoo noodig te verdedigen. 
Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke nauwe samenwerking 
tusschen menschen, ieder behept met zijn eigenaardigheden, kleine 
botsingen niet steeds kunnen uitblijven. Doch welke moeilijk
heden zich ook mochten voordoen, steeds was het weer het belang 
van het Maandblad, dat den juisten weg wees; hiervoor week per
soonlijke gevoeligheid, al beteekende zulks wel eens een over
winning op zich zelven. En een dergelijk offer werd door 
Smeulders meer dan eens gebracht. 

Zoozeer was hij met het Maandblad vergroeid of vereenzelvigd, 
dat meerdere bekroningen, die het blad op buitenlandsche tentoon
stellingen mocht verwerven, gesteld zijn op den naam van wijlen 
onzen administrateur; voor velen waren immers Maandblad en 
Smeulders één ! 

Toen ruim 17 jaren geleden de fusie met het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, het orgaan van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, haar beslag zou krijgen, 
was een van Smeulders' voorwaarden, dat in de benaming van het 
nieuwe orgaan de woorden maandblad en philatelie (philatelistisch) 
zouden voorkomen. Zoozeer zag hij in het te stichten tijdschrift 
een voortzetting van het Philatelistisch Maandblad, waaraan hij 
meerdere jaren zijn werkkracht had gegeven, dat hij deze voor
waarde meende te moeten stellen. Zijn wensch werd te dien op
zichte vervuld en het was voor hem een groote voldoening, dat 
het nieuwe blad meer en meer zijn plaats onder de Nederlandsche 
verzamelaars innam. Met welk een vreugde kon hij mededeeling 
doen van het feit, dat „wederom een nieuwe vereeniging was 
toegetreden". 

Wij zijn er zeker van, dat Smeulders in de dagen van zijn korte 
ziekte, die aan den dood voorafgingen, zich herhaaldelijk met zijn 
papieren kind in gedachten heeft bezig gehouden en dat het hem 
een geruststelling moet zijn geweest, dat hij het heeft achter
gelaten, kerngezond en rustend op een deugdelijke financieele basis. 

Er is eens door een vereeniging, mede-eigenaresse van het Maand
blad gezegd, dat de band, die het meerendeel der Nederlandsche 
postzegelverzamelaars verbindt, het Maandblad is. Dat deze band 
zoo sterk geworden is, dat hij groote schokken doorstond en als 
het moet deze opnieuw zal kunnen doorstaan, is de verdienste 
van Smeulders. Hiervoor zullen wij hem altijd dankbaar blijven. 

Bescheiden in zijn optreden, doch steeds paraat wanneer het er
om ging de belangen van het Maandblad te verdedigen, niet ge
speend van de leutige, Brabantsche humor, vol ijver en plichts
betrachting, aldus zullen wij de herinnering bewaren aan dezen 
man, die gestreden, doch ook geleden heeft voor dit „zijn" blad. 
Geleden, ja; meermalen heeft hij ons de laatste jaren toevertrouwd, 
dat de oude gemoedelijkheid, waarop deze rasechte Bredanaar zoo 
gesteld was, wel eens in het gedrang kwam door de moderne zake
lijkheid en nieuwe inzichten, hetgeen hij noode verdroeg. 

Wij hebben hiermede in het kort de verdiensten voor de Neder
landsche verzamelaars geschetst van den man, die een zeer groot 
deel van zijn leven gaf aan de philatelie. Wat Smeulders heeft 
beteekend voor de vereeniging „Breda", moge blijken uit de 
gevoelvolle woorden, door den voorzitter dezer vereeniging, den 
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heer J. C. Cramerus, aan hem gewijd op blz. I van het vorige 
nummer van het Maandblad. 

Op 12 Juli j.1. werd, na een plechtigen dienst in de kerk, het 
stoffelijk overschot van L. C. A. Smeulders ter aarde besteld op 
de R. K. begraafplaats „Zuilen" te Princenhage. 

Zeer vele vrienden en bekenden bewezen hem de laatste eer. 
Onder hen merkten wij, behalve talrijke leden van de verecniging 
„Breda" op: de voorzitters der Utrechtsche Philatelisten Verecni
ging, der Haagsche Philatelisten Vereeniging en van „Philatelica", 
de beeren W. G. d.e Bas, resp. J. J. Deggelier en C. J. Reijerse. 
Voorts de beeren A. Starink van de Haagsche Philatelisten Ver
eeniging en J. A. Kästeln van „Hollandia". 

Als eerste spreker voerde de heer J. C. Cramerus het woord, 
in zijn kwaliteit als voorzitter der vereeniging „Breda" en namens 
den Bond. In gevoelvolle woorden vertolkte hij de gevoelens van 
allen, die den overledene hebben leeren kennen en waardeeren. 

De heer J. D. van Brink wees, als hoofdredacteur, op de groote 
verdiensten van den ontslapene en op de innige samenwerking, die 
tusschen wijlen den administrateur en hem steeds had bestaan. 

Voorts spraken nog woorden van gevoel en dank de Heeren 
Deggelier en de Bas. 

De zoon van den overledene dankte voor de betoonde belang
stelling. 

Een goed en werkzaam mensch is met Smeulders heengegaan; 
dat hij in vrede ruste. 

v. B. 

Uit^ifleii 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 

tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend, S = staand 
formaat. 

ALGIERS. 
Frankeerzegel, type straatje van de kasbah: 

65 centimes, blauw. 
ARGENTINIË. 
Dienstzegel, opdruk: 

M.J.I. op 1 pesos, sepia en blauw. (Yvert nr. 386). 
Servicio / Oficial op: 

5 centavos, bruingeel. (Yvert nr. 368). 
25 centavos, karmijn. (Yvert nr. 376). 

AUSTRALIË. 

Frankeerzegel volgens afbeelding, papier 
met het watermerk kroon en C of A: 

9 pence, bruinviolet. 
Het zegelbeeld geeft den platypus weer, 

een typisch Australisch dier. 

BAHAMAS (Juni 1938). 
Verdere waarden van de nieuwe serie frankeerzegels: 

4 pence, roodoranje en blauw. 
6 pence, blauw en olijf. 
8 pence, karmijn en ultramarijn. 

BAHRAINEILANDEN. 
Frankeerzegels van BritschIndië in de teekening koning George 

VI, voorzien van den opdruk Bahrain: 
3 pies, grijs. 

14 anna, bruin. 
9 pies, donkergroen. 
1 anna, karmijn. 

BELGIË. 
Hier is een „Koekelberg "velletje te melden: 

5 + 5 francs, violet. , 

Het geeft, gelijk de 5 francs groen der serie frankeerzegels, het 
interieur weer van de basiliek. 

Boven aan het velletje is een wapen afgedrukt, gehouden door 
twee engelen; aan den voet staat vermeld „Ut Patria Votum 
Persolvat", hetgeen in goed Nederlandsch zooveel zeggen wil, als
dat het vaderland zijn gelofte nakome om te betalen, wat de 
verzamelaars zich voor gezegd kunnen houden ! 

BRITSCHINDIE. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel der uitgifte 1934, 

papier met het meervoudig watermerk ster, tekst India Postage: 
6 annas, geelbruin. 

CAMEROUN (Juni 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, liggend formaat: 

1 franc, 75, lichtblauw en blauw. 

CHINA. 
Waardeopdrukken op frankeerzegels van vorige uitgiften: 

8 cents op 40 c , oranje. (Sun Yat Sen). 
10 cents op 25 c , blauw. (Huang Hsin). 

DANZIG. 
Portzegels in de koerseerende cijferteekening, 

watermerk hakenkruis: 
30 pfennig, blauw. 

100 pfennig, blauw. 
DUITSCHLANt). 

papier met het 

ww99mtmmtm 
Wij geven hierbij een van de af

beeldingen der in het vorige nummer 
vermelde Zeppelinseries. De andere is 
in hetzelfde formaat gedrukt. 

De waarden zijn: 
25 pfennig, blauw. 
50 pfennig, groen. 

Frankeerzegel ter gelegenheid van de 
op 31 Juli j.1. te MünchenRiem ge
houden harddraverijen, de z.g. Braune 
Band rennen: 

42 | 108 pfennig, bruin. 
Het zegelbeeld, afkomstig van professor Richard Klein, stelt 

een spaarzaamgekleede amazone voor met lauwerkrans. 
De helft van den toeslag komt ten goede aan het cultuurfonds 

van den „Führer", de rest aan het curatorium der rijksorganisatiej 
„Das Braune Band von Deutschland", welke zich de verbetering 
van het volbloedpaardenras ten doel stelt. 

In het volgend nummer brengen wij de afbeelding. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Waardeopdrukken op luchtpostzegels der uitgiften 193137: 

5 mill, op 2J4 piastres, blauw eji lila. (Yvert nr. 22). 
3 pi. op 3K piastres, violet en zwart. (Yvert nr. 9). 
3 pi. op 754 piastres, groen en zwartgroen. (Yvert nr. 19).l 
5 pi. op 10 piastres, blauwgroen en sepia. (Yvert nr. 20)J 

FRANKRIJK (Juli 1938). 

^!' 
wvmrn 

^% 

*""*■' v ) ~ r ' 

lÉÉÉÉ*MktM*MM«MUIMÉ«Mi 

Frankeerzegel, uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek val 
het Engelsche koningspaar aan Parijs: 

1 franc 75, blauw. 
Het zegel draagt den datum 28 Juni 1928, den dag, waarop aaii 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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vankelijk het bezoek was vastgesteld. Links ziet men het Engelsche 
parlementsgebouw, rechts de Triomfboog te Parijs. 

Frankeerzegel met de buste van den bekenden schrijver van 
fabelen Jean de la Fontaine: 

; '̂ 55 centimes, donkergroen. 
Toeslagzegel ter gelegenheid van de plechtige inwijding van de 

gerestaureerde kathedraal van Reims: 
Ji3 ƒ 65 + 35 centimes, blauw. 

De teekening is gelijk aan die van het 3 francs-zegel van 1928, 
Yvert nr. 259, alleen het onderschrift is gewijzigd. 

FRANSCH-GUYANA. 
Frankeerzegels, liggend formaat en in de koerseerende teekening, 

inboorlingenboot in stroomversnellingen: 
35 centimes, blauwgroen en olijf. 
55 centimes, ultramarijn en karmijn. 
80 centimes, zwart en ultramarijn. 

FRANSCH-MIDDEN-AFRIKA. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening (Liotard): 

2 frs. 15 c , violet en donkergeel. 
GROOT-LIBANON. 

IS 
1.1 AIBSN AËRiENni: 

n»BlEILk( flCrBOUTH 

' JP'^^REPUBLigUELieflHfllSEl.lg^l' 

De 10-jarige herdenking van de eerste postvlucht Frankrijk-
ïroot Libanon bracht het speciale luchtpostzegel: 

10 piastres, karmijn. 
Het zegelbeeld geeft een gezicht weer op Beyrouth en het por-

■et van den vlieger Noguès. 
Het werd bovendien uitgegeven in een blokje van vier stuks, 

edrukt op een speciaal velletje met toelichtenden tekst. 
Oplaag van het zegel 30.000 stuks, van het velletje 10.000. 

I GUADELOUPE. 
Frankeerzegels in de koerseerende landschapteekening, liggend 

Irmaat: 
35 centimes, blauwgroen. 
55 centimes, ultramarijn en rose. 
80 centimes, karmijn en bruin. 

j GWALIOR. 
[Frankeerzegel van BritschIndië, tekst India Postage en met 
eervoudig watermerk, voorzien van den opgedrukten landsnaam: 

1 anna 3 pies, lila. 
lAITI. 
Lleurwijziging bij het frankeerzegel 5 centimes groen der uit

| t e 1933: 
5 centimes, lichtgroen. 

ÏOLKAR. 
Lleurwijzigingen bij onderstaande waarden der koerseerende 

Inkeerzegels: 
4 annas, grijsbruin. 
8 annas, vermiljoen. = 

lONGARIJE. 
Jerinneringsblok aan den heiligen koning Stefanus (9691038), 

Ins 900e overlijdensdag in deze maand herdacht wordt door 
lote feesten. Het blok bestaat uit 7 zegels, die tafereelen weer

en uit het leven van den vorst: 
6 { 6 filler, grijsgroen. De bekeerde Stefanus. 

10 4 10 filler, lilarood. De zegevierende Stefanus. 
16 f 16 filler, bruin. Rechtspraak door den konmg. 
20 f 20 filler, oranjerood. Maria, patrones van Hongarije. 
32 f 32 filler, grijs. Het hof van den koning. 
4 0  1  4 0 filler, blauwgroen. Stefanus in den familiekring. 
5 0  1  5 0 filler, donkerlila. De dood van den koning. 

Twee waarden zijn bovendien „los" verkrijgbaar gesteld: 
10 + 10 filler, lilarood. 
20 f 20 filler, oranjerood. 

Van de blokken en de losse waarden bedraagt het oplaagcijfer 
elk 100.000 stuks. 

Van 12 tot 21 dezer zijn de blokken aan de postkantoren 
verkrijgbaar. 

De teekeningen zijn afkomstig van Anton Diosy; in het volgend 
nummer brengen wij de afbeeldingen. 

IERLAND. 

•seo cuise in uinm oe 

an rac moiriu om cap 
I*1M M M A M M M M É M M A É M M 

De in het vorige nummer 
aangekondigde Mathewzegels 
zijn verschenen, beide volgens 
afbeelding en in de waarden: 

2 pence, donkerbruin. 
3 pence, blauw. 

De Keltische tekst, op de 
zegels vermeld, luidt „Seo 
chuige in ainm Dé" (Laat ons 
het doen in den naam van 
God). Dit waren de woorden, 

waaronder pater Mathew zich, honderd jaar geleden, als eerste 
lid liet inschrijven van de vereeniging tot drankbestrijding. 

ININI. 
Opdruk „Territoire de ITnini" op koerseerende frankeerzegels 

van FranschGuyana: 
35 centimes, blauwgroen en olijf. 
55 centimes, ultramarijn en karmijn. 
65 centimes, vermiljoen en groen. 
80 centimes, zwart en ultramarijn. 

Op laatstgenoemde waarde is de opdruk in rood aangebracht, 
op de overige in zwart. 

JAPAN. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 1913, papier met het 

watermerk kettinglijn: 
25 sen, olijfgroen. 

JHIND. 
Opdruk Jind State op frankeerzegels van BritschIndië, type 

koning George VI van Engeland: 
3^2 annas, blauw. 
4 annas, bruin. 
6 annas, blauwgroen. 
8 annas, donkerviolet. 

12 annas, karmijn. 

3 pies, grijsblauw. 
}4 anna, bruinrood. 

2 annas, roodoranje. 
2K annas, violetbruin. 
3 annas, groen. 
1 rupee, roodbruin en blauwgrijs. 
2 rupees, bruin en violet. 
5 rupees, blauw en groen. 

10 rupees, karmijn en violet. 
Op de rupeewaarden is de opdruk in grootere letters aan

gebracht dan op de andere. 
KAAP JUBY. 
De luchtpostzegels, in dit nummer vermeld onder Marokko 

(Spaansche kantoren), verschenen eveneens met den opdruk Cabo 
Juby. 

LIBERIA. 

mm^mmm 

«MÉ*É*t*hMÉi 

Luchtpostzegels in diverse teekeningen: 
1 cent, lichtgroen. 
2 cents, oranjerood. (L). 
3 cents, olijfgroen. (L). 
4 cents, oranje. 
5 cents, blauwgroen. 

10 cents, violet. (L). 
20 cents, purper. (S). 
30 cents, blauwgrijs. (L). 
50 cents, sepia. (S). 

1 dollar, lichtblauw. (S). 
Vijf verschillende teekeningen zijn voor 

deze serie benut; de 4 en 5 cents zijn 
gedrukt in driehoekvorm. 
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LITAUEN. 
Frankeerzegels in verschillende teekeningen, ter gelegenheid van 

de eerste nationale Olympiade: 

I I E T U V A 

) - 1938 
ÜIIMPIJADA 

5 + 5 centu, donkergroen en groen. 
15 + 5 centu, rood en oranjerood 
30 + 10 centu, donkerblauw en blauw. 
60 + 15 centu, donkerbruin en bruin. 

Vorenstaande zegels verschenen bovendien met den opdruk 
„Tautiné Skauciu Stovykla" en een versiering, ten bate van de 
padvinders. Op de 5 en 30 centu is deze opdruk in rood, op de 
15 in blauw en op de 60 in zwart aangebracht. 

MADAGASCAR. 

P««««« 

De in het Aprilnummer aangekondigde Labordezegels zijn 
thans verschenen, alle volgens afbeelding en in de waarden: 

35 centimes, groen. , 
55 centimes, violet. 
65 centimes, rood. 
80 centimes, bruinlila. 

1 franc, rose. 
1 fr. 75, ultramarijn. 
2 fr. 15, bruin. 

Voor bijzonderheden betreffende Laborde zij verwezen naar het 
hiervoren genoemde nummer. 

Luchtpostzegels volgens afbeelding: 
3 francs 65, zwart, grijs en rood. 

50 francs, ultramarijn en rood. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 

W«Vf««««*« 

■ 75 M4RRUECOS 

MtütÉÉHÉIMMatÉÉC 

Luchtpostzegels in diverse landschapteekeningen: 
5 centimos, bruinrood. 75 centimos, ultramarijn. 

10 centimos, geelgroen. 1 peseta, sepia. 
25 centimos, rood. 1 peseta 50, violet. 
40 centimos, blauw. 2 pesetas, bruinrood. 
50 centimos, roselila. 3 pesetas, zwart. 

MAURITANIË. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

35 centimes, grijsgrocn en groen. 
1 franc 75, blauwgroen en ultramarijn. 

MONACO (Juli 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende wapenteekening: 

2 centimes, groen. 
3 centimes, roselila. 

MOZAMBIQUE. 
Waardeopdruk op frankeerzegel der uitg'ifte 1933: 

40 ccntavos op 45 c , lichtblauw. 
NIEUWCALEDONIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, inboorlingenhut: 

55 centimes, ultramarijn en rose. 
80 centimes, bruinrood en groen. 

NOORWEGEN. 
De in het vorige nummer vermelde frankeerzegels in de Noord 

kaapteekening blijken belast te zijn met den gebruikelijken toe 
slag ten bate van het vreemdelingenverkeer. 

Wij noteeren dus: 
20 + 25 öre, bruinrood. 
30 + 25 öre, donkerblauw. 

PANAMA. 
Ter gelegenheid van de inwijding der Normaalschool verschee: 

de 2 centavos rose der uitgifte 1924 met den opdruk Normal de 
Santiago / Junio 5 1938. 

Alsvoren, met bovendien nieuwe waarde, op onderstaan 
luchtpostzegels: 

7 c. op 30 centavos,violet. (Yvert nr. 12). 
8 c. op 15 centavos. groeg. (Yvert nr. 6). 

PARAGUAY. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 192729, kerktoren 

de landshoofdstad: 
5 pesos, oranjegeel. 

Luchtpostzegel in de teekening der uitgifte 193537, Incarnati 
kerk: 

102 pesos, oranje. 
PERU. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landkaart enz.: 

4 centavos, bruinrood. 
10 centavos, karmijn. 

RUSLAND. 
Ter herinnering aan de wetenschappelijke expeditie naar 

Noordpool verschenen, in verschilende teekeningen ,de frankei 
zegels: 

wmmmmtm 
noHTA 

10 kopeken, bruinviolct. 
20 kopeken, blauwzwart. 
30 kopeken, bruinzwart. 
50 kopeken, blauw. 

Wederom is een frankeerzegel te melden ter herinnering 
de deelname aan de Parijsche wereldtentoonstelling: 

50 kopeken, blauw. (S). 
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SIERRA LEONE (Juni 1938). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

4 pence, bruinrood en zwart. 
5 pence, olijfgroen. 
6 pence, grijs. 
1 shilling, olijf en zwart. 
2 shilling, sepia en zwart. 
5 shilling, bruinrood. 

10 shilling, groen. 
1 pond, blauwgrijs. 

SORUTH. 
Dienstzegel, opdruk Sarkari, op koerseerend frankeerzegel: 

1 anna, rose en zwart. 
SPANJE (Juli 1938). 
Frankeerzegels in het cijfertype: 

10 centimos, geelgroen. 
15 centimos, grijsgroen. 
25 centimos, roselila. 

Voorts verscheen het speciale zegel, ook nog uitgegeven op een 
afzonderlijk velletje: 

45 centimos + 2 pesetas, blauw. 
Het geeft een door den oorlog verwoest landschap weer; de 

toeslag komt ten goede aan de verdedigers van Madrid. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt voorts onderstaande lucht

postzegels. 
I. Opdrukken op plakzegels: 
a. Viva Espana - Correo Aereo: 

25 centimos, lichtblauw. 
b. Koningskroon: 

1 peseta 20 c , groen. 
2 peseta 40 c , groen. 

c. Romeinsche kroon: 
1 peseta 20 c , groen. 

II. Opdrukken op frankeerzegels: 
d. Als opdruk a, doch 3-regelig en in zwaardere letters: 

30 centimos, rood. (Yvert nr. 560). 
30 centimos, rood. (Yvert nr. 565). 

e. Aereo en waarde op het hierboven vermelde toeslagzegel voor 
verdedigers van Madrid: 

45 centavos -f 2 pes. + 5 pes., blauw. 

I STRAITS SETTLEMENTS. 
J Portzegels in de koerseerende cijferteekening en met het water-
lerk in sierschrift: 

1 cent, donkerviolet. 
50 cents, zwart. 

ISYRIE. 

/oor dezelfde gelegenheid als vermeld onder Groot-Libanon, 
|scheen het luchtpostzegel: 

10 piastres, groen, 
prgevende de afgelegde route. 
)ok hier werd een dergelijk velletje uitgegeven; de oplaagcijfers 
tr zegels en velletjes zijn 30.000 resp. 10.000 stuks. 

roGO. 
Irankeerzegels in de koerseerende landschapteekeningen, liggend 

iaat: 
35 centimes, donkergroen en groen. 
55 centimes, violet en karmijn. 
80 centimes, donkerblauw en violet. 

1 franc 75, violet en ultramarijn. 

TRENGGANU. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, papier met het 

meervoudig watermerk in sierschrift: 
3 cents, bruin. 
5 dollars, rood en groen op geel. 

TSJECHO-SLOWAKIJE (Juli 1938). 

De internationale postzegeltentoonstelling van Praag bracht de 
frankeerzegels: 

50 heller, blauw. 
1 kroDn, karmijn. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: het buitenverblijf 
der vroegere Boheemsche koningen en het Hradschin te Praag. 

Genoemde waarden zijn bovendien uitgegeven, gedrukt op een 
speciaal velletje, voorzien van het staatswapen en „Praga 1938". 

Plaatselijke tentoonstellingen te Pilsen en Kauschau brachten 
de frankeerzegeK: 

50 heller, groen. (Gezicht op Pilsen). 
50 heller, groen. (Gezicht op Kauschau). 

Beide zijn gedrukt in het afgebeelde formaat. 
TUNIS. 
Het 50-jarig bestaan der Fransche staatspost werd herdacht 

door de uitgifte van onderstaande frankeerzegels der uitgifte 
1931-33, voorzien van de jaartallen 1888 1938 plus waarde. 

Aldus zijn te melden: 
1 -|- 1 centime, blauw. 
2 4 - 2 centimes, grijsbruin. 
3 - 1 - 3 centimes, zwart. 
5 - 1 - 5 centimes, geelgroen. 

10 -|- 10 centimes, rood. 
15 -|- 15 centimes, violet. 
20 -|- 20 centimes, bruin. 
25 -f- 25 centimes, karmijn. 
30 -|- 30 centimes, groen (op groen). 
40 -H 40 centimes, oranjerood. 
50 -|- 50 centimes, ultramarijn. 
75 -|- 75 centimes, geel. 
90 -|- 90 centimes, rood. 

1 fr. -|- 1 fr., bruinolijf. 
1 fr. 50 -)- 1 fr., ultramarijn. 
2 frs. -I- 1 fr. 50, bruin. 
3 frs. -|- 2 frs., groen. 
5 frs. -f- 3 frs., rose. 

10 frs. -|- 5 frs., zwart. 
20 frs. -f- 10 frs., bruin. 

TURKS EILANDEN. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
Vi penny, zwart. 
Yz penny, groen. 

1 penny, bruinrood. 
1 Vi pence, rood. 
2 pence, grijs. 
2yi pence, oranje. 
3 pence, ultramarijn. 
6 pence, lila. 
1 shilling, grijsbruin. 
2 shilling, karmijn. 
5 shilling, groen. 

10 shilling, violet. 
De teekening geeft het winnen van zout weer. 
De pence-waarden zijn gedrukt in liggend, de overige in staand 

formaat. 
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URUGUAY (Juli 1938). 
Luchtpostzegels in de teekening waterwerken van de Rio 

Negro: 
68 centesimos, donkergeel. 

1 peso 38 c , rood. 
VENEZUELA. 

W^mmmmvm 

l 

Het aangekondigde zegel ter herinnering 
aan de beroemde musicienne Therese Car-
reno verscheen in de waarde: 

25 centimos, blauw. 

MiÉ*M 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

pmmm^99^ 

'%mp 

lÉMMMMMAÉM m 
Verdere waarden der nieuwe portretten-serie: 

3 cents, lila. (Jefferson). 
4 cents, roselila. (Madison). 
4K cents, grijs. (Witte Huis). 

De 150e herdenking van de grondwet bracht het frankeerzegel 
volgens afbeelding: 

3 cents, lila. 
Ter gelegenheid van de 303e herdenking van de vestiging der 

Zweedsche kolonie aan de Delaware-rivie- versc'iccn het frankeer
zegel: 

3 cents, roserood. 
Den heer Abma te Grand Rapids dank voor to^icuding. 
ZUID-WEST-AFRIKA. 
Dienstzegel, horizontale opdiuk „Offica!" of jOi^isiecl'" in rood 

op koerseerend frankeerzegel: 
lj4 pence, violetbruin. v. B. 

feVenVdcliteii 
ISkiiWc llït^ifter 1 

ADEN. 
Naar het Philatelic Magazine weet te melden, zal in Januari a.s. 

een serie frankeerzegels van 12 waarden {'A anna - 10 rupees) 
verschijnen ter herinnering aan het feit, dat dit gebied een eeuw 
geleden door kapitein Haines in bezit genomen werd voor 
Engfland. 

BULGARIJE. 
In October a.s. verschijnt een serie van vijf frankeerzegels ter 

gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het koninkrijk en de 
20-jarige regeering van koning Boris. 

Bovendien worden we binnenkort getracteerd op eenige speciale 
zegels ter gelegenheid van het zooveel-jarig bestaan der spoor
wegen. 

CHINA. 
Naar L'Echo de la Timbrologie meldt zal een speciale serie, 

in de waarden 5, 25, 50 cents en 1 dollar, binenkort verschijnen 
ter gelegenheid van de totstandkoming der radiotelefonische ver
binding tusschen China en de Vereenigde Staten van Noord-
Araerika. De zegels zullen de portretten dragen van president 
Roosevelt en generaal Tsjang Kai Sjek. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
Die Postmarke meldt, dat een Giotto-herinneringsserie op 

komst is. 
FINLAND. 
Het 300-jarig bestaan van het postwezen wordt op 6 September 

a.s. gevierd door de uitgifte van vier herinneringszegels, in de 
waarden 50 penni, 1%, 2 en 3 mark. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
L'Echo de la Timbrologie publiceert onderstaande oplaagcijfers | 

van de series, in 1937 uitgegeven ter gelegenheid van de Inter
nationale tentoonstelling te Parijs. 

Cameroun 
Dahomey 
Fr.-Midden-Afrika 
Fr.-Somali 
Guadeloupe 
Guinee 
Guyana 
Ivoorkust 
Madagascar 
Martinique 
Mauritanië 
Niger 
Nieuw-Caledonië 
Oceanië 
Reunion 
St. Pierre et Miq. 
Senegal 
Soudan 
Togo 

Fr.-Indië 

40 c. 
32000 
32000 
42000 
32000 
42000 
32000 
32000 
3200(J 

20 c. 30 c. 
32000 32000 
32000 32000 
42000 42000 
32000 32000 
32000 42000 
32000 32000 
32000 32000 
32000 32000 
42000 42000 
32000 42000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
8 caches 12 ca. 16 ca. 
55000 5o000 32000 

50 c. 90 c. 1 f. 50 
32000 32000 32000j 
42000 42000 32000| 
107000 42000 420001 
42000 42000 320001 
64000 42000 4200ol 
42000 42000 32000l 
53000 32000 3200o| 
42000 42000 3200o| 

53000 214000 53000 53000 
42000 64000 42000 42000 

42000 42000 32000 
42000 42000 32000 
32000 32000 32000 
32000 32000 32000 
42000 42000 32000 
42000 32000 32000 
42000 42000 32003 
42000 42000 3200(j 
32000 32000 3200(1 
20 ca. 1 f. 12 2 f. li 
5o000 58000 5000l 

2 c. 3 c. 4 c. 6 c. 9 c. 15 cl 
75000 12o000 23o000 53oOOO 23oÜC0 23o00l Indochina 

ITALIË. 
De tegenwoordige frankeerzegels zullen binnenkort vervange 

worden door een uitgifte in nieuwe teekeningen. 
JOEGO-SLAVIE. 
In den loop der volgende maand is een Roode Kruis zegel 

verwachten, waarop het meisje van Kosovo wordt afgebeeld. 
In een oplaag van 150.000 series kunnen tegen denzelfden ti; 

toeslagzegels worden tegemoet gezien ter gelegenheid van de ow 
hulling op den Avalaberg van het monument ter eere van di 
onbekenden soldaat. De waarden zullen zijn 1, IKi 2 en 3 dina: 
belast met een toeslag van 50 paras, resp. 1, I K en 2 dina: 
welke ten goede komt aan het oorlogsinvalidenfonds. 

Voorts verschijnt op 1 October a.s. een serie van vier waard 
waarvan de toeslag ten goede komt aan de Jadranska Straza, d. 
de wacht op de Adriatische zee (de oorlogsmarine van Joego-Slavi 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat ter gelegenheid van de r 

die de president van Portugal thans maakt naar de verschillen 
Portugeesche koloniën, voor elk dezer gewesten een speciale se: 
frankeerzegels zal worden uitgegeven in de waarden 80 centav 
1 esc. 75 en 20 escudos. Als teekening is gekozen een zuil, geil 
door de Portugeesche ontdekkingsreizigers werd geplaatst 
nieuw-verworven gebied. De zegels zullen bovendien den te 
dragen „Primeira Viagem presidencial as Colonias 1938", benev 
den naam der kolonie. 

TONGA-EILANDEN. 
Het 20-jarig regeeringsjubileum van koningin Salote over d 

eilanden, die evenwel staan onder Britsch protectoraat, zal de: 
dagen gevierd worden door de uitgifte van speciale frankeerze: 
in de waarden 1, 2 en 2>a pence. 
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VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Het 100jarig bestaan van den staat Iowa brengt een speciaal 

zegel in de waarde 3 cents. 
ZUIDAFRIKA. 
De verkoop der voortrekkerszegels wordt op 30 September a.s. 

gestaakt; tot ultimo December e.k. blijven deze zegels geldig voor 
frankeering. 

Op 15 December a.s. verschijnt een nieuwe serie in tweetalige 
paren en in de waarden 'A -j- /4> i -{- i, ii4 -{- 1% en 3 -j- 3 
pence. Deze nieuwe uitgifte moet den Grooten Trek van honderd 
jaar geleden in herinnering brengen. Dit eeuwfeest wordt o. a. nog 
gevierd door een herhaling van den trek door twee ossenwagens 
vanuit Kaapstad naar de omgeving van Pretoria, met welke gelegen
heid post zal worden vervoerd. 

ZWITSERLAND. 
Over het speciale blok, dat ter gelegenheid van de nationale 

postzegeltentoonstelling te Aarau (1725 September a.s.) wordt 
uitgegeven, kan nog worden bericht ,dat het verkocht wordt tegen 
den prijs van 1 fr. 50 (frankeerwaarde 50 rappen). Elk blok geeft 
recht op toegang tot de tentoonstelling. 

Op den avond van het sluiten der expositie zullen de onverkochte 
exemplaren worden ingenomen en onder toezicht vernietigd. 

v. B. 

NederlancJ 
Overzeescre 
Gewesten 
NEDERLAND. 

De Jubileumzegels 
Een persbericht van 29 Juli m;!dJe: 

„Ter gelegenheid van het 40jarig 
regeeringsjubileum van H. M. de Ko
ningin zullen door Nederland en de 
Overzeesche Gewesten herdenkingspost
zegels worden uitgegeven, alle met het
zelfde beeld. 

De zegels, door den kunstenaar Pijke 
Koch ontworpen, dragen de beeltenis 
van H. M. de Koningin, naar een on
langs vervaardigd portret. 

Boven het portret zijn de jaartallen 
18981938 aangebracht, terwijl links de 
naam „Wilhelmina" en rechts het 
woord „Nederland", resp. „Nederl.
Indië", „Suriname" of „Curasao" staat 
afgedrukt. Onder de beeltenis is de 
waarde aangegeven. 

De nieuwe postzegels zullen verkrijgbaar zijn van 30 Augustus 
ät en met 15 October a.s.; hun geldigheidsduur loopt tot 31 
^ecember 1939. Zij zijn uitgevoerd 
peldgrootte van 21 X18/4 mm. 

Voor Nederland zijn de zegels 
laarden en kleuren: 

1>2 cent zwartgrijs, 
5 cent oranje, 

12)^ cent blauw." 
iDe aankondiging van deze zegels geschiedde in Dienstorder H 
15 van 27 Juli, waarin het volgende nog van belang is: 
| j ,6. Van 30 Augustus tot en met 15 October a.s. moeten in de 
■noemde waarden uitsluitend herdenkingszegels worden verkocht, 

in rotogravure en hebben een 

verkrijgbaar in de volgende 

A L B U M U N Ü B E R T R O F F E N 
G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . 

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Koloniën: 

(4!S) 

tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van de gewone uitgifte 
wenscht". 

Hierbij de teekening van een der zegels. 
Het portzegel van 8 cent verschenen. 

Medio Juli verscheen de nieuwe waarde 
van onze portzegels, de 8 cent, in uitvoering 
gelijk aan de andere waarden. Teekening zon
der kettingrand, kleur lichtblauw, tanding 
li'A ■ 123^, vellen van 200 op papier zonder 
watermerk, boekdruk. Oplaagletter A. 

De oplaag der Zomerzegels 1938. 
Aan de geregelde daling van de zomerzegelverkoop is een eind 

gekomen; de voorloopige oplaagcijfers van de laatste serie zijn 
hooger dan tevoren. Hieronder de aantallen, daarachter, tusschen 
haakjes de cijfers van 1937 en 1936. 

l'A 
3 
4 
5 
2A 

cent: 
cent: 
cent: 
cent: 
cent: 

769.584 
801.406 
637.553 

1.095.294 
646.955 

( VA 

( 5 
( 6 
(12^ 

cent: 

cent: 
cent: 
cent: 

1937: 
703.484 

551.574 
1.036.794 
500.700 

1936: 
706.210) 

583.708) 
1.045.031) 
438.831) 

De opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt ƒ95.825,1834 
(vorig jaar ƒ 86.921,95), dus bijna ƒ 9000 meer. 

De opbrengst der Kinderzegels 1937-1938. 
Dezer dagen is aan de vereenigingen voor kinderbescherming 

hun aandeel in de opbrengst van de laatste serie kinderzegels 
overgemaakt. In totaal werd uitgereikt het mooie bedrag van 
ƒ206.520,73; dit is ƒ40.000 meer dan het jaar tevoren, toen de 
netto-opbrengst ƒ 167.024,05 bedroeg. 

Nieuwe oplaagletters. 
IA cent F. 
Nieuwe etsingnummers. 
5 cent W: R 617. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
IA cent F: 359, 360. 
3 cent Q: 367, 368. 
Een vervalsching van de 2 A cent 1899. 
In de „Philatelist" van Juni j.1. wordt een vervalsching afge

beeld en beschreven van de 2 A cent groen van de uitgifte 1899, 
zeer waarschijnlijk vervaardigd om de post te benadeelen. 

Het zegel is pas onlangs voor den dag gekomen, één exemplaar 
in ongebruikten staat Gebruikte exemplaren zijn niet bekend, zoo
dat niet te zeggen valt of het zegel ooit voor zijn doel gebruikt is. 

De kleur is dofgroen, het papier is slap, de tanding is lijntanding 
12 : 12 (met kleine gaatjes). De teekening is minder scherp dan 
van de echte exemplaren, maar komt er verder wel geheel mee 
overeen. Dr. Bölian veronderstelt, dat dit een zinkdruk is naar 
een fotografische reproductie. 

Het zal ons benieuwen of er ooit nog gebruikte exemplaren 
gevonden zullen worden. 

Nederlandsch Postmuseum. Tentoonstelling van postzegels met 
beeltenis van H . M. de Koningin. 
Ook het nieuwste oi.twerp zal te zien zijn 
De tentoonstelling van de oudste zegels met beeltenis van H.M. 

de Koningin, welke in het Postmuseum wordt gehouden, is thans 
gewijzigd en uitgebreid. 

Bij de eerste expositie sond het drukken der postzegels in het 
middelpunt. Een statige reeks proeven, met verschillende papier
en inktsoorten en een verscheidenheid van kleuren, demonstreerde 
de zorgen der postzegeldrukkerij. Een sterke indruk werd gewekt 
van de beteekenis, welke het trekken van proeven heeft en van 
de merkwaardigheden, die zich hierbij kunnen voordoen. Zoo zou 
het — om een voorbeeld te noemen — zonder meer niet recht 
duidelijk zijn, dat een proef met zegelbeeld der emissie 1872 in de 
drukgeschiedenis zijn plaats kan hebben onder de emissie 1891 ! 

Met de uitbreiding der tentoonstelling is een geheel nieuw as-
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pect verkregen, met den nadruk op het ontwerpen. Ook hier tal 
van zorgen, eer de definitieve vorm gevonden is. De fotografie is 
daarbij een voornaam hulpmiddel. Duidelijk ziet men dit gede
monstreerd aan het ontwerp voor onze gewone postzegels (1924). 
De oorspronkelijke rctkening op paneel („het plankje") wordt 
gevolgd door een reeks foto's waarin de wijzigingen zijn verwerkt. 
Een foto met de definitieve wijziging kon tenslotte dienen als 
uitgangspunt van het geheel mechanische drukprocedé (rotogra
vure). Toen naderhand een plaatdrukzegel vereischt werd, waren 
het wederom foto's, waarnaar de graveurs werkten. Interessant zijn 
voorts de foto's (vergrootingen) van drie verschillende gravu
res, waardoor men een goed inzicht verkrijgt in de wijze waarop 
met deze techniek een beeltenis wordt opgebouwd. 

Deze opnamen hebben gediend om de kleine gravures des te 
beter met het groote origineel van prof. Veth te kunnen verge
lijken. 

Bij een der emissies heeft de fotografie zich geheel op den 
voorgrond gedrongen (fotomontage). Een groote reeks opnamen 
van mailstoomers, vrachtschepen, sleepbooten en havengezichten 
is tentoongesteld, waaruit de ontwerper zijn keus heeft gedaan voor 
het 80 ets. zegel van 1933. Doch een gehéél worden de uitknipsels 
eerst, wanneer door krachtige retouches de vereischte licht-donker 
verdeeling is teweeggebracht. 

Bij een tentoonstelling van dezen aard zal ook de vraag rijzen 
in hoeverre de ontwerpers hebben getracht naar een goedgelijkend 
portret. Te constateercn valt dat zulk een streven het sterkst is 
geweest in de jaren 1891 en 1898. Niet alleen de uitgegeven zegels, 
doch ook de talrijke niet uitgevoerde ontwerpen uit deze periode 
leveren daartoe het bewijs. Eenzelfde streven heeft zich geopen
baard in enkele ontwerpen, ingekomen op een in 1920 uitgeschre
ven prijsvraag. Ook deze zijn ter vergelijking uitgelegd. 

Vóór alles zal men echter verlangend zijn het jubileumzegel te 
beoordeelen, dat binnenkort verschijnt. Het ontwerp zal dan ook 
zoo spoedig mogelijk na het uitkomen van de emissie worden 
tentoongesteld. Men heeft in deze tentoonstelling een schat van 
studiemateriaal ter vergelijking als nimmer tevoren. Het spreekt 
vanzelf dat ook philatelistische bijzonderheden niet ontbreken. 

Ontwerp van een frankeerzegel. 
Met verwijzing naar het medegedeelde op bladz. 108 van het 

Juni- en 128 van Juli-nummer geven wij hierbij een afbeelding van 
het bewuste ontwerp, ons ter beschikking gesteld door het Neder-
landsch Postmuseum. 

Dit is het ontwerp, dat na een eerste proef als „te eenvoudig" 
werd afgekeurd. 

IvTofCËNfl "̂  
JOH CiCMüDCS^XOKSA/ ^X/emse^c^ 

Ontwerp van een frankeerzegel (1894) penteekening 
van jhr. B. F. W. van Riemsdijk. 

DE ZOMERZEGEIS 1938 
door W. BINNEWEG. 

Van verschillende zijden wordt vernomen, dat de verkoop der 
Joraerzegels niet ten volle aan de verwachtingen beantwoordt. Is 
hiervoor een reden aanwezig ? Denkelijk wel ! 

Met alle respect voor den ontwerper der zegelbeelden, voor de 
personen, die afgebeeld zijn en voor de uitvoering, zijn het toch 
geen zegels, die iedereen aanlokken tot koop door hun afbeel
dingen. 

Voor velen zijn de afgebeelde personen min of meer onbeken
den; het is natuurlijk een lofwaardig streven om door middel van 
de postzegel deze personen meerdere bekendheid te geven bij de 
groote massa. 

Maar streeft men hierdoor het doel van de zomerzegels niet 
voorbij ? Het doel toch is om door zoo groot mogelijken verkoop 
zooveel mogelijk toeslaggclden te ontvangen ten voordeele van de 
inrichtingen van weldadigheid. 

Waar blijven de verkochte zomerzegels ? Ze worden zoowel in 
i^ebruikten als ongebruikten staat gekocht door postzegelverzame
laars, jong en oud, in binnen en buitenland. Bij groote getallen 
door den postzegelhandel. Het zijn dus uiteindelijk de philatelisten, 
die het kapitaal bijeenbrengen, dat ten goede komt aan de lief
dadige instellingen. 

Vooral in Frankrijk voelt men dit aan en de ideeën voor nieuwe 
ontwerpen komen uit de kringen der philatelisten voort. U kunt 
het resultaat zien: de prachtige zegels die Frankrijk de laatste 
jaren uitgaf. 

Er moet een .<̂ erie komen, die in breederen kring, dus ook bij 
de niet-verzamelaars, de belangstelling trekt. Dan wordt de omzet 
grooter. Men heeft dat kunnen zien bij de uitgifte van de rouw
zegels koningin Astrid in België, een serie, die in record-aantal 
verkocht werd, omdat ook niet-philatelisten deze zegels kochten 
om hun afbeelding. Ook de Boudewijn-serie bereikte een record-
verkoop. Toch was hier de toeslag bijna de helft van de werkelijke 
waarde ! 

U vindt bij dit artikel enkele afbeeldingen van zegels, die waar
schijnlijk met graagte door het publiek gekocht zouden worden. 
U ziet er op: HoUardsche molens aan den Kinderdijk, Vredes
paleis, Hunnebedden te Rolde, het oude stadhuis van Gouda en 
het nieuwe van Hilversum. Het meerendeel van de Nederlanders | 
en een groot aantal buitenlanders kennen deze onderwerpen. Der
gelijke zegels zal A. in Nederland zenden aan zijn Engelschen 1 
vriend B, niet omdat deze postzegelverzamelaar is, ook, wanneer I 
hij het niet is, maar om hem enkele bijzonderheden van zijn landj 
te toonen. Men kan er zeker van zijn, dat dergelijke zegels, met i 
echt Nederlandsche afbeeldingen van onze karakteristieke land
schappen, onze nieuwe bruggen, onze prachtige kerktorens, onzel 
schilderachtige grachten, onze machtige Zuiderzeewerken enz. inl 
veel grooter aantal gekocht zouden worden, omdat ze tot vele 
menschen meer spreken dan de afbeeldingen van personen, di( 
men vaak maar ternauwernood kent. Vele menschen koopen post-J 
zegels extra omdat „het zoo'n mooi plaatje is". 

Ik heb eens een terzake deskundige hooren zeggen: 
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„Ik maak me sterk, dat, wanneer er op onze weldadigheidspost-
2egels afbeeldingen kwamen met kleederdrachten van Marken, 
Volendam, Zeeland of Friesland alleen Amerika al de geheele op
laag zal koopen !" 

Dit is natuurlijk wat overdreven^ maar er zit toch een grond 
van waarheid in. Waarom niet eens de proef op de som genomen ? 
Niemand zou er minder om worden, de postzegels beter misschien. 

Er staan voor de autoriteiten, belast met het ontwerpen, enz., 
enz. der speciale series, twee wegen open om den verkoop te sti-
muleeren. 

Ie. Evenals men dat in Griekenland doet, één weldadigheids-
zegel uitgeven van b v. 3 cent en dit zegel dan als toeslagzegel 
gedurende een bepaald aantal dagen verplicht stellen. Gedurende 
die dagen móét het dus geplakt worden bij de gewone frankeer-
zegels of de brief wordt niet eer bezorgd dan na afloop van den 
vastgestelden termijn, wanneer de toeslag dus opgeheven is. Deze 
manier zou in ons land wel geen sympathie vinden. 

2e. Zegels uitgeven met bijzondere, van de tegenwoordige af
wijkende afbeeldingen, die populairder zijn en dan in mooie uit
voering, ook de kleuren. 

Den drukker van onze postzegels is deze uitvoering wel toe
vertrouwd, getuige de zoojuist verschenen Willeorord-serie van 
Luxemburg, die in Nederland gedrukt werd en van welke serie 
de zegels stuk vor stuk juweeltjes zijn. 

Moge dit artikel er toe bijdragen, dat onze weldadis.'h'-idszegels 
andere afbeeldingen krijgen dan de tot nu toe gebi uikelijk^.' soort, 
een wensch van vele philatelisten en niet-philatelisten De instel-
ingen van liefdadigheid zullen er wél bij varen Men zij ook hier 

gedachtig, the customer is king 

NED.-INDIE. 
De Regeerings-Jubiieumzegels. 
De zegels voor het 40-jarig regeeringsjubileum hebben dezelfde 

:eekenmg als de Nederlandsche. 
Verschijnen zulen de volgende waarden: 

2 cent paar, 
10 cent rood, 
15 cent blauw, 
20 cent oranjp. 

Intrekking van post- en portzegels. 
Volgens het A.I D. zullen met 31 December 1938 de volgende 

legels worden ingetrokken en voor de frankeering ongeldig worden 
ferklaard. 

a Van de emissie 1913 (scheepstype) de 30 cent zwartgrijs, 
y> cent paars en oranje, 35 cent brum en 40 cent groen 
b Van de emissie 1913 (palmtype) de 50 cent groen, 60 cent 

Jlauw, 80 cent oranje, 1 gld. bruin, 1,75 gld. violet en 2,50 gld. 
larmijnrood 

c. De beide opdrukken van 1937: 10 op 30 en 10 op 32^^ cent. 
d Van de portzegels, uitgifte 1913 (geheel rood) de 12'/^, 373<> 
75 cent. 

1 e De briefkaart-opdruk 33<j op 5 cent. 

CURACAO. 
De Jubileumzegels. 

I Hier zullen, in de teekening van de Nederlandsche zegels, de 
lie volgende waarden verschijnen: 

lYi cent paars, 
6 cent oranje, 

15 cent b h u w . 

SURINAME. 
|De Jubileumzegels. 

)e kleuren voor de drie hier te verschijnen waarden, eveneens 
de teekening van de Nederlandsche zegels, zijn: 

2 cent psars, 
7y> cent oranje, 

15 cent blauw. 

VOOR 40 JAAR. 
er geen nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor Post-

lelkunde verschenen, zoodat deze rubriek pas over een maand 
worden vooitgezet. 

'oststukkeix ÏMërï7| 
.TO'I«™'""™: 

BELGIË. 
De koerseerende 35 centimes kaart groen verscheen met 4 lijnen, 

een letter M voor de eerste lijn. 
Van de reclamekaarten ontvingen wij nr. 291 met een reclame 

van de Royale Saroléa Tekst in donkergrijsgroen. Publibel en 
nummer tamelijk groot, in dezelfde kleur als de tekst, links 
onderaan. Nr . 319 is ook een reclame; de serie vreemdelingen
verkeer IS dus weer onderbroken Het betreft hier een reclame 
voor: Chemises, Cravates, Teddy. Publibel en nummer klein, 
rood, links onderaan Onbekend zijn dus nog: 279-289, 291-299, 
301, 303-318 en de nummers boven 319 

BRITSCH-INDIE. 
Berlijn meldt ons nog een enveloppe voor aangeteekende zen

dingen van 3 annas registration -|- 1 anna postage, blauw; het 
zegelbeeld vertoont den kop van koning George V. Formaat 
189 : 114 mm 

CHINA. 
Het koerseerende postblad van 5 cents, groen op wit papier, 

verscheen in grooter formaat (164 : 126 mm.) Bovendien zijn er 
op de rugzijde 10 tekstregels in plaats van 6 

DUITSCHLAND. 
3 nieuwe series geïllustreerde kaarten ä 6 pf. bruin (Hinden-

burg) zijn weer verschenen, en wel: 
Serie 111, bestaande uit de volgende nummers: 1. Breslau, Sand-

insel; 2 Breslau - Rathaus; 3. Breslau, Hermann Goring Sport
feld; 4. Breslau - Jahrhunderthalle; 5. Landeck, Steinbad; 6. Land
eck, Thermalschwimmbad; 7. Landeck, Kurhaus; 8. Landeck, 
Gesamtansicht; 9 Krummhubel. 

Serie 113: 1 Bad Salzbrunn; 2. Schweidnitz; 3. Aschersleben; 4. 
Blieskastel; 5. Berlinchen; 6. Bad Schandau, 7. Neustadt a. d. W.; 
8. Saarbrücken, 9. Homburg (Saar). 

Serie 114: 1-4 Oberschlema, 5. Leisnig; 6 Waldheim; 7. Glauchau 
(Schloss); 8 Glauchau (Frau an Webstuhl); 9. Bornheim (Bez. 
Leipzig). 

Ter gelegenheid van het congres van „Kraft durch Freude" in 
Hamburg werden twee kaarten, één van 5 pf. en één van 5 -f- 5 pf. 
(luchtpost) uitgegeven. Zij vertoonen een afbeelding van een 
„Kraft durch Freude"-schip 

Bovendien verschenen 2 toeslagkaarten ter gelegenheid van 
„Sachsen am Werk". De eene kaart is een 5 pfennig groen met 
als zegelindruk het standbeeld van den volkerenslag (verkoops-
prijs 12 pfennig), de andere is een 6 pfennig donkergroen met een 
afbeelding van de brug van de rijksautobaan bij Siebenlehn. Boven
dien zijn de kaarten met afbeeldingen en teksten versierd. 

FRANKRIJK. 
Van de eerste serie der postbladen zagen wij nog nr. 4 in 

bruin met de foto's. Beauvais (Oise) - Palais de Justice, Porte 
fortifiée (XIVe s.); Laon (Aisne) - Porte d'Ardon (XlIIe s.); Saint-
Germain-En-Lain (Seine-et-Oise) - Le Chateau. 

Nr. 1 moet volgens de opgave foto's vertoonen van: Mont, 
Noyon, Rambouillet. 

Van de tweede serie ontvingen wij nr 9 en nr. 10. 
Nr. 9, in grijze uitvoering (dit is het tweede blad dat wij in 

grijs zagen; de andere, nr. 6,ontvingen wij inmiddels ook in bruine 
druk) geeft afbeeldingen van. Provins (Seine-et-Marne) - Porte 
Saint-Jean; Mantes-la-Johe (Seine-et-Oise) - La Cathédrale; Cha
teau de Fontainebleau (Seine-et-Marne) - Vue générale. 

Nr 10, brum, met de foto's: Le Chateau de Rambouillet (Seine-
et-Oise); Chateau de Fontainebleau (S-et-M) - Entree laterale; 
La Roche - Guyon (Seme-et-Oise). 

Nr. 7 vertoont volgens opgaaf: Le Palais de Compiègne / St. 
Germain en Laye / Versailles. 

Bovendien verscheen er een nieuwe enveloppe met de vredes-
engel als zegelbeeld Waarde 65 centimes, blauw op wit papier. 

ITALIË. 
De papierkleur van de 25 c kaart is \ an groen in groengrijs 

veranderd. 
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TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter gelegenheid van het 10e Sokolfeest, dat van 19 Juni tot 

6 Juli plaatsvond, werd een serie van 8 genummerde, geïllustreerde 
kaarten uitgegeven. He t zegelbeeld vertoont den kop van J. 
Fügner, den oprichter van de Sokols. De waarde is 50 h. groen, 
karton gekleurd; verkoopsprijs 60 h. 

NEDERLAND. 
Hierbij de afbeelding van den in het vorig nummer aangekon-

digden stempel, op het Internationaal Aardrijkskundig Congres te 
Amsterdam van 17-28 Juli gebezigd. Den heer Kirchner dank 
voor de toezending. 

INTERNATIONAAL AAADRIJ^S" 
J - . - - . ^ KUNDIG CONGRES- ' 

JCONGRÈS INTERNATI-
^ _ ^ ONAL DE GEOGRAPHIE 

AMSTERDAM i/̂ JULr38 
Van den heer Kirchner ontvingen wij tevens de reeds uit het 

vorig jaar bekende afstempeling Arnhem Esperanto-Domo 3 Aug. 
1938, violette inkt. Het Esperantisten-huis, waar deze stempel 
in citroenvorm gebezigd wordt, is dus weer geope.ad. 

Dienstorder 421 bis van 6 Juli 1938 luidt: 
Ter gelegenheid van de te houden vierdaagsche afstandsmarschen 

in 1938 zal de correspondentie, welke in een op het terrein van 
de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen van 25 Juli a.s. t.m. 30 Juli, 
12 uur, geplaatste brievenbus wordt terpostbezorgd, van den af
druk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

^SS?^ INTERNATIONALE; 

a G ü a ^ z j . 
SDAAGSCKE 

AKSTANDSMARSCHEN 1 9 3 8 
NIJMEGEN 25 JULI 

Dienstorder 461 van 20 Juli 1938 bevat o. a.: 
1. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd, dat de 

correspondentie bestemd voor het tijdelijk bijkantoor „Sterkamp 
bij Ommen" (geopend van 3 t.m. 15 Augustus 1938) rechtstreeks 
aan voornoemd bijkantoor behoort te worden verzonden, derhalve 
niet door tusschenkomst van het hoofdkantoor Ommen. 

Hier zullen de uit vorige jaren bekende typenraderstempels 1 
en 2 en den kantoornaamstempel wel gebezigd worden. 

De Mededeelingen P.T.T. bevatten o. a.: 
6 Juli 1938. Met ingang van 1 Augustus 1938 wordt gevestigd 

het postagentschap Haarlem-De Ruyterweg. 
Met ingang van 1 Juli 1938 werd het postkantoor te Haaks-

bergi n vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor 
(verbetering van Mededeelingen XXVI-1938). 

13 Juli 1938. Met ingang van 1 Augustus 1938 wordt het hulp-
postk intoor te Noorddijk-Groningen opgeheven, met gelijktijdige 
vestig'ng aldaar van een poststation, hetwelk met den naam 
Ruischerbrug zal worden aangeduid. 

27 juli 1938. Met ingang van 1 Augustus 1938 wordt het hulp-
postka.itoor te Neer vervangen door een poststation. 

De heer G. J. Staverman ontving te Batavia-C. 12.5.38.11 een 
luchtpcstbrief, 6 Mei j.1. uit Deventer verzonden met den stempel-
fout in den typenraderstempel nr. 14: 36.V.20.1938. 

NED.-INDIE. 
Onze Australië-vlucht. 
Wederom werden eenige bijzonderheden bekend. Van de proef

vlucht meldt de heer W. F. W. de Vos mij, dat daarmede inder
daad post vervoerd werd. Door een Indische relatie kreeg hij een 
paar couverten die resp. gevlogen hebben: Soerabaja-Koepang, 
Batavia-Koepang, Soerabaja-Den Pasar en Batavia-Den Pasar. 

Retourpost was echter niet mogelijk. 
Het eerste officieele vliegtuig kon uit Australië géén post mede-

nemen. De stukken die daarvoor in Australië verzonden werden, 
gingen per Imperial Airways en arriveerden 3 dagen later in 
Nederland (nl. op 18 Juli) dan dat ze per Nederlandsch vliegtuig 
gevlogen zouden hebben. 

De stukken, welke op de Ie officieele heenvlucht van Java 
naar Bali of Timor vlogen, kregen op aanwijzing van het hoofd
bestuur der P.T.T. géén bijzonder poststempel; ook niet al waren 
ze overgefrankeerd met het 30 et. driehoekzegel. De heer D. O, 
Kirchner vertoonde mij echter van de terugvlucht een stuk, ver 
zonden uit Koepang, dat het bijzondere Indische stempel wé! 
vertoonde. 

BUITENLAND. 
Nieuwe luchtlijn Marseille-Hongkong. 
Op 4 Augustus j.1. vertrok het eerste vliegtuig van de AiJ 

France uit Marseille, dat van Hanoi zal doorvliegen naar H o n g | 
kong. Voor deze gelegenheid werd de post van een bijzondel 
poststempel voorzien. 

Nieuwe luchtlijn Warschau-Boedapest. 
De L.O.T. opende 1 Juli j.1. een nieuwe luchtlijn van WarschaJ 

naar Boedapest. De poststukken welke met de eerste vlucht medel 
vlogen, kregen te Warschau een violet herdenkingsstempel waaroj 
men een vliegtuig ziet afgebeeld boven de wapens van Warschal 
en Boedapest, terwijl het de volgende tekst vermeldt: „PrzewieT 
ziono pierwszym lotem liniowym Warszawa-Budapest: 1-VII 1938'j 

De luchtpost op de internationale postzegeltentoonstelling 
Praag van 26 Juni tot 4 Juli j.L 
Evenals in het dagelijksch leven nam de luchtpost op de intei 

nationale philatelistische tentoonstelling te Praag ook een belanJ 
rijke plaats in. De veelzijdigheid van ons verzamelgebied en 
onverbreekbare band, welke haar bindt met den postzegelverzami 
laar, kwam hier weer goed to t uiting. 

Naast de bekende verzameling van ongebruikte luchtpostzega 
van den heer W. G. Zwolle te Amsterdam, welke met gou 
bekroond werd, waren er verschilende „gemengde" collecties, v^ 
zoowel losse zegels als zegels echt-gevlogen-op-luchtpoststuk. 

Het zou mij te ver voeren om alle dertig inzendingen nauJ 
keurig te beschrijven. Wel wil ik verschillende even aanroeren, 
zoodoende een idee te geven van de onderwerpen, waarop m l 
zich gespecialiseerd heeft. Mevrouw M. J. Matzen-Fledderus 
Den Haag kwam uit met een luchtpostverzameling van de luclj 
lijn Nederland-Ned. Indië, welke een zilveren medaille verkreJ 
Verschillende collecties waren gewijd aan de zeppelinpost, anda 
hadden een bepaald land tot onderwerp (Venezuela, Polen, Tsjed[ 
Slowakije, Duitschland, Griekenland, enz.); weer andere een 
paalde luchtlijn of een bepaalde gebeurtenis. Van dit laatste 
genoemd worden de beroemde verzameling van den heer Fran 
Hamy te Lille van de ballonpost tijdens de belegering van P a | 
(1870-1871), voorts luchtpost uit de vesting Przemysl tijdens 
wereldoorlog. Ook was er een bijzondere verzameling van vlil 
brieven, welke over den Atlantischen oceaan vlogen, waarin z l 
wel souvenirs van de oudere vluchten (o. a. met bijzondere zea 
van New-Foundland) als nieuwere (o. a. katapultvluchten) en 
nieuwste (zeppelinpost en post van de thans geregelde luchtj 
naar Zuid-Amerika) opgenomen waren. Deze collectie van Wald 
von Adelson uit Hamburg verkreeg de groote zilveren medal 
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AAN H E E R E N VEREENIGINGS-SECRETARISSEN, 
ADVERTEERDERS, ENZ. 

In verband met het overlijden van den heer L. C. A. Smeulders, 
administrateur van het Maandblad, wordt verzocht alle verslagen, 
correspondentie, betalingen, enz., voorloopig nog aan het oude adres. 
Wilhelminapark 128, Breda, te richten. 

Het Dagelijksch Bestuur van den Raad van Beheer: 
J. C. CRAMERUS, voorzitter. 
W. G. DE BAS, secretaris. 
J. D. VAN BRINK, 

hoofdredacteur. 

BERICHT A A N HEEREN CORRECTORS. 
De aandacht van beeren correctors wordt erop gevestigd, dat, 

in verband met de technische verzorging van het blad, de hun 
ter correctie gezonden drukproeven uiterlijk den lOen der maand 
weder ter drukkerij moeten zijn terugontvangen. 

Al wordt hiernaar steeds zooveel mogelijk gestreefd, kan toch 
van later ingekomen aanvullingen of veranderingen de opname 
niet verzekerd worden. 

DENK AAN H E T P O R T O ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich

tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderwerpen van 
den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een 
antwoord te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

H E R H A A L D VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden et 

nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 5 e n 
v a n d e m a a n d aan de administratie toe te zenden en toch 
NIET DEN UITERSTEN TERMIJN VAN INZENDING AF TE 
WACHTEN. Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den 
regel tot het v o l g e n d e n u m m e r bewaard moeten blijven. 
(In b ij z o n d e r e gevallen kan door adverteerders van dezen 
inzendingstermijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DEN 

NEGEN EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

N VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID VAN 
ET 45-JARIG BESTAAN DER POSTZEGELVEREENIGING 

,BREDA" TE BREDA O P 26, 27 EN 28 AUGUSTUS 1938. 

V r i j d a g 26 A u g u s t u s 1938. 
6.00 uur. Bestuursvergadering van den Bond in den niet-rooken 

foyer van de Sociëteit „Concordia", Van Coothplein 
9.30 uur. Reunie en begroeting der deelnemers aan de Phila-

telistendagen in Café „Moderne", Veemarktstraat, bij 
de Groote Markt. 

0.00 uur. Ontvangst der Philatelisten door het Dagelijksch Be
stuur der gemeente Breda ten stadhuize, Groote Markt 

1.00 uur. Feestvergadering, aangebeden aan de besturen en af
gevaardigden van alle Philatelistenvereenigingen, ver
dere genoodigden en de leden der Postzegelvereeniging 
„Breda", ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan, in de 
groote koffiekamer van de Sociëteit „Concordia", Van 
Coothplein. 

Gedurende deze feestvergadering bestaat gelegenheid 
de jubileerende Vereeniging te complimenteeren. 
Optreden van den wereldberoemden goochelaar Larette. 
Gelegenheid tot dansen. 

Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1938. 
9.30 uur. Kapittelvergadering in de kleine koffiekamer van de 

Sociëteit „Concordia", Van Coothplein 
10.00 uur. Officieele opening van den Negen en twintigsten Ne 

derlandschen Philatelisten dag door den voorzitter van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, in de groote koffiekamer van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 

Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoonstel
ling in de groote koffiekamer van „Concordia" door 
den voorzitter van het Tentoonstellingscomité. 

10.30 uur. Bondsvergadering in de groote koffiekamer van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 

13.00 uur. Gemeenschappelijke lunch in de bovenzaal van Café 
„Moderne", Veemarktstraat. 
Hierna gelegenheid tot bezichtiging van de tentoon
stelling. 

18.00 uur. Reunie in de waranda en den tuin van de Sociëteit 
Concordia", Van Coothplein. 

19.30 uur. Feestmaaltijd in de groote koffiekamer van de Sociëteit 
„Concordia", Van Coothplein. 

± 20.30 u. Uitreiking der plaquetten aan de exposanten. 
Na afloop gezellig samenzijn. Dancing. 
Leden der vereeniging, die niet aan den feestmaaltijd 
hebben deelgenomen, zullen hierbij zeer welkom zijn. 

Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1938. 
10.00 uur. Excursie met autobussen naar Oisterwijk, aangeboden 

door de Postzegelvereeniging „Breda". Vertrek van 
het Kasteelplein bij de Groote Markt, te Breda. 

13.30 uur. Brabantsche Koffietafel m Hotel „Bosch en Ven" te 
Oisterwijk. 

17.00 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 
J ^ " Aanmeldingsbiljet voor deelname kunt u vinden op pag. XVI 
van het Juli-nummer. 

NEGEN EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN VEREENI
GINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, op Zaterdag 27 
Augustus 1938, des voormiddags te 10>^ uur, in de groote koffie
kamer van de Sociëteit „Concordia", Van Coothplein, te Breda. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden der aan
gesloten vereenigingen). 

A g e n d a . , 
1. Opening. 
2. Uitreiking der Waller-medaille. 
3. Toekenning der Costerus-medaille. 
4. Notulen van den Acht en twintigsten Nederlandschen Phila-

telistendag. 
5. Jaarverslag van den eersten secretaris. 
6. Jaarverslag van den penningmeester. 
7. Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
8. Jaarverslag van den beheerder van het informatiebureau. 
9. Vaststelling der begrooting 1938-1939. 

10. Verslag van den afgevaardigde der F.I.P. 
11. Benoeming van een commissie tot het vinden van wegen tot 

uitbreiding van den Bond. 
12. Bondsinsigne. 
13. Viering van den „dag van den postzegel" op 9 October. 
14. Verzekering van postzegelverzamelingen. 
15. Vaststelling van de plaats, waar in 1939 de Dertigste Neder

landsche Philatelistendag gehouden zal wordsn. 
16. Rondvraag. 
17. Sluiting. 
N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 van het 
huishoudelijk reglement, luidende: Wanneer een vertegenwoordiger 
verhinderd is een algemeene vergadering bij te wonen, kan hij zijn 
stem aan een mede-vertegenwoordiger van zijn vereeniging over
dragen en moet hiervan vóór de vergadering aan den 2en secre
taris schriftelijk kennisgeven. 
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NAMEN DER 
VEREENIGINGEN. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1938. 

Getal vertegen-
woordigers,waarop 

elke Vereenigmg 
recht heeft 

6 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1938 - 31 Juli 1939. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

1. 

1. 
2. 

1. 

H. J. Boeken Jzn. 
A. S. Doorman. 
L. van Essen. 
R. E. P. Maier. 
P. H. van de Weg. 
P. Wittkämper Jr. 

J. C. G. van den Berg. 
J. Broeders. 
dr. E. M .Gommers. 
J. Molenaar. 
F. t ' Sas. 
J. W. Wiggers. 

E. J. Enschedé. 
Th. H. van der Hurk. 
S. van Kooten. 
P. Vredenduin Jr. 

F. de Bruijn. 
dr. P. H. van Gittert. 
F. Cortenbach. 

J. F. G. Bode. 
P. H . S. Mos. 
H. Weijenbergh. 

drs. H . W. Borel. 
dr. H. C. Valkema Blouw. 

dr. J. J. A. van de Ven. 
dr. E. J. A. H. Verzijl. 

K. A. Cleij. 
K. F. Kielman. 
S. S. Ongering. 

M. C. Samson. 

S. Pluim. 
M. Quant. 

C. J. L. Sitsen. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

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

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

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

6. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

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

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

9. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

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

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

862 

439 

271 

168 

187 

101 

105 

126 

43 

30 

Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Voorburg, Laan van Swaensteijn 11. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Bussum, Parklaan 41. 
Dordrecht, Reeweg 12. 
Amsterdam, Jacob Obrechtplein 11. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Ginneken, Wilhelminastraat 9. 
Breda, Resedastraat 4. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Min. Nelissenstraat 26. 

Santpoort, Middenuinerweg 28. 
Amsterdam C., Sarphatistraat 89. 
Amsterdam Z., Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam Z., Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Weerdsingel W.Z. 54. 
Utrecht, Mengelberglaan 71. 
Utrecht, Janskerkhof 6. 

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

Arnhem, Velperweg 73. 
Oosterbeek, Graaf v. Rechterenweg 29. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Groningen, Oosterhamrikkade 24a. 
Haren, Botanicuslaan 37. 
Groningen, Gelkingestraat 50. 

Rotterdam, Heemraadssingel 54. 

Nijmegen, Burg. v. d. Berghstraat 81. 
Den Helder, Ruijghweg 90. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

H e t B o n d 
W. P. COSTERUS (1939), voorzitter, Lingerzijde, Edam. 
J. C. CRAMERUS (1941), onder-voorzitter. Wilhelminasingel 27, 

Breda. 
W. G. ZWOLLE (1943), eerste secretaris. Oranje Nassaulaan 37, 

Amsterdam, Z. 
W. G. DE BAS (1939), tweede secretaris. Lepelenburg 3bis, Utrecht. 

s b e s t u u r : 
J. G. J. POLLING (1941), penningmeester, Waaiersluis 40d, 

Haastrecht. 

P. JORISSEN P.C.zn. (1943), hoofd keuringsdienst. Groot Herto 
ginnenlaan 64, Den Haag 

J. A. KASTEIN (1939), hoofd informatiebureau, Koninginnewe 
192, Amsterdam, Z 

Keuringsdienst. 
Naar aanleiding van publicaties in de JSTederlandsche philate

listische pers (De Philatelist, 5e jrg., nr. 4, en Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie van Mei j.1.) is de keuringscommissie v.in 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars tot de overtuiging gekomen, dat de tanding 1 1 : 1 1 bij de 
35 cent waarde der jubileumzegels van Nederland 1923 niet be
staat. De tanding 11 : I I K komt weliswaar vcor, doch dient alleen 

voor ongebruikte zegels met vollen origineelen gom als zoodani 
erkend te worden. 

Gebruikte exemplaren komen veelvuldig in deze tanding voo' 
Voortaan zullen dus door bovengenoemde keuringscommissi 

alleen ongebruikte zegels met vollen origineelen gom in genoemd 
tanding worden afgestempeld met het bekende keurstempel. 

L. FRENKE 
S. KEISER. 
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Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza

melaars is de administratie van het Maandblad zeer erkentelijk 
voor de medewerking om de van de P.T.T. ontvangen gegevens 
omtrent de wijze, waarop in verschillende landen postzegels ver
krijgbaar zijn voor verzamelaars^ in het Maandblad te willen doen 
opnemen. Deze gegevens zijn door de desbetreffende landen ver
strekt aan het internationaal bureel der Wereldpostvereeniging te 
Bern en door dit bureel ter kennis gebracht aan alle post-
administratiën. 

ALLEMAGNE — L'office allemand possède un service spécial 
de timbres-poste pour collections. Les commandes de timbres-poste 
allemands émanant de philatélistes étrangers doivent être adressées 
comme suit: „An die Versandstellc für Sammlerniarken, Berlin 
W 30, Geisbergstrasse 7-9". 

BELGIQUE. — L'administration beige donne suite aux com
mandes de timbres pour collections émanant aussi bien de 1'étranger 
que de l'intérieur du pays; toutefois, pour les premières, les frais 
d'envoi sont déduits du montant de la commande si celle-ci 
n'atteint pas 20 francs. 

DANEMARK. — L'administration danoise possède un bureau 
spécial qui s'occupe de la vente aux collectionneurs de timbres-
poste danois, en cours et hors cours dont il existe un stock. Les 
commandes émanant de philatélistes étrangers doivent être adres
sées comme suit: Postcaesenets Salgskontor for Frimaerkesamlere, 

I Kobenhavn V. 
ESTONIE. — Pas d'organe spécial pour la vente des timbres-

poste aux philatélistes. Les intéresses qui désirent se procurer les 
I timbres-poste estoniens actuellement en cours doivent s'adresser au 
I bureau de poste central de Tallinn. Les timbres des emissions anté-
Irieures peuvent être commandes aux négociants en timbres-poste 
Id'Estonie. La vente des timbres-poste oblitérés sur les coupures 
Ides mandats de poste et des bulletins d'expédition des colis postaux 
lest assurée par 1'Imprimerie de 1'Etat, ä Tallinn. 

LETTONIE. — Get office n'a pas introduit de service pour la 
vente de timbres-poste, ni de service d'informations philatéliques. 
^es intéresses qui dein ent se procurer des timbres-poste lettons 
Joivent s'adresser a leurs correspondants, aux clubs philatéliques 
pu ä des négociants en timbres. 

LITHUANIE. — L'office de ce pays ne possède pas de service 
bour la vente des timbres-poste aux philatéliques, ni de service 
•'informations philatéliques. Les commandes de timbres-poste 
fthuaniens en cours provenant de 1'étranger sont toutefois exécutées 

Ie montant en est payé d'avance. Des renseignements philaté-
Iques sont aussi fournis, autant que possible, aux philatélistes a 
létranger lorsqu'il est joint a la demande un coupon-réponse ou 
In timbre-poste lithuanien pour Ie port. Les timbres en cours sont 
Ivrés aux prix nominal, mais les frais d'envoi sont déduits du 
liontant de la commande. Les commandes de timbres lithuaniens 

cours émanant de philatélistes étrangers doivent être adressées, 
lec leur montant, a la Direction Générale des Postes et des Télé-
faphes ä Kaunas. En ce qui concerne les timbres-poste et for-
luies d'affranchissement hors cours, les timbres-poste oblitérés et 
Irtaines particularités philatéliques, les intéresses doivent s'adresser 

leurs correspondants, aux clubs philatéliques ou aux maisons 
kilatéliques de Lithuanie. Les timbres-poste du courrier, des 
andats de poste et des bulletins d'expédition des colis ne sont 

Is cédés en gros par l'administration lithuanienne aux collec-
fnneurs habitant a l'étranger. 

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

Voorloopige agenda voor de algemeene vergadering 
l p Zondag 23 October 1938, in „American", te Amsterdam. 

opening en mededeelingen. 
/erslag der algemeene vergadering van 24 October 1937 te 
Vmsterdam. (Zie Maandblad November 1937). 
/erslag over 1937. (Zie jaarboek 1938). 
lekening en verantwoording 1937. Rapport van de financieele 
tommissie. (Zie jaarboek 1938). 

5. Begrooting 1939. (Zie Maandblad Juli 1938). 
6. Verkiezing van een voorzitter en een secretaris, die beiden 

periodiek aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar. 
(Afdeelingen en leden, die andere candidaten wenschen te stel
len, wordt verzocht daarvan mededeeling te doen aan den secre
taris der verecniging vóór 31 Augustus). 

7. Vaststelling aantal bestuursleden. Het bestuur stelt geen wij
ziging voor. 
Zie voorts punt 6. 

8. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene verga
dering zal geschieden. He t bestuur stelt voor Amsterdam. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voor afdeelingen in Nederland, welke geen afgevaardigden 

zenden, vervalt het recht op retributie. 
Nieuwe leden. 

57. W. Neuwij, Groeneweg 25, Zevenhuizen (Z.-H.). (V.). 
91. mej. G. H. Haitsma Muiier, Emmalaan 4, Utrecht. (V.). 

120. L. Monnier, Lijtweg 29, Bergen (N.-H.). (V. en L.). 
247. W. Thiele, Gr. W .de Oudelaan 33, Naarden. (V.. ) 
250. A. A. Magendans, Cronjéstraat 3, Arnhem. (V,). (Oud-lid). 

Aanmeldingen. 
M. J. Gijswijt, Heilig Landstichting 14, Nijmegen. (V. en L.). 
C. J. Versnel, Oud Amersfoortscheweg 92, Hilversum. (V. en L.). 
D. Slieker, Jasijkoffstraat 6 D, Zaandam. (V.). (Lid van „Op 

Hoop van Zegels" en ,,Philatelica". 
Adresveranderingen. 

826. J. G. Allebé, Semarangweg 31, Batavia, C. (Java). 
167. W". M. Roda, Bergweg, Emmahaven, S.W.K. (Sumatra). 
655. J. J. Hoogerwerf, Bergerweg 83, Alkmaar. 
674. W. H. Elink-Schuurman, Violenweg 14, Den Haag. 
702. C. Mulder, adres onbekend. 
406. H. L. I. M. Schellart, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (S.O.K.). 

Bedankt. 
375. mevr. G. L. C. Goettsch-van Hardeveld. 
839. dr. J. Jonkmans. 

Mededeeling van het secretariaat. 
Het jaarboek 1938 met een gewijzigd reglement afdeeling 

verkoop is den leden 25 Juli 1.1. toegezonden. 
Mededeelingen afdeeling verkoop. 

Het gironummer van den directeur is 329200, 
Als sectiehoofd te Nijmegen is opgetreden mevrouw E. Korver-

Moritz, Fretstraat 28. 
Gevraagd worden: boekjes met fraai Nederland 'en Indië, rol-

tanding in paren en blokken gebruikt, plaatnummers e. d. Verder: 
Oud-Rumenië, Oud-Italiaansche staten, Oud-Zwitserland, Oud-
Bclgië, Oud-Duitsche staten, Engelsche Koloniën ongerbuikt. 

Boekjes voor de keursectie en met Nederland en Koloniën zijn 
steeds welkom. 

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

Verslag der vergadering van 25 Juli 1938. 
Aanwezig 48 leden en 1 introducé. De voorzitter opent de ver

gadering 'in verwelkomt speciaal den heer Vries, directeur van het 
postkantoor te Tilburg, als introducé, en de beeren Jordens, Bos-
scher en Homs, die na lange afwezigheid weer eens een verga
dering bijwonen. Hij memoreert daarna, dat op 8 Juli is overleden 
ons fre-lid, de heer L. C. A. Smeulders, die tevens een der op
richters was, terwijl hij 32 jaar het secretariaat heeft waargenomen. 
In hem verliest de vereniging, het Maandblad en de gehele phila-
telie een barer trouwste aanhangers. Door het bestuur en enkele 
leden is de laatste eer aan den overledene bewezen bij de ter-
aardebestelling. De heer Boks uit zijn gevoelens van deelneming 
namens de Belgische leden en zegt het te betreuren, dat hij te 
laat kennis kreeg van het overlijden om de begrafenis te kunnen 
bijwonen. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en 
de 3 candidaat-leden met algemene stemmen als lid aangenomen. 

Door pater Cools wordt voor de bibliotheek geschonken een 
boekje getiteld „Katholieke postzegels der gehele wereld", waar-
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voor hem dank wordt gezegd, terwijl de heer Van Rijswijk (Den 
Haag) wederom enige fraaie zegels beschikbaar stelde voor de 
verloting, alsmede voor de jeugd. Ook de heer Cramerus schonk 
een serie sportzegels van Duitsland. Ingekomen is ee nschrijven 
van den heer Hekker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren, dat hij de uitnodiging om zitting te 
nemen in het erecomité onzer tentoonstelling gaarne wenst te 
aanvaarden. De voorzitter deelt mede, dat een dergelijk bericht 
ook is ingekomen van den heer ir. Damme, directeur P.T.T. 

Van den heer Maingay, voorzitter der F.I.P., en dr. Van Gittert 
zijn brieven ingekomen, houdende deelneming met het overlijden 
van ons erelid, den heer Smeulders, en van Ie familie Smeulders 
een dankbetuiging voor de blijken van belangstelling en medeleven 
door bestuur en leden bij het verscheiden en de begrafenis betoond. 

In de vacature als Bondsvertegenwoordiger, ontstaan door het 
overlijden van den heer Smeulders, wordt, op voorstel van het 
bestuur, voorzien door benoeming van den heer Molenaar. 

De voorzitter doet nog enkele mededelingen betreffende de a.s. 
feesten en wekt de leden op in groten getale aan de festiviteiten 
deel te nemen, terwijl enkele besluiten, die niet voor notulering in 
aanmerking komen, genomen worden. Daarna heeft de verloting 
plaats, waarna rondvraag. De heer Vries dankt den voorzitter voor 
de hartelijke ontvangst en zegt toe binnenkort zich als lid te zullen 
opgeven. De heer Westland vraagt of de mogelijkheid bestaat dat 
het Postmuseum een inzending op onze tentoonstelling verzorgt, 
hetgeen zal worden onderzocht. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
J. G. G. V. d. B. 

Nieuwe leden. 
65. (E.). G. F. Buis jr., Nw. Hollandstraat 35, Semarang (Java). 
82. (S.Z.). A. M. V. Hekking, Baronielaan 143, Breda. 
26. (E.). L. J. J. Smeulders, Nieuwstraat A 420, Gilze, giro 

156887. 
Overleden. 

26. L. G. A. Smeulders, Breda. 

Adreswijzigingen. 
349. ir. J G. H. Leusden, thans Bredascheweg 478, Tilburg. 
485. mej. A. Mols, thans Bredascheweg 268, Tilburg. 

88. Gh. Hekking, thans Baronielaan 143, Breda. 
288. A. J. Verhagen, thans 2e Bat. Inf., Magelang (Java). 
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Philatelisten ! 
Bezoekt op 26 Augustus a.s. de feestvergadering van „Breda" 

ter gelegenheid van het 45jarig bestaan der vereniging; op 27 en 
28 Augustus a.s. de 20e Nederlandse Philatelistendagen en de 
grote Nationale Propaganda Postzegeltentoonstelling te Breda. 

Aanmeldingsformulieren zijn te vinden in het Julinummer van 
het Maandblad. 

Wij verwachten druk bezoek ! Vraagt daarom ons secretariaat. 
Hortensiastraat 25, Breda, uw hotel te bespreken, ten einde teleur
stelling te voorkomen. 

Verzoek. 
De Iden worden verzocht zich aan het betreffende artikel van 

het huishoudelijk reglement te houden en de rondzendingen zo 
spoedig mogelijk ,doch uiterlijk binnen 3 dagen, aan hun opvolger 
door te geven. Dit is dringend noodzakelijk ter voorkoming dat de 
zendingen elkaar inhalen en men er twee kort achterf elkaar ont
vangt en dan een gehele tijd niets. 

Vergaderingen 
Ledenvergadering op Maandag 29 Augustus 1938, des avonds te 

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

tember 1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 September 1938, des morgens te 

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

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

Gandidaatlid. 
A K. Doorenbosch, Weftlandgracht 77 III, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door G. J. J. Geuzenbroek). 
Overleden. 

P. W. Waller, Overveen. 
Adresverandering. 

P. Meltzer, Boekenrodeweg 45, Aerdenhout. 
Mededeeling. 

In de maand Augustus wordt geen ltt!i;nvergadering gehouden. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK NUMAN, 

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Gandidaatleden, 
mevr. A. H. G. van Duinvan Aken, Utrecht. 
P. Wilthagen, Urrecht. 

Bedankt (ingaande 1 September 1938). 
G. M. Bonnerman. ]. F. Eekhoutte, J. Fuchs, H. F. Oosterink,! 

W. Pieters, H. Strengers, mevr. Van Tielraden, Ph. Wilbrink,! 
G. R. R. Jagers, J. G. MiUaard (Firma Voet), E. Gerritsen, A.| 
Wissee. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage| 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 'sGravenhage. 

Adresveranderingen. 
A. Starink jr. wordt Golumbusstraat 7, Den Haag. 
B. A .de Lange wordt Anemoonstraat 90, Den Haag. 

Verkoopboekjes. 
Onze directeur van den verkoophandel, de heer E. K. Boissd 

vain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, beveelt zich aan voq 
de inzending van ruilboekjes; hoe meer hoe liever ! 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 September a.s., des avonds 

8K uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Internat. Vereeniging „Philatelica", te 'sGravenhagl 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Gopermcusstraat 89, Den Ha ƒ 

Verslag der vergadering van 27 Juli 1938. 
Aanwzeig 87 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opel 

om 8 uur de vergadering met een welkom aan de aanweziga 
speciaal ons candidaat-lid ,de heer Robijn ,en enkele introduce 
Van het bestuur zijn de beeren Van Rest en Van der Veen 
kennisgeving afwezig. 

Bij de mededeelingen herdenkt de voorzitter den heer Smeuldi] 
die een groot werker en een ras-philatelist was, doch die imr 
in stilte werkte en zich altijd op den achtergrond hield. 

Hij leest daarna een schrijven voor van den beheerder van 
postkantoor te Scheveningen, hetwelk een onzer leden had 
vangen, naar aanleiding van een klacht over slechte afstempel) 
van Belgische gelegenheidszegels, welke dit lid bij het k a n t | 
Kontich (België) had ingediend. Hierin werd melding gemal 
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dat door den postontvanger te Kontich aan het betrokken perso
neel opdracht werd gegeven aan de afstempeling de noodige zorg 
te besteden. Een typisch staal van samenwerking tusschen de 
Nederlandsche en Belgische posterijen ! 

Verder werd een schrijven van ons lid, den heer Zilver, voor
geleyen, waarin deze kennis geeft, dat van het vermelde in de no
tulen van „Hollandia" over zijn terugkomen op zijn bedankje als 
lid van „Hollandia" hemzelf niets bekend is. 

Falsificaten zijn geschonken door de beeren Achilles, dr. Martin, 
Maussen, Van der Mei, Reijerse en Van der Willigen; zegels voor 
de verloting door de beeren Van den Haagen, Van den Houven 
en Melsert, terwijl voor de bibliotheek door den heer Hoogerdijk 
16 jaargangen en door den heer Mioch 3 jaargangen van het 
Maandblad zijn geschonken. Den gevers wordt dank gebracht. 

Van den heer Achilles circuleeren zegels met plaatfouten en 
van de beeren Kirchner en Schelling verschillende brieven met 
zesels en afstempelingen. 

De voorzitter stelt voor om, bij voldoende deelname, per auto
cars een bezoek aan de tentoonstelling te Breda te brengen op 
2ondag 28 Augustus. De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon. 
Tevens zal dan een rondrit door de mooie omgeving van Breda 
worden gemaakt. De heer Kirchner zal de leiding van deze excursie 
op zich nemen Met de H P.V. is een afspraak gemaakt, dat ook 

I de leden van deze vereeniging zich hierbij kunnen aansluiten. 
Nadat de notulen der Juni-vergadering zonder bemerkingen zijn 

goedgekeurd, worden de candidaat-leden als lid aangenomen. 
De heer Wemmers laat een gedeelte van zijn collectie wapen-

j kunde in de philatelie zien, met welke collectie hij in Breda zal 
|exposeeren. Bij de verloting wint de heer Van Beek den len prijs. 

Na veiling en rondvraag, waaraan wordt deelgenomen door 
Ide beeren Delsman. Hollander, Robijn en Vos, waarbij de laatste 
Inog eens speciaal de aandacht vestiet op de werkelijk prachtige 
Itentoonstelling in het Postmuseum, die een bezoek van alle leden 
loverwaard is, dankt de voorzitter den heer "Wemmers hartelijk 

voor de keurige wijze waarop deze zijn tentoongestelde collectie 
leeft verzorgd en om onze leden de primeur te schenken. Hierna 
[sluiting, waarna velen nog een uurtje blijven ruilen. D. O. K. 

Excursie naar de Nationale Postzegeltentoonstelling 
te Breda op Zondag 28 Augustus 1938. 

Vertrek per autocar 's morgens plm. 10 uur uit Den Haag. 
Terug ongeveer 21 uur. Kosten f 2,— per persoon. Zij, die aan 
Bezen tocht willen deelnemen, gelieven zich vóór 20 Augustus a.s. 
lan te melden bij den heer D. O. Kirchner, Rietzangerlaan 5, 
p-Gravenhaee, en de kosten op diens girorekening 181160 over te 
laken. Bewijs van deelname met opgaaf van plaats van vertrek 

In uur wordt daarna toegezonden. 
Ook de leden der Haagsche Philatelisten Vereeniging kunnen 

lieh aan bovenvermeld adres voor de excursie opgeven. 

Nieuwe leden. 
)15. L. de Roo, Curafaostraat 64 hs., Amsterdam, W. (Tot 

1 Sept. a.s Jan Kroonsweg 58, Noordwijk a. Z.). 
M6. mej. A. Nanninga, Nieuwe Hilversumscheweg 28, Bussum. 
)17. T. Kramer, Agrippinastraat 38, Voorburg (Z.-H.). 
518. A. C. Hofman, Adelaarstraat 69, Utrecht. 
319. B. T- van der Velde, Antonie Duijcksrraat 21, Den Haag. 
020. P. Karthaus, Antonie Duijckstraat 147, Den Haag. 
1)21. G. T- van 't Pad, agent K.P.M., Muntok (Banda). 
b22. J. Hollander, Riouwstraat 181, Den Haag. 
[)23. mej. N. van der Zwan, Aooelstraat 51, Den Haag. 
b24. M. Rens, "Westplantsoen 50, Delft. 
125. I. Reuvers, Harstenhoekwe" 151, Scheveningen. 
|26. jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. 
127. H. S. Oswald, Schritsen 37, Harlingen. 
|28. S. Buddenbaum, "Wijnhaven 105, Rotterdam. 

Verbeteringen. 
| 9 1 . A. van der Kroft moet zijn J. H. van der Kroft. 
| 0 1 . T. Cats moet zijn H . Cats. 

36. P. A. de Riet moet zijn P. A. den Riet. 

Candidaat-leden. 
Z. Nieuwveld, Valkenboschkade 138, Den Haag. (Eigen aangifte). 
Quellhorst, Isingstraat 205, Den Haag. (Voorgesteld door 

1. J. Hol). 

L. C. Staal, Schouwburgstraat 9, Den Haag. (Voorgesteld door 
J. Norden). 

A E. Bangert jr., Cartesiusstraat 158, Den Haag. (Voorgesteld 
door Michon en Marijs). 

P. D. Verwerda, Van "Wateringenlaan 152, Voorburg. (Eigen aan
gifte). 

"W. Oelrich, Brederostraat 99, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
H. ]. H. de "Wilde, Histerweg 95, Winterswijk. (Afd. "Winterswijk). 
S. Noordhoff, Prof. Leon Fuchslaan 14, Tuindorp, Utrecht. (Oud-

lid). 
J. E. Timmer, ambt. v. Gend & Loos, Ingenhousstraat 63, Utrecht. 
G. ]. Driessen, Van Swindenstraat 76, Utrecht. 
J. F. Eekhoutte, Ant. Mattheuslaan 8, Utrecht. 
"W. Pieters, Gerard Doustraat 16, Utrecht. 
mevr. T- Tielraden-"Wonka, Ingenhousstraat 3, Utrecht. 
H. F. J. Sengers, Lidth de Jeudestraat 19, Utrecht. 
C. M. Bonnerman, Bucheliusstraat 3, Utrecht. 
A. Kruiissink, Dr. ]. P. Thijsselaan 11, Maartensdijk (Post Utrecht"!. 
mevr. G. "W. Enklaar-van der Pol, Frederik Hendrikstraat 128, 

Utrecht. 
E. Gerritsen, "Willem van Noodstrat 39, Utrecht, 
dr. A. "Wisse, Frederik Hendrikstraat 64, Utrecht. 

(Allen eigen aangifte), 
mei. B. H. ]. Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht. (Voorgesteld 

door J. G. Nicolai'). 
T. ]. Robijn, Hugo de Grootstraat 63, Den Haag. (Eigen aangifte). 
B. Hempenius, "Westerstraat 28b, Zwolle. (Afd. Zwolle). 

Adresveranderingen. 
60, "W. G. Verhoeff, De Ruiiterstraat 54, Den Haag. 

254. "W. Krediet, Seinpad 45, Hoek van Holland. 
1013. H. Bekkers, Rusthuisstraat 33, "Winterswijk. 

"W. M .Roda, Havenkantoor, Emmahaven, S."W.K. (Sum.). 
T. G. F. Schalen, Vreeswiikstraat 535, Den Haag. 
N . Lamme, Rusthoflaan 19, Voorburg (Z.-H."). 
mevr. Adriaans Santberg bllift Groenesrraat 291, Nijmegen. 
H. van Buuren, "Witte de "Withstraat 33, Den Haag. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 12 Juli 1938 in café 

„Nationaal", Venlo. Te half negen opent de voorzitter de ver
gadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig ziin 
9 leden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den 
heer K. M. den Hartog, waarmede hij de afdeeling Venlo dankt 
voor het zegel, hem geschonken bij ziin scheiden als penning
meester onzer afdeeling. Tevens geeft hii voor de veiling 2 series 
weldadigheid Luxemburg, waarvan hii de opbrengst afstaat aan 
het tentoonstellingsfonds, hetgeen dankbaar wordt aanvaard. De 
voorzitter draagt den secretaris op den heer Den Hartog hier
voor dank te brengen. Vervolgens geeft de voorzitter een over
zicht van de stand van zaken in verband met de a.s. tentoon
stelling. Hij deelt mede, dat alles theoretisch klaar is, doch dat 
er thans practisch gewerkt zal moeten worden. Aan de vergadering 
wordt de volmacht gevraagd voor den penningmee'^'-er om een 
bedrag van ƒ 20,— van het gewone kassaldo, zoodra dit mogelijk 
is, naar het tentoonstellingsfonds over te boeken, hetgeen door 
de vergadering wordt goedgekeurd. Hierna heeft er een verloting 
plaats van zegels geschonken door de beeren Groeneboer, Janssen 
Venlo, Van Schaik, Langen en Heijting. Na de rondvraag wordt 
de vergadering te 11 uur gesloten. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 26 Juli 1938. Bij afwezigheid van 

den voorzitter presideert de heer Spierenburgh deze vergadering. 
Na lezing der notulen deelt de secretaris mede, dat hij zich belast 
met het ter post bezorgen van correspondentie in de kazerne, 
welke stukken dan voorzien worden van het stempel der vier-
daagsche afstandsmarschen. De rouleering der rondzendingen komt 
weer ter sprake. Nadrukkelijk dient erop gewezen te worden dat 
bet langer dan 3 dagen vasthouden van een zending oorzaak is 
van alle stagnaties. Het sectiehoofd heeft in verband hiermede 
het aantal secties weer van 3 oo 2 teruggebracht. Na veiling en 
verloting werd ditmaal vroegtijdig gesloten. C. v. S. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7J^ uur, vergadering op "Woensdag 24 
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Augustus 1938, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, Grootekerksplein 8, Dordrecht), den laatsten "Woensdag der 
maand, in bet Oranjehotel, Joh. de "Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden "Woensdag der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 734 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), den derden Vrijdag der maand, 
8 uur, in Hotel Peters, 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 Postzegelverzamelaar.«; „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
30. mevr. J. Huizing-Boels, IJsselmuiden. 

131. D. Slieker, Zaandam. 
153. A. Korff, Eindhoven. 

Adreswijziging. 
61. C. Th. Meijer, thans Hoofdstraat A 184, Terborg. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Het hoofd van de rondzendingen, de heer C. Raadsveld, Burg. 

Weertsstraat 12, Arnhem, verzoekt boekjes, voornamelijk met 
Europa-zegels, ook die voor de afzonderlijke sectie Nederland 
en Koloniën, aan zijn adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

Jeugdgroep. 
Eerstvolgende bijeenkomst 3 September a.s., gebouw „Volks

universiteit", Rijnstraat, Arnhem, 's namiddags om 2.30 uur. 

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

Ingeschreven als lid. 
79. E. M .Bakker, Schouwtjeslaan 90, Haarlem. 

Adreswijziging. 
7. S. Schagen, thans Poelestraat 46a, Groningen. 

Afgevoerd als lid. 
192. G. J. de Roos, Noordwijk aan Zee. 

Mededeelingen. 
1. In verband met het binnenkort verschijnen van Jaarboek 

nr. 14 worden de leden er aan herinnerd, dat de gelegenheid bestaat 
daarin advertenties (ook „zaken"-advertenties, zooals in het 
Jubileumjaarboek) te plaatsen (voor tarief: zie Jaarboek nr. 13, 
blz, 21). De inzending staat nog open tot 23 Augustus a.s. 

2. De commissaris van toezicht verzoekt om toezending van 
nieuwe boekjes voor alle afdeelingen. 

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

Verslag der vergadering van 18 Juli 1938. 
Aanwezig 29 leden. De voorzitter, de heer Kielman, opent te 

ruim half negen deze vergadering met een woord van welkom. 
Daarna doet hij mededeeling van het overlijden van den heer 
L. C. A. Smeulders, administrateur van het Maandblad, waarvan 
een kenisgeving is ingekomen en ook van het overlijden van den 
heer P. "W. Waller, directeur van het Postmuseum. De voorzitter 
spreekt eenige passende woorden, waarna de leden beiden eenige 
oogenblikken staande herdenken. De secretaris leest dan de notulen 
der vorige vergadering, welke vervolgens onveranderd worden 
vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven 
van de Nederl. Uitg. Mij. De Nederl. Filatelist met verzoek om 
een ledenlijst. Naar aanleiding van een in het Maandblad voor
komend advies wordt besloten daaraan niet te voldoen. Wegens 
het overschrijden van het aantal van 120 leden mag een derde 
vertegenwoordiger bij den Bond worden aangewezen. Op bestuurs-
voorstel wordt de heer Cley als zoodanig benoemd. Bij de ballotage 
wordt het candidaat-lid, de heer "Wiegertjes te Hoogezand met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. In bespreking komt dan 
de beschrijvingsbrief voor de a.s. Bondsvergadering te Breda, waar
bij de vertegenwoordigers voor eenige punten bepaalde instructies 
krijgen. Van de gebruikelijke rondvraag wordt geen gebruik ge
maakt. De voorzitter sluit daarop het officieele gedeelte van de 
vergadering. A. C. S. 

Nieuw lid. 
97. G. "Wiegertjes, Hoofdstraat 98, Hoogezand. 

Adresverandering. 
F. J. Tempel, thans Zuiderbuurt 107, Drachten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 September 1938, des avonds 

te 8K uur in het restaurant „Suisse", te Groningen. 
In de maand Augustus geen vergadering. 

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

Verslag der vergadering van 26 Juli 1938. 
Deze druk bezochte vergadering wordt door den voorzitter me 

een welkom tot de aanwezigen geopend, speciaal tot de heere 
Battem en Caspers, voor het eerst als lid aanwezig, en den hee 
E. N. Meyer uit Nederhorst den Berg, een buitenlid van onz 
vereeniging. 

De beeren Ohr en Vlam en mej. Poortmna worden geballoteer 
en als lid aangenomen, waarna de notulen worden gelezen en goed 
gekeurd. Bij de ingekomen stukken is een overlijdensbericht va 
den heer Smeulders, een schrijven van P.T.T. op het door on 
ge,dane verzoek om opgaven over de wijze, waarop zegels uit he 
buitenland verkregen kunnen worden, waaruit bleek dat dit b 
den Bond aangevraagd kan worden. Verder een verzoek o 
opgave van de te zenden afgevaardigden naar de Bondsvergaderin 
waarbij goedgevonden wordt dat de beeren Quant en Pluim on 
vereeniging zullen vertegenwoordigen. 

In September zal overgegaan moeten worden tot het instell 
van een 6e sectie wegens toename van het ledental. De he 
Kramer heeft zich opgegeven als sectiehoofd hiervoor op te trede 

Het door den heer Zwagerman geuite denkbeeld om tijdens 
jubileumweek postzegel-etalages in te richten bij winkeliers, k 
wegens verschillende bezwaren geen doorgang vinden. Het ju' 
leum zal evenwel van onzen kant herdacht worden door artikel 
in de Heldersche Courant van de hand van de beeren Quant 
"Witte. 

Aangezien dit de laatste vergadering is, welke de heer Plui 
voor zijn vertrek naar Indië meemaakt, wordt hem door den vo 
zitter dank gebracht voor het door hem voor de vereeniging v 
richte werk en wenscht deze hem een goede reis toe. 

Van de rondvraag maakt de heer EUerman gebruik. Hij hec 
evenals de heer Caspers, de Suriname-zegels gebruikt in Amst 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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dam besteld, doch niets ontvangen. Aan het Maandblad wordt 
hierover geschreven. De heer Meyer vraagt tijdens de jubileumweek 
een tentoonstelling te houden, hetgeen niet door kan gaan, 
daar kort geleden een tentoonstelling gehouden werd. Ds. Wit
kop vraagt een regeling opdat ook hij de rondzending kan ont
vangen, wat tot tevredenheid opgelost wordt. 

Hierop sluit de voorziter onder dankzegging de vergadering en 
wordt een veiling en de maandverloting gehouden. M. H. H. 

Nieuwe leden. 
P. Vlam, Koningstraat 62, Den Helder. (Per 1 Augustus), 
mej. J. Poortman, Javastraat 149, Den Helder. (Per 1 September). 

Adresveranderingen. 
C. van 't Riet wordt Kanginanweg 45, Soerabaja (Java). 
H. J. Kerkhoven wordt Torenstraat 32, Den Helder. 
B. Tra Kranen wordt Dijkstraat 41, Den Helder. 
M. van der Sluis wordt Badhuisstraat 109, Vlissingen. 

Vergadering. 
In de maand Augustus wordt wegens vacantie geen vergadering 

gehouden. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Dinsdag 27 Sep

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

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Bedankt als lid. 
G. de Jonge, Axel. 
P. J. Visser, Cadzand. 

Mededeeling. 
De heer G. Timmermans is wegens ernstige ongesteldheid ver

hinderd het secretariaat der vereeniging te bekleeden. Waarnemend 
secretaris is de heer H. A. Lyppens, Axelschestraat 19, Terneuzen. 

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

Nieuwe leden. 
M. Adelmeijer, Willem van Oranjelaan 4, Den Bosch. 
H. Marsé, Robert Schumannstraat 22, Utrecht. 

Vergaderingen 
In de maand Augustus wordt géén vergadering gehouden. Voor 

de eerstvolgende vergadering • in de maand September worden 
tijdig convocaties toegezonden. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

Verslag der vergadering van 3 Juli 1938. 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk 

welkom en geeft het woord aan den secretaris. Deze leest de no
tulen der vorige vergadering, welke worden aangehouden. Daarna 
volgt afhandeling der ingekomen stukken. 

Vervolgens worden door den voorzitter eenige wijzigingen in 
het reglement en huishoudelijk reglement aan de vergadering voor
gesteld. Bij de stemming behalen deze voorstellen de vereischte 
twee-derde meerderheid der stemmen en worden in het bestaande 
leglement aangebracht of gewijzigd. 

Dan volgt een reorganisatie, wat betreft rondzendingen enz., 
welke door het bestuur aan de vergadering wordt voorgelegd. De 
voorzitter geeft hier de noodige toelichtingen op. Deze reorgani
satie geschiedt hoofdzakelijk vanwege de ledentoename, zoodat 
het aantal dagen per lid moet verminderd worden. Met algemeene 
stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 

Bij de rondvraag beklagen zich enkele leden er over, dat zelfs 
L.bij verzoek" op eenige postkantoren de zegels slordig en slecht 
.ifgestempeld worden. Namens de vereeniging zal hierover aan de 

betreffende kantoren een schrijven vwrden verzonden, om In deze 
l<;westie meer medewerking te verzoeken. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wordt overgegaan 
lOt het meer gezellige gedeelte. P. G. 

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

Verslag der vergadering van 25 Juli 1938. 
Te ruim half negen opent de voorzitter met een woord van 

welkom de vergadering. In het bijzonder wordt welkom geheeten 
mevrouw De Groot, die voor het eerst ter vergadering aanwezig is. 

De voorzitter gedenkt den heer L. C. A. Smeulders, die aan 
het Maandblad is ontvallen en niet daaraan alleen, maar aan de 
geheele philatelic; met hem is heengegaan een niet genoeg te waar
deeren werker. De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich een 
oogenblik van hun zetels te verheffen. 

Verder dankt de voorzitter, ook namens zijn huisgenooten, 
voor de prachtige bloemenmand, geschonken bij zijn 25-jarige 
echtverecniging. De oorkonde, waarvan de mand vergezeld ging, 
wordt door hem zeer gewaardeerd en zal altijd een aangename 
herinnering voor hem zijn. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. Een mededeeling van den postdirecteur is ontvangen dat 
het verzoek tot instelling van een verzamelaarsloket is afgewezen. 
Wel kunnen via den directeur zegels bekomen worden. Na 
ampele bespreking wordt besloten hiervan geen gebruik te maken. 

Besloten wordt een circulaire tot de leden te richten om te 
komen tot een gezamenlijke reis naar het Postmuseum en naar 
de tentoonstelling te Breda. 

Van de rondvraag wordt door den heer Daudt gebruik gemaakt, 
die naar genoegen wordt beantwoord. Een kleine veiling bracht 
ƒ 2,92 op voor de feestkas. Verder wordt de avond gezellig door
gebracht. D. P. 

Nieuw lid. 
dr. J. G. W. F. Bik, Bleekersingel 55, Gouda. 

Vergaderingen. 
In Augustus wordt geen vergadering gehouden. Vergadering op 

26 September 1938 in „Het Schaakbord", Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 27 Juli 1938. 

Aanwezig 16 leden. Te 8K uur opent de voorzitter de vergade
ring en heet de aanwezigen welkom. De notulen, hierna voorge
lezen, worden na een kleine wijziging goedgekeurd. Er zijn 3 In
gekomen stukken, waarvan 1 een bijzondere vermelding verdient. 
Deze brief is verzegeld en mag niet eerder dan tijdens de verga
dering geopend worden. De inhoud bevat een origineele prijsvraag 
voor de aanwezige leden en donateurs(trices). Aan hen wordt n.1-
gevraagd te willen raden naar het totaal aantal uitgegeven zegels 
van Nederland en Koloniën; de brief vermeldt tevens, welke 
zegels niet meegeteld moeten worden, zooals plaatfouten, afwij
kingen, enz. Een gesloten couvert, inhoudende het juiste aantal, is 
bijgevoegd, benevens 2 mooie prijzen In zegels. Deze aardige attentie 
Is afkomstig van een der leden, die echter onbekend wenscht te 
blijven. Dat deze prijsvraag nog vrij lastig is, blijkt uit de oplos
singen, die varieeren van 500 tot 2500. De prijzen worden gewonnen 
resp. door de beeren Valkenberg en Van Munster, die het juiste 
aantal, n.1. 1302, het dichtst benaderen. Nadat nog eenige andere 
onderwerpen behandeld zijn, volgt een geanimeerde veiling. Aan 
het verzoek van het bestuur, veilingmateriaal mede ter vergadering 
te nemen, is door de leden flink voldaan. Een tiental kavels ver
wisselt van eigenaar. Tot slot wordt nog een uurtje gezellig 
doorgebracht met onderlinge ruil en handel, waarna om 10.30 uur 
deze vergadering gesloten wordt. W. M. 

Bedankt als lid. 
F. J .van den Eijnde, Santpoort. 

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

Verslag der vergadering van 13 Juli 1938. 
Om plm. 8 uur opent de voorzitter met een welkomstwoord, in 

de eerste plaats aan de nieuw toegetreden leden en aan den 
aanwezigen introducé. Behalve deze zijn er 19 leden aanwezig. 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering door den 
secretaris, deelt deze mede, dat hem door een uitgeversbedrijf een 
opgave is gevraagd van philatelistische adressen, waarop het be
stuur meende niet te moeten ingaan, waarvoor hi' de redenen 
ontvouwt. 

Na geringen postzegelhandel niets meer aan de orde zijnde, 
wordt de bijeenkomst om plm lOK vrar gesloten. K. W. B. 

Nieuw lid. 
J. A. Sieburgh, Burchtplein 14, Wassenaar. 

Candidaat-lid. 
W. A. M. Melis Prinsenweg 105, Wassenaar. (Voorgedragen door 

W. van Wely). 

Adreswijziging. 
A. C. Nieuwstadt, Tuinpad 49, Wassenaar. 

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

Ruilavonden. 
In de maanden Augustus en September zullen géén ruilavonden 

worden gehouden. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 

13 September 1938 in „De Roode Leeuw", Amsterdam; zulks in 
verband met de jubileumfeesten ter herdenking van de 40-jarige 
regeering van H. M. de Koningin. 

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

Adresveranderingen. 
W. Oltmans, thans p.a. N.P.P.Mij., p.k. Kota Pinang (S.O.K.). 
E. A. G. Oudenhoven, thans Ond. Balimbingan, p.k. Pematang 

Siantar (S.O.K.). 

( 

t^liUatelis Allerlei 11 
VERZAMELINGEN VAN DEN HEER WiTTKäMPER 

WEDEROM BEKROOND. 

De heer P. Wittkämper, te Amsterdam, verwierf op de groote 
Duitsche postzegeltentoonstelling te Bremen met zijn in de „Ehren-
klasse" ingedeelde Hannover-verzameling de gouden plaquette en 
„Ehrenpreis", terwijl hem voor zijn Danzig-verzameling de 
„Senatsmedaille" der ,,Freie Hansestadt" Bremen werd toegekend. 

Wij wenschen den heer Wittkämper van harte geluk met dit 
eclatante succes. 

VIER MALEN „TALAK !" 

Volgens „De Telegraaf" is door het uitspreken van vier maal 
dit woord, dat „gaat heen" beteekent, een einde gekomen aan 
het huwelijk van den sultan van Johore met mevrouw Wilson, 
die, voordat zij sultane werd, de weduwe was van een Engelschen 
geneesheer. 

Naar genoemd blad meldt, is het naar Mohammedaansche zede 
voldoende om door vier malen „talak" te zeggen, een knellenden 
huwelijksband los te maken. 

Het lijkt ons nogal eenvoudig doch hoe het zij, aan dezen 
roman is een einde gekomen. Het in 1935 ter gelegenheid van 
dit huwelijk uitgegeven zegel bewaart voor de postzegelverzame
laars de herinnering aan wat eens was. 

OOSTENRIJK. 
Aanbieding van eenige zeldzame series ! 

Yvert nrs. 326—330 . . . . ƒ 5 , — 
Nrs. 399—404 - 6,50 
Nrs. 420—425 - 6,50 
Fis I, nrs. 426—429 . . . . -20,— 
Nrs. 431—436 - 12,50 
Nrs 441—458, 482, 483 . . . - 5,50 
Fis n , nrs. 477—480 . . . . - 7,— 
Nrs. 489—494 - 2,75 
Dokters-serie . . . . . . 3,25 
Vliegpost, nrs. 30 en 31 . . . - 5,— 
Idem, nrs. 32—46 . . . . - 9,50 
Porto, nrs. 155—170 . . . . - 7,— 

KOOPJE ALBANIË ! 
Nrs. 166—176 - 1,50 
Nrs. 177—187 - 1,50 
Nrs. 207—217 - 1,50 
De blokken-offrrte in het vorige Maandblad 

is nog in zijn geheel geldig ! 
— Franco rembours of giro 201148. — 

J . J . A. ENGELKAMP, 
Spui 13, Amsterdam. 

DE MICHEL-CATALOGUS 1939 
IS HEDEN VERSCHENEK. 

Niettegenstaande een omvang
rijker catalogus, toch dezelfde 
lage prijzen als voor de uit
gave 1938. 

WELT ƒ 3,— 
EUROPA ƒ 2,15 

Bestelt nog heden dezen prima 
catalogus, tevens handboek, 
bij Uw postzegelhandelaar of 
anders bij de alleenvertegen
woordigers: 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 

HILVERSUM. (453> 

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

A. BISKE, 
POSTBUS 289, BRUSSEL. 

(Lid I.P.H.V. Berlijn, Brussel). (580) 

TE KOOP AANGEBODEN NED.-INDIE: 
StockhoJmserie compl. (57 stuks) ƒ 95,— 
Brandkastzegels gebr. compl. - 75,— 
5 c. PORTzegel nr. 1 in bl. v. 4 gebr. - 400,— 
12 >2 c. op 20 c. blauw „kopstaand" - 45,— 
Opdruk „DIENST" kopstaand ongebruikt: 

3 c. oranje ƒ 17,50 
3 c. citroengeel - 30,— 
20 c. olijf groen - 12,50 
25 c. violet - 40,— 
30 c. oranjebruin - 22,50 
ƒ 1 , — doflila -30,— 

Tevens uit voorraad leverbaar diverse oud 
poststukken met bijzondere en zeldzame af 
stempelingen van Ned.-Indië; idem gebruikt 
en ongebruikte „Ganzsachen" van Ned.-Indi' 

Postzegelhandel „DE GLOBE", 
PASSER BESAR 62, SOERABAIA (N.-Indië 

' \' \ ' (60 
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RAB AT-PRIJZEN? NETTO-PRIJZEN? 

NOiywE syiMsirEiiNi 1939 
brengt a l s alt i jd de Z U I V E R E a a n de m a r k t aangepaste C A T A L O G U S P R I J Z E N . 
Inhoud: Europa, Duitsche Koloniën. Kantoren in den vreemde. Verschijnt begin September. 
Pri js: Zwitsersche Fr. 4 , (- 0,60 porto. Voor Nederland f 2,—, aangetekend f 0 ,30 extra. 
Betaling door overschrijving op postrekening Den Haag 110750. ZUMSTEIN & CIE., BERN, ZWITSERLAND. (60i) 

TE KOOP GEVRAAGD NED.-INDIE: 
Koninginnetype 1934, per 50 stuks of meer, 
tegen de hoogste prijzen: 

30 c. donkergrijs. 
3254 c. geelbruin. 
35 c. donkerviolet. 
42% c. bruingeel. 
60 c. ultramarijn. 
ƒ 1 , — violet. 
ƒ 1,75 lichtgroen. 

Uitsluitend worden verlangd prachtexemplaren. 
Aanbiedingen aan: 

Postzegelhandel „DE GLOBE", 
PASSER BESAR 62, SOERABAIA (N.-Indië). 

(606) 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE J A A R G A N G E N VAN H E T 

„PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

V O O R PHILATELIE" 
1922—1937 

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

.Postztgelkunde tn Postwezen" 
,HET JUBILEUMBOEK" 
'erkrijgbaar bij de administratie van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 

e Breda, door overschrijving van ƒ 2,50 plus 

0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 

ostrekening nr. 37183 van Mevr. Wed. 

C. H. Smeulders-van Pelt, Wilhelmina-

ark 128, Breda. 

Moderne Europa-Verzameling 
wordt en detail verkocht. 

Interessante series. 
Bezoekt mij of zendt mij uw 

mancolijsten. 

K SALOMON, 
AMSTERDAM, C. (440) 

Muntplein 6V TelBfaan 37398. 

A L L E S P R I M A G E B R U I K T . 
ZOMERZEGELS 1938, 
1 serie ƒ0 ,18 ; 10 series ƒ 1,70; 100 ser. ƒ 16,— 
ZOMERZEGELS 1937, 
1 serie ƒ0 ,20 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1936, 
1 serie ƒ0 ,25 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1935, 
1 serie ƒ0 ,30 ; 10 series . 
ZOMERZEGELS 1932 (Salve Hospes), 
1 serie . . . . . 

ƒ1 ,80 

ƒ 2 , -

ƒ2 ,50 

ƒ0,85 

ƒ6,95 
ALLE KINDERZEGELS 1923-1937, 
15 series 57 waarden 
AILE KINDERZEGELS IN ROLTANDING, 
8 series, 31 waarden . . . ƒ7 ,60 
Levering na ontvangst van postwissel of storting 

op giro 224451. Porto steeds extra. (383) 

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

JAMBOREE TE KOOP GEVRAAGD. 
Ik betaal voor de 6 c. f 0.20 per 100; voor de 1V3 c. f 0,35 

per 100; 12I/2 f 0,04 per stuk; ik koop verder 6 c. Curasao 
herd, f 0,35 per 100; 1̂ /2 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 0,75 per 
roo; 12I/2 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 o,4j per 100 stuks; voor ge
mengde kind- en zomerzegels (uitgezonderd de laatste 6 en j 
ets, zegels) f 0,02 per stuk. 

Aanbiedingen met prijs aan A . %I. D E I V I T , 
Koninginneweg 175, AMSTERDAM, Z. (391) 

E X C E L S I O R A L B U i V l S . . 
NBDERIvAIMD EN K O L O N I E N . 

Schroefband, gewoon papier ƒ 2,25 
Idem, houtvrij papier - 4,— 
Klemband, houtvrij papier - 5,— 
Idem, ivoorkarton - 8,50 
Schroefband m. alle typen en tandingen - 6,— 
Klemband m. idem idem - 8,50 
BELGIË EN CONGO, klemband - 6,— 
EUROPA, 7 fraaie klembanden - 45,— 

Binnen 1 £t 2 weken verschijnen; 
MICHEL 1939, geheele wereld - 3,— 
Idem, alleen Europa - 2,10 
YVERT 1939, geheele wereld - 3,75 

P P * Porto steeds extra. 
Postzegelhandel J . H. ROSSI, 

RAADHUISSTRAAT 18 - AMSTERDAM, C. 
Telefoon 43833. Postrekening 279945. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 
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ZOMER-AANBIEDING. 
CURACAO-HERDENKING 1934: 
30 cent, ongebr. ƒ 0,85, gestempeld ƒ 1,— 
50 cent, ongebr. ƒ 1,20, gestempeld - 1,40 
VA gld., ongebr. ƒ 6,—, gestempeld - 7,50 
2>2 gld., ongebr. ƒ 7,—, gestempeld - 9,— 
Serie 1—25 c , 12 stuks, ongestempeld - 5,— 

NEDERLAND: 
22>2 cent koning, 1872, gestempeld - 1,70 
IK cent wapen, 1876, ongebruikt - 3,— 

Weldadigheid 1906, ongebruikt ƒ 0,65 
Roode Kruis 1927, ongebr. ƒ 0,85, gebr. - 0,85 
Rembrandt 1930, ongebr. ƒ 0,50, gebr. - 0,45 
BELGIË: 
Roode Kruis 1918, 1—50 c , postfrisch - 6,—• 
Idem, fr. 1,—, gebruikt en ongebruikt - 3,75 
Idem, fr. 2,—, ongebruikt - 6,75 
Idem, fr. 5,—, ongebruikt -12,50 

Orders boven ƒ 10,— franco; 
aanteekenen 15 e. extra. 

VOOR DE IN HET NAJAAR TE HOUDEN POSTZEGEL^ 
VEILING KAN NOG WORDEN INGEZONDEN. 

IHIlißigPÎ DI!̂  ¥AliiO BËU W@'$ PmUE^BmAMBËl l^.¥. 
COUDSXE POSXZEGELiWAGAZiaiV VAN ROTTERDAM). 

IVIEU*VSTRAAT 26 UIVGANG PORTIEK), ROTTERDAAI. TEUEFOOIV 54S40. OPGERICHT IS9S. 
Post^iro 24392. Bankrekening R. Atees & Zoonen, Rotterdam. (304) 

AI^L^BS P R A C H T I G E W A A R . 
(De nummers verwijzen naar den catalogus Yvert & Tellier). 

BORNEO. 
Nr. 12 en 12a, per paar 
Nr. 12b 
Nr. 13b 

Nr. 12 
Nr. 61 
Nr. 73 

CEYLON. 

ƒ 4 4 , -
- 10,— 
- 17,90 

ƒ 2 2 , -
- 29,— 
-107— 

NOORD-WEST PACIFIC. 
Nr. 8 
Nr. 9 
Nr. 10 
Nr. 22 

Nr. 11 

Nr. 197 

TRENGGANU. 

MALAKKA. 

ƒ 3 , -
- 6,— 
- 1 2 , -
- 10,50 

ƒ 8 9 , -

- 17,50 
Mijn specialiteit: 

Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
ü ^ ' Verzoei^en om speciale lijsten zullen mijn bijzondere 
aandacht hebben ! 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvrage naar alle deelen der wereld verzonden. 
De voordeeligste handelaar ter wereld voor Britsche Kolo
niale zeldzaamheden is: 

Frinton on sea, Essex (Engeland). Ĥ )̂ 

r 1 
Catalogi 1939. 
Indien U verzelierd wilt zijn om direct na het ver

schijnen begin September den nieuwen catalogus 1939 in 
Uw bezit te hebben, maakt dan per omgaaande het bedrag 
op onze giro 10849 over en U ontvangt directe toezending: 

YVERT 1939, geheele wereld (Fransche) ƒ3,75 
MICHEL 1939, geheele wereld (Duitsche) ƒ 3 , — 
MICHEL 1939, Europa (Duitsch) ƒ2,15 
CORRELJEE'S CATALOGUS NEDERLAND EN 
KOLONIEN 1938, zoo lang de voorraad strekt 
nu voor ƒ 0,25 + 5 et. porto. 

Steeds te koop gevraagd belangrijke partijen van Nederland 
en Koloniën en geheele verzamelingen. 
I n t e r n a t . P o s t z e S e l é c o o t h a n d e l 

H. e. eoRRBi^aÉ, 
stationsplein 20 , Tel. 12782, Utrecht. 
(Direct tegenover het station) Beëedigd Taxateur. 

(363) 

L J 
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S P E C I A L E ; A A I V B I B D I N G Z W I T S E R L A N D . 

Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling in Aarau 
hebben wij een speciale samenstelling voor Zwitserland-verzame
laars in het buitenland gereedgemaakt van alle onlangs verschenen 
nieuwe Zwitsersche zegels, bevattende: 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok met a.s. tentoonstellingsstempel; 
1 Aarau-Tentoonstellings-blok ongebruikt; 
1 Serie nieuw Zwitserland, gebouwen v. d. Volkenbond en Arbeid; 
1 Bijzonder zegel „1 Augustus"; 
1 Luchtpostopdruk 10/65 cts.; 
1 Bijzondere luchtpost „Pro Aereo" 75/50; 
1 Exemplaar van onzen speciaal-catalogus Zwitserland-Liechten-

stein 1939 (afzonderlijk onmiddellijk na verschijnen); 
voor totaal ƒ 3,50 (betaling gelijk met de bestelling). 
De verzending heeft plaats op den openingsdag der tentoonstelling, 
n 1. op 17 September 1938 Bestellingen moeten daarom uiterlijk 
1 September in ons bezit zijn (467) 
ERNST MÜLLER A.G., Freiestrasse 91, Basel (Zwitserland). 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

Vraagt toezending van onze maandelijicsche 

GELEGENHEIDS-AANBIEDINGEN. 
Vele koopjes in Nederland en Kolonien en Europa, 
nieuwtjes, enz., enz. Verzending gratis en franco. 

POSTZEGELHANDEL, 
GOUDA. 

(397) 

X. DAUDT, ZEUGESTRAAT 62, 

r '-^ 

Voor een onzer cliënten 
zoeken wij te koop: 

eenige grootere Europa-
of WereldverzainelmgeD. 
Uiterste prijsopgave met inhouds
omschrijving zien wij gaarne te
gemoet. 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

ROTTERDAM, C. 
iZ)e fifuna met een extremen difieeüe! (33̂ , 

^ = J 
PriJs dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bü voorui tbeta l ing. 
Postzegels worden niet in 

be ta l ing genomen. 

I P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
I cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
I160 zegels, per loo stuks f 3,jo, per joo en 
11000 belangrijke korting Monster tegen 
I dubbele briefkaart Porto extra 
l x . DAUOT, Zeugestraat 62, Gouda 

Giro 277730. (604) 

| l o o o verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten 
|Franco Nederland, Ned.-Indie f 0,25 extra. 

>. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (603) 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

Verschenen Overdrukken van het artikel 
„ I v E G B I V D B N E N i W Y T H E N 

O R P O S T Z E G E L S " , 
door M J VAN HEERDT-KOLFF 

Gepubliceerd in het Ned Maandbl voor Phd 
Verkrijgb tegen vooruitbet v f 0,3 j in postz 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn (536) 

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

ROTTERDAM 
Leve r t t e g e n z e e r billijke pr i jzen • Europa , 
N e d e r l a n d e n Kolomen, O v e r z e e in a l leen 

p r i m a kvraliteit. 
Z ich tzend ingen v o l g e n s mancohjst . (393) 

O v e p z e e - v e p z a m e l i n g , 
goede collectie 

t e k o o p g e v r a a g d , 
ook partij goede Overzee 

DE VAAN, Roostenlaan j4 , Emdhoven (590) 

RUIL gezocht, basis Y. & T., met 
verzamelaar van Engelsche Kolomen 
in Amerika, Azie en Australië. 

W. J. G. G. VAN ZANTEN, 
ii97) Oengaran, Java. 

Nationaal Spanje. 
Monumentenblok slechts f 1,—. 
Heb grote voorraad echt gelopen 
revolutiebrieven, luchtpostseries, 
bloks, nieuwigheden van Nationaal 
én. Republikeins Spanje. Alles voor
radig. Vraagt zichtzending. 

A. WEGGEN, (610) 
Jul. V. Stolberglaan 181, Den Haag. 

Postzegels, ook op brief, van 
Columbia en Panama te koop of 
in ruil gevraagd door 

L. E. BOSCH, (600) 
Heemskerckstraat 35. Den Haag. 
Verzoeke toezending van 50—100 verschil
lende nieuwigheden van uw land en kolomen 
in ruil voor Jubileum nieuwigheden van de 
Scandinavische landen, Finland, IJsland, U S A 

H . J . H O L M Q U I S T , 
N i j k o p i n g , Z w e d e n . ($99) 

Teks t van deze annonces 
vóór den 5en in t e zenden 

a a n de admin i s t r a t i e . 

T e k o o p een compleet Ka-Be N o 410 
Europa-album uitgave 1937 zonder zegels 
Ook genegen te ruilen voor album Nederland 
en Kolomen. Prijs zonder ruil f 10,—. 
Br onder nr 602 aan de adm van dit blad. 

VRAAG EN AANBOD. 

Gevraagd Memel vanaf nr . 126 in meerdere 
exemplaren, evenzoo van Luxemburg de 3 
laagste waarden der weldadigheidssenes per 10. 
Saalberg, postbus 390, Amsterdam (608) 

Aangeboden • Kronmgszegels dommions cpl 
(67) f 9,75 Duitsland Zeppelm i , 2, 4 R.M 
f 2,60 Danzig vliegp 1935 f 0,80 (609) 
mr E. J. V. d. Berg, Jachclaan 92, Apeldoorn 

TE KOOP GEVRAAGD: 
I ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
Iper 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADI6HEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAHEIIN6EN. 

lAanb ied ingen m e t ui terst ver langde prijzen aan 

ERNST CASIMIRLAAN 19, G R O N I N G E N (428) 

KLEINHANDELAREN koopen mteressant pakketmateriaal bij 
„THE GLOBE". Czarinasfraat 6. ZAANDAM. 

loo X loo alle versch In iedere sorteering geheel andere 
Sorteering A f 5,— soorten, zoodat A, B en C tezamen 
Sorteering B f 7,50 300 verschillende soorten telt 
Sorteering C f 10,— Geen Nederlandsche In iedere 
samenstelling vindt U soorten, welke met succes ook los ver
kocht kunnen worden U staat verbaasd wat wij U voor dezen 
lagen prijs kunnen leveren Alles ongelegd Wij nemen partijen 
en bundelwaar van Nederland en Indie in betaling tegen engros 
prijs Ook betere soorten Porto extra, per loo x 100 20 cent 
Naar Indie halve porto i K G f 1,25. Toezending na ont
vangst van Giro 118330 of postwissel (386) 

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 moois te en biUijkste z ich tzendingen te r b e 

schikking. O o k naar Overzee . 

M a n c o l i j s t e n worden ve rzoch t — Refe ren t i ên ' 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. (429) 
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HERFST-YEILINGEN 
No, 280: 19, 20 en 21 September 

bevat een GEHEELE WERELD VERZAMELING 
in prima kwaliteit. 
Belangrijk zijn: EUROPA w.o. interessante brie
ven, Hannover, Luxemburg, enz. 
Afdeeling RESTANT-VERZAMELINGEN. 

No. 281: 26, 27 en 28 October 
bevat een: EUROPA-VERZAMELING, belangrijke 
afdeeling NEDERLAND, speciaal-verzameling 
OOSTENRIJK, zeer uitgebreide afdeeling 
LUCHTPOST. 

WW" De geïllustreerde catalogi worden op aanvraag gaarne toegezonden. 
De volgende veilingen zijn reeds in bewerking. Indien U wenscht te verkoopen, 
staat onze overal bekende service tot Uw dienst. Gaarne bespreken wij met U 
de voordeeligste wij2e Uw verzameling te verkoopen. Hoe langer de voor
bereiding, hoe grooter het resultaat. 
Alle nieuwe catalogi en de supplementen op de albums zijn tegen de vast
gestelde prijzen direct na verschijnen leverbaar. Vraagt regelmatige toezendingen 
van onze aanbiedingen. 

OUDSTE POSTZEGELMAGAZIJN VAN HOLLAND. 
Gevestigd sedert 1886 DELFTSCHEVAART 44. 

J. L. VAN DIETEN 
POSTZEGELHANDEL N.V. 

TELEF. 55259 GIRO 17369. 
(373) 
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DE ZEGELS VAN LETLAND. 
EEN VERZAMELOBJECT DAT VELE MOGELIJKHEDEN 
BIEDT A A N SPECIAAL VERZAMELAARS EN G R O O T E 

AANTREKKELIJKHEDEN BEZIT 

door J. J. DEGGELLER. 

II. 
Letland had intusschen ook een luchtpostverbinding gekregen 

en wel: 
1. RigaDanzigBerlijn over Memel en Konmgsberg; 
2. RigaRevalZweden; 
3. RigaKowno. 
Hiervoor werden den 30en Juli 1921 twee driehoekige luchtpost

zegels van 10 en 20 rbl., getand en ongetand, uitgegeven, op papier 
met watermerk golflijnen, doch bovendien nog met een fabrieks
watermerk „PACTIEN LIGAT MILLS / 1858, wijd uit elkaar 
gedrukt, zoodat de letters daarvan gedeeltelijk, meestal niet meer 
dan twee of hoogstens drie letters op een zegel, voorkomen en 
met eens op alle zegels. Deze zegels werden het eerst uitgegeven 
op de Industrietentoonstelling en op de Jaarbeurs te Riga in 1921. 

In 1921 werden nieuwe zegels gedrukt in een wapen type: onder 
het wapenschild van Letland, waarin links onderm een staande 
eeuw, rechts onderin een staand, gevleugeld paard, daarboven de 
rijzende zon; boven het wapenschild drie vijfpuntige sterren. Boven 
m het zegel de naam Latvya, onder in het zegel de waarde in 
rubels. De 50 en de 100 rubels in een enkele wapenteekening. 

Deze zegels zijn naar ontwerpen van prof. Rich. Sarrinsch en 
uitgevoerd in boekdruk ter staatsdrukkerij te Riga. Zij zijn getand 
I I K , maar komen ook voor met tanding 10 : 1 1 ^ en 1 1 ^ : 10. 

Zij zijn gedrukt op papier met het watermerk golflijnen. 
In Maart 1923 werd de munteenheid veranderd in lat, onder

verdeeld in 100 santimi, gelijkgesteld met 50 oude rubels. 

Het gevolg was, dat in 1923 een nieuwe serie in het wapen
type van 1921 werd uitgegeven in de nieuwe muntsoort. Deze 
zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk golflijnen. De 
officieele tanding hiervoor is 113^, doch zij komen ook voor in 
tanding 10, 10% en 10 : 10%. 

Van 1923 tot einde 1927 verschenen nog eens drie bijzondere 
zegelseries en wel: invaliedenzegels in drie waarden met toeslag; 
herinneringszegels aan het 300jarig bestaan der stad Libau in 
vijf waarden, en een nooduitgifte van drie waarden. 

De Invaliedenzegels werden uitgegeven op de gangbare serie in 
1, 2 en 4 santimiwaarden met in zwart opgedrukt een Andreas
kruis, in de vier hoeken waarvan de letters L, K, I, S (Latwyas 
Kara Invalidu Savieniba), daaronder gedrukt Kara Invalidiem 
(Krijgsgewonden onder de bescherming van de Berendooderorde). 

De herinneringszegels aan het 300jarig bestaan van de stad 
Libau vertoonen gebouwen uit die stad en het stadswapen. Zij zijn 
tamelijk scherp van uitvoering, waardoor bij niet al te zware 
afstempeling het stadsbeeld tamelijk tot zijn recht blijft komen. 

In 19271928 kwamen nieuwe zegels aan de markt van de gang
bare serie, maar op papier met watermerk „hakenkruis", getand 
l l j ^ en 10. Ik heb deze in mijn collectie ook met tandingen 
10%: 11, 1 0 H : 1 1 , IQVi-.nys, IQ-.ny^ en 11:11. 

De 2 santimi en de 20 santimi dezer serie komen voor met 
en geringe, maar toch duidelijk zichtbare afwijking in de 2; 
e 15 santimi komt voor met een verschil in de teekening van 
e 5: groote en kleine opening. 

De 6 santimi, groen op geel, komt voor met aan de achter
zijde wit papier en ook met aan de achterzijde geel papier; de 
15 santimi, roodbruin op lichter bruinen ondergrond, komt voor 
met aan de achterzijde wit papier en ook met aan de achter
zijde bruin papier. 

Het meest verzamelwaardige van deze serie en ook van alle 
daarna uitgegeven zegels op papier met watermerk „hakenkruis" 
is wel, dat het hakenkruis in verschillende vormen voorkomt, 
waarvan thans bijna alle soorten in mijn collectie compleet aan
wezig zijn. Men vindt deze hakenkruisen, gezien het zegel met de 
voorzijde naar het gezicht tegen het licht gehouden, als volgt, 
waaronder ook onvolledige: 

Van 1927 tot 1934 is deze serie ais gangbare in koers gebleven 
en ook thans wordt zij nog steeds gebruikt, wat niet zeggen wil, 
dat in die jaren geen andere zegels door de republiek aan de 
markt zijn gebracht. 

Aan herdenkings, weldadigheids, luchtweldadigheidszegels, 
zegels ten gunste van het hulpfonds voor verongelukte vliegers, 
tuberculosezegels, luchtpostherdenkingsuitgifte alsmede de uitgifte 
van de berendoodersage, zijn in totaal in dien tijd uitgegeven 89 
exemplaren, bijna alle op papier met watermerk hakenkruis, dat 
dan in de verschillende standen, als hierboven aangegeven, voor
komt. 

Hieronder zijn zegels, die getuigen van een zeer goeden smaak, 
o. a. in 1928, het herdenkingszegel van Janis Cakste, met een mooi 
portret in een goed geplaatst medaillon, aesthetisch verzorgde 
lauwerkrans om het medaillon en mooie randversiering met duide
lijken landsnaam en waardeaanduiding. Het ontwerp is van prof. 
Rich. Sarrinsch; diepdruk van de staatsdrukkerij. 
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Het luchtpostzegel van 1930, in steendruk, in twee waarden, 

rood met groen en groen met rood, is voor een zoo gecompli
ceerde voorstelling als daarop voorkomt wel buitengewoon scherp 
uitgevoerd. Dat blijkt overduidelijk uit in mijn collectie voor
komende foto's, genomen van den ingeïnkten steen van dat zegel, 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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waarop elk detail, kolommen, kapiteelen en de dakbedekking 
duidelijk uitkomen. Bovenstaande afbeelding is genomen naar een 
van de foto's op ware grootte. 

De luchtpostherdenkingsuitgifte van 7 December 1932 getuigt 
eveneens van goeden smaak, zoowel wat zegelbeeld, kadervulHng 
en randverzorging betreft. 

De weldadigheidszegels ten gunste van verongelukte vliegers, 
een soort rouwzegels, zijn daarentegen in fletse kleuren gedrukt, 
zoodat, na afstempeling, de op de zegels voorkomende beelden 
zeer onduidelijk worden, enkele zelfs niet meer te herkennen zijn. 
Landsnaam en waarde-aanduiding zijn duidelijk. De op deze zegels 
voorkomende letters APCLPF beteekenen A(viacyas) P(ulka) C(ie-
tuso) L(idtaju) P(alidzibas) F(onds), dat is: Hulpfonds der ver
ongelukte vliegers van het vliegerregiment. 

In 1934 werden eindelijk weder vier zegels uitgegeven in nieuwe 
teekening, in boekdruk, waarvan de 20 santimi rose en de 40 
santimi lilabruin door te gecompliceerde afbeeldingen na afstem
peling wel buitengewoon onduidelijk zijn. 

In Januari en in December 1936 verschenen nog vier zegels met 
beeltenissen van Letlandsche schrijvers en vier weldadigheidszegels 
ten gunste van het Witte Kruis, met de betreffende symbolische 
voorstellingen, beide in steendruk. 

rvvvvvf 

EiyAWaxBI^^I; 

In 1937 kwamen weder twee series uit: Ie Lettische vrijheids-
monumenten, in groot formaat, mooi in steendruk uitgevoerd en 
in helle kleuren, over het algemeen mooie, monumentale beelden, 
groot in het zegel geplaatst; 2e. een serie van negen waarden met 
de beeltenis van Staatspresident Ulmanis. Deze zegels zijn uitge
voerd met een rand in steendruk en het portret in koperdiepdruk. 
Dit zijn werkelijk weer eenige van de mooie zegels van Letland, 
een groote, forsche buste in goede omlijsting. 

Ten slotte komen in Letland nog voor een vijftal spoorweg-
courantenzegels ,voorstellende het wapen van Letland waaronder 
de symbolische voorstelling van het snelvervoer, een gevleugeld 
wiel. Deze zegels zijn niet door de post uitgegeven; zij worden 
door de spoorwegen gebruikt bij het vervoer van pakketten 
couranten. 

Voorts komen voor een speciaalverzameling van Letland nog in 
aanmerking de afstempelingen, die in de omwentelingsjaren, dat 
is dus 1918 en 1919, werden gebruikt en voorkomen op postzegels 
van Letland, meestentijds provisorische stempels. Zij zijn vaak zeer 
primitief en doordat ze niet volledig op de zegels voorkomen, 
meestal zeer moeilijk thuis te brengen. Daarbij doet zich nog deze 
rnoeilijkheid voor, dat deze stempels dikwijls in het Russisch 
zijn aangebracht en ook nog, dat in den loop der jaren de 
plaatsnamen in Letland zoo veranderd zijn, dat ze niet meer 
zijn te herkennen. Dit is een object van zeer speciale studie, dat 
bovendien niet in het kader van dit artikel past en het ook veel 
te lang zou maken. 

Ik wil dit artikel beëindigen met de verklaring, dat Letland 
voor vergevorderde verzamelaars buitengewone aantrekkelijkheden 
biedt in papiersoorten, tandingen en watermerken, alsmede in af
stempelingen, terwijl het voor gewone verzamelaars een collectie 
biedt van over het algemeen mooie, aesthetisch goed verzorgde 
zegels. Op een enkele uitzondering na komen hierbij geen buiten
gewoon dure zegels voor, zoodat ook voor ruiling geen bijzondere 
zegels behoeven te worden afgegeven en dus ook voor smalle 
beurzen dit land een gewenscht verzamelobject is. 

Hieronder volgt nog een grafische voorstelling van de toe

name van de zegels van Letland van 1918 tot 1938, waaruit blijkt, 
dat in 1918 met 2 zegels begonnen, men nu reeds het aantal van 
250 heeft bereikt. 

L?:ïU>Jr) 

3 Postzegels. 
3 GidegenVieidsze^tls. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

XL 
Andrew Jackson. 

Andrew Jackson, zevende president der Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika (1829-1837), werd 15 Maart 1767 te Wax in Zuid-
Carolina geboren. Werd, na een moeilijke jeugd, in 1786 advocaat 
te Salisbury en in 1790 tot procureur-generaal te Nashville be
noemd. In 1797 werd hij tot senator gekozen en in 1799 tot opper
rechter. In 1812 benoemde de staatTenessee hem tot opperbevel
hebber der militie. Hij bracht de Creek-Indianen, die, ondersteund 
door de Spanjaarden, het land verwoestten, aan het wijken en 
maakte zich zelfs meester van de stad Pensacola. Toen hierop de 
Engelschen Nieuw-Orleans bedreigden, ontving hij van het Congres 
het bevel over de linietroepen met den rang van generaal-majoor. 
Hij bracht den Engelschen den 8en Januari 1815 een beslissende 
nederlaag toe. In 1817 en 1818 onderscheidde hij zich in den oor
log tegen de Seminolen. Nadat hij inl821 Florida als eerste gouver
neur in bezit genomen had, werd hij inl823 door Tenessee nog
maals tot senator gekozen. In 1824 stelde de democratische partij, 
waartoe hij behoorde, hem candidaat voor het presidentschap; zijn 
mededinger Adams werd echter gekozen. Eerst bij de volgende ver
kiezing behaalde Jackson de overwinning; den 4en Maart 1829 
trad hij als president op. De geschiedenis van zijn beheer is die der 
democratische partij, waartoe hij behoorde. Opheffing van de 
Bank der Vereenigde Staten, verlaging van het tarief, zelfstandig
heid der afzonderlijke staten in alle zaken, door den Bond nie 
uitdrukkelijk als de zijne vermeld, letterlijke verklaring der grond 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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wet, verwerping van alle inmenging in de afzonderlijke staten 
door de Bondsregeering en gedwongen verplaatsing van de In
dianen naar den rechter over van de Mississippi, waren de be
ginselen en maatregelen der partij, welke door Jackson onvoor
waardelijk werden toegepast en ten uitvoer gelegd. In den zomer 
van 1832 ontstond, gesteund door Calhoun, een verzet tegen het 
toltarief, en onder deze omstandigheden werd Jackson nogmaals 
tot president gekozen. Hij vaardigde tegen 2uid-Carolina, dat 
door de bedreiging, dat het zich van de Unie zou scheiden, de op
heffing van het tarief wilde afdwingen, een proclamatie uit, die 
evenzeer van kracht als van toegevendheid getuigde, en maakte 
aanstonds krijgstoerustingen tot handhaving der wet. Jackson werd 
in 1832 opnieuw als president gekozen. Nu verzette hij zich met 
zijn „veto" tegen de vernieuwing van het bank-privilege, omdat 
hij dit als een monopolie beschouwde, dat de geldaristocratie be
gunstigde. De Senaat keurde dien maatregel af als een daad van 
willekeur, en het Huis kwam in verzet tegen den president. 
Trouwens de Bank moest haar werkzaamheden beperken, terwijl 
tevens honderden particuliere banken ontstonden, die op roeke-
looze wijze papier in omloop brachten en aanleiding gaven tot de 
crisis van 1837. In Maart 1837 keerde hij naar zijn landgoed 
„Hermitage" in Tenessee terug, zonder zich verder rechtstreeks 
met staatkundige aangelegenheden te bemoeien, en overleed aldaar 
den 8en Juni 1845. Te Washington en New-Orleans zijn stand
beelden voor hem opgericht. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van de Geconfedereerde 
I Staten van Amerika 1861-1862 en 1862-1864. Vervolgens op die 
van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika van 1863-1866. 
1870, 1875, 1887-1888, 1890-1893 en 1902-1903. 

Thomas Jefferson. 
Thomas Jefferson, de derde president der Vereenigde Staten van 

iNoord-Amerika (1801-1809), den 2en April 1743 te Shadwell in 
IVirginia geboren, studeerde in de rechten, vestigde zich in zijn 
geboortestaat als advocaat en werd in 1769 lid der Wetgevende 
/^ergadering in Virginia, waar hij toen reeds pogingen deed om de 

fjavernij af te schaffen. Zoodra men zich begon te verzetten tegen 
iet Britsche regeeringsbeleid, behoorde hij tot de ijverige patriotten 
bn stichtte met Henry en Carr in 1773 het beroemde „Corres-
pondentie-comité", dat den onderlingen band der koloniën en den 
gemeenschappelijken tegenstand bevorderde. In 1774 werd hij lid 
pan een conventie, bestemd om gedelegeerden voor het eerste 
Dongres te kiezen en legde daarom zijn beschouwingen over den 
politieken toestand bloot in het geschrift „A summary view of 
Ihe rights of British America". In 1775 werd hij lid van het 
Ilongres, onderscheidde zich door zijn revolutionaire houding en 
lehoorde tot de commissie, die ook Adams, Franklin, Sherman en 
livingston onder haar leden telde. Hij ontwierp de onafhankelijk
heidsverklaring, welke na levendige beraadslagingen met eenige 
pjzigingen door het Congres werd aangenomen (4 Juli 1776). In 

j)ctober van dat jaar legde hij zijn mandaat neder en werd lid 
lan de Wetgevende Vergadering in Virginia, waar hij zich be-
Iverde, de leenrechtelijke-aristocratische grondwet van dezen staat 
laar de beginselen der onafhankelijkheidsverklaring te wijzigen. 

1779 werd hij gouverneur van Virginia, doch deed 3 jaar daarna 
f stand van dit ambt. In November 1783 werd hij weder afge-
aardigd naar het Congres en was er werkzaam tot in Juni 1784. 
Iet Adams en Franklm tot gezant benoemd, teneinde handels-
prdragen in Europa te sluiten, begaf hij zich met hen in 1784 
aar Parijs en bleef er na den terugkeer van Franklin (1785) nog 
jaren. Hij keerde in 1789 naar Amerika terug en was van 1790 

It 1793 staatssecretaris in het Kabinet van Washington. De strijd, 
len hij als zoodanig voerde tegen zijn ambtgenoot Hamilton, 
linister van financiën, was de oorzaak van het ontstaan der 
Ideralisten en Republikeinen. Jefferson werd de eigenlijke vader 
| r Amerikaansche democratie. Na zijn aftreden begaf hij zich 
lar zijn landgoed Monticello in Virginia. Eerst toen hij in 1796 
It vicepresident gekozen was, bemoeide hij zich weder met de 
p tkunde . Hij verzette zich tegen eenige gehate besluiten van 

president Adams, ontwierp in 1798, tot bescherming der afzonder
lijke staten, de Kentuckybesluiten en werd in 1800 tot president 
en bij zijn aftreden nogmaals tot die waardigheid gekozen. De be
langrijkste maatregel uit het eerste tijdperk van zijn bestuur was 
de annexatie van Louisiana (1803); de voornaamste van zijn tweede 
presidentschap bestond in het door de vijandelijkheden van Enge
land uitgelokt embargo, dat echter zijn eigen land nog meer be
nadeelde dan den vijand. Nadat Jefferson tot het ambteloos leven 
was teruggekeerd, vestigde hij zich op zijn landgoed Monticello, 
waar hij den 4en Juli 1826 overleed. Hij was een schrander denker 
en een scherpzinnig waarnemer ,in één woord één der beste staats
lieden, die Amerika ooit gehad heeft. Zijn verzamelde werken 
zijn in 1853 op last van het Congres in 9 deelen in het licht 
gegeven, later opnieuw door Leicester Ford (1892-1899). Zijn 
„Memoirs, correspondence and private papers" (4 din., 1829)/ gaf 
zijn kleinzoon Randolph uit. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgifte van de Geconfedereerde 
Staten van Amerika 1861-1862. Vervolgens op de uitgiften van de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika 1851-1856, 1861, 1870. 
1890-1893, 1902-1903, 1904, 1922-1931. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN MAART, APRIL EN MEI 1938 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

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

iVlgemeen. 
Electrically through your stamp album. 
Grundbegriffe der Philatelic. PMRK. 1938, 62, 96. 
L'Inspiration Chrétienne et la Philatelie. E.T. jrg. 52, 1938 

263, 327, 391, 511, 570. 
Die Münzangaben auf den Marken der Länder Asiens, ein-

schlieszlich der Kolonien und Schutzgebiete. (Vervolg van 
blz. 305, jrg. 1937). I.B.J. jrg. 65, 1938, 130. 

België. 
Les emissions de 1884 a 1893. PH.B. jrg. 18, 1938, 62, 91. 
Les emissions de 1893, 1897 et 1900. PH.B. jrg. 18, 1938, 111. 
L'émission ä effigic de 1865-66. PH.B. jrg. 18,̂  1938, 69, 117. 
Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 18, 1938, 98. 
La Poste allemande en Belgiqae pendant 1'occupation. PH.B. 

jrg. 18, 1938, 79. 

Canada. 
Canada. - „The Small Cents" Issue. S.C. vol. L, 1938, 107, 

131, 157, 185, 217, 247. 
Duitschland. 

Das Nationalsozialistische Deutschland im Spiegel seiner Brief
marken. P. jrg. 45, 1938, 72. 

Egypte. 
Egypt: Second Issue - 1867. L.PH. vol. XLVII, 1938, 60. 

Fiji. 
The Postage Stamps of Fiji 1878-1902. L.PH. vol. XLVII, 1938, 

85, 115. 
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Frankrijk. 
Les Obliterations temporaires Franfaises en 1937. E.T. jrg. 52, 

1938, 323. 
Griekenland. 

Discovery of the two „First Athens" 2 lepta. PH.J.G.B, vol 
XLVIII, 1938, 47. 

Eerly Greeks. Hints on classifiction. PH.J.G.B. vol. XLVIH, 
1938, 57. 

Groot-Britannië. 
The Guide-Lines on Plate 3, 2 d. Blue of Great Britain. L.PH. 

vol. XLVn, 1938, 89. 
Plates of the Penny Blacks: and their characteristics. S.C. vol. 

L, 1938, 187. 
The Portraits used for the new King George VI stamps. G.S.M. 

vol. XI, 1938, 135, 147. 
Guatemala. 

Guatemala. Provisorien von 1894. S.B.Z. jrg. 51, 1938, 136. 
Le tirage de la première Emission du Guatemala a la Monnaie 

de Paris. 1867-1868. E.T. jrg. 52, 1938, 563. 
Irak. 

Iraq Provisionals. S.C. vol. XLIX, 1938, 837, 877. 
Noorwegen. 

Die Marken von Norwegen. PMRK. 1938, 64. 
Oostenrijk. 

Die Gelegenheits- und Werbestempel Oesterreichs. PMRK. 1938, 
98. 

Oesterr.-ungar. Feldpost, waagrechter Aufdruck Serbien. PMRK. 
1938, 80. 

Die Plattennummern der Tiefdruckmarken von Oesterreich. 
PMRK. 1938, 66. 

Der Uebergng des österreichischen Postwesens an das Reich. 
PMRK. 1938, 94. 

Rhodesia. 
Rhodesia. The Romance of the Post Offices of Rhodesia and 

their Postmarks. L.PH. vol. XLVH, 1938, 75, 99, 123. 
Saargebied. 

Etudes sur les Timbres-Poste de la Sarre (1920-1935). E.T. 
jrg. 52, 1938, 330, 395, 447. 

Tsjecho-Slowakije. 
Die Postmarken der Tschechoslowakei. PMRK. 1938, 111. 

Zwitserland. 
Die Firmen-Freistempel und Frankozettel der Schweiz un-

Liechtensteins. S.B.Z. jrg. 51, 1938, 5, 37, 71. 

IETS OVER DE POSTERIJEN TE GRONINGEN 
TIJDENS DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE 

NEDERLANDEN (TOT 1795) 
door B. W. VAN DER SCHANS. 

Ill (Slot). 
De dienst op De Lemmer werd onderhouden met „goede ver

dekte wagens" )̂ voor 6 personen. Er werd driemaal per week 
gereden, zoowel 's zomers als 's winters, mits in den winter de 
wegen goed en bruikbaar waren. Men vertiok om 5 uur en kwam 
om half 12 in Donkerbroek aan. De weg liep over de Punt, Norg 
en Veenhuizen. Om 1 uur vertrok men weer met den wagen, die 
uit De Lemmer kwam. De reis werd voortgezet via Nieuw-Hoven, 
Schoten, Heerenveen, het huis ter Heide, Oosterzee, naar De 
Lemmer, waar men om 8 uur aankwam. Voorzichtigheidshalve had 
men er bijgevoegd: „bij kwade weg of watersnood een of twee 
uur onbepaald." 

Vanaf 1809 liep de weg niet meer door Drenthe, maar volgde 
men de postroute van Leeuwarden. Deze route liep over Aduard, 
Grijpskerk en Buitenpost. 

Men mocht met de post voor Lemmer geen brieven op Amster
dam vervoeren. Hierop was een straf gesteld van 6 gld. voor 
lederen brief. 

Alleen voor het vervoer van brieven en andere stukken is waar
schijnlijk de in 1771 opgerichte postdienst op Oost-Friesland bc 
stemd geweest. . 

In 1793 (?) kwam er een overeenkomst tot stand tusschen de 
stadsregeering en den „Königlichen Preuszischen wirklichen Ge-
heimer Staats- und dirigirender Kriegs-minister und General-
Postmeister Freiherr von Derschau". Hierbij werden tevens de 
vroegere boden afgeschaft en een rijdende post ingesteld. Deze 
post zou volgens de bepalingen rijden over Winschoten en Niéuwe-
Schans naar Werner. Hier moest ze Maandags- en Donderdags-
middags om 4 uur aankomen; men vertrok 's morgens om 8 uur 
uit Groningen. In Werner kwam de aansluitende post var. Lingen, 
die de brieven verder meenam voor Emden. De post vertrok 
's avonds om 6 uur uit Emden en kwam om 4 uur 's morgens 
in Werner aan, waarop de brieven in 7 uur tijds naar Groningen 
werden gebracht. 

Groningen zorgde voor de verzending der brieven en andere 
stukken naar Werner. Zij werden in een gesloten postzak gedaan, 
waarvan de beide kantoren een sleutel hadden. De verdere ex
peditie geschiedde te Werner. De brieven werden in Groningen 
reeds gesorteerd, om de splitsing gemakkelijker te maken. Van 
beide groepen (één voor Emden en één voor het overige Duitsch-
land) werden lijsten opgemaakt, die „post-carten" of „correspon-
dentie-zeduls" werden genoemd. 

Het port voor een brief naar Oost-Friesland bedroeg 4 stuivers, 
dat geleikelijk over beide kanten verdeeld werd. De afrekening 
werd éénmaal per kwartaal gehouden. 

De postkoets naar Coevorden ging over Harendermolen, Zuid
laren, Gasteren, Rolde naar GroUo. Dit was de wisselplaats met den 
wagen, die uit Coevorden kwam. Vervolgens ging de reis over 
Schoonlo, Zweeloo en Dalen naar Coevorden. 

Het port voor brieven van Groningen naar alle plaatsen be
droeg 2 stuiver, behalve voor Zuidlaren; dit kostte maar 1 stuiver. 
Bevatte een brief geld, dan werd het port hooger. Deze brieven 
werden in een aparte kist vervoerd, waarvan de commissarissen op 
beide eindpunten de sleutels bezaten. De kist werd in haar geheel 
van den eenen wagen op den anderen geplaatst. 

Ook vinden we in het reglement bepalingen, dat alleen zij 
mogen rijden als voerlui, die „een bekwaam, eerlijk en nugteren 
persoon is, die leezen en schrijven kan", verder dat ze zich niet 
mochten bedrinken en de reizigers fatsoenlijk moesten behandelen. 
In 1793 mochten ze zelfs niet „zonder permissie van de passagiers 
tabak op het rijtuig roken". 

Evenwel was het in werkelijkheid geheel anders, want in 1788 
beklaagde de Overste Schuller van Coevorden zich er over, dat hij 
anderhalf uur in Grollo op den wagen van Groningen had 
moeten wachten en dat bij aankomst bleek, dat de voerman erg 
dronken was. 

In 1789 wierp een zekere Jan Kaven, voerman te Groningen, den 
postwagen om tusschen Grollo en Rolde, zoodat zij naar Rolde 
moesten loopen. Bovendien had hij alle brieven, die voor Grollo 
bestemd waren, weer mee teruggenomen. 

De Schölte van Dalen verklaarde, dat eens de reizigers drie uur 
te Grolloo waren opgehouden, daar de voerman weigerde de ver 
trekken, omdat hij met zijn knecht „in hun wagen gingen zitte 
en braaf jannever dronken". 

In 1793 werd ook bepaald, d i t het oponthoud tusschen Gro 
ningen en Coevorden 3% uur mocht duren. Als de voerman in ee 
dorp kwam, moest hij op den posthoorn blazen, zoodat ieder, di 
mee moest of iets had mee te geven, gewaarschuwd werd. Voort 
moesten de reizigers bij aankomst een formulier teekenen, waaro 
Ze hun tevredenheid of ongenoegen konden zetten over het ge 
drag van den voerman en tenslotte ook wat de spoed van de post 
wagen betreft. 

Vertraging behoefde de postkoets nooit te hebben, daar dit rij 
tuig niet behoefde te wijken. 

Tenslotte nog wat over de postwagens zelf. 
Al deze wagens waren reeds vroeger aan een „monstering o 

visitatie" onderworpen. Dit geschiedde in Maart ,namens het stads 
bestuur op de Vischmarkt. De keuring geschiedde door de 
jongsten Raadsheer, in het bijzijn van den wagenmeester (dit w 
de postmeester of commissaris), den stadsbouwmeester, den keu 
meester, de oldermans en leerlingen van het voerlieden-, h 
wagenmakers-, het zadelmakers- tn het smedengilde. )̂ 

De wagens werden daartoe „bijlangs het Marckhof gerangeerd' 
op ee teeken van den Raadscommissaris moesten de voerliede 
„komen oprijen". Tevens moesten ze dan „blijken geven v 
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bekwaamheid in de rijkunst en adresse in de behandeling van het 
lange leidsel". Als de zaken niet in orde waren, volgden tamelijk 
strenge straffen. Of het onderzoek voldoende waarborg tegen ge
vaar opleverde, laat ik echter buiten beschouwing. Maar toch hui
veren we, alleen al bij het denkbeeld om een heelen dag in zoo'n 
alles behalve gemakkelijk voertuig door te brengen. 

^) In Groningen zitten aan de Nieuwe Weg twee gevelsteenen, 
die eenigszins een voorstelling geven van een „verdekte wagen" 
De eene gevelsteen dateert van 1709 en de andere van 1762. 

^) Een „olderman" is een overheidspersoon in Friesche en 
Saksische streken. Hier is het hoogstwaarschijnlijk de deken van 
het gilde. 

SURINAME HERDENKINGSPOSTZEGELS. 
Naar aanleiding van de 75-jarigc herdenking der Emancipatie 

op 1 Juli 1938 worden in Suriname herdenkingspostzegels uitge
geven volgens ontwerpen, vervaardigd door den bekwamen teeke
naar H. Paulides, en afgebeeld in het Maandblad van Juni 1938. 

De eene teekening is een symbolische voorstelling van de be
vrijding der slavernij en de andere stelt voor een Surinaamsch 
meisje. 

De complete serie bestaat uit 4 waarden. 
De toeslag, die boven de frankeerwaarde geheven wordt, is 

bestemd voor de oprichting eener huishoud- en industrieschool 
voor meisjes te Paramaribo. 

Aangezien de stichting eener industrieschool in een dringende 
behoefte voorziet en tevens ten voordeele strekt van alle gezindten, 
van welk ras en geloof ook, doen wij met aandrang een beroep 
op allen ons in deze te willen steunen, opdat het zoo schoone 
sociale doel ten volle moge worden bereikt. 

De postzegels zijn vanaf 1 Juni 1938 tot 31 December 1938 aan 
de 32 postkantoren met philatelistenloket in Nederland en op 
het postkantoor in Paramaribo verkrijgbaar. Verzamelaars in 
plaatsen, waarin geen philatelistenloket is_ kunnen hunne bestel
lingen richten aan den heer N. Anakram, 2e Helmerstraat 102, 
Amsterdam-W., postgiro 326937, en een keuze doen uit het na
volgende: 

Een ongebruikte serie (4 stuks) kost ƒ 0,40. (Ook bij meerdere 
series blijft de prijs ƒ 0,40 per serie). 

Een gebruikte serie kost ƒ 0,42. Deze wordt vanuit Suriname 
verzonden, zoodat men na verloop van 2 ä 3 maanden de serie 
tegemoet kan zien. 

Een gebruikte serie en vanuit Suriname als aangeteekende brief 
verzonden kost ƒ 0,50. Moet verzending per aangeteekenden brief 
naar een ander land dan Nederland plaatsvinden, dan bedraagt de 
prijs ƒ 0,55. 

Men verzuime daarom niet, zoo spoedig mogelijk tot aanschaf
fing dezer zegels over te gaan. Personen, die genegen zijn bij den 
verkoop te helpen, kunnen zich met den heer H. C. Sligtenhorst, 
Zuider Amstellaan 216, Amsterdam-Z., in verbinding stellen. 

DE ZEGELS MET OPDRUK 
„NORTH-WEST PACIFIC ISLANDS" 

door A. G. FERF. 
Deze zegels zijn uitgegeven voor de door de Australische troepen 

eroverde Duitsche koloniën in Oceanië, welke thans onder 
ustralisch mandaat staan. Dit ter onderscheiding van die, welke 
oor de Nieuw-Zeelanders veroverd zijn, zooals o. a. Samoa. 

Het Australisch mandaatgebied omvat Keizer-Wilhelmsland, zoo-
Is het Duitsche deel van Nieuw-Guinea genoemd werd, en de 
ismarck-archipel, waarin Nieuw-Pommeren, nu Nieuw-Ierland ge-
oemd, en Nieuw-Mecklenburg, nu nieuw-Brittannië, de voor-
aamste eilanden zijn. 
De bovengenoemde zegels zijn in 1925 vervangen door exem-

laren met het inschrift „Territory of New-Guinea", waarom zij 
den catalogus van Stanley Gibbons onder New-Guinea vermeld 

orden, evenals de aan hen nog voorafgaande opdrukken op 
uitsche koloniale zegels. Wat hier dus besproken zal worden, 

'jn de in den catalogus Yvert & Tellier-Champion onder N.W. 
aclfic vermelde zegels. 

Dit zijn van een opdruk voorziene, Australische zegels van dien 
tijd van het kangoeroe- en George V beeldenaar-type. 

De kangoeroe-zegels zijn gedrukt op papier, dat 3 soorten water
merk vertoont, alle een gekroonde A in verschillende uitvoering 
voorstellende, één per zegel. Evenwel komen niet alle zegelwaarden 
met alle drie watermerken voor; evenmin alle waarden met de 
verschillende watermerken overdrukt. Kopstaand watermerk kan 
voorkomen. 

De zegels met de beeltenis van George V komen alleen voor 
op één soort watermerkpapier, behalve de % penny, die ook op 
meervoudig kroon A papier gedrukt is. 

De bij de Australische zegels voorkomende twee platen der 
1 penny komen ook met den opdruk voor; plaat II is kenbaar 
aan een klein uitsteeksel in het linker cijfcrschild. Eveneens komt 
de bekende plaatfout der 4 pence — streep door de waarde
aanduiding — voor en meerdere kleine plaatfouten, zooals 
„missing crown", enz. 

In den opdruk kan men weer 3 typen onderscheiden, doordat 
voor de 2 letters S in Islands twee typen gebruikt zijn, n.1. een S 
met een kleiner bovenstuk en een S waarvan beide gedeelten vrij
wel gelijk zijn. Van elk zegel kan men dus 3 typen verzamelen en 
dit te doen in den vorm van een verticale strip van drie zegels, 
welke de 3 typen vertoonen, heeft een bijzondere attractie. De 
vellen vertoonen n.1. 5 rijen van 6 zegels, waarvan alleen de 
middelste het gemengde type vertoont, zoodat dit type van opdruk 
zeldzamer is dan de andere. Er is evenwel ook een zetting, waar
bij de onderste rij van het vel alle 3 typen bevat, zoodat men 
daar ook twee verschillende typen „se tenant" kan aantreffen. 
Deze zijn evenwel zeer zeldzaam. 

Ook bij de in 1918 uitgegeven zeldzame provisoria, n.1. de 
1 penny op de 5 pence en de 1 penny op de 1 schilling, kan men 
de 3 opdruktypen op het oorspronkelijke zegel onderscheiden. 

Behalve dat bij verschillende zegels kleurverschillen kunnen 
worden onderscheiden, kan ook de opdruk bij verschillende zegels 
zwart of donkerpurper zijn. Dit is niet altijd even gemakkelijk 
te zien; het beste is dit te constateeren door het zegel aan den 
achterkant te bekijken; de purperen opdruk vertoont dan beter 
zijn kleur. 

Ten slotte is in 1919 een nieuwe zetting verschenen op de 
geheele serie, waarbij de opdruk eenigszins gewijzigd is. Het woord 
Pacific is hierbij anders geplaatst ten opzichte van het woord 
Islands. De P van Pacific staat n.1. precies tusschen de I en de S 
van Islands, terwijl bij de eerste zettingen de P staat boven de 
linkerhelft van de S. Tevens zijn de beide soorten S van Islands 
van hetzelfde — normale — type, zoodat bij deze zetting geen 
typen te onderscheiden zijn. 

De reeds vermelde twee platen der 1 penny en de plaatfout der 
4 pence komen ook bij deze zetting voor. 

De catalogus Yvert & Tellier-Champion maakt van deze zetting 
geen melding, hoewel het £ in deze zetting het zeldzaamste 
zegel van dit land is. 
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Eveneens zeldzaam is de 5 shilling op watermerkpapier type I 
(Yvert), maar de door dezen lager gecatalogiseerde 2% pence 
watermerk type III (Yvert) is m. i. nog zeldzamer. 

De door Yvert onder nr. 9a gecatalogiseerde 10 shilling bestaat 
niet; de met dit watermerk voorkomende bestaat alleen in de 
laatste zetting en kenmerkt zich door de heldere rose kleur. 

De waarden welke in 1921 in veranderde kleuren zijn ver
schenen, komen alleen met de laatste zetting van den opdruk voor. 

POOLSCHE STADPOST-STEMPELS 
door K. E. KÖNIG. 

Alle verzamelaars kennen de verschillende Poolsche stadpost-
(bestel)zegels van Warschau, Sosnowice. 2awiercie, Przedbórz, 
Zarki, Luboml en Checiny gedurende de Duitsche, resp. Oostrijksch-
Hongaarsche bezetting in den wereldoorlog. De Duitsche en ook 
de Óostenrijksch-Hongaarsche veldpost zorgde alleen voor het 
vervoer der post van plaats tot plaats, maar liet de bestelling ter 
plaatse aan de gemeentebesturen over. Bovengenoemde plaatsen 
meenden het niet zonder zegels te kunnen stellen, getuigen haar 
uitgiften, zegels, die voor een deel niet of nauwelijks in het werke
lijke postverkeer dienst hebben gedaan. De bezoekers der tentoon
stelling van Poolsche postwaarden, die in Februari van het vorige 
jaar te Amsterdam gehouden werd, hebben al deze postzegels 
kunnen bewonderen, zoowel echt als valsch. Een zekere speculatie 
kleeft al deze uitgiften aan en het „geweldige" stadpostverkeer van 
de steden Zarki en Przedbórz (ieder der steden had ongeveer 5000 
inwoners) zou ongetwijfeld ook zonder deze uitgiften hebben 

kunnen bestaan want toen later de Duitsche 
autoriteiten de zegels verboden, hebben deze 
plaatsen zich best kunnen redden met stem
pels. Zelfs in Warschau, waar de zegels op 
22.x.16 werden verboden, ging het en dit 
was feitelijk de eenige stad, waar verkeer 
van eenig belang was. (Er lag overigens al 
weer een nieuwe serie van 4 waarden klaar, 

•die twee jaar later met den opdruk „Poczta 
Polska" dienst deed als de eerste officiëele 
serie van het nieuwe Polen; zie afb. 1). 

Sedert 22.X.16 deden dus stempels dienst, waarvan we in af
beelding 2 een voorbeeld van het meest voorkomende type zien. 
De tarieven bedroegen: 

2 groszy (in driehoek) voor drukwerken; 
6 groszy (in vierkant) voor gewone brieven en briefkaarten; 

10 groszy (in zeshoek) voor aangeteekende stukken; 
20 groszy (in cirkel) voor expresse-bestellingen en telegrammen. 
Later werden de stempels veranderd, o. a. in plaats van groszy 

„fenygow", maar ook de teekeningen veranderden. Groot is boven
dien het aantal administratieve stempels, zooals b.v. „Nicht zu 
ermitteln", „Zurück", „Verzogen nach . . . ." enz. 

Een ander mooi voorbeeld van overbodigheid van stadpost-
(bestel)zegels vinden we in Sosnowice. Het aantal brieven in het 
locale verkeer, dat vanzelfsprekend ook in handen van de stad-
post lag, bedroeg per dag ongeveer 20 ! Toen het den gemeente
raad dezer stad ter oore kwam, hoe goed de zaken te Warschau 
gingen, gaf men weldra ook een tweetal zegels uit, die echter on
middellijk werden verboden. Na herhaald verzoek stonden de 

Duitsche autoriteiten een tweede serie van twee zegels toe, die 
echter ook weldra weer moesten verdwijnen en vervangen moesten 
worden door stempels. Om dit verbod te ontduiken, gaf men toen 
een sluitzegel zonder waarde-aanduiding uit, zeer aantrekkelijk in 
driehoekvorm. Het zegel kreeg eerst zijn waarde-aanduiding door 
het erop te plaatsen stadpost-stempel (zie afb. 3). Ook deze zegel 
werd verboden ! 

Verschillende steden, waaronder enkele groote, hebben zich van 
den beginne af van stempels bediend. Deze stempels zijn in alle 
opzichten meer philatelistisch en ongetwijfeld ook interessanter, 
daar zij ons veel meer te vertellen hebben. Tot die plaatsen be-
hooren, voor zoover mij bekend is: Bendzin, Czenstochau, Kolo, 
Mlawa, Lodz, Siedleec, Tomaschow en Wilna. In de meeste ge
vallen zijn het zuiver administratieve stempels, waaruit niet op 
te maken is, of er bestelporto geheven werd en zoo ja, hoeveel 
de tarieven bedroegen. Van Tomaschow luidt dit stempel b.v.: 

N I C H T ZU ERMITTELN 
Zurück an Absender 

Tomaschow, d 191. . 
Der Magistrat. 

Interessant zijn de afstempelingen van Czenstochau. Den oudsten 
vorm vinden wc afgebeeld in afb. 4. De tarieven bedroegen 5 pfen
nig voor drukwerk, 10 pfennig voor brieven en briefkaarten en 
20 pfennig voor expresse-stukken. Later werd het stempel eenigs-
zins gewijzigd, de tarieven bleven echter dezelfde. De nieuwe 

« ^ Laaag«i.aitot 
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stempels hadden in de brug den datum, boven en onder de brug 
Czenstochau, resp Czestochowa, m plaats van Stadt-Post nu 
Stadtisches Bestellamt en in plaats van Poczta Miejska voortaan 
Miejski Urzad Przesylkowy. 

De waarde-aanduidmg, die geen deel van het stempel uit
maakte, werd meestal door het stempel heengezet, maar komt 
er ook wel naast voor, soms zelfs in een langwerpig rechthoekig 
kastje De stempelkleur is meestal blauwviolet. Ook schijnen 
kopekenstempels m gebruik geweest te zijn 

Tot slot nog iets over Lodz. Daar zorgde de vrijwillige brand
weer voor de bestelling der post. Tarieven zijn mij onbekend. Het 
waren dubbelringstempels (rood) met een middellijn van 40 mm. 
In de bovenste sector stonden de letters „L F F " (afkorting van 
Lodzer Freiwillige Feuerwehr), in de brug, die geheel doorloopt, de 
datum en in de onderste sector drie zeshoekige sterren. Ook dit 
stempel werd later nog gewijzigd. 

Deze mededeeiingen maken geen aanspraak op volledigheid De 
bedoeling was uitsluitend de verzamelaars aan te sporen hun 
eigen brieven, briefkaarten, enz., nog eens goed door te kijken, 
waarbij ongetwijfeld verschillende nieuwe dingen te voorschijn 
zullen komen, die dan door publicatie gemeengoed van alle post
zegelverzamelaars in Nederland kunnen worden. Helpt mee aan 
den opbouw der philatelic ' 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NED.-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XXV. 
De uitvoering der vluchten in 1929-1930. 

BIJ de uitvoering van de vluchten in 1929 verd van de in het 
hiervoor gegeven programma vermelde trajectenindeeling afge
weken, eerstens doordat op alle uitreizen het traject Medan-Batavia 
(bij de laatste volbrachte vluchten Medan-Bandoeng) in afwijking 
van den opzet, in één dag werd afgelegd en voorts doordat onder
weg door weersomstandigheden soms tegenslag en vertraging werd 
ondervonden. 

Op de terugvluchten werd, behoudens bij de retourvlucht van 
20 November 1929, het traject Batavia-Medan eveneens in één dag 
afgelegd. Na 25 November 1929, toen werd besloten den vertrek
datum uit Bandoeng en Batavia van Dinsdag op Woensdag te 
stellen, werd voor de retourvluchten deze toestand de normale, 
doordat de K L M . besloot, dat in verband met het uitgestelde 
vertrek, het traject Bandoeng-Medan in één dag moest worden af
gelegd, tenzij de weersomstandigheden dit niet zouden toelaten. 

Op de heenreizen werd tweemaal ernstige tegenslag ondervonden. 
Het tweede toestel moest te Satul de vlucht onderbreken, terwijl 
het vierde te Constantinopel ontredderd raakte, hetgeen tot ge
volg had, dat de 3e retourvlucht met kon doorgaan. 

De retourvluchten hadden alle een vlot verloop; over het al
gemeen werden zij in korter tijd volbracht dan de vluchten van 
Nederland herwaarts, hetgeen uit het volgend resumé blijkt. 

De vluchten Nederland-Ned. Indie in 1929. 
Het eerste HoUand-Indie-vhegtuig, de PH-AEZ, 12 September 

van Schiphol vertrokken, arriveerde volgens programma 21 Sep
tember d. a. v. te Medan en vloog vandaar, in afwijking van de 
'lenstregeling in één dag door naar Weltevreden. De tweede 

achine, de PH-AEO, vertrok 19 September van Amsterdam en 
rriveerde 26 September te Akyab, alwaar twee dagen werd ge
acht wegens groote drassigheid van het vliegveld te Bangkok 
en 29en September doorgevlogen, moest, wegens slecht weder op 
et traject Bangkok-Medan, den volgenden dag bij Satul, aan de 
'estkust van Siam, een noodlanding worden gemaakt, waarbij de 
achine werd beschadigd. O p verzoek van de Indische postadmini-

tratie werd de mail per eerste gelegenheid via de Straits-Settlements 
oorgezonden naar de Indische uitwisselingskantorcn, alwaar zij 
p de volgende data aankwam: 

te Medan 5 October 1929 per s s. Kedah, 
te Palembang 7 October 1929 per ss Senang, en 
te Weltevreden 6 October 1929 per s s Op ten Noort. 
Niettegenstaande dezen tegenslag kwam de luchtmad toch nog 
langrijk eerder hier te lande aan dan de gelijktijdig uit Neder-
nd verzonden landmail. 

De PH-AEN, welke voor de 3e vlucht was aangewezen en 3 Oc
tober uit Schiphol vertrok, werd te Akyab één dag opgehouden, 
wegens drassigen toestand van het vliegveld te Bangkok. Dit 
vliegtuig, dat het traject Amsterdam-Batavia v.v. reeds een paar 
maal had afgelegd, kwam den 14en October te Medan aan en 
den volgenden dag te Bandoeng. 

Minder geluk had het vierde vliegtuig, dat den 17en October 
de uitreis aanvaardde. Na den 19en dier maand van Constan
tinopel te zijn vertrokken, keerde het toestel, wegens een defecte 
motor kor t na het vertrek veiligheidshalve naar het vliegveld terug, 
doch vloog in een mitsbank in de onmiddellijke omgeving van 
Constantinopel tegen een heuvelrug, waardoor het toestel ont
redderd raakte. Aangezien het zenden van een extra-vliegtuig voor 
het overnemen van de lading niet mogelijk bleek, werd de lucht
post ontscheept. De post voor Aleppo werd per trein, die voor 
Bagdad met den autodienst Damascus-Bagdad doorgezonden. De 
luchtmail voor Bushire, Karachi, Allahabad en Akyab werd met 
den luchtdienst Londen-Karachi doorgegeven, terwijl die voor 
Bangkok met de Engelsche mail en die voor Ned.-lndie via Port-
Said met de „Patria" van den Rotterdamschen Lloyd werd door
gezonden. Aangezien de door luchtvervoer te verkrijgen tijdwinst 
daardoor geheel te loor ging, verklaarde de Nederlandsche admini 
stratie zich bereid het op de stukken gekweten luchtrecht aan de 
afzenders terug te betalen, waartoe de Ned -Indische postadmini-
stratie hare tusschenkomst verleende door opzending van de over
gelegde omslagen naar het hoofdbestuur der Nederlandsche pos
terijen te 's-Gravenhage. 

Het op 31 October 1929 uit Amsterdam vertrokken vliegtuig 
(5e vlucht) bereikte, na op het traject Amsterdam-Constantinopel, 
wegens slecht weder, twee dagen te zijn opgehouden» den 12en 
November Bandoeng. Ook het zesde vliegtuig, 14 November d.a.v 
te Amsterdam gestart, ondervond tengevolge van slecht weer op 
het traject tot Constantinopel twee dagen oponthoud. Het kwam 
den 27en November te Bandoeng aan. Het daarna, den 28en N o 
vember 1929 van Amsterdam af gevlogen vliegtuig had eveneens 
met slecht weer te kampen en ondervond daardoor twee dagen 
vertraging. Den lOen December d.a.v. werd veilig te Bandoeng 
geland. Hiermede waren de vertragingen nog niet beëindigd: ook 
het achtste verloor onderweg voor Medan twee dagen, doch 
haalde daarna weder één dag in, zoodat de tocht in dertien dagen 
werd volbracht. 24 December, juist voor de Kerstdagen, stapte 
de bemanning te Bandoeng uit de machine. 

De retourvluchten. 
De retourvluchten van Ned.-Indië naar Nederland hadden alle 

een vlot verloop. 
De eerste retourvlucht werd den 8en October 1929 te Bandoeng 

aangevangen door de PH-AEZ, welke 17 October d.a v. Amster
dam bereikte. Den 21 en October vertrok des middags in plaats 
van de PH-AEO, welke te Satul een noodlanding had moeten 
maken, de PH-AEN van Bandoeng om den volgenden dag van 
Batavia de terugreis naar Nederland te aanvaarden. Na een regel
matige vlucht werd Amsterdam den len November 1929 bereikt. 

Aangezien het te Satul bij de noodlanding beschadigde toestel, 
de PH-AEO, niet tijdig kon zijn hersteld en bovendien de tocht 
van het te Constantinopel op de heenreis verongelukte toestel met 
door een ander vliegtuig kon worden overgenomen, moest de 3e 
retourvlucht vervallen. De reeds terpostbezorgde voor verzending 
per 3e retourvliegtuig bestemde luchtpostcorrespondentie werd 
V. z m. met het op 30 October van Tandjongpriok vertrekkende 
stoomschip „J. P. Coen" naar hare bestemming doorgezonden. Door 
de Ned -Indische postadministratie werden de noodige maatregelen 
genomen om het voor deze stukken gekweten luchtrecht dadelijk 
zonder navraag aan de afzenders te doen terugbetalen. De na het 
vertrek van het s s. „J. P. Coen" ter post bezorgde luchtpost
stukken werden doorgezonden met het voor de vierde retour
vlucht aangewezen vliegtuig, de PH-AEO, dat 20 November 1929 
van Bandoeng vertrok en na een oponthoud van twee dagen te 
Aleppo wegens ongunstig weder, den 3en December te Deventer 
aankwam, alwaar wegens mist en invallende duisternis op het 
no.odlandingsterrein werd gedaald. De post werd spoedshalve nog 
denzelfden avond per trein naar Amsterdam doorgezonden. Het 
dd 4 December d a.v. van Bandoeng in terugreis vertrokken vlieg
tuig, de PH-AEZ (5e retourvlucht) bereikte, na het traject 
Karachi-Aleppo, waarvoor de dienstregeling drie dagen aangaf, 
in twee dagen te hebben afgelegd, den 13en December Amsterdam, 
terwijl het daarop volgende vliegtuig, dat 18 December van Ban
doeng vertrok, reeds den 28en dier maand te Schiphol neerstreek, 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



158 NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

dus op een zoodanig tijdstip, dat de medegenomen poststukken 
met Nieuwjaarswenschen nog tijdig voor de jaarwisseling de ge
adresseerden konden bereiken. 

De 7e retourvlucht werd in 11 dagen volbracht. De PH-AEN 
voor deze vlucht aangewezen, vloog op Nieuwjaar 1930 van Ban
doeng af en kwam 11 Januari van dat jaar te Amsterdam aan. 

He t vliegtuig, de PH-AEO, dat de voorloopig laatste vlucht 
van Indië naar Nederland uitvoerde, volbracht, na op het traject 
Bangkok-Jask één dag op de dienstregeling te hebben ingeloopen, 
in 10 dagen den tocht en landde den 24en Januari te Amsterdam. 
Een keurig slot van deze serie proefvluchten. 

Groote tijdwinst. 
De vluchten van Amsterdam naar Batavia, met uitzondering van 

de 4e, welke ontijdig te Constantinopel moest worden afgebroken, 
gaven een belangrijke tijdwinst ten opzichte van de wekelijksche 
landmail. 

De reaourvluchten hebben allemaal een belangrijke tijdwinst op
geleverd ten opzichte van de verzending met de gelijktijdig, c.q. 
één dag later vertrekkende en de één week eerder vertrokken mail-
boot, zoodat bij verzending per luchtpost met een veertiendaagsche 
luchtverbinding Indië-Nederland een belangrijke bespoediging in 
overkomst werd verkregen boven elke wekelijksche landmail. 

postadministi-atie per K.L.M.-vliegtuig naar Ned.-Indië verzonden 
dienstcorrespondentie. Het gewicht daarvan bedroeg: met het 4e 
vliegtuig 57 kg., met het 5e 7J^ kg., met het 6e 1134 kg., 
met het 7e 84/ i kg. enmet het 8e vliegtuig 3% kg. 

In Nederland bleek voor de snelle postverbinding langs den 
luchtweg naar Ned.-Indië wederom een behoorlijke belangstelling 
te bestaan. Ook andere Europeesche landen, t. w. België, Dene
marken, Duitschland, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, 
Oostenrijk, Zweden en Zwitserland, benevens de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika, hebben, zoodra daartoe de gelegenheid werd 
opengesteld, van den luchtdienst HoUand-Indië gebruik gemaakt, 
doch in beperkte mate. Met het 4e tot en met het 8e vliegtuig 
werden door die landen, via Nederland,slechts respectievelijk 113, 
267, 189, 318 en 627 stukken met dien dienst verzonden. Het 
gebruik, dat tusschenliggeende administraties gemaakt hebben van 
de gelegenheid tot verzending van luchtpostbrievenmalen had ook 
nog geen grooten omvang. 

Bij de hiervoor vermelde 8 postvluchten hebben de poststukken, 
welke met philatelistische oogmerken zijn verzonden zoo goed als 
geen gewicht in de schaal gelegd. De verzonden hoeveelheden post, 
voor zoover geen dienstcorrespondentie, bestonden uit particuliere 
briefwisseling en correspondentie van pers-, bank-, handels- en 
zakenwereld. 

De tegenslagen, welke het 3e en 4e vliegtuig hebben onder
vonden, hebben wel eenigen, doch geen grooten terugslag gehad 
op de verzending van post met de volgende vliegtuigen. 

Volgens het gewicht van de door Nederland met de vliegtuigen 
in den proeflijndienst Amsterdam-Batavia verzonden poststukken, 
hebben de ontvangsten aan luchtrecht bedragen: 

voor de Ie vlucht ƒ7.901.05; voor de 2e vlucht ƒ6.633.25; 
voor de 3e vlucht ƒ10.871.30; voor de 4e vlucht ƒ9.579.65; 
voor de 5e vlucht ƒ8.676.05; voor de 6e vlucht ƒ8.669.40; 
voor de 7e vlucht ƒ 7.666.00; voor de Se vlucht ƒ 13.347.60; 
totaal voor de 8 vluchten ƒ 73.344.30. 

Met deze opbrengst werd de door de Nederlandsche postadmini-
stratie aan de K.L.M, voor postvervoer te betalen garantie niet 
gedekt. Een sluitende rekening werd derhalve nog niet verkregen. 

(Wordt vervolgd). 

PRAAG 
26 JUNI — 4 JULI 1938. 

Deze internationale tentoonstelling was een der grootste; aan 
de jury was opgedragen niet minder dan 513 inzendingen te 
beoordeelen. Haar taak was zwaar, daar talrijke waardevolle 
collecties waren ingezonden en het aantal beschikbare prijzen 
naar verhouding gering was. 

Een van de weinige gouden medailles werd toegekend aan den 
heer P. Wittkämper Jr. te Amsterdam, voor diens zeldzame ver
zameling Hannover. 

Overigens maakten onze landgenooten op de Praagsche ten
toonstelling een goed figuur, hetgeen blijkt uit de hieronder vol
gende lijst van bekroningen. 

Bronzen beeld en groote gouden medaille: P. Wittkämper Jr., 
Amsterdam, met verzameling Hannover. 

Gouden medaille: J. Poulie, Amsterdam, met verzameling Est
land en Litauen; W. G. Zwolle, Amsterdam, met verzameling lucht 
postzegels. 1 i I ^ 

Groote zilveren medaille: P. "Wittkämper Jr., Amsterdam, me 
verzameling Danzig; J. Poulie, Amsterdam, met verzameling Ne 
derland; W. H. P. van Truyen, Haarlem, met verzameling Neder 
land (5 cent 1872). 

Zilveren medaille: J. L. van Dieten, Rotterdam, met verzamelin 
Toscane; mevrouw M. J. Matzen-Fledderus, 's-Gravenhage, me 
verzameling luchtpost Nederland-Ned. Indië; Nederlandsch Maand 
blad voor Philatelic. 

Bronzen medaille: J. Poulie, Amsterdam, met verzameling Rus 
land; mevrouw M. J. Matzen-Fledderus, 's-Gravenhage, met ver 
zameling Servië; H. L. S. Adama, Nijmegen, met verzamelin 
luchtpost Polen. 

Het postvervoer van Nederland naar Ned.-Indië. 
Door Nederland werden met de 8 toestellen, welke in het tijd

vak 12 September tot en met 12 December 1929 den tocht naar 
dit Eilandenrijk hebben ondernomen, de onderstaand vermelde aan
tallen stukken medegegeven. 

Aantal door Nederland met den Holland-Indië dienst verzonden. 
Ie vlucht: 6501 gewone en aangeteekende brieven, 158b idem 

briefkaarten, 38 idem drukwerken, 1 idem monster, 11 postwissels, 
totaal 8137 stukken (waarvan 577 aangeteekend). 

2e vlucht: 5629 gewone en aangeteekende brieven, 1428 idem 
briefkaarten, 22 idem drukwerken, 4 idem monsters, 22 postwissels, 
totaal 7105 stukken (waarvan 445 aangeteekend). 

3e vlucht: 9783 gewone en aangeteekende brieven, 1475 idem 
briefkaarten, 75 idem drukwerken, 1 idem monster, 41 postwissels, 
totaal 11375 stukken (waarvan 642 aangeteekend). 

4e vlucht: 8973 gewone en aangeteekende brieven, 1245 idem 
birefkaarten, 38 idem drukwerken, 10 idem monsters, 26 postwissels 
totaal 10292 stukken (waarvan 637 aangeteekend). 

5e vlucht: 8466 gewone en aangeteekende brieven, Ï005 idem 
briefkaarten, 36 idem drukwerken, 2 idem monsters, 22 postwissels, 
totaal 9531 stukken (waarvan 646 aangeteekend). 

6e vlucht: 8297 gewone en aangeteekende bi^ieven, 809 idem 
briefkaarten, 42 idem drukwerken, 5 idem monsters, 34 postwi's^els, 
totaal 9187 stukken (waarvan 629 aangeteekend). 

7e vlucht: 7169 gewone en aangeteekende brieven, 764 idem 
briefkaarten, 49 idem drukwerken, 1 idem monster, 54 postwissels, 
totaal 8037 stukken (waarvan 613 aangeteekend). 

8e vlucht: 14559 gewone en aangeteekende brieven, 2408 idem 
briefkaarten, 53 idem drukwerken, 8 idem monsters, 47 postwissels, 
totaal 17075 stukken (waarvan 975 aangeteekend). 

Totaal der 8 vluchten: 69377 gewone en aangeteekende brieven, 
10720 idem briefkaarten, 353 idem drukwerken, 32 idem monsters, 
257 postwissels, totaal 80739 stukken (waarvan 5164 aangeteekend). 

Met betrekking tot het gewicht van de door Nederland met 
den tijdelijken Holland-Indië luchtpostdienst verzonden post kun
nen de volgende cijfers worden gegeven. 

Ie vlucht (12 September 1929): 145.900 kg. bruto, 139.625 kg. 
netto. 

2e vlucht (19 September 1929): 131.400 kg. bruto, 125.625 kg. 
netto. 

3e vlucht (3 October 1929): 229.850 kg. bruto, 219.150 kg. 
netto. 

4e vlucht (17 October 1929): 262.000 kg. bruto, 249.325 kg 
netto. 

5e vlucht (31 October 1929): 194.850 kg. bruto, 185.700 kg. 
netto. 

6e vlucht (14 November 1929): 206.950 kg. bruto, 193.450 kg. 
netto. 

7e vlucht (28 November 1929): 265.500 kg. bruto, 250.000 kg. 
netto. 

8e vlucht (12 December 1929): 335.875 kg. bruto, 320.475 kg. 
netto. 

Totaal der 8 vluchten: 1.772.325 kg. bruto, 1.683.350 kg. netto. 
In deze gewichten is ook begrepen de door de Nederlandsche 
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Diploma: H. Rorije, 's-Gravenhage, met verzameling toeslag
zegels; A. de Munck, Amsterdam, met verzameling vóóraf-
stempelingen; Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, 
met Katalogus Nederland en Koloniën. 

De redactie van het Maandblad biedt allen betrokkenen met de 
behaalde onderscheidingen haar gelukwenschen aan. 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

Geachte redactie, 
In de notulen van „Hollandia", blz. VI van het Maandblad 

van Juli 1938, lees ik: 
„De heer Zilver is, na bespreking met de heeren Traanberg c. s., 

teruggekomen op zijn besluit tot bedanken. Dezen heeren wordt 
door de vergadering dank gebracht voor hunne bemoeiingen." 

Mag ik u hierdoor even mededeelen, dat nóch mij, nóch de 
T heeren Traanberg c. s. ook maar iets hiervan bekend is ? Dit 
I alleen ter voorkoming van eventueele verdere misverstanden. 

N. A. ZILVER. 

Ter voldoening aan een meermalen geuit verlangen, zal, voor 
loover mogelijk, voortaan maandelijks een opgave worden ge
publiceerd van de koersen, waarnaar postwisselbedragen worden 
lerleid. 
Vlbanie: 1 dollar = ƒ1 ,85 . 
Lmerika (Vereenigde Staten), Hawai, Portorico: 1 dollar = 
Argentinië: 1 pesos = ƒ0,50. 
lelgië, Belgisch-Congo: 1 belga := ƒ0 ,311. 
lanada: 1 dollar — f 1,85. 
Ihina: 1 Chineesche dollar = ƒ 0,40. 
Janzig (Vrije stad): 1 Danziger gulden = ƒ0,35. 
Jenemarken en de Faröer: 1 kroon = ƒ0,404. 

aitschland: 1 reichsmark =: ƒ 0,736. 
gypte: 1 Engelsch pond = ƒ9 ,10 . 
Êtland: 1 kroon = ƒ0 ,51 . 
Inland: 1 Einsehe mark = ƒ0,043. 
fankrijk en Koloniën: 1 franc = ƒ0,052. 
Viekenland: 1 dollar = ƒ 1,85. 
root-Britannië: 1 pond = ƒ9,10. 
jngarije: 1 gulden =: ƒ 1,—. 
io-China: 1 franc — ƒ0,052. 

|ilië: 1 lire = ƒ0,098. 
pan: 1 yen = ƒ0,54. 

ï t land: 1 lat = ƒ0,37. 
l auen : 1 lita = ƒ0,32. 
Ixemburg: 1 franc = ƒ0,078. 
frokko (zonder de Spaansche zone): 1 franc = ƒ0,052. 
lorwegen: 1 kroon = ƒ0,454. 
Istenrijk: 1 reichsmark := ƒ0 ,73 . 
l e n : 1 zloty = ƒ 0,35. 
ftugal: 1 gulden = ƒ 1,—. 
emenië: 1 lei = ƒ0,016. 

ije: 1 peseta = ƒ ? 
pcho-Slowakije: 1 kroon = ƒ0,065. 
lis: 1 franc = ƒ0,052. 

lie van Zuid-Afrika: 1 pond = ƒ9,10. 
licaansche Stad: 1 lire = ƒ 0,098. 
>nd: 1 kroon = ƒ0 ,43 . 
eden: 1 kroon = ƒ0,466. 
Itserland en Liechtenstein: 1 franc = ƒ 0,419. 

ƒ 1,85. 

Ter besclieriniii^ 
Van Verzamelaars 

er liardelaren 
Sä 

Denemarken. 
Opdruk 2 öre op 5 öre groen, voor de 

Faröer-eilanden. 
Van dit vrij schaarsche zegel toonde men 

ons een ongebruikt exemplaar met valschen 
opdruk, o. a. te herkennen aan een te lange 
streep van de voetlijn van het cijfer 2, terwijl 
dit cijfer te open is, d. w. z. de bovenste krul 
is te ruim. Voorts is de opdruk van cijfer en 
letters te dun. 

Het geldt hier een gezocht zegel, waarvan 
de geschiedenis in het kort als volgt is. 

De Faröer- of Schapeneilanden vormen een eilandengroep, be-
hoorende aan Denemarken. Zij liggen in den Atlantischen Oceaan, 
zuidoostelijk van IJsland. De bevolking bedraagt ongeveer 20.000 
zielen, die grootendeels hun bestaan vinden in vischvangst en 
schapenfokkerij. De belangrijkste eilanden zijn Vaagö, Strömö en 
Sandö. De hoofdstad is Thorshavn op Strömö, een plaatsje met 
ongeveer 2000 inwoners. 

De postale behoeften van de bevolking zijn, gelet op den aard 
van hun bestaansmiddelen, niet groot .Voor de verbinding met 
Denemarken zorgt een stoomboot, die op IJsland vaart en op 
haar heen- en terugreis Thorshavn aandoet. 

Op 1 Januari 1919 werd in Denemarken het locaal port verhoogd 
van 5 tot 7 öre, waartoe een frankeerzegel in laatstgenoemde 
waarde werd uitgegeven, gedrukt in oranje en met het portret van 
den koning. Deze portverhooging gold ook voor de locale corres
pondentie op de Faröer-eilanden, waar evenwel door vertraging 
van de boot de noodige 7 öre-zegels niet op tijd werden ont
vangen. De postdirecteeur te Thorshavn stelde zich, daar de be
hoefte aan 7 öre zegels zich sterk deed gevoelen, telegrafisch in 
verbinding met de hoofddirectie te Kopenhagen en kreeg ver
gunning om ter plaatse zegels te doen vervaardigen in de waarde 
2 öre, ten einde door combinatie mete 5 öre zegels aan het nieuwe, 
hoogere briefport te kunnen voldoen. 

Hiertoe werd de 5 öre voorzien van den waarde-opdruk 2 öre, 
terwijl de strook- of adresband voor couranten en drukwerken 
met het ingedrukt zegel van 4 öre gehalveerd in gebruik werd 
genomen als 2 öre. Mede werd, aldus gehalveerd, benut het koer-
seerende frankeerzegel in het cijfertype, 4 öre blauw. 

De halveering geschiedde diagonaalsgewijze; zij was voor dé 
omslagen in gebruik gedurende de eerste 24 dagen van Januari 
1919; voor de gehalveerde blauwe 4 öre van den 6en tot den 
24en dier maand. Op 12 Januari waren de opdrukken 2 op 5 öre 
groen gereed en werden deze verkrijgbaar gesteld aan het post
kantoor, tot op 24 Januari d.a.v. de zending definitieve 7 öre 
zegels uit Denemarken aankwam en de opdruk en halveeringen 
overbodig werden. 

Van de 2 op 5 öre werden 15.500 stuks vervaardigd; van den 
gehalveerden adresband bestaan slechts 2000 stuks en van de ge
halveerde 4 öre blauw 3700 exemplaren. Deze halveeringen zijn 
uiteraard slechts als volwaardig te beschouwen, wanneer zij postaal 
gebruikt voorkomen op geheele brieven of op briefstukjes, voor
zien van een afstempeling, die eiken twijfel uitsluit. 

De opdruk 2 öre op 5 öre werd aangebracht met behulp van 
een handstempeltje; vrij talrijke, min of meer goed geslaagde 
vervalschingen zijn in den loop der jaren van dezen opdruk 
verschenen. 

Bij gebruikte exemplaren geeft de afstempeling vaak een aan
wijzing, of men met echte of met valsche stukken te doen heeft. 
Eerstens kan men dit zegel niet afzonderlijk op een brief aan
treffen, daar het uitsluitend diende ter completeering van het 
lokale port, gebracht van 5 op 7 öre. Worden dus stukken aan
geboden, alleen gefrankeerd met dezen opdruk, dan zij men op 
zijn hoede. * 

Herhaaldelijk komen stukken voor met Deensche afstempeling, 
wat uitgesloten is. Van 12 tot 24 Januari 1919 was de opdruk 
op de Faröer in gebruik; nagenoeg alle exemplaren werden gebruikt 
in Thorshavn, het eenige plaatsje, dat wat beteekent. Komen 
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andere afstempelingen voor met eilandennamen der Faröer-groep, 
dan is zulks mogelijk, mits de dagteekening ligt binnen 12-24 
Januari 1919. 

Nog zijn enkele brieven bekend van de Faröer-eilanden naar 
Denemarken, waarbij het opdrukzegel werd benut naast een ge
wone 10 öre. Hier zijn stempel en datum beslissend of men met 
een echt of valsch exemplaar te doen heeft. v. B. 

^Iiüatelisgicl^llcrlei 

ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELISTS. 
Op dezen „rol van uitgelezen philatelisten" ,een hooge onder

scheiding in de Engelsche verzamelaarswereld, is voor de eerste 
maal een dame ingeschreven: mevrouw Winifred Penn-Gaskell, 
vice-presidente van de Britsche luchtpostvereeniging. 

DR. JUSTUS ANDERSSEN OVERLEDEN. 
Deze in de Skandinaafsche landen zeer geziene verzamelaar en 

publicist is op 15 Juni j.1. te Oslo overleden. 
Lange jaren voerde hij de redactie van het Nordisk Filatelistik 

Tidsskrift ,het voornaamste blad der Noorsche postzegelverzame
laars. Met den voor eenige jaren overleden postzegelhandelaar H. 
Dethloff te Oslo gaf hij in 1914 het standaardwerk „Norges Fri-
merker 1855-1914" uit. 

Door philatelistische artikelen in de dagbladpers en door het 
publiceeren van een A-B-C voor den postzegelverzamelaar heeft 
Anderssen, die een drukke geneeskundige praktijk had, veel gedaan 
voor het populariseeren der philatelic. 

DE AFSCHAFFING VAN H E T L U C H T R E C H T IN H E T 
EUROPEESCH VERKEER. 

Van 15 tot 25 Juni j.1. vond te Brussel een luchtpostcongres 
plaats, waaraan o. a. deelgenomen werd door afgevaardigden van 
België, Danzig, Denemarken, Duitschland, Estland, Tpinland, Frank
rijk, Griekenland, Groot-Britannië, Hongarije, Ierland, Italië, 
Joego-Slavië, Letland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Noor
wegen, Polen, Portugal, Rumenië, Spanje, Tsjecho-Slowakije, 
Zweden en Zwitserland. 

Het afschaffen van het extra luchtrecht in het Europeesch ver
keer, waartoe het congres besloot, is te beschouwen als het belang
rijkste besluit. 

Nadat de landsregeeringen dit besluit zullen hebben bekrachtigd, 
treedt de afschaffing in werking en wel uiterlijk Augustus 1939. 

Voor het Europeesche luchtpostverkeer is deze beslissing van 
groote beteekenis. 

DE 5 P O N D VAN GROOT-BRITANNIE. 
In „The British Philatelist" — het kleine, doch als regel interes

sante maandblad — van Februari j.1. vertelt Charles Nissen eenige 
bijzonderheden over dit zegel, waaraan het volgende is ontleend. 

In 1881 was besloten het verdere gebruik van speciale zegels 
voor de voldoenmg van telegramkosten stop te zetten. Daar geen 
frankeerzegel bestond, in waarde overeenstemmende met het £ 5 
telegraafzegel, werd het noodzakelijk geacht deze waarde toe te 
voegen aan de postale serie. Beslist werd, dat de oorspronkelijke 
teekening zou worden benut, nadat daarin de noodzakelijke veran
deringen voor het mede-gebruik als postzegel waren aangebracht. 

De teekening toont den kop van koningin Victoria, op een 
achtergrond van fijne, horizontale lijntjes. Het woord „Postage" 
werd in een tweeden werkgang gedrukt, in de ruimte, waaruit het 
oorspronkelijke opschrift „Telegraphs" was verwijderd. In de 
bovenhoeken staat het plaatnummer; in de benedenhoeken zijn de 
zoogenaamde controleletters vermeid. 

Als datum van uitgitte is steeds vermeld 1 Mei 1882, doch een 
circulaire van de posterijen van 21 Maart luidde: „Een zegel in 
de waarde ^ 5 is nu gereed voor uitgifte en kan door de post
directeuren worden aangevraagd . . . . aan den controleur der zegels, 
binnenlandsche belasting, te Londen." Er is dus weinig of geen 
twijfel, of het £S was verkrijgbaar op 21 Maart 1882. 

Slechts één plaat werd benut en wel die, aanvankelijk gebezigd 
voor het telegraafzegel in de genoemde waarde, en waarbij uit elk 
cliché het woord „Telegraphs" verwijderd was. Het vel bestond 
uit 56 zegels, verdeeld over twee vakken onder elkander. Elk vak 
telde 7 horizontale rijen van 4 zegels. 

De drukplaat, hoewel benut einde Januari of begin Februari, 
werd geregistreerd op 9 Maart 1882. Op de achterzijde van het ( 
eerste proefvel staat vermeld: „Deze plaat is reeds als telegraaf-
plaat geregistreerd door het „Secretary-department" ( = af deeling J 
secretarie). Het woord „Telegraph" (i. p. v. Telegraphs) is sinds
dien verwijderd en het woord „Postage" is thans gedrukt in del 
open ruimte ten einde de zegels geldig te maken zoowel voorl 
post- als telegraaf doeleinden. Gelast, dat de gewijzigde plaat inl 
gebruik zal worden genomen." 

Het papier, voor het nieuwe zegel te benutten, had een grootl 
anker tot watermerk, waarvan er twee voorkomen op elk zegel.r 
De tanding is 14, terwijl die van het telegraafzegel 15 : 15 X was.1 
Het telegraafzegel was gedrukt op papier met het watermerk 
klaverblad. 

De eerste exemplaren zijn gedrukt in dof oranje-vermiljoen en 
oranje-vermiljoen, doch de volgende drukken toonen minder eri 
minder oranje, terwijl de laatste drukken geschiedden in lichl 
vermiljoen, vermiljoen en een heldere, glinsterende nuance verJ 
miljoen. Exemplaren, gedrukt in de eerste kleur, zijn zeer zeldl 
zaam; die van volgende drukken op blauwachtig papier behooreif 
eveneens tot de rariteiten. 

Nog zij opgemerkt, dat de kleur van het woord „Postage" eil 
die van de figuurtjes rechts en links daarvan niet altijd precie| 
overeenkomt met die, waarin de rest van het zegel is gedrukt. 

Samenvatting. 
Uitgegeven op 21 Maart 1882, frankeerzegel van £S, wateij 

merk groot anker, getand 14. 
£ 5, dof oranje-vermiljoen, blauwachtig papier. 
£ 5, oranje-vermiljoen, blauwachtig of wit papier. 
£ 5, licht vermiljoen, wit papier. 
£ 5, vermiljoen, blauwachtig of wit papier. 
£ 5, glanzend vermiljoen, wit papier. 
De laatste druk geschiedde op 28 Februari 1903, waarvan slechl 

282 exemplaren werden uitgegeven. 
Volledige opgave van de uitgegeven aantallen. 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

6.570 
8.753 
9.294 
12.072 
12.632 
11.908 
12.861 
13.191 
14.269 
15.786 
17.012 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

16.346 
18.079 
22.523 
22.297 
16.822 
4.992 
4.519 
2.785 
2.168 
1.664 
282 

Ofschoon men niet voornemens was het £ 5 verder uit te gev | 
werden van deze waarde proefdrukken gemaakt met den kop 
koning Eduard VII, toen de uitgifte van frankeerzegels in dl 
teekening werd voorbereid. Deze proefdruk werd weergegeven! 
„The British Philatelist" van Februari 1914. 

BEZOEKT 
DE NATIONALE PROPAGANI 
POSTZEGELTENTOONSTELLII 
OP 27 EN 28 AUGUSTUS 1938 TE BREI 
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Äanbiedini van eenige Engelsche Koloniën. 
«•GAMBIA 1909 (Yvert 5465), 12 stuks . 
*KENYA 1935 (Yvert 3346), 14 stuks . . ' . 
'••CYPRUS 1903 (Yvert 43), 45 piaster . 
'■LEEWARD ISLANDS 1906 (Yvert 44), 2/6 shilling 
'•'■LEEWARD ISLANDS 1906 (Yvert 45), 5 shilling 
••■MONTSERRAT 1903 (Yvert 19), 2 shilling . 
'■•MONTSERRAT 1903 (Yvert 20), 2/6 shilling 
"•ST. LUCIA 1907 (Yvert 60), 5 shilling . 

'"" Ongebruikt. — Porto extra. 

/ 1 ? . 5 0 
^24,^* 
 4,50 
 2,25 
 4,50 
 2,75 
 2,75 
 5,50 

Z O O JUIST VERSCHENEN. 
Op het album Nederland en Koloniën, uitgave van Yvert & 
Tellier, G. Keiser & Zoon, zijn wederom de aanvuUingsbladen over 
de jaren 19361938 verschenen, omvattende 8 bladen, waarop op
gave van alle nieuwe uitgiften in die jaren. 
Deze bladen goed verpakt en franco huis . . . . ƒ 1,50 
b w ^ EVENEENS VERSCHENEN OP DIT ALBUM : /,| ,,̂  
12 bladen, bevattende een complete opgave van alle bestaattaeW 
roltandingen in losse exemplaren m in paren voor de tweezijdige 
roltandingen, terwijl de vierzijdige roltandingen bovendien in 
blokken worden aangegeven. H e t geheel uitgevoerd op dezelfde 
papierkwaliteit als het album en voorzien van schutbladen. 
Een belangrijke aanwinst voor de bezitters van dit album ! 
Deze 12 bladen goed verpakt en franco huis . . . ƒ 2>10 

POSTZEGELHANDEL 

G. KEISER & ZOON, 
Passage 25-27 , Den Haag. Giro 4 2 6 2 . 

Telefoon 112438. (449) 

^' 

Fa.TENKATE&WEEDA, 
Gasthuismolensteeg 13, AMSTERDAM, C. 
Telefoon 32521. — Postrekening 245932. 

Jn de perste helft van September openen 'wij het 
jeizoen met een bijzonder mooie veiling, ■ŵ  o. : 

zeer belangrflk 
NEDERLAND EN KOLONIEN, 

EUROPA, OVERZEE, 
een keurige afdeeling 

RESTANTEN, ALBUMS, E N Z 
lezoekt daarom onze " v »fl 'Vu 

24e POSTZEGELVEILING 
Amsterdam, in Hotel „Polen", Rokin 1416. 

De gÉÈtljlttótrcerde catalogus^'W&P&c^aanwfciag gratis en 
Inco toegezonden. 

. (612) 

De Ervaring leert 
Verzamelaars verwonderen zich dikwijls over de voort

durende vooruitgang van de 

Bond Street Postzegelveilingen. 
Maar het is niet moeilijk dit te verklaren ! Het hoofd 
van deze firma. Mr. H. R. HARMER, heeft een onge

ëvenaarde ervaring van de postzegelmarkt, heeft de beste 
staf van experts in alle branches^, op het gebied der 

■ ^ 

3s».''y% philatelie. 
De veilingcatalogussen, rijkelijk geïllustreerd, laten de zorg 
zien, besteed aan de verkaveling en de beschrijving van 
het materiaal, dat ons ten verkoop toevertrouwd wordt. 
Daarom worden de hoogste prijzen verkregen, de afrekening 
is prompt en de transacties worden zeer ten genoege van 
koopers en verkoopers verzorgd. 
Indien U waardevolle postzegels hebt, hetzij algemeen of 
gespecialiseerd, vraagt dan een exemplaar van de brochure: 
„SELLING STAMPS BY AUCTION" . 

Correspondentie: Engelsch^lFransch of Duitsch. 

H. R. HARMER, 
De l e idende posizegelauctionaris van d e wereld. 

131/134 NEW BOND STREET, LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegramadres: PhialamseUW«sclo, London. (436) 

postzegelhandel p. Ooogerdljk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, Koning, compleet 
1867, Koning, compleet 
1872, Koning, 7% cent 
1872, Koning, 22«^ cent . , . . 
1872, Koning, 1% gld. '. W ^ L ,
1891, Koningin (hangend haar), TlUi cent 
192437, Kinderzegels, 14 series, compleet 
1927, Roode Kruis s  ;■" ' ^ • .»^ ^o'«j. '< \ ' • / ' i 
1930, Rembrandt X ^ m ^ f ^ i M , 
1932, Salve Hospes ^* .» * P^ ^ ^ 
1934, Crisis 
1934, Koningin Emma 
1936, Zomerzegels 
1937, Zomerzegels 
1870, Portzegel, 5 cent 
1870, Portzegel, 10 cent 

NED.INDIE. 
1936, Leger des Heils . . . . 
1937, Asib _ 
1911, Dienstzegels, geheel compleet, ongebruikt 

P O R T O EXTRA. 

Aantal. 

5 
5 

28 

ƒ 0,70 
- 0,60 
-12,50 

(454) 
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