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| g Deze -peiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 

Europa. 
Catalogus wordt op aanvraag toegezonden! 

Wr VoW 4 144e VEILING (Januari 1939) 
kunnen thans reeds besprekingen plaats
vinden. 

Speciaal-Catalogus Nederland en Koloniën, 
met zoo juist verschenen Supplement ƒ 1^5 
Yvert-Catalogus uitgave 1939 ƒ 3,75 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

(448) 

Eind November a.s. te Amsterdam 

NEDERLAND EN KOLONIEN 

Zeldzame zegels en prachtige series van 

EUROPEESCHE LANDEN 

ENGELSCHE EN FRANSCHE 
KOLONIEN 

Schitterende 
RESTANT-VERZAMELING|JN 

enz. enz. ^-^K 'i 

De catalogus is voor serieuze gegadigden 
gratis verkrijgbaar. 

Voor de 
JANUART-VEILING 

kan nog goed piateriaal worden ingezonden 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. | 

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

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

W^ Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen = 
naar beste weten te behartigen ! s 
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G e v e o f ^ d s i n d s 1 9 1 8 . C P O 8 T - S C H E V B ]V I N G E N ) . 

WEET U WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
D i t zijn belangrijke collecties van INed. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere losse zegels en 
series, uitsluitend in p r i m a k w a l i t e i t , uitgekaveld, zooals 
op veilingen gescbiedt, d o e k tegen ZEER BILLIJKE 
N E T T O - P R I J Z E N . 
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 

•wijze ter completeering Uwer verzameling 1 (441) 

B I M I V E I V K O R T V E R S C H I J N T ; 

SPECIALE AANBIEDING No. 19 
( N O V E M B E R ) 

bev. een pracktige, in groot aantal kavels, gedetailleerde collectie, 
N E D E R L A N D en K O L O N I E N 

E U R O P A en O V E R Z E E . 
I^F* Vraagt t k a n s reeds den geïllustreerde catalogus aan. 

Toezending gratis en franco! 

NEDERLAND. 
Toorop f 
Kind 1924 f 
dito, ongebr. f 
Kind 1925 
dito, ongebr. 
Kind 1926 
Roode Kruis 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 
Kind 1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Goadsche gl. f 
A.N.V.V f 

NED.-INDIË. 
L.d . Heils'36 

A A N C E B O D E N ! 
Prijzen per 10. 

11,— Kind 1931 f 7,50 
2,50 1932 f 5,— 
2,75 Zeeman f 4,75 
2,50 Kind 1933 f 3,80 
2,75 Crisis, 2 w. f 1,80 
4,50 Kind 1934 f"" 4,— 
8,50 Zomer 1935 f 2,75 
2,20 Kind 1935 f 2,— 

13,50 Zomer 1936 f 2,— 
2,50 Kind 1936 f 1,80 
2,50 Zomer 1937 f 1,80 
3,80 Luchtp. 40, 75 c. f 2,60 
3,— Kind 1937 f 1,70 
6,50 Zomer 1938 f 1,60 
8,50 per 100 f 15,— 

i WiG. luchtpost f 2,50 
Jamboree f 2,20 
Asib I f 5,— f 5,25 

koers, serie cpl. per 3 f 6,50 
SPECIALE AAKBIEDING. Hongar i je : S tephan cpl . 10 s. f 5,—; idem 
7 w. 100 f4,25. Cy. Mozambique Yv. 49/106 gebr. fr.325.—p.s. f 2.25 

Engelsche kroningszegels alleen Dominions 
geheel compl. 67 stuks ongebruikt f io , jo . 

WF" Als het totaalbedrag van de bestelling boven 
ƒ 10,— is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

T E K O O P C B V R A A G D : 
Jubileum '38 gebr. 1V2 S<̂  c. per 100, 5 25 c. p . 100, 12V2 7 c. stuk. 
N e d e r l a n d : Jubileum '23 2 c. f 0,12 per 100, y c. f 0,80 per 100, 
7I/2 c, f 0,25 per 100, 10 c. f 0,06 per 100, Olympiade f i . ïy, 
R. Kruis f 0,70, A.N.V.V f 0,70, Goudsche Glazen f o,j2, Zeeman 
f 0,40, Kind 1924, 19^5» 1928, 1929 f 0,21, 1927 fo , i 8 , 
'26 f 0,36, '30 f 0,24, '31 f 0,60, *32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f 0,90, 
Zomer '35 f0,22, 6 c. Crisis f 0,08, 7^2 g- luchtp. f0,24, 36 en 70 c. 
f 0,02, 40 c. f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per 100, 12I/2 c. 
f 0,10, "Willem de Zwijger 1V2 ^' f o>40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 121/2 c. f 0,07. 
Curajao 6 c. f 0,30 per 100, 12V2 c f 0,07, Jamboree 11/2 c. f 0,35 
per loo, 6 c. f 0,20 per 100, 12I/2 c ä f 0,03. 
Portzegels gemengd f 0,45 per 100. Kinderzegels (behalve 1936 en later) 
f 2,— per roo. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
O u r a 9 a o : 300 j . herd f 17,—; Jub.'23 f 19,—. S u r i n a m e : D O X 
compl, 12,jo; Jub. '23 f 19,—. 
B e l g i ë : ongebruikt Roode Kruis f 38,—. Helm f 20,—, örval i 
f 3,—. Weldadigheid '28 f i . j o , '29 f 1,75, '30 f i,$o, '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 II f 15,—, Invaliden f 2,—, Siteb f 2,—. 
^ . Steeds interesse voor belangrijke partijen en .^É 

►
^^ heele verzamelingen Nederland en Koloniën, ^ J 

Oostenrijk, Luxemburg, enz., enz. " ^ 
DIVERSEN: Eng Jubilee 2K 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. S^'^^V _ 

H . D R E ï Y F U S S , " 081) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

postzeaelhandel p . HoOflerilJik, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

Aantal. Prijs. 
1864, Koning, compleet . . . . 3 ƒ 6,—1 
1867, Koning, compleet . . . . 6 -10,—I 
1872, Koning, ly^ cent 1 - 0,30| 
1872, Koning, 22 K cent 1 - 1,75| 
1872, Koning, 2K gld 1 - 5,-^ 
1891, Koningin (hangend haar), llYi cent . . 1 - 0,4CJ 
1924-37, Kinderzegels, 14 series, compleet . . 55 - 5,—i 
1927, Roode Kruis 5 - 0,90 
1928, Olympiade, ongebruikt . . . . 8 - 1,50 
1930, Rembrandt 3 - O 43 
1934, Crisis 2 - 0,20 
1934, Koningin Emma . . . . 1 - 0,03 
1936, Zomerzegels 4 - 0,31 
1937, Zomerzegels . . . . . 4 - 0,2l 
1870, Portzegel, 5 cent . . . . 1 - 0,7l 
1870, Portzegel, 10 cent . . . . 1 - 0,4| 

NED.-INDIE. 
1936, Leger des Heils 5 / 0 , 7 
1937, Asib 5 - O.fl 
1911, Dienstzegels, geheel compleet, ongebruikt . 28 - 12,a 

P O R T O EXTRA. (45J 

JAARLIJKS 
DAN 1600 ZEGELS 

V E R S C H I J N T ' ^ R Ij!l DE WERELD MEER 
DEGELS! ^ i V « | « ^ ^ ! , 

Dat is iets voor hen die óf over een ruime beurs, 
óf over uitstekende ruilrelaties beschikken. En de 
laatsten zijn niet gemakkelijk te verwerven ! 
Hier helpt een breed opgezette rondzending. In 
18 verschillende groepen, voor drie verschillende 
catalogussen ingericht, vindt iedere verzamelaar op 
kostelooze manier de hem ontbrekende stukken. 
Vraag eens een prospectus ! — Schrijf naar den 

INTERNATIONALEN BR lEFMARKEN-TAUSCHDiENST 

EQUATOR 
BERLIN N.W. 7, POSTBUS N 62. 

(700) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Koloniën, 
per jaar, franco p. post f 5,—. 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandscb Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16. November. 1938. No. 11 (203). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

l ' l pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
l/'t 
1/6 

. 
, 
» 
, 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

« 
, 
^ 
, 

- 5,50 
- 4,50 
- *,— 
• 3,— 

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

Alle bijdragen van postzegel kundigen, w eten sch appelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D. van Biink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; ai wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z.; buitenland sehe poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein X'^v, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 4J4, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereemgingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

VERZEKERING VAN KUNSTVOORWERPEN 
door mr . W. S. W. DE BEER. 

Er is in den laatsten tijd in de philatelistisclie wereld nogal veel 
gesproken over het verzekeren van postzegelverzamelingen en 
er zijn zelfs commissies ingesteld om na te gaan, op welke wijze 
de belangen van de verzekerden het beste konden worden be
hartigd. 

Schrijver dezes heeft steeds als zijn meening te kennen gegeven, 
dat de meeste zekerheid zou worden verkregen door de betrok
ken collectie in overleg met den verzekeraar vooraf door een 
deskundige te laten taxeeren en de aldus verkregen taxatie als 
grondslag van de polis aan te nemen. Dit advies is gegrond op 
de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, waar o. m. het 
navolgende wordt gezegd: 

„Indien de waarde van het verzekerde voorwerp in de polis 
is uitgedrukt, heeft de rechter niettemin de bevoegdheid om aan 
^en. verzekerde nadere rechtvaardiging der uitgedrukte waarde op 
te leggen, voor zoover er door den verzekeraar redenen worden 
angevoerd, waaruit gegrond vermoeden wegens het bovenmatige 
er opgave geboren wordt . 
Indien echter het verzekerde voorwerp vooraf is gewaardeerd 

oor deskundigen, bij partijen daartoe benoemd, kan de verze-
eraar daar niet tegen opkomen, tenzij in geval van bedrog". 
Nu heeft zich onlangs voor de rechtbank te Rotterdam en in 

ooger beroep voor het Hof in Den Haag een procedure af-
espeeld, waarbij de verzekerde op de boven aangegeven wijze 
erzekerd was, doch waarbij de uitbetaling van het schadebedrag 
esondanks in een piocedure moest worden gevorderd. De ver-
ekerde was een handelaar in schilderijen en antiquiteiten, dien 
ij kortheidshalve X zullen noemen. 
Schilderijen en kunstvoorwerpen, welke voor een waarde van 
116.000,— waren getaxeerd, hadden een zware brandschade ge-
den. De verzekeraar weigerde betaling van de schade op de 
onden, die hier achter nader zullen worden besproken. Het 
erkwaardige van het geval is, dat de verzekeraar eerst in hooger 
roep heeft aangevoerd, dat de brand aan opzet van den ver-
kerde was te wijten. Dit punt zullen wij echter in het vervolg 
heel buiten beschouwing laten, ten eerste omdat het ondenkbaar 
dat postzegelverzamelaars zich aan een dergelijk misdrijf schul-

» maken en ten tweede omdat het, hoe belangrijk ook voor 
t onderhavige geval, voor het onderwerp, dat ons interesseert, 
iten bespreking kan blijven. 
Voor de Rechtbank had de verzekeraar als eerste verweer op-
worpen, dat de wet eischt, dat het verzekerde voorwerp vooraf 
gewaardeerd door deskundigen, terwijl hier de taxatie van een 
kelen deskundige als basis was aangenomen. 
Rechtbank en Hof hebben dit verweer eenstemmig verworpen 
m. op grond, dar de wet m andere gevallen zelfs verbiedt voor 

1 deskundig onderzoek op welk gebied ook meer Uan één des-
ndige te benoemen, indien beide partijen wenschen, dat 
derzoek door slechts één deskundige zaj worden gedaan, m.__ 

11 de toekomst zal de taxatie van één deskundige voL 
, tenzij, wat niet zeer waarschijnlijk is, de Hooge Raj 
r anders zou oordeelen. 

Een tweede verweer door den verzekerde opgeworpen, heeft 
aanleiding gegeven tot een tegenovergestelde beslissing van de 
Rechtbank en het Hof. De verzekeraar had nl. opgeworpen, dat 
de taxatie van den deskundige bovenmatig hoog was en dat de 
verzekerde dit, als handelaar in de verzekerde artikelen, zeer goed 
had geweten. De Rechtbank was nu van oordeel, dat de heer X 
zich aan bedrog zou hebben schuldig gemaakt, indien hij, toen 
hij de polis aanvaardde, wist of begreep, dat de taxatie der ver
zekerde voorwerpen op ƒ 116.000,— de werkelijke waarde dier 
voorwerpen aanmerkelijk te boven ging. De Rechtbank somt 
voorts in haar vonnis eenige vermoedens voor die wetenschap op 
en laat den verzekeraar toe om de bovenmatigheid van de taxatie 
te bewijzen. Tegen deze overweging ging de heer X in beroep en 
het Hof stelde hem op dat punt in het gelijk en de Rechtbank 
in het ongelijk. Het Hof nam met de Rechtbank aan, dat het 
begrip bedrog, zooals de wet dit in de hierboven aangehaalde 
artikelen formuleert, ruim moet worden opgevat, m. a. w. niet 
behoeft te beantwoorden aan het meer enge begrip bedrog, dat 
voor het misdrijf van bedrog wordt geëischt en waarvoor o. a. 
het bezigen van listige kunstgrepen een voorwaarde is. Toch was 
het Hof van oordeel, dat de Rechtbank ten onrechte had aan
genomen, dat het bewijs van bovenmatigheid der taxatie tevens 
de wetenschap daarvan bij X als handelaar zou medebrengen en 
dat die wetenschap — en hierop komt het aan — X zou hebben 
verplicht tot mededeeling van zijn meening aan den verzekeraar, 
zoodat de verzwijging van die wetenschap bedrog zou opleveren. 
Het Hof overwoog daarom terecht, dat ten deze de goederen 
vooraf waren getaxeeerd door een door partijen benoemden des
kundige; dat alzoo partijen overeenkwamen de waardebepaling 
der goederen geheel over te laten aan iemand, die naar haar eigen 
oordeel zoo ter zake kundig was, dat hij in staat was om geheel 
objectief, alzoo beter dan zijzelven, die waarde te bepalen; dat 
door deze handelwijze het eigen oordeel van partijen over de 
waardeering der goederen geheel onbelangrijk werd en zij zich 
zelfs van elke beïnvloeding van den deskundige door mededeeling 
van haar oordeel te onthouden, tenzij deze er naar vroeg, hetgeen 
ten deze niet is gebleken. 

Nu zou men zoo zeggen, dat door deze beslissing van het Hof 
de verzekerde X een heel eind was opgeschoten; dat was ook wel 
het geval, maar daarmede had hij de procedure nog lang niet 
gewonnen. 

Want ook de verzekeraar was zijnerzijds in appèl gegaan, men 
noemt dit een incidenteel-appèl, en had aangevoerd, dat de hooge 
verzekering van den deskundige in opdracht van den heer X 
was geschied, en dat deze te' kwader trouw invloed zou hebben 
uitgeoefend op die taxatie, zoodat deze taxatie niet meer als een 
objectieve waardeering kon worden aanvaard. Met deze redenee
ring was het Hof het eens en het heeft den verzekeraar toegelaten 
om door getuigen te bewijzen, dat de deskundige in opdracht van 
X hoog heeft getaxeerd. 

Tot zoover is het verloop der procedure bekend. Slaagt de 
J i e m opgelegde bewijs, dan neemt het Hof aan, 

Jsnog zijn 
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vaarlijk is om, indien men zijn verzameling door een deskundige 
laat taxeeren, te trachten dien deskundige ten aanzien van de 
hoogte van diens taxatie te beïnvloeden. 

Overigens vormt deze taxatie wel degelijk voor den verzekerde 
een hechte basis voor zijn vordering tot schadevergoeding, het
geen ook alweer in het verloop van deze zelfde procedure is be
wezen. Immers de verzekeraar had tegendeskundigen benoemd 
en de7e waren tot de conclusie gekomen, dat het rapport van den 
eersten deskundige zoo onzinnig hoog was, dat daarmede geen 
rekening mocht worden gehouden. Het Hof heeft zich echter 
met de desbetreffende opmerkingen van den verzekeraar niet 
vereenigd. Het overwoog, dat naast de door den verzekeraar be
noemde deskundigen ook nog andere deskundigen een taxatie 
hadden uitgebracht, die wel de eerste taxatie nabij kwam; dat 
bovendien met mocht worden voorbijgezien, dat de deskundigen, 
die ten verzoeke van den verzekeraar waren opgetreden, over het 
algemeen de bewuste voorwerpen hebben gezien in een desolaten 
toestand, na den brand, terwijl de eerste deskundige de geheele 
collectie als een geheel in ongeschonden toestand heeft beoor
deeld en voorts terecht heeft getaxeerd op de vervangingswaarde, 
waarbij rekening behoorde te worden gehouden met de mogelijk
heid, dat hetgeen in vele jaren langzamerhand was verzameld, in 
betrekkelijk korten tijd opnieuw zou moeten worden aangeschaft. 
Vooral deze laatste overweging is ook voor postzegelverzamelaars 
van groot belang, daar het inderdaad een groot verschil uitmaakt 
of men een verzameling heeft samengesteld in den loop der tijden, 
daarbij steeds naar billijke koopgelegenheden speurend, en zijn 
tijd afwachtende, of dat men genoodzaakt is in korten tijd op
nieuw bijeen te brengen datgene, wat men met jarenlange arbeid 
heeft verzameld. 

In het algemeen leert ons deze procedure wel, dat een taxatie
rapport, in overleg met den verzekeraar uitgebracht door een te 
goeder naam en faam bekendstaanden deskundige, nog steeds als 
de beste waarborg tegen een meeningsverschil omtrent de waarde 
van het verzekerde moet worden beschouwd, doch dat men er 
zich voor dient te wachten dezen deskundige op de een of andere 
wijze te beïnvloeden. 

NieuWe 
Utt^fifteii 

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

ALEXANDRETTE. 
Opdruk Sandjak / d'Alexandrette op koerseerende frankeerzegels 

van Syriè: 
o pi. 75, rood. (Yvert nr. 203a) 
2 pi. 50 op 4 piastres, oranje. (Yvert nr. 208). 

Als voren Postes / Sandjak / d'Alexandrette op luchtpostzegel 
der uitgifte 193133: 

12 pi. 50 op 15 piastres, vermiljoen. (Yvert nr. 56). 
ALGIERS. 

feENTENAIRE PHIL1PPCV1U.E 

• JUL ■*■  . 1 

* * P O S t E S ÄLCERIE «5 

Het eeuwfeest van de stich
ting van Philippeville bracht de 
speciale frankeerzegels, alle 
volgens afbeelding: 

30 c , geelgroen. 
65 c , ultramarijn. 
75 c , lila. 

3 fr., karmijn. 
5 fr., bruin. 

ARGENTINIË. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in de uitgifte van 1937, portret van koningin 

Elisabeth: 
1 penny, groen. 

Deze nieuwe uitgifte treedt in de plaats van de vorige, vermeld 
onder nr. 110 in den Yvertcatalogus. Zij onderscheidt zich van 
deze door duidelijker tekst, terwijl de lichte achtergrond om het 
portret verdwenen is. 

Frankeerzegel in groot, liggend formaat: 
1 pond, blauwzwart. 

Het geeft de portretten weer van den koning en de koningin 
van Engeland in kroningsornaat. 

BAHAMAS (Augustus 1938). 

P N * 

M M É M A M M 

BELGIË. 

BBIXlli «JR 
BEIXJIOUE ä J * r 

"Waardeopdruk m 
formaat: 

2 francs 50 op 2 

BULGARIJE. 

Frankeerzegels in de portretteekening van 
koning George VI, papier met het koer
seerend watermerk: 

1 shilling, zwart en rood. 
1 pond, groen en zwart. 

De „watertentoonstelling" die van Mei 
tot November a.s te Luik wordt gehouden 
wordt wereldkundig gemaakt door vier 
propagandazegels: 

35 c , groen. 
1 fr., rose. 
1 fr. 50, bruin. 
1 fr. 75. blauw. 

De drie laatste waarden ziin gedrukt in 
liggend formaat. Zij geven o. a. weer ge 
zichten op de Maas, het Aibertkanaal, enz. 

Frankeerzegels 'n de koerseerende tee
keningen: 

40 c , roodviolet. (Wapen). 
75 c , sepia. (Koningskop klein form.) 

rood op koerseerend koningstype, groot 

frs. 45, zwart. (Yvert nr. 432). ?i 

IfeÉÉU 
• /AB  1 
m • UAPCTiic. K 

B U L G A R I E 

^BbAFAPHfl 
hM 

Het 20jarig regeeringsjubileum van koning Bons werd heil 
dacht door de uitgifte van onderstaande frankeerzegels, wee« 
gevende diverse portretten van Z. M.: 

1 lewa, groen. 
2 lewa, bruinkarmijn. 
4 lewa, bruinrood. 
7 lewa, ultramarijn. 

14 lewa, lilarose. 
Alle waarden zijn gedrukt in staand formaat. 
Een n'euwc propagandasene voor de landsproducten verschel 
>de waarden en kleuren: 

stotmski, oranje, 
stotinski, karmijn, 
^totinski, bruin, 

stinski, rood. 

LVKILIXGEN. 
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1 lewa, lichtgroen. 
1 lewa, donkergroen. 
3 lewa, bruinviolet. 
3 lewa, bruin. 
7 lewa, blauwviolet. 
7 lewa, blauw. 

Alle zijn gedrukt in staand formaat. 
CEYLON. 

ptmiiiiifni 
■"" i 'i>, s 

■MÉÉÏMÉMilÉ 

Frankeerzegel volgens afbeelding, papier met 
het meervoudig watermerk in sierschrift: 

5 rupees, donkerviolet en groen. 

CHAMBA. 
Opdruk Chamba State op frankeerzegels van BritschIndië, 

type koning George VI: 
3 pies, grijsblauw 

Yi anna, bruinrood. 
9 pies, groen. 
1 anna, rood. 
2 annas, roodoranje. 
2 a. 6 p., violet. 
3 annas, geelgroen. 
3 a. 6 p., ultramarijn. 
4 annas, bruin. 
6 annas, blauwgroen. 
8 annas, zwartviolet. 

12 annas, bruinrood. 
1 rupee, bruinrood en grijsblauw. 

COSTARICA. 
Opdruk 1938 op frankeerzegel der uitgifte 1923: 

20 centimos, donkerblauw. (Yvert nr. 122). 
DANZIG (October 1938). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
3 pfennig, bruin. 

15 pfennig, rood. 
40 pfennig, blauw. 

DUITSCHLAND. 

De opening van het gouwtheater Saar
pfalz in Saarbrücken op 9 October 3.I. 
bracht twee toeslagzegels ,beide volgens 
afbeelding en weergevende genoemd 
gebouw: 

6 f 4 pf., groen. 
12 + 8 pf., rood. 

FRANKRIJK, 

Frankeerzegel in het vredestype: 
80 centimes, oranje. 

Idem in nieuwe teekening, Mercurius met staf: 
10 centimes, ultramarijn. 
20 centimes, lila. 

■ c»* " " '^!SliL2äiiii 

Ter gelegenheid van den 20en verjaardag van den wapenstil
standsdag verscheen het toeslagzegel: 

65 -\- 35 centimes, karmijn. 
FRANSCHE KOLONIEN. 

Het Curiezegel is voor on
derstaande koloniën verschenen 
in ultramarijn en in de waarde 

iChLO, =e f ^ f S f 1 1 franc 75 + 50 centimes: 
Cameroun, Dahomey, Fransch 

Guinea,  Guyana,  Midden 
Afrika,  Oceanië,  Soudan, 
Guadeloupe, Ivoorkust, Mada
gascar, Martinique, Mauritanië, 
Nieuw Caledonië, Niger, Re
union, Senegal, Somalikust, St. 
Pierre et Miquelon en Togo. 

Voor FranschIndië is de waarde 2 fa. 12 ca. + 20 ca.; voor 
IndoChina 18 c. + 5 c. 

Deze 21 zegels zijn te Parijs aan het kantoor voor koloniale 
postwaarden alleen in complete series verkrijgbaar. 

GRIEKENLAND. 

^ttlftÊÊÊÈÊÈÊÊÊÈÊÊiÊiÊÊÊÊÊÊk 

wmmmmmm 

:;&PAX 1 5 0 . ; 
MÉMÉMi 

De onthulling van het ruiterstandbeeld 
van koning Constantijn bracht de fran
keerzegels, volgens afbeelding: 

1 drachme 50, groen. 
30 drachmen, bruinrood. 

Het frankeerzegel, 10 lepta lichtblauw 
en bruinrood (Yvert nr. 423), verscheen 
met een verbeterden tekst. 

GROOTBRITANNIE. 
Portzegels in het koerseerend cijfertype, papier met het liggend 

watermerk G VI R: 
Yi penny, groen. 

1 penny, karmijn. 
GWALIOR (Augustus 1938). 
Frankeerzegels van BritschIndië, type koning George VI, 

overdrukt met den landsnaam: 
Yi anna, bruinrood. 

1 anna, rood. 
4 annas, bruin. 

Als voren met den dienstopdruk: 
Yi anna, bruinrood. 

1 anna, rood. 
H O N G K O N G . 
Kleurwijzigingen bij de portzegels in de koerseerende teekening: 

2 cents, grijs. 
, 4 cents, geeloranje. 

6 cents, rood. 
10 cents, violet. 

IJSLAND. 
Het in het vorige nummer aangekondigde blok is verschenen, 

gedrukt in de frankeerwaarden en kleuren: 
30 aur, karmijn. (Standbeeld van Leifr Eiricsson). 
40 aur, violet. (Idem, doch vergroot onderdeel). 
60 aur, groen. (Globe). 

Het velletje is voorzien van het wapen van IJsland en toe
lichtenden tekst in het Engelsch. Het wordt aan de postkantoren 
verkocht voor 2 kronen. 

INDOCHINA. 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 

67 cents, blauw. 
IRAK. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portret van koning 

Ghasi I : 
1 fils, violet. 
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ITALIË. 

PM 

Ter eere van het „keizerrijk" verschenen, in prachtige uit
voering, 10 frankeer en 6 luchtpostzegels, weergevende diverse 
historische tafereelen, den kop van den keizerkoning, enz. 

Luchtpostzegels: 
25 centesimi, groen. 
50 centesimi, bruin. 

1 lire, violet. 
2 lire, blauw. 
3 lire, bruinrood. 
5 lire, groen. 

Alle in liggend formaat. 

Frankeerzegels: 
10 centesimi, bruin. 
20 centesimi, rose. 
25 centesimi, groen 
30 centesimi, sepia. 
50 centesimi, violet. 
75 centesimi, rood. 

1 lire 25, blauw. 
1 lire 75, donkerviolet. 
2 lire 75, groenzwart. 
5 lire, bruinrood. 

Alle in staand formaat. 
In het volgend nummer komen wij op de zegelbeelden nader 

terug. 1 I . I , . ^U 

JAPAN. I ' I ' 1 '■;*• 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, tempel van Horyuji: 

25 sen, bruin. 
Het is de oudste houten tempel van Japan. 

JOEGOSLAVIE. 

MMMÉMÉÉÉÉ 

De kinderzegels van dit jaar ver
schenen opnieuw, thans overdrukt met 
Salvate Parvulos. De opbrengst komt ten 
goede aan het sociale werk onder de 
jeugd. 

Aldus zijn te melden: ' 
50 p. + 50 p., bruinzwart. 

1 d. | 1 d., donkergroen. 
1 d. 50 + 1 d. 50, roserood. 
2 d. + 2 d., roselila. 

KENYA. 
Frankeerzegel, buste van koning George VI van Engeland: 

1 pond, zwart en rood. 

MOZAMBIQUE. 
In de teekening der uitgifte 1929, moeder met kinderen, ver

schenen de weldadigheidszegels: 
49 centavos, oranje en blauw. 
Zonder waarde, karmijn en groen. 

NIEUWCALEDONIE. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, portretten van La 

Perouse en Bougainville: 
1 franc, rood en karmijn. 

NIEUWE HEBRIDEN. 

wmmm wm 
Van de in het Julinummer 

vermelde nieuwe zegels zijn de 
onderstaande ook als port
zegels verschenen, door het 
aanbrengen van een opdruk: 

5, 10, 20, 40 centimes en 
1 franc. 

Bij de Fransche uitgifte luidt 
de opdruk „Chiffre Taxe", bij 
de Engelsche „Postage Due". 

NIEUWZEELAND. 
Het jaarlijks terugkeerende healthzegel verscheen thans in de 

teekening spelende kinderen en in de waarde: 
1 | 1 penny, karmijn. 

PATIALA. 
Frankeerzegels van BritschIndië, type koning George VI, 

overdrukt met Patiala State: 
3 pies, grijsblauw. 

K anna, bruinrood. 
2 annas, roodoranje. 
2 a. 6 p., violet. 
3 annas, geelgroen. 
3 a. 6 p., ultramarijn. 

PEERAK. 

4 annas, bruin. 
6 annas, blauwgroen. 
8 annas, zwartviolet. 
2 rupees, bruin en violet. 
5 rupees, blauwviolet en groen. 

NMMB 

PORTUGAL. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, papier met 
het meervoudig watermerk in sierschrift: 

10 cents, violet. 
12 cents, ultramarijn. 
30 cents, geel en lila. 
50 cents, zwart op groen. 

Ter gelegenheid van het wijncongres, dat te 
Lissabon gehouden werd, verschenen de fran
keerzegels: 

25 centavos, bruin. 
40 centavos, lilarood. 

De teekening geeft een druiventros weer. 
Firma G. Keiser & Zoon te 'sGravenhage 

dank voor toezending. 
Het begin eener serie dienstzegels ? 
Met den opdruk Oficial is te melden; 

40 centavos, bruin. (Yvert nr. 582). 

RUSLAND. 

De in het vorige nummer aangekondigde propagandaserie voor 
het toerisme is thans verschenen: 

5 kopeken, zwart. 
5 kopeken, sepia. 

10 kopeken, groen. 
10 kopeken, sepia. (S). 
15 kopeken, bruinzwart. (S). 
15 kopeken, zwart. 

20 kopeken, zwart. 
30 kopeken, zwart. (S). 
40 kopeken, sepia. 
50 kopeken, groen. (S). 
80 kopeken, sepia 
1 rubel, groen. 
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Zij geven verschillende aantrekkelijke natuurtafereelen weer uit 
de Krim, Georgië, enz. 

De niet met (S) aangegeven waarden zijn gedrukt in liggend 
formaat. 

SPANJE. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel in het koerseerend cijfertype: 

4.S centimes op 1 centimo, blauwgroen. 
SYRIË. 
Waarde-opdrukken op frankeerzegels der uitgifte 1930-36: 

2 pi. 50 op 4 piastres, oranje. (Yvert nr. 208). 
5 piastres op 7 p. 50, blauw, (ifvert nr. 211). 

Eerstgenoemde opdruk is in zwart, de tweede in rood aan
gebracht. 

Frankeerzegel, por t re t van president Atasi: 
20 piastres, sepia. 

TONGA. 

Het 20-jarig regeeringsjubileum van 
koningin Salote bracht de speciale fran
keerzegels, alle volgens afbeelding: 

1 penny, rood en zwart. 
2 pence, purper en zwart. 
2>2 pence, blauw en zwart. 

TURKIJE. 
Weldadigheidszegels, opdruk halve maan in karmijn, op fran

keerzegels der koerseerende uitgifte: 
2y> kurus, oranje. 

20 kurus, grijsblauw. 
VATICAANSCHE STAD. 

Ter gelegenheid van het in
ternationaal congres voor chris
telijke archeologie verschenen 
de speciale frankeerzegels, alle 
liggend formaat: 

5 c , bruin. 
10 c , roodoranje. 
25 c , groen. 
75 c , rose. 
80 c , violet. 

1 I. 25, blauw. 
Twee teekeningen zijn voor deze serie benut: de crypt van de 

basiliek van de H. Cecilia en de basiliek in de catacomben van 
Domitille. 

VEREENIGDE S T A T E N VAN NOORD-AMERIKA. 
(October 1938). 

UNITED STARS POSTAGt 

ÉAMMMMMi 

Verdere waarden der presidenten-serie: 
lila. (Taylor), 
blauwgroen. (Fillmore), 
blauw. (Pierce). 
geelgroen en zwart. (Harding). 

V. B. 

12 
13 
14 
2 

c . 
c . 
c . 
d.. 

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

XeVcnVacMcn 
IjfieuiVc Uitéiftcr 

Oplaa^ci/fers,en). 1 
BELGIË. 

Dank zij de vriendelijke tus-
schenkomst van den heer Derathé 
te Brussel, kunnen wij de afbeel
ding brengen van de anci-tuber-
culose-serie. welke op 1 Decem
ber a.s. verschijnt. 

De waarden zullen zijn: 10 + 
5 c , 3 0 - 1 - 5 c , 40 -h 5 c , 
7 5 - 1 - 5 c , 1 fr. -I- 25 c , 
1 fr. 75 + 25 c , 2 frs. 50 -f-
2 frs. 50 en 5 frs. -|- 5 frs. 

De zegels geven het portret 
weer van den prins van Luik, 
Albert. 

De Koekelberg-serie wordt na 
30 dezer niet meer aan de post
kantoren verkrijgbaar gesteld. 

Met verwijzing naar het mede
gedeelde onder „Nieuwe uit

giften" in dit nummer zij nog bericht, dat, ingevolge de nieuwe 
posttarieven portzegels zullen verschijnen in de waarden 60 en 
80 centimes, dat het koerseerend frankeerzegel van 70 centimes 
vervangen wordt door een van 75 en dat de opdrukken — 
gevleugeld wiel — op de 35 en 70 centimes vervangen worden 
door de waarden 40 en 75 centimes. 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
Op 1 Januari a.s verschijnen 15 frankeer- en 5 portzegels in 

nieuwe teekeningen, ter vervanging van de bestaande series. Zij 
geven verschillende landschappen weer, inboorlingen, het wapen 
der Nor th Borneo Company, enz. 

CAMEROUN. 
Vóór het einde van 1938 verschijnen nieuwe frankeerzegels in 

staaldruk of heliogravure. 
DAHOMEY. 
Frankeerzegels in een nieuwe teekening, ter vervanging van 

de bestaande, zijn binnen afzienbaren tijd te verwachten. 
DENEMARKEN. 
Op 17 dezer verschijnt een serie frankeerzegels in de waarden 

5, 10 en 30 öre, ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden 
de beroemde beeldhouwer Thorvaldsen naar zijn vaderland terug
keerde. 

DUITSCHLAND. 
Onder groot voorbehoud inzake de rechtmatigheid dezer zegels 

melden wij, dat bij de bezetting van het Sudetengebied door de 
Duitsche troepen te Asch twee waardeopdrukken verschenen op 
zegels van _ Tsjecho-Slowakye, te weten 1.20 op 50 heller groen, 
type Benesj (Yvert No. 324) en 1.20 op 1 kroon, wijnrood, type 
Masaryk (Yvert No. 302). 

Aan dit voorbehoud doet het feit niets af, dat deze opdrukken 
benut werden als frankeering en dat zij dus voorkomen op regel
matig door de post verzonden en uitgereikte stukken. Hetzelfde 
geldt voor andere opdrukken als „Wir sind frei", „Abertham 
4 X 38" met hakenkruis op diverse zegels van Tsjecho-Slowakye. 

Men mag toch naar onze meening niet uit het oog verliezen, 
dat bij de geweldige gebeurtenis, die in het Sudetengebied plaats 
vond, niemand den geheelen toestand ineens kon overzien. Dat 
„handige" individuen van de tijdelijke verwarring misbruik heb
ben gemaakt en dergelijke opdrukken konden laten vervaardigen 
en benutten, achten wij volstrekt niet uitgesloten.. Ons inziens 
doet men dan ook verstandig om met deze en soortgelijke op
drukken zeer voorzichtig te zijn. 

ECUADOR. 
Ter gelegenheid van de in deze maand te houden jaarbeurs 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



206 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

verschijnt een speciale serie frankeerzegels in de waarden 10, 50 
centavos, 1 en 2 sacres. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort is een toeslagzegel te verwachten, waarvan de extra

opbrengst bestemd is om de blinden in het bezit van radio te 
stellen. 

Op 31 October j.1. zijn buiten omloop gesteld de frankeerzegels, 
uitgegeven ter eere van de infanterie en het exemplaar monument 
van Lyon. 

FRANSCHE KOLONIËN. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat vóór het einde van dit 

jaar voor elk der zeven koloniën in West-Afrika vijf luchtpost
zegels zullen verschijnen. 

FRANSCH MIDDEN-AFRIKA. 
Het eeuwfeest ter herinnering aan den ontdekkingsreiziger 

René Caillé brengt twee speciale zegels, die vóór hpt einde van 
dit jaar te verwachten zijn. 

FRANSCH-SOMALI 
Een nieuwe teekening voor de frankeerzegels is in bewerking. 
GABON. 
Het 100-jarig bestaan der kolonie, dat binnenkort wordt her

dacht, zal een speciale serie van drie waarden brengen. 
HATAY. 
De diplomatieke strijd tusschen Frankrijk en Turkije over het 

gebied Alexandrette is ten voordeele van laatstgenoemd land be
slist. Het mandaat over dit gebied, dat voortaan Hatay zal heeten, 
is aan Turkije overgedragen. Het is dus niet uitgesloten te achten, 
dat binnenkort frankeerwaarden met den naam Hatay zullen ver
schijnen. 

IJSLAND. 
Van de in het Mei-nummer vermelde zegels met geiser-landschap, 

werden de volgende aantallen gedrukt: 15 aur 200.000, 20 aur 
1.000.000, 35 aur 500.0000 en 50 aur 200.000 stuks. 

MEXICO. 
Van de in het September-nummer vermelde zegels, uitgegeven 

ter gelegenheid van het houden van een stedebouwkundig con
gres, werd een voorraad, ter waarde van 150.000 pesos, kosteloos 
afgestaan aan het congres-bestuur. Dit zal door den verkoop 
daarvan trachten de congreskosten te dekken. Genoemd bestuur 
is zoo vriendelijk, om de zegels niet beneden postprijs te verkoo-
pen, tenminste, dat is het voornemen ! 

POLEN. 
De stratosfeertocht, voor welke gelegenheid het in het vorige 

nummer vermelde velletje werd uitgegeven, is niet gehouden, wijl 
tijdens de vulling de ballon grootendeels verbrandde. De tocht is 
thans uitgesteld tot het a.s. voorjaar. De oplaag van het velletje 
bedraagt 65.000 stuks. 

De ski-wedstrijden om het wereldkampioenschap zullen te 
Zakopane gehouden worden; drie speciale zegels zullen voor deze 
gelegenheid verschijnen; waarden 15, 20 en 30 groszy. 

ST. PIERRE ET MIQDELON. 
Hetgeen onder Cameroun is vermeld, geldt ook voor deze 

kolonie. 
T O G O . 
Het vermelde onder Cameroun is ook van toepassing op Togo. 
VENEZUELA. 
Naar het Bulletin Mensuel bericht, zal een bijzonder frankeer-

zegel verschijnen ter gelegenheid van den 80en verjaardag van 
het eerste zegel van Venezuela. Het zal het portret brengen van 
den eersten postmeester van dit land, generaal Jose Ignazio Paz 
Castillo. 

ZWITSERLAND. 
De op 1 December a.s. verschijnende Pro Juventute-zegels zullen 

de volgende waarden omvatten: 5 -f- 5, 10 -|- 5, 20 -f- 5 en 30 -|- 10 
rappen. 

Op de 5 rappen wordt Salomon Gessner weergegeven; deze 
man, die van 1730 tot 1788 leefde, verwierf als schrijver (o. a. 
Idyllen) en als graveur en landschapschilder een grooten naam. 

De teekening is afkomstig van Karl Bickel, die tevens de gravure 
verzorgde. 

Op de andere waarden zijn achtereenvolgens afgebeeld vrouwen 
uit St. Gallen, Uri en Aargau. De teekening van de 20 rappen 
ontwierp Hans Zaugg, die van de 10 en 30 de kunstschilder Carl 
Liner. 

Van het Aarau-blok werden 204.855 exemplaren verkocht; het 
restant is vernietigd. v. B. 

Nederland 
er Overzeesche Gewesten 

NEDERLAND. 
De jubileumzegels. 
Als aanvulling van de beschrijving in het September-nummer 

kan nog worden medegedeeld, dat van de 1% en 5 cent een 
nieuwe oplaag is aangemaakt (met ander etsingnummer), waarbij 
een andere tandingmachine is gebruikt, die wél telkens tusschen 
twee zegels een gaatje, in boven- en onderrand perforeert. De 
eerste oplaag vertoonde dit gaatje niet. 

De jubileumzegels van Suriname 15 cent en Curajao 6 en 15 
cent zagen wij zonder het bewuste gaatje in de randen; de andere 
waarden hebben dit wél. 

Als afwijkmg toonde de heer Feis te Dordrecht ons een hoek-
zegel 'van de 5 cent, dat gedeeltelijk onbedrukt is gebleven. Bij 
het drukken was een hoek van het vel omgeslagen, waardoor een 
gedeelte van het zegelbeeld op de gomzijde terecht is gekomen. 

Willebrord-herdenkingszegels. 
Volgens berichten in de dagbladen zullen het volgend jaar twee 

herdenkingspostzegels, van 5 en 12 >2 cent, worden uitgegeven ter 
gelegenheid van de herdenking van het twaalfde eeuwfeest van 
"Willebrord. In 1939 wordt te Utrecht een tentoonstelling ge
houden van vroeg-middeleeuwsche wereldlijke en kerkelijke kunst 
en van voorwerpen, die verband houden met de vereering van den 
apostel Willebrord in den loop der tijden. In de Domkerk zal 
herdacht worden de beteekenis van Wdlebrord als apostel der 
Nederlanden door zijn verkondiging van het evangelie en als 
drager van de oude christelijke cultuur. 

Rolzegels. 
Onlangs viel onze aandacht op een artikel in „P.T.T.-Nieuws" 

van April j.1. over „De Postzegel-automaten". Daarin kwamen 
enkele ons nog niet bekende bijzonderheden voor over de post
zegels, die in die automaten gebruikt worden. 

,,Hoewel de automaten wat de constructie betreft aan de 
eischen van den dienst beantwoorden, bleek toch na de ingebruik
neming, dat zij, tengevolge van buiten de constructie gelegen oor
zaken, nog kinderziekten moesten doormaken. Zoo waren b.v. 
de lasschen in de postzegelroUen dikwijls oorzaak, dat de auto
maten haperden. Dit bezwaar kon later worden ondervangen door 
gebruik te maken van postzegelroUen uit één stuk. 

Een andere onvolkomenheid is, dat de perforatie van deze 
rollen soms afwijkingen vertoont, in welk geval de pennetjes, die 
den zegelband moeten voortbewegen, niet meer m doch óp de 
perforatie grijpen; hierdoor verschuift de band en heeft het 
afsnijden der zegels plaats vóór de perforatie, zoodat men af
gesneden gedeelten van zegels ontvangt. Er wordt thans nog 
onderzocht welke veranderingen in de perforeermachine zouden 
kunnen worden aangebracht om ook dit euvel te verhelpen. 

Voorts werd bij de intrede van het natte jaargetijde last onder
vonden, dat de zegels gingen kleven. Later is men er toe over
gegaan, alle zegelroUen voor de automaten te voorzien van 
Arabische gom, in plaats van dextrine (dat gemakkelijker vocht 
opneemt en voor automaatzegels dus minder geschikt is)." 

Tot voor kort werden de rollen zoo vervaardigd, dat men 
vellen van 200 zegels in tien reepen scheurde en deze strooken van 
20 zegels aan elkaar plakte. Uit het bovenstaande artikel blijkt, 
dat tegenwoordig „eindelooze" rollen zegels zonder naden worden 
gebruikt. 

De firma Enschedé deelde ons op ons verzoek mede, dat de 
automaatzegels sinds 1936 in eindelooze rijen worden gedrukt. 
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De waarden 1%, 3, 5 en 12>2 cent worden zoo gedrukt. De 
4 cent eveneens, maar voor deze waarde zijn de automaten nog 
niet gereed. De zegels van 6 cent zijn vóór de portverlaging van 
September 1937 eveneens in eindelooze rollen gedrukt, maar deze 
worden nu niet meer aangemaakt. 

Wij waren nieuwsgierig of er verschil
len zouden bestaan tusschen de zegels van 
de gewone vellen en van de nieuwe rollen. 
Dit is in enkele landen het geval, zooals in 
Tsjechoslowakije, waar de tusschenruimte 
tusschen de zegels van rollen grooter is 
dan tusschen die van vellen. En inderdaad 
zijn er verschillen waar te nemen, duide
lijk bij de 3 cent, minder duidelijk bij de 
1% cent; bij de 5 cent hebben wij geen 
onderscheid gevonden. Dit nietconstant 
zijn van de verschillen doet de vraag stel

len of ze met opzet zijn gemaakt, of dat ze aan het toeval te 
danken zijn; daarop kunnen wij (nog) geen antwoord geven. We 
constateeren alleen, dat op de gewone vellen van 3 cent de ruimte 
tusschen de korte zijden van de zegels 2/4 mm. bedraagt, bij de 
rolzegds 3 mm. Daarentegen blijken de rolzegels zelf iets kleiner 
te zijn dan de velzegels; van de hierbij afgebeelde 3 cent van een 
rol is de breedte 22 K mm., een gewone 3 cent is breed 22^4 mm. 
Een klein verschil dus maar van een halve millimeter, maar toch 
duidelijk waarneembaar. O p de afbeelding is een 3 cent rol over 
een 3 cent van een vel geplakt, zóó, dat de linkerranden gelijk 
zijn. Men ziet rechts duidelijk, dat het onderste zegel smaller is. 

Ook de hoogte verschilt bij de 3 cent; deze is bij de rolzegels 
iets minder dan % mm. kleiner dan bij de zegels in vellen. 

De IH cent rol is ook iets kleiner dan dezelfde waarde in 
vellen, maar deze verschillen zijn zeer gering. 

De Arabische gom van de rolzegels glimt over het algemeen 
iets meer dan de dextrine op de vellen. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent V; 27}4 cent K. 

iVieuwe etsingnummers. 
5 cent W: R 629. 

2734 cent K: 619. 
114 cent jubileum: L 630, R 630. 

Nieuwe offsetplaatnummers. 
1 cent V: 366. 

De vlucht naar ZuidAfrika. 
De vlucht van de K.L.M, naar Johannes

urg zal op 6 December te Amsterdam be
innen. Zooals men weet zal voor deze 
lucht voor het eerst gebruik gemaakt kun
en worden van het nieuwe zegel van 12>2 
nt voor bijzondere vluchten (de kraai), dat 
nnenkort verschijnen zal. 
Het port voor een brief met deze vlucht 
ar ZuidAfrika is niet gering; behalve het 
wone port van 12 i4 cent per 20 gram 
1 een luchtrecht moeten worden betaald van 
n gulden per 10 gram. De stukken krijgen 
n bijzondere afstempeling. 
Voor verder nieuws verwijzen wij naar de 
chtpostrubriek. 

Voor strookjesverzamelaars. 
De Zondagsbestelling te Groningen is met 
ang van 6 November afgeschaft; op de 

ketten „Op Zondag bestellen" komt Gro
gen nog voor. T. z. t. zal echter een her
k met veranderde tekst volgen. (Dienst
er H 665 van 2 November). 

dverteert in dit blad 

NED.INDIE. 
De luchtvaartherdenkingszegels. 
Deze zegels zijn op 15 October verschenen en de termijn van 

verkrijgbaarstelling is al weer afgeloopen. De kleuren zijn zooals 
vermeld: 

1734 | 5 cent sepiabruin, 
20 | 5 cent muisgrijs. 

De zegels hebben lijntanding I2i4 '■ 12/4 met vrij kleine gaatjes. 
Ze zijn gedrukt op watermerkpapier, de cirkeltjes loopen verticaal. 
De vellen zijn groot 100 stuks; de randen vertoonen dubbele lijnen, 
telnummers 110 en 101 langs de zijranden, en op den bovenrand 
het etsingnummer. De 1734 cent heeft nummer 126, de 20 cent 
nummer 125. 
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Voor deze zegels bleek volgens de Indische bladen bij het publiek 
een zeer groote belangstelling te bestaan. In Indië zijn groote voor
bestellingen gedaan, waaronder een van niet minder dan 40.000 
exemplaren. Ook in Nederland moet er veel animo zijn geweest, 
een gevolg van de korte verkrijgbaarstelling en van het feit, dat 
de oplaag niet zoo heel groot is. We vernamen nog, dat eind Oc
tober in het postkantoor Den Haag niet meer dan vier series te
gelijk aan één persoon werden afgegeven. Wij zijn benieuwd t. z. t. 
de oplaagcijfers te vernemen. 

De Missiezegels. 
Het Departement van Koloniën zond ons de foto's van de op 

1 December verschijnende missiezegels, die hier afgebeeld worden, 
met nog enkele nadere bijzonderheden. De zegels zijn uitgevoerd 
in rotogravure in de volgende waarden en kleuren: 

2 f 1 cent paars, 
334 f 134 cent groen, 
734 f 2i4 cent roodbruin, 

10 f 234 cent rood, 
20 15 cent blauw. 

GELDIG TOT EN MET 3 0 SEPTEMBER 1 9 3 9 

GELDIG TOT EN MET30 SEPTEMBER 193© 

GELDIG TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1939 
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De regeeringsjubileumzegels. 
De heer Veen meldt ons de beide nog niet genoemde etsing-

nummers: 2 cent L 118 en 10 cent R 119. 
De verkoop van deze zegels schijnt lang niet zoo groot te zijn 

geweest als werd verwacht. Voor Indië zijn ruim 10 millioen 
jubileumzegels gedrukt; daarvan waren er kort voor het einde 
van den verkoop in de magazijnen nog bijna 5 millioen over. 

De nieuwe 2 en 5 gulden-zegels. 
Volgens het Postzegelblad voor Indië zijn de nieuwe zegels van 

2 en 5 gulden in Indië aangekomen. De 2 gld. is blauwgroen, de 
5 gld. geelbruin, de kleur van de ingetrokken 3234 cent in deze 
teekening. 

De nieuwe waarden zullen voorloopig alleen aan de philatelisten-
loketten verkrijgbaar worden gesteld. 

Nieuwe portzegels ? 
Het Postzegelblad voor Indië schrijft in het October-nummer: 

„Op alle kantoren worden verkrijgbaar gesteld de nieuwe port
zegels van 3K cent en 1 gulden." 

Deze waarden waren ons niet bekend; wij hadden nog niet 
vernomen, dat ze uitgegeven zouden worden. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1898). 
Nederland. 
De thans in gebruik zijnde frankeerzegels van 5 en 20 cent, 

worden bij heele vellen, blokken en strooken aangeboden, op dik, 
vezelachtig, min of meer geel getint papier en grof getand: 
11 X 11>2. Het schijnt, dat niet alle verkoopers deze stukken 
aanbieden voor wat ze zijn, n.1. voor: p r o e f d r u k k e n . Een 
vrij groote partij moet, gegomd en wel, in handen zijn gekomen 
van een buitenlander, die druk bezig is geweest, of nog is, hier
mede verzamelaars en handelaars te voorzien, 't Is onbegrijpelijk, 
dat door autoriteiten niet beter gezorgd wordt, dat zulke proeven 
van in koers zijnde zegels, niet in onbevoegde handen kunnen 
komen. 

Indien men ze ter frankeering wil gebruiken, is het honderd 
tegen één, dat geen postambtenaar het zal ontdekken, want zij 
onderscheiden zich van de frankeerzegels in niets anders dan in 
de genoemde papier- en tanding-verschillen. Men kan verzekerd 
zijn, dat zij later gebruikt, misschien wel op brief, zullen worden 
aangeboden als groote zeldzaamheden, doch men is nu ge
waarschuwd. 

Uitslag van den Openbaren Verkoop van de gebruikte frankeer-, 
port- en telegraafzegels door de Administratie der Nederlandsche 
Posterijen, op den 19en October 1898. 

12000 frankeerzegels van 50 cent. Koning ƒ 51.52K 
5000 idem van 7K cent. Koning ƒ 140.— 
2000 idem van 22j4 cent. Koning ƒ 211.96J^ 
4000 idem van 22 >2 cent. Koningin ƒ 63.— 
1000 idem van 5 gulden, Konmgin ƒ 2023.— 

12000 portzegels, Ie kleurtint, benevens 600 stuks 
van ƒ 1.—; 

8000 idem gemengd van 1 tot 25 cents, andere dan 
van 5 en 10 cent (donkerblauw), benevens 
3000 stuks van 5 en 10 cent ƒ 180,— 

20000 telegramzegels van 1-60 cent, 1500 stuks van 
ƒ 1.— en 350 stuks van ƒ 2.— ƒ 92.12 

Er waren ingekomen 15 inschrijvingsbiljetten. 
B. 

NEDERLAND. 
Geheel onverwachts verschenen ook de dubbelkaarten met den 

opdruk 2 resp. 4 en wel: 

3 - 1 - 3 cent met 1 afzenderslijn met den opdruk 2, 
3 + 3 cent met 2 afzenderslijnen met den opdruk 2, 
5 + 5 cent met 2 afzenderslijnen met den opdruk 4. 

Er ontbreekt nu dus nog slechts de opdruk op de 5 + 5 cent 
met 1 afzenderslijn. Zou deze bestaan ? 

Van de arbeidslijst van 2 cent is een nieuwe uitgifte verschenen, 
die alleen van belang is voor speciaalverzamelaars. Het verschil 
is n.1., dat de kleur van het karton iets rooder is en verder dat 
er een nieuw zetsel is gebruikt, waardoor enkele kleine wijzigingen 
zijn ontstaan. De voornaamste is wel, dat bij de oude lijst op de 
achterzijde der briefkaart de verticale poot van de T van het 
woord „Arbeidslijst" links staat van de er boven staande deelstreep 
tusschen de 6 en 7, terwijl bij de laatste uitgifte deze verticale 
poot der T er rechts van staat. 

NED.-INDIE. 
In het type van de 3% cents briefkaart verscheen een 10 cents 

briefkaart. Links van de beide scheidingslijnen (die van den onder
en bovenkant der kaart ongeveer K cm. verwijderd blijven) staat 
in het vak onderaan: „Afzender - Expediteur - Sipengirim", waar
onder 2 stippellijnen. Het wapen is geheel verdwenen. Rechts van 
deze scheidingslijnen 5 stippellijnen voor het adres, waarboven 
rechts in den hoek het waardestempel'10 cent koningin (type der 
tegenwoordige postzegels). Links hiervan 3-regelig: „Briefkaart / 
Carte postale ■' Kartoepos" en ten slotte in het verlengde van den 
onderkant van het waardestempel „Adres Adresse 'Alamat". Kleur 
karton geelachtig, kleur druk rood. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Tengevolge van verhooging van de binnenlandsche posttarieven 

zullen er briefkaarten van 40 centimes en w a n 40 + 40 centimes 
verschijnen. Over de kleur is nog niets bekend. 

Daar het brief tarief van 70 op 75 centimes is gebracht, zullen 
ook de postbladen wel verhoogd worden. Hiervan meldt de 
Belgische postadministratie nog niets. 

BIRMA. 
Drie poststukken van EngelschIndië, alle drie nog met del 

beeltenis van George V, n.1.: de briefkaart van 9 pies groenl 
zonder wapen, de enveloppe van 1 anna bruin op wit karton eni 
de enveloppe voor aangeteekende stukken van 3 j 1 anna blauwJ 
verschenen met den zwarten opdruk Burma. I 

DUITSCHLAND. I 
Duitschland gaf een gelegenheidskaart uit ter herinnering a a J 

het oogstdankfeest. Het is een kaart van 6 pfennig groen, zegelbeelJ 
Hitler Links een vrouw met vruchten en schoven. De verkoopsï 
prijs bedraagt 25 pfennig. I 

FRANKRIJK. I 
Ter herinnering aan de inwijding van een monument te PointB 

de Grave op 4 October j.1. verschenen 2 series geïllustdeerdB 
kaarten. De zegelindruk vertoont het vertrek van Lafayette meM 
de „Victoire" op 26 Maart 1677. Over de afbeeldingen, waarvaB 
per waarde 5 verschillende uitgegeven werden, kunnen wij noB 
niets mededeelen, daar wij de kaarten nog niet zagen. Waarde e l 
kleur zijn: 55 centimes blauw en 1 franc rood op gekleurd kartoiB 

HONGARIJE. I 
Briefkaart 96, de 10 filler groen op gekleurd karton, verscheeH 

met zeer kleine veranderingen. H 
De rembourskaart van 10 (12) + O filler verscheen lichtgroen fl 

(plaats van donkergroen, met nummer 3109. H 
ITALIË. I 
Het koerseerende postblad van 50 centesimi violet met beelter™ 

van den koning (nr. 33 van de Weltganzsachenkatalog 1938) v e H 
scheen op grijsgroen in plaats van grijs papier H 

LIECHTENSTEIN. I 
De kaart van 20 rappen rood (zonder illustratie) verscheen r r H 

opdruk 10. Volgens informaties van den heer Walter B e c k h ^ B 
(Berlijn) bedroeg de oorspronkelijke oplaag 19900 exemplaren. ^Ê 
tentoonstelling te Vaduz was echter voor de postadministratie ^M 
goede aanleiding, nog wat na te drukken. H 
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LUXEMBURG. 
Ter gelegenheid van het congres van de internationale ver

eeniging voor vreemdelingenverkeer van 21 tot 24 Augustus j.1. 
verschenen enkele poststukken. Voor zoover het ons uit de mede
deeling van de Berliner Ganzsachen Sammler Verein duidelijk 
wordt, betreft het postbladen van 70 centimes lila met grijs
blauwe afbeeldingen, en van 1.25 franc groen met olijfgroene 
illustraties. De zegelindruk vertoont den kop der groothertogin. 
Beide postbladen zijn van 2 illustraties voorzien. De verkoopsprijs 
bedraagt respectievelijk 80 centimes en 1.35 franc. Ergens anders 
in hetzelfde bericht spreekt de melding van briefkaartenseries. 
Heeft misschien een van onze lezers de bewuste uitgifte gezien ? 
Voor nauwkeurige opgaven houden wij ons aanbevolen. 

MADAGASCAR. 
Madagascar bracht ons een nieuw vliegpostcouvert. De teekening 

is dezelfde als die van de bekende luchtpostzegels van 1935. Het 
betreft hier een 3.65 franc. In 1936 verscheen er in dezelfde uit
voering een 4.50 franc (nr. 15 van den catalogus 1938). 

NOORWEGEN. 
Hier verschenen 2 dienstkaarten van 10 öre groen en 15 öre 

bruinolijf op wit papier met watermerk. Het zegelbeeld laat ons 
de groote, langwei^pige afbeeldingen zien van de koerseerende 
dienstzegels („Offentlig sak"). 

OOSTENRIJK. 
Er blijken Oostenrijksche poststukken te bestaan met Duitschcn 

opdruk. De heer Beckhaus meldt de postwisselkaart nr. 29 (de 
24 groschen blauw, met als zegelbeeld den dubbelen adelaar in 
cirkel) met een handstempelopdruk „Reichsmark . . Rpf." en het 
,.Hoheitszeichen". De term „Hoheitszeichen" is mij onbekend; 
wordt hiermede het hakenkruis bedoeld ? 

clinden 
JST 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 12 

I October 1938 bevatten o.a.: 
Met ingang van 1 November 1938 wordt het hulppostkantoor 

I te M a a s n i e 1 vervangen door een postagentschap, dat zal res
Isorteeren onder het postkantoor te Roermond. 

Sedert medio October is te Rotterdam een stempelmachine in 
Igebruik, waarin boven den halvecirkelvormigen plaatsnaam een 
lopen 5stralige ster en links hiervan een groot aantal punten en 
Istreepjes, een waar vuurwerk. 

Van den heer Zwolle mochten wij den in dienstorder 586 ver
lelden stempel ontvangen, een posthoorn onder het Amster

iamsche wapen, met omschrift: DAG VAN DEN POSTZEGEL 
AMSTERDAM 9 OCT. 1938 ••'■, geen binnen noch buitencirkel 

| s aanwezig. 
Dank zij de beeren K. M. den Hartog en W. van Essen kunnen 

nj van de gelukkig slechts kort geduurd hebbende proefmobilisatie 
He volgende veldpoststempels vermelden. 

Eerstgenoemde zond ons een brief, gericht aan een sergeant 
ran de Ie Comp. lie Bat. 36 R.I., Gebied Territoriale Bevel
lebber in Friesland (Vlachtwedde), waarop de 5 et. jubileum
lostzegel afgestempeld is te Onderdendam 3.X.38.78N., de achter
lijde vertoont den stempel VELDPOST '■" 12 * 3.X.38.10 (type 
Tellinga 172). 

De heer Van Essen deelde ons mede: In mijn bezit is een 
Irief, 29 September 38 per veldpost te Doesburg bezorgd met 
pn paars langstempel VELDPOST 11, verder zijn er in de periode 
an 28 September tot 3 October j.1. aldaar ook brieven binnen
bkomen met den stempel: Hoofd Veldpostkantoor Den Haag, 
bnd en langstempels. 
I Wij danken beide beeren voor hun belangrijke gegevens en 
lillen nog gaarne vernemen, wie nog andere veldpostnummers 
kn 10, 11 en 12 uit SeptemberOctober 1938 kent. 

Ter gelegenheid van de veiligheidsweek kwam vanaf 31 Oc
tober j.1. in de stempelmachines te Amsterdam C.S., 'sGravenhage 
en Rotterdam links van den enkelringdatumstempel de uit 
vorige jaren bekende tekst te staan: ALLEN DIE DEN WEG / 
BEGAVAT OF RIJDT / ALLEN, ZORGT VOOR / IEDERS 
VEILIGHEID, terwijl in den stempel CENTR.POSTGIROKANT. 
's GRAVENHAGE de doorloopende tekst stond: DE K.N.A.C. 
VRAAGT: / V O O R R A N G AAN DE / WELLEVENDHEID / 
IN H E T VERKEER ! 

CURACAO. 
o p een luchtpostbrief, bestemd naar Amsterdam en gefrankeerd 

met een 10 en 20 et. luchtjpostzegel en afgestempeld Curajao / 
Willemstad 17.10.38 was een 3regelig violet stempel geplaatst: 
Terug aan afzender voor / bijfrankeering; / ontbrekende Porto 
ƒ 0,06. Na bijplakking van een 6 et. jubileumzegel werd de brief 
19.10.38 nogmaals te Willemstad afgestem.peld en via de Ver-
eenlgde Staten verzonden blijkens een 2-regelige violette af
stempeling: PAR AVION JUSQU'AUX E.U.A. / BY AIRMAIL 
T O U.S.A. 

SURINAME. 
De firma G. Keiser & Zn. te 's-Gravenhage toont ons den hierbij 

afgebeelden stempel, waarmede de emancipatie-zegels den eersten 
dag van uitgifte werden afgestempeld. 

S U R i N A M £ 

gMArsCIPATlE. 
1̂6 3 j J U L I '9.^8 

iiicïitpost 
NEDERLAND. 

De K.L.M, vliegt naar Zuid-Afrika. 
Dingjansdag. — Sedert op 16 December 1838 de beslissende 

strijd van de pioniers („Voortrekkers") der Europeesche kolo
nisten in Zuid-Afrika (de Boeren) tegen den Zoeloekoning Din-
gaan eindigde met een overwinning van de Boeren, is 16 December, 
Dingaansdag, een der voornaamste feestdagen in de Zuid-
Afrikaansche republieken. Dit jaar zal Dingaansdag een eeuwfeest 
zijn en daarom met bijzonderen luister worden gevierd. 

Bijzondere vlucht. — De grondslag voor de Europeesche kolo
nisatie van Zuid-Afrika werd gelegd in April 1652, toen een aan
tal Hollanders onder leiding van Van Riebeek zich aan de Kaap 
vestigden. In de betrekkingen van hartelijke vriendschap, welke 
sindsdien tusschen Zuid-Afrika en Nederland hebben bestaan, heeft 
de Nederlandsche Luchtvaartmaatschappij, de K.L.M., aanleiding 
gevonden tot het besluit, een harer vliegtuigen naar Johannesburg 
te zenden als een vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk 
bij de feestelijkheden van het Voortrekkerseeuwfeest. Het vliegtuig 
zal op 6 December van Amsterdam vertrekken, de route langs 
de Oostkust van Afrika volgen en op 11 December te Johannes
burg aankomen. De thuisvlucht begint op 26 December in Kaap
stad en eindigt te Amsterdam op 31 December. Zoowel op de 
heenreis als op de terugreis zal post worden vervoerd. 

Bijzondere zegels en stempels. —• De Nederlandsche postdienst 
zal de poststukken, welke met dit vliegtuig naar Zuid-Afrika wor
den gezonden, voorzien van den afdruk van een bijzonderen 
stempel. Voorts zal bij deze gelegenheid voor de eerste maal 
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kunnen worden gebruik gemaakt van den binnenkort ver-
schijnenden postzegel voor bijzondere vluchten ter waarde van 
f 0,12/i. De postdienst der Unie van Zuid-Afrika zal ter gelegen
heid van deze herdenking bijzondere postzegels van 1 d. en I K d. 
uitgeven, welke zullen worden gebruikt voor de frankeering van 
poststukken, welke, na ontvangst in Zuid-Afrika, van daar worden 
doorgezonden naar een ander land, of aan den afzender worden 
teruggezonden. De K.L.M, zal een herinneringsomslag doen ver
vaardigen. Deze zal kosteloos voor belangstellenden verkrijgbaar 
zijn en worden ingericht voor verzending heen en terug. De stukken 
welke de heen- en terugreis medemaken, zullen zoowel bij aan
komst in Zuid-Afrika als bij terugkeer in Nederland worden af
gestempeld; in Zuid-Afrika zal dit geschieden door het alleen 
tijdens het eeuwfeest werkende postkantoor Voortrekkermonument. 

Tarieven. — De tarieven voor postverzending met deze vlucht 
zijn: Nederland-Zuid Afrika: het gewone internationale port (voor 
brieven 12K cent voor de eerste 20 gram, daarboven 7'A cent 
per 20 gram) benevens een luchtrecht van een gulden per 10 gram; 
Zuid Afrika-Nederland: 1 shilling per half ounce ( = 14,17 gram) 
(port en luchtrecht tezamen). 

Verzending van poststukken. — De postadministraties van 
Nederland en de Unie van Zuid-Afrika hebben een regeling ge
troffen, teneinde tegemoet te komen aan de wenschen, welke 
reeds nu van verschillende zijden zijn geuit met betrekking tot 
de verzending van poststukken met deze vlucht. Het zal daardoor 
mogelijk zijn, de stukken na aankomst in Zuid-Afrika naar een 
ander land te doen doorzenden of ze aan het adres van den af
zender te doen terugzenden. Voorts zal de Nederlandsche post
dienst zich belasten met het gereedmaken en verzenden van 
K.L.M.-herinneringsomslagen ten behoeve van hen, die den wensch 
daartoe te kennen geven. 

Hoe te handelen. — Hieronder is voor de verschillende ge
vallen, welke zich bij de verzending der poststukken (niet zwaarder 
dan 10 gram) kunnen voordoen, aangegeven, op welke wijze de 
afzenders moeten handelen om de juiste verzending der stukken 
te verzekeren. 

I. Stukken, welke voor een adres in de Unie van Zuid-Afrika 
zijn bestemd. 

a. Ingeval de afzender zelf het stuk gereedmaakt: Links boven 
het adres duidelijk vermelden: „Per Dingaansdag-vlucht Nederland-
Zuid-Afrika", frankeeren met ƒ 1,12>2 (briefkaarten ƒ 1,07^4, 
drukwerken ƒ 1,02J^), waaronder ten minste één nieuw zegel voor 
bijzondere vluchten ä 12)^ cent; op de gewone wijze ter post 
bezorgen uiterlijk 1 December. 

b. Ingeval de afzender het stuk door den postdienst wenscht te 
doen gereedmaken: Voor elk te verzenden stuk ƒ 1,123^ over
maken per postwissel of postbewijs aan den directeur van het 
postkantoor Amsterdam, of overschrijven op postrekening 114 
van genoemden directeur; bij de geldzending vermelden „Dingaans-
vlucht" en opgeven hoeveel stukken men wil doen verzenden en 
hoe zij moeten worden geadresseerd. De geldzending moet den 
genoemden directeur uiterlijk 1 December bereiken. 

II. Stukken, welke voor een adres buiten de Unie van Zuid-
Afrika zijn bestemd en met de gewone vervoermiddelen (dus niet 
per luchtpost) naar het andere land moeten worden doorgezonden 

a. Ingeval de afzender zelf het stuk gereedmaakt: Het stuk 
adresseeren aan het adres in het andere land; aan de achterzijde 
het eigen adres vermelden; opschrift plaatsen en frankeeren als 
onder I a; daarna het stuk vergezeld van 1 internationale ant
woordcoupon, uiterlijk 1 December in gefrankeerden omslag 
zenden aan: Expeditiebureel briefpost, af deeling luchtpost, Amster-
lam C S . 

b. Ingeval de afzender het stuk door den postdienst wenscht 
te doen gereedmaken: Als I b, behoudens dat voor elk te ver
zenden stuk ƒ 1,25 moet worden overgemaakt. 

III. Stukken, welke de heenreis per vliegtuig moeten maken en 
met de gewone middelen van vervoer (dus niet per luchtpost) aan 
den afzender moeten worden teruggezonden. 

a. Ingeval de afzender zelf het stuk gereedmaakt: Het stuk 
adresseeren aan: Postkantoor Voortrekkermonument, Pretoria; 
aan de achterzijde het eigen adres vermelden; overigens als onder 
II a. 

b. Ingeval de afzender het stuk door den postdienst wenscht te 
doen gereedmaken: Als I b, behoudens dat voor elk te verzenden 

stuk ƒ 1,25 moet worden overgemaakt en dat men in plaats van 
een of meer adressen op te geven, mededeelt, dat het stuk of de 
stukken aan den afzender moeten worden teruggezonden. 

IV. Stukken, welke de reis heen en terug met het vliegtuig 
moeten maken. 

a. Ingeval de afzender zelf het stuk gereedmaakt: Het stuk 
adresseeren aan: Postkantoor Voortrekkermonument, Pretoria; 
links boven het adres duidelijk vermelden: „Per Dingaansvlucht 
Nederland-Zuid Afrika en terug"; aan de achterzijde het adres 
vermelden, aan hetwelk het stuk na de terugreis moet worden 
gezonden; het stuk aan de voorzijde frankeeren met ƒ \,\2]/i 
(resp. ƒ 1,07% of ƒ 1,0234), waaronder ten minste één nieuwen 
zegel voor bijzondere vluchten a 1234 cent; het stuk opnemen in 
een gefrankeerden omslag, gericht aan het onder II a genoemde 
adres en er 4 internationale antwoordcoupons bijvoegen; den om
slag uiterlijk 1 December ter post bezorgen. 

b. Ingeval de afzender het stuk door den postdienst wenscht 
te doen gereedmaken- Als I b, behoudens dat voor elk te ver
zenden stuk ƒ 1,6234 moet worden overgemaakt en dat men in 
plaats van een of meer adressen op te geven, mededeelt, dat het 
stuk of de stukken heen en terug moeten worden gezonden. 

Verdere bijzonderheden. — De door den Nederlandschen post
dienst gereed te maken omslagen zullen herinneringsomslagen van 
de K.L.M, zijn en voor de heenvlucht worden gefrankeerd met: 
1 nieuw zegel voor bijzondere vluchten a 123^ cent; 1 driehoekig 
zegel voor bijzondere vluchten a 30 cent; 1 serie zegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H. M. de Koningin: 
134, 5 en 1234 cent; overigens met de gewone frankeerzegels. 

In de Unie van Zuid-Afrika zal voor de frankeering van de door 
te zenden of terug te zenden stukken worden gebruik gemaakt 
van de herdenkingszegels van 1 d. en 134 d. 

De terugzending der stukken aan de afzenders zal zooveel 
mogelijk met waarborgen voor de goede overkomst worden om
kleed. Aansprakelijkheid voor het in het ongereede geraken van 
stukken kunnen de postadministraties van Nederland en van de 
Unie van Zuid-Afrika echter niet aanvaarden. 

Aan de afzenders, die zelf de stukken gereedmaken, wordt aan
bevolen, op de linkerhelft van voor- en achterzijde zooveel moge
lijk ruimte te laten voor het afdrukken der bijzondere stempels. 
Onvoldoend gefrankeerde stukken zullen niet met de vlucht kun
nen worden medegegeven. Ook zal geen gevolg kunnen worden 
gegeven aan verzoeken tot gereedmaken van omslagen, indien de 
vereischte bedragen, als hierboven aangegeven onder „Hoe te 
handelen", niet volledig zijn bijgevoegd, of Indien die bedragen 
op andere wijze dan daar aangegeven, worden overgemaakt. 

Behalve de vorengenoemde herdenkingszegels van 1 d. en 13i d., 
welke zonder toeslag worden verkocht, geeft de postadministrati 
der Unie van Zuid-Afrika nog Voortrekker-eeuwfeestzegels uit i 
de waarden van 34, 1, 134 en 3 d., waarvan de verkoopsprijze 
echter 1, 2, 3 en 6 d. bedragen. De toeslag wordt gestort in he 
fonds voor het monument, dat ter gedachtenis aan de Voor 
trekkers zal worden opgericht. Afzenders, die er prijs op stelle 
hun stukken voor de terugvlucht gefrankeerd te zien met dez 
zegels, dienen hiervoor ƒ 0,50 extra over te maken, of in de 
omslag voor het Expeditiebureel Amsterdam C S . vier antwoord 
coupons extra in te sluiten. 

Een persbericht van het hoofdbestuur der P.T.T. meldt nog: 
„Ter gelegenheid van de 100e viering van Dingaansdag zal 

zooals bekend — een bijzondere K.L.M.-vlucht naar Zuid-Af rik 
worden uitgevoerd. Het vliegtuig zal op 6 December a.s. van Ar 
sterdam vertrekken, de route langs de Oostkust van Afrika volge 
en op 11 December re Johannesburg aankomen. De thuisvluc 
begint op 26 December te Kaapstad en eindigt op 31 Decemb 
te Amsterdam. 

De stukken, welke met dit vliegtuig naar Zuid-Afrika word 
verzonden, zullen voorzien worden van den afdruk van een bijzo 
deren poststempel. Zoowel in Zuid-Afrika als in Nederland zuil 
de stukken ook bij aankomst worden gestempeld. De stempeli 
ift Afrika wordt verricht op het alleen tijdens het eeuwfe 
werkende postkantoor „Voortrekkermonument". 

De Zuid-Afrikaansche postdienst geeft bijzondere herdenkin 
postzegels uit van 1 d. en 134 d., die gebruikt zullen worden vo 
de frankeering van poststukken, met de heenvlucht in Zuid-Afri 
ontvangen en bestemd om na- of teruggezonden te worden. 

De tarieven voor postverzending met deze vlucht zijn: Ned 
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land-Zuid-Afrika ƒ 1,— voor elke 10 gram boven het gewone 
internationale port, en Zuid-Afrika-Nederland 1 shilling voor 
elk half ounce = 14,17 gram (port en luchtrecht tezamen). 

De K.L.M, stelt voor belangstellenden kosteloos een herinnerings
omslag beschikbaar. Voor het gereedmaken en verzenden van 
deze omslagen verleent de Nederlandsche postdienst desgewenscht 
zijn medewerking. Men kan hiertoe het verzoek richten aan den 
directeur van het postkantoor te Amsterdam en aan dit adres 
met de vermelding „Voor Zuid-Afrika vlucht" vóór 1 December 
a.s. de hieronder vermelde bedragen overmaken per postwissel of 
postbewijs of door overschrijving op postrekening nr. 114 van 
den directeur van voornoemd postkantoor, te weten: 

a. ƒ 1,12>^ voor een brief, bestemd voor een adres in de Unie 
van Zuid-Afrika; 

b. ƒ 1,25 voor een brief, die van Zuid-Afrika per boot of trein 
naar een ander land moet worden doorgezonden; 

c. ƒ 1,25 voor een brief, die per boot of trein naar den af
zender moet worden teruggezonden; 

d. ƒ 1,62 Ĵ  voor een brief, die heen en terug met de bij
zondere vlucht moet worden gezonden. 

Deze door de posterijen te verzorgen en te frankeeren K.L.M.-
herinneringsomslagen zullen van de navolgende postzegels worden 
voorzien: één nieuw frankeerzegel van \2% cent voor bijzondere 
vluchten; één serie jubileumzegels ( IK , 5 en 12J^ cent), uitgegeven 
bij het 40-jarige regeeringsjubileum van H. M. de Koningin, en 
voor het overige bedrag met gewone frankeerzegels. 

Voor de gevallen genoemd onder c. en d. hebben zij, die er 
gebruik van willen maken, geen adres van bestemming noodig; 
zij zenden alleen de bedragen onder c. en d. genoemd aan den 
directeur van het postkantoor te Amsterdam; post en K.L.M, 
zorgen voor de rest. 

De eischen, waaraan de door de afzenders zelf gereed te maken 
omslagen moeten voldoen, zullen nog nader worden bekend ge
maakt, evenals de datum van verkrijgbaarstelling van het bij
zondere zegel." 

BUITENLAND. 
De Gordon Bennett 1938. 
Deze ballonwedstrijd vond in September j.1. plaats. Op 11 Sep

tember vertrokken de ballons uit Luik. Ook onze bekende Neder
landsche luchtpostverzamelaar en ballonvaarder J. Boesman steeg 
toen in Luik op, om aan een der concoursen deel te nemen. 

De Belgische luchtvaartclub had van den minister van posterijen 
toestemming gekregen om poststukken mede te geven met de 
ballon „Belgica", commandant Ernest Demuyter. Men kon zich 
bij deze club daarvoor laten inschrijven. De stukken werden van 
een officieel herdenkingspoststempel voorzien en daarna aan den 
commandant medegegeven, Deze zou ze na de landing zoo spoedig 
mogelijk aan het meest nabijgelegen postkantoor afgeven, om er 
zoo een aankomststerapel op te krijgen. 

Over de lotgevallen van deze post ontleen ik het volgende aan 
De Telegraaf van 4 November j.1. 

„Demuyter's „Belgica" „gestrand" ergens in Europa. Ook de 
philatelistenpost werd het slachtoffer van een onrustigen tijd. 

Terwijl het politieke September-onweer boven Midden-Europa 
begon te rommelen, dreven daar tevens in vreedzamen strijd wat 
uchtballons naar het Oosten: de wedstrijd om den Gordon 
ennett-beker. Het onweer Is afgeloopen, maar de eigenaar van 
en der ballons merkt er nog steeds de gevolgen van. De nieuwe 
,Belgica" van den vermaarden luchtreiziger Demuyter is in de 
olitieke drukte zoekgeraakt, en de post voor philatellsten, die zij 
ervoerde, is eveneens nog ergens-men-weet-niet-waar. 

Demuyter, die de hoop nog geenszins heeft verloren, dat hij 
.oowel zijn ballon als de brieven en briefkaarten nog eens terug 
al vinden, heeft aan een medewerker van de „Etoile Beige" de 
olgende bijzonderheden over het vreemde avontuur verteld: 

Op 19 September reisde de ballon, op den beganen grond en 
etjes verpakt, over de Roemeensch-Tsjechoslovaaksche grens — 
ichting Praag-België. Van dat moment af: wég ballon. Op 30 
eptember, den dag na het accoord van München, ging het 
elgische ministerie van buitenlandsche zaken aan het werk. Het 
aarschuwde de legaties te Boekarest, te Praag en zelfs te Berlijn, 
at de ballon zoek was, en verzocht haar de vereischte nasporingen 
. doen in samenwerking met de administratie der Tsjecho-
ovaaksche spoorwegen. De Duitsche civiele en militaire autori-
iten kregen bevel een onderzoek in te stellen in de door Tsjecho-

slowakije aan Duitschland afgestane gebieden. Dit alles tot dusver 
zonder resultaat. 

"Wat de post betreft, Demuyter zelf heeft haar op 17 September 
afgegeven (aangeteekend en wel) op het postkantoor van de Roe-
meensche plaats Zalau, tegelijk met zijn zelfregistreerenden baro
meter. De post te Zalau heeft het zaakje in Westelijke richting 
gestuurd en op 23 September (na zes dagen dus !) kwamen de 
pakjes aan op het bureau Kosice II (toen nog Tsjechoslowakije, 
over enkele dagen Hongarije). Wat er verder mee gebeurd is ? De 
Tsjechische P.T.T. zoekt het uit, maar men had in die dagen 
zoovéél aan zijn hoofd — het kan nog wel even duren, eer de 
Philatelisten hun thans extra-interessante stukken in handen 
hebben." 

100e vlucht België-Congo v.v. 
Op 20 November 1938 zal de 100e vlucht plaatsvinden van 

België naar Congo in een geregelden dienst, welke door de post
vliegtuigen van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena wordt 
onderhouden. 

Ter gelegenheid hiervan zal genoemde maatschappij een zeker 
aantal herdenkingsenveloppen uitgeven, speciaal ten behoeve van 
postzegelverzamelaars op luchtvaartgebied. Deze enveloppen zullen 
worden verstuurd met het vliegtuig, dat op 20 November a.s. 
uit Brussel naar Belgisch-Congo vertrekt, op den 23en November 
te Leopoldville, resp. Stanleyville en den 24en November te Port 
Elisabeth aankomt. Op de terugreis worden deze enveloppen 
medegenomen door het toestel, dat de 100e vlucht maakt in de 
richting Zuid-Noord; dit vliegtuig vertrekt op 25 November a.s. 
van Port Elisabeth om via Leopoldville en Stanleyville — welke 
luchthavens het den 26en November aandoet — op 29 November 
d.a.v. te Brussel aan te komen. 

Teneinde de Nederlandsche philatellsten in de gelegenheid te 
stellen, deze speciale enveloppe aan hun verzameling toe te 
voegen, heeft de luchtpost-afdeeling der Sabena zich bereid ver
klaard voor de frankeering en de verzending daarvan met be
doelden dienst, zoowel heen als terug, zorg te dragen en wel naar 
verkiezing via een der volgende luchthavens: Libenge, Coquilhat-
ville, Leopoldville Bumba, Stanleyville, Findu, Port Elisabeth. 

De Belgische postadministratie en die in de Congo zullen boven
dien deze enveloppen van een speciaal stempel doen voorzien, het
welk verschillend zal zijn voor elk der bovengenoemde 7 lucht
havens. Het spreekt vanzelf, dat de enveloppen hierdoor voor 
den verzamelaar een groote waarde zullen verkrijgen. 

Inteekening kan geschieden door storting bij de Sabena, 145 Rue 
Royale, Brussel, van het bedrag ad belgas 2,55 per enveloppe, het
zij door overschrijving op haar rekening „cheques postaux nr. 
111.623" of door middel van een buitenlandschen postwissel. Op 
de souche of in een begeleidend schrijven aan de Sabena dient men 
duidelijk te vermelden: 1. den naam en het adres; 2. het ge-
wenschte aantal enveloppen; 3. den naam van de luchthaven(s) 
in de Congo. 

Wij vestigen speciaal de aandacht op het feit dat na 13 N o 
vember a.s. geen opdrachten meer worden aangenomen. 

Volledigheidshalve nemen wij dit bericht nog in zijn geheel op. 
De termijn voor inschrijving is inmiddels echter verstreken. Wél 
kunnen onze Nederlandsche verzamelaars nog Nederlandsche post 
met deze vlucht verzenden, b.v. aangeteekend aan een gefingeerd 
adres, zoodat ze — als zijnde onbestelbaar — terugkomt. Het 
luchtrecht naar den Belgischen Congo bedraagt 20 cent per 
5 gram. Daerbij komt dus nog het gewone port en het aanteeken-
recht. Ongetwijfeld zullen deze stukken — mits tijdig verzonden — 
ook nog het bijzondere Belgische stempel ontvangen (hiervoor 
plaats openlaten !). Als aanwijzing vermelde men: „Per Belgische 
luchtdienst". Men verzende ze uiterlijk Vrijdag 18 November a.s. 

H. A. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

VIII. 
Het werk van den teekenaar. 

Hebben wij in de voorafgaande artikelen gezien hoe in den loop 
der jaren het zegelbeeld zich ontwikkelde en welke invloeden 
zijn aan te wijzen, die duidelijk hun stempel drukten op den 
vo.-m en de voorstelling van talrijke uitgiften, wij zullen thans 
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eens nagaan, voor welke taak de kunstenaar zich geplaatst ziet, 
die de opdracht aanvaardt tot het scheppen van een nieuw zegel
beeld. 

Merkwaardig is het, dat als regel een algemeene opdracht in 
den vorm van een prijsvraag, waaraan een ieder kan mededoen, 
geen ander resultaat oplevert dan een verwijzen van talrijke ont
werpen naar de papiermand. Hier geldt met recht, dat velen zich 
geroepen achten, doch dat weinigen uitverkoren zijn. 

Er zijn verschillende postadministraties, die ernstig getracht 
hebben middels een prijsvraag te komen tot het zoo zeer begeerde 
resultaat: een goed en aantrekkelijk zegelbeeld. De opgedane er
varing heeft haar al spoedig geleerd, dat deze weg in de meeste 
gevallen niet tot het gestelde doel leidt; uit volle overtuiging of 
noodgedwongen namen zij het oude, beproefde middel weder te 
baat: een opdracht aan een kunstenaar, van wien men op goede 
gronden mag verwachten, dat hij in staat is het gevraagde te 
leveren. 

Het spreekt van zelf, dat als opdrachtgever en beoordeelaar niet 
iedereen kan optreden. Het is niet voldoende, dat men op grond 
van zijn ambtelijke positie een lastgeving laat uitgaan aan een 
bekend kunstenaar om maar eens met een gepast zegelbeeld voor 
den dag te komen. Ook de opdrachtgever moet, in groote trekken, 
weten wat hij wil en in staat zijn, door kunstzinnigen aanleg en 
artistieke ontwikkeling, den kunstenaar duidelijk te maken wat 
en, in het algemeen, hoe het gewenscht wordt. Moet hij vervol
gens optreden als beoordeelaar, dan worden aan hem nog grootere 
eischen van artistiek weten en inzicht gesteld, want uiteindelijk 
is hij degene, die de beslissing neemt of een hoogere autoriteit tot 
het aanvaarden van het ontwerp adviseert. 

Doch met een artistiek inzicht en een goede scholing op 
kunstgebied komt de beoordeelaar er niet. Hij dient goed op de 
hoogte te zijn van de eischen, die de druktechniek stelt en die 
tot gevolg kunnen hebben, dat een overigens voortreffelijk ont
werp niet geschikt is voor de drukmethode, die voor deze uit
gifte werd bepaald. Dan maar die drukmethode opzij zetten en 
daarvoor een andere nemen, zal men wellicht tegenwerpen. Doch 
zoo eenvoudig is de zaak niet; rekening toch dient te worden ge
houden met de kosten van aanmaak, de oplaag en meerdere andere 
factoren, die zich zoo maar niet over boord laten zetten. 

Uit het vorenstaande moge het dus den lezer duidelijk zijn, dat 
de opdrachtgever iemand moet zijn, die voldoende kunstzinnig is 
om den kunstenaar in groote trekken te zeggen, wat er verlangd 
wordt, daarbij rekening houdend met de eischen en de ver
mogens der druktechniek. 

De beoordeelaar moet in staat zijn het geleverde werk gezond-
critisch te bekijken, tekortkomingen vast te stellen en waar noodig 
aanvullende verbeteringen aan te geven. Dat bij dit alles, vooral 
wanneer opdrachtgever en beoordeelaar een en dezelfde persoon 
zijn, de beslissing een sterk persoonlijk element in zich houdt, is 
niet te vermijden en dient op den koop toe te worden aanvaard. 
Aan dit persoonlijk element doet niet af het feit, dat als regel 
meerdere beoordeelaars van hun inzichten doen blijken, doch uit
eindelijk neemt de daarvoor aangewezene de beslissing of adviseert 
daartoe. 

Deze geschetste gang van zaken is als regel toch meer vrucht
dragend dan wanneer men aan een beoordeelingscommissie de 
beslissing laat. Men vergete niet, dat men met kunstenaars te doen 
heeft, van wie verschillenden hun stokpaardjes berijden en die 
onder geen beding van hun principes zijn af te brengen. Het uit
eindelijk resultaat van een dergelijke commissie, wanneer het dan 
mag worden verkregen, is dan ook als regel een compromis 
tusschen verschillende artistieke opvattingen en inzichten, waar
uit het oorspronkelijk ontwerp dikwerf deerlijk gehavend te 
voorschijn komt. 

Gelukkig de postadministratie, die voor haar zegeluitgiften be
schikken kan over een kunstzinnigen, terzake kundigen opdracht
gever en een beoordeelaar, bedeeld met dezelfde gaven. De beste 
zegels — er zijn er verschillende aan te wijzen — zijn op deze 
wijze ontstaan: een in algemeene trekken gehouden opdracht 
aan een kunstenaar van naam, die zijn sporen op dit gebied 
heeft verdiend. 

Het is evenwel niet mogelijk steeds te beschikken over een 
artist met een dergelijke reputatie. Ook over de kunstenaars 
heerscht de dood, of wel er doen zich in hun leven voorvallen 
voor, waardoor aan hun artistiek kunnen een einde komt. Daar
naast verdienen ook de opkomende kunstenaars, van wie men op 

goede gronden mag verwachten, dat er wat bijzonders in hen zit, 
de kans om te toonen wat zij vermogen. Dat dergelijke proef
nemingen, om ze zoo eens te noemen, niet steeds tot het ver
wachte resultaat leiden, is vanzelf sprekend. Bij de beoordeeling 
van het geleverde werk door de verzamelaars-critici mag evenwel 
deze factor niet uit het oog worden verloren. De wetenschap, dat 
het hier ging om een jong, veelbelovend kunstenaar een kans 
te geven, moge dan de critiek wat milder doen stemmen. 

Een andere moeilijkheid doet zich nog voor: zelden gaat het 
samen, dat een bekwaam teekenaar eveneens een goed graveur is, 
en omgekeerd. De teekenaar kan een alleszins geslaagd zegelbeeld 
hebben geleverd, doch hij is niet jn staat de gravure te maken. 
Hiermede wordt de graveur belast, doch het gevaar is niet denk
beeldig, dat deze bij zijn werk niet volkomen de intenties volgt 
of weet uit te drukken, die bij den teekenaar voorzaten. Het 
gevolg kan zijn, .dat het oorspronkelijk zegelbeeld onder de handen, 
van den graveur eenigermate verwrongen wordt, tot teleurstelling 
wellicht van beiden. De ideaalste werkwijze is dan ook, dat tee-
kening en gravure vol vertrouwen kunnen worden gelegd in de 
hand van een en denzelfden kunstenaar. 

Doch ook hiermede zijn de moeilijkheden nog niet uitgeput. 
Men kan een uitstekend kunstenaar zijn, in staat tot het leveren 
van zegelbeelden, die aan hooge eischen voldoen, doch falen bij 
het teekenen van letters en cijfers. Bij een werkelijk hoogstaand 
zegel moet elk onderdeel voldoen aan hooge, zoo niet de hoogste 
eischen. Storend is het, wanneer een fraaie teekening wordt ont
sierd door een gebrekkigen tekst of onverzorgde cijfers. Dreigt 
dit gevaar, dan is samenwerking met een kunstenaar gewenscht, 
die op dit gebied in staat is tot het leveren van onberispelijk 
werk, waardoor een geheel wordt verkregen, dat in elk opzicht 
be/redigt. Deze werkwijze, de samenwerking dus van schepper 
va-i het zegelbeeld, van graveur en van teekenaar van tekst en 
cijfers, wordt meer en meer gevolgd door die postadministraties, 
die in haar zegels trachten het volmaakte zooveel mogelijk te 
benaderen. 

Hebben wij in het voorafgaande in het kort weergegeven voor 
welke artistieke eischen elke zegeluitgifte de uitvoerders stelt, ook 
de eischen van den postdienst mogen niet worden verwaarloosd. 
Immers, vóór alles dient het postzegel een gebruiksobject te zijn, 
ongeacht zijn karakter van grafisch werk. Het moet het publiek 
en de postambtenaren niet voor raadseltjes plaatsen; met één 
oogopslag moet men kunnen zien wat b.v. de frankeerwaarde is. 
Wel is waar kunnen de kleuren als hulpmiddel dienen, waarvan 
de populariteit zelfs zoover kan gaan, dat de koopers aan de 
postloketten in vroegere jaren herhaaldelijk vroegen om zooveel 
stuks „blauwe kopjes" ! Het waren rustiger tijden dan thans, 
waarbij het port voor een binnenlandschen brief jarenlang vast
stond op 5 cent en waardoor misverstand omtrent de bedoeling 
van den kooper uitgesloten was. De herhaaldelijk gewijzigde ta
rieven hebben in den loop der jaren een dergelijke wijze van ken- 1 
baar maken van wenschen onmogelijk gemaakt. 

Het aantal kleuren is evenwel beperkt, wil men niet overgaan 
tot een combinatie van twee of meer kleuren, hetgeen met h'et I 
oog op de aanmaakkosten zooveel mogelijk dient te worden voor-1 
komen. Een duidelijk, goed waarneembaar waardecijfer is der-1 
halve onontbeerlijk, doch de grootte en de plaats, die het in- j 
neemt, moeten vereenigbaar zijn met den artistieken opzet vani 
het geheel. I 

Hetzelfde geldt voor den landsnaam. Er zijn slechf- weinigcl 
postadministraties ,die zich veroorloven het Engelsche vcorbeeldl 
te volgen, waarbij de zegels van dit land worden uitgegeven zonderi 
landsnaam. In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat men de Britschcl 
post daarvan wel eens een verwijt heeft gemaakt, zelfs haar well 
eens heeft beschuldigd, dat zij zich in dezen niet houdt aan de l 
bepalingen voor het internationaal postverkeer. Een dergehjke be-1 
schuldig'ng is onhoudbaar, want bedoelde bepalingen houdcnl 
voor geen enkele postadministratie de verplichting in zich deiM 
landsnaam op haar zegels te vermelden. I 

Behalve goed-leesbare cijfers en letters eischt de postdienst nogB 
dat de afstempeling duidelijk zichtbaar blijft en dat om tweÄ 
redenen. Eerstens belet een goed-zichtbare afstempeling een he rH 
haald gebruik ten nadeele van de posterijen; in de tweede plaatH 
heeft zij daarin een onmisbaar hulpmiddel in de gevallen vaiH 
klachten, navragen of het terugzenden van onbestelbare stukkeiH 
naar het kantoor van afzending. H 

Het is dus noodzakelijk, dat m een zegelbeeld voldoende „ w i t B 
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beschikbaar is, waardoor deze eischen van den postdienst tot hun 
recht kunnen komen. Een teekening derhalve, die dermate is ge
vuld, dat er geen of weinig „wit" overblijft, is voor de posterijen 
onaanvaardbaar. 

Doch ook hier doen zich afwijkingen gelden. Bij zegels gedrukt 
in zoogenaamde oplosbare kleuren, vermijdt men zooveel moge
lijk het „wil", waardoor het afwasschen van den stempelafdruk 
bemoeilijkt wordt. Bij groote vlakken wit toch kan de bedrieger 
den stempelinkt verwijderen, zonder dat het zegelbeeld wordt 
aangetast; bij kleine of geen vlakken springt elke poging tot af-
wassching terstond in het oog door beschadiging van genoemd 
beeld. 

Met het vorenstaande is dit onderwerp in geenen deele uit
geput, slechts de hoofdeischen, waaraan een goed en bruikbaar 
zegel heeft te voldoen, werden aangestipt. In het vervolgartikel 
zu'len wij de werkwijze bespreken van den kunstenaar, wien de 
opdracht gewerd tot het leveren van een zegelbeeld, in overeen
stemming met deze eischen. 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk of benutting voor radiovoordracht alleen met goed

vinden van den schrijver). 

BEROEMDE ZEEVAARDERS EN ONTDEKKINGS
REIZIGERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

IV. 
Christoffel Columbus. 

Jean Cousin, geboortig uit Dieppe (Frankrijk), moet reeds in 
1488 volgens de overlevering in de richting van hetgeen wij thans 
Amerika noemen, weggezeild zijn en een onbekend land ontdekt 
hebben. Men vermoedt, dat het Brazilië is geweest. Als jaar van 
zijn terugkomst noemt men 1489. Met zekerheid is omtrent deze 
ontdekkingsreis niets bekend. 

Wel staat vast, dat de Noormannen reeds in de 15e eeuw en 
daarvoor met hun kleine, doch zeer zeewaardige schepen tot aan 
de kusten van Noord-Amerika gevaren zijn, waarschijnlijk naar 
wat wij tegenwoordig Newfoundland of Labrador noemen. 

Men neemt aan ,dat Columbus geboortig was uit Genua. Ver-
oedelijk werd hij in 1447 geboren. 2ijn vader was wolwever, doch 

oor zoover het mogelijk was, liet hij Columbus goed onderwijs 
even. Op zijn veertiende jaar kwam hij aan boord van een 
oopvaardijschip. Gedurende vele jaren voer hij op deze schepen 
ver verschillende zeeën en leerde hij zoodoende de zeevaartkunde 

de puntjes. In het jaar 1470 (?) kwam hij op een van zijn 
izen in Portugal,' waar hij trouwde met Dofia Felipa, de dochter 
n een bekend zeevaarder die in dienst was geweest van den 
rtugeeschen koning Hendrik den Zeevaarder. Zijn schoonvader 

as toen reeds overleden. Hij was echter in de gelegenheid om 
kaarten en scheepsjournalen van wijlen zijn schoonvader nauw-

urig te bestudeeren. 
De lust tot reizen kreeg hoe langer hoe meer de overhand bij 
lumbus ,doch de noodige gelden ontbraken. Nu brak een moei-
e tijd voor hem aan. In Portugal lachte men hem uit, toen 
trachtte belangstelling voor zijn plannen te wekken. Columbus 

s er n.1. van overtuigd (ten onrechte !) dat ten Westen van het 
tische schiereiland Indië moest liggen, benevens China en Japan, 
t geheimzinnige Indië was destijds alleen bekend uit de reis-
chrijvingen van Marco Polo en diens broeder, die reeds in het 
in der 14e eeuw groote reizen over land naar Azië hadden 
aakt. Zelfs toen Columbus Amerika had ontdekt, was hij er 

overtuigd in Indië geland te zijn (vandaar de naam In

dianen voor de bevolking). Niemand kon in dien tijd het tegen
deel bewijzen. Pas de reis van Vasca da Gama in 1498 naar Indië 
zou hem uit dien waan helpen. 

Toen Columbus in Portugal geen belangstelling voor zijn reis
plannen kon wekken, nog minder geld ervoor krijgen, besloot hij 
naar Spanje te gaan, in de hoop dat zijn plannen een gunstig 
onthaal zouden vinden bij het Spaansche koningspaar. Inderdaad 
wist hij gehoor bij koningin Isabella van Castilië te krijgen. Het 
duurde echter nog geruimen tijd, voordat hij het benoodigde geld 
bij elkaar had. Het grootste gedeelte werd hem door de koningin 
verstrekt. 

Eindelijk, op 11 October 1492, zeilde hij met een vloot van 
drie oude z.g. karveelen weg uit de haven van Palos. Columbus 
voerde het bevel over het vlaggeschip Santa Maria; de Pinta en 
de Nina stonden respectievelijk onder bevel van de gebroeders 
Pinzon. De bemanning der schepen bestond in hoofdzaak uit 
uit gevangenschap ontslagen boeven. Het was dus zeer moeilijk 
voor Columbus om de tucht te handhaven onder dit gespuis. De 
bemanning van haar kant beschouwde hem als een gek; alleen het 
geloof, dat in het vreemde land groote rijkdommen opgestapeld 
lagen, liet het niet tot openlijke muiterij komen. 

Eindelijk, toen de nood op zijn hoogst gestegen was en het 
ongeduld bijna niet meer te beteugelen, werd „land in zicht" 
gemeld. Eén der schepelingen had n.1. in het nachtelijk duister 
een lichtje zien bewegen. Bij het aanbreken van den dag zag men 
inderdaad de kust van een eiland voor zich opdoemen. De schepen 
voeren tot dicht onder de kust; de sloepen werden gestreken en 
men roeide naar den wal. Hier knielden jllen neder om God te 
danken voor den geslaagden overtocht. Daarna werd de Spaansche 
vlag geheschen en nam Columbus officieel bezit van het nieuw 
ontdekte land in naam van den koning en de koningin van Spanje. 

Columbus was geland op het eiland San Salvador, behoorende 
tot de groep, thans bekend onder den naam van Bahama eilanden 
(thans Engelsch koloniaal bezit). De inboorlingen noemden het 
Guanahani. Bij nadere kennismaking met de inboorlingen bleek het 
dat zij niet veel goud bezaten, doch volgens hun zeggen was er in 
het Zuiden meer te vinden. Nu zette men dus koers naar het 
Zuiden en voer in de richting van het tegenwoordige Haïti , dat 
door Columbus Hispaniola genoemd werd en later den naam San 
Domingo kreeg. In de buurt van dit eiland verspeelde Columbus 
de Santa Maria; Martin Pinzon verdween met de Pinta, om op 
eigen gelegenheid naar goud te gaan zoeken, zoodat Columbus zich 
genoodzaakt zag de terugreis te aanvaarden op de Nina. 

Begin Maart 1493 zeilde hij de Taag op om Lissabon aan te doen 
en den 15en Maart wierp hij het anker uit in de baai van Palos, 
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waar een paar dagen later ook de Nina onder bevel van Martin 
Pinzon aankwam. Met groote geestdrift en vreugde werd Columbus 
te Barcelona aan het hof van den koning en de koningin ont
vangen. Hij was met recht de held van den dag. 

In September 1493 zeilde hij wederom uit; nu niet met drie 
oude, kleine schepen, doch met een vloot van zeewaardige gal
joenen, bemand met plm. 1500 menschen, onder welke zelfs uit 
de hoogste kringen. Velen hoopten n.l. hun fortuin te vinden 
in het nieuw ontdekte land. Op deze tweede reis nam Columbus 
voor Spanje bezit van Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Antigua, 
San Martin, Santa Cruz, de Virginische eilanden en Porto Rico. 

Met het koloniseeren vlotte het echter niet; de Spanjaarden, 
steeds in hun dorst naar goud, traden op onmenschelijke wijze 
tegen de inboorlingen op, zoodat deze, waar zij konden, de blanken 
aanvielen, hun nederzettingen verwoestten en hen doodden. 
Columbus werd ziek en keerde half dood in Juni 1496 te Cadiz 
terug. 

Inmiddels hadden zijn vijanden door kwaadspreken en valsche 
aantijgingen zijn ongenade aan het Spaansche hof weten te be
werken. Er was nu geen sprake van gejubel en eerbetoon. Toch 
zag Columbus kans, nadat zijn gezondheidstoestand wat verbeterd 
was, om in Mei 1498 een derde reis te ondernemen, waarop hij 
o. m. Trinidad ontdekte en het vasteland van Zuid-Amerika, dat 
echter niet als zoodanig door hem onderkend werd. 

In de nederzetting te Hispaniola, waarlangs Columbus terug
keerde, heerschte oproer en wanorde. Een vijand van hem, Boa-
dilla genaamd, had zich wederrechtelijk van het gezag meester 
gemaakt, benevens van de inkomsten, waarvan een gedeelte door 
de Spaansche kroon aan Columbus was toegezegd. Tegen dit on
recht was hij machteloos, evenals tegen het feit, dat hij min of 
meer als gevangene op zijn eigen schip de terugreis naar Spanje 
moest maken. Gelukkig voor hem, wisten eenige vrienden en 
bewonderaars in Spanje te bewerken, dat hij in zijn eer hersteld 
werd en door de koningin weder in genade aangenomen. 

In Mei 1502 ondernam hij zijn vierde reis. Op deze reis ontdekte 
hij de kust van Honduras en deed Cuba en Jamaica aan. Zijn plan
nen om in de nieuw ontdekte gebieden te koloniseeren, mislukten, 
hetgeen te wijten was aan het weinig taktvol optreden van de 
Spanjaarden, die zich daardoor, waar zij kwamen, de vijandschap 
van de inheemsche bevolking op den hals haalden. 

In November 1504 keerde Columbus, gebroken naar lichaam 
en geest, naar Spanje terug, om in 1506 in armoede en vergetel
heid te sterven. 

Een vikingschip komt voor op het zegel van IJsland 1930, 
10 aur. Het portret van Hendrik den Zeevaarder komt voor op 
Portugal 1894, 15 r. De kaart van Zuid- en Noord-Amerika komt 
voor op Mexico 1926, 4 c ; die van Middel-Amerika op Salvador 
1924, 10 c. Portretten van Columbus, diens vloot en afbeeldingen 
welke betrekking hebben op zijn leven komen voor op zegels 
van Argentinië, Chili, Columbia, Cuba, Dominikaansche Republiek, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Para
guay, Peru, Porto Rico, St. Kitts Nevis, Salvador, Spanje, Vene
zuela en de Vereenigde Staten. 

(Wordt vervolgd). 

ENGELAND - USED ABROAD. 
In aansluiting op het artikel van den heer J. G. Millaard in het 

Mei- en Juni-nummer van dezen jaargang kan ik mededeelen, dat 
in mijn verzameling nog de volgende Engelsche postzegels met 
in het buitenland daarop geplaatste stempels voorkomen. 

II. Constantinopel. Evenals in Stamboul komt een enkelring-
dagteekeningstempel voor, doorsnede 25 mm., Inschrift boven: 
BRITISH POST OFFICE beneden: CONSTANTINOPLE, in het 
midden 3-regelig C / OC 5 / 01. 

Smyrna. De gemelde 23 mm. dagteekeningstempel: BRITISH 
POST OFFICE SMYRNA bezit ik met letter B boven den datum 
(27 SP / 19). Liggend ovaal REGISTERED stempel met plaats
naam boven den 1-regeligen datum (15 OC 19) A, verder een R 
in staand ovaal. 

IV. Veldpostkantoren 4. Zuid-Afrika. 
a. Field Post Office 45 is bekend op een brief uit Winburg 

(Oranje Vrijstaat). 
b. Army Post Office Bloemfontein resp. Pretoria, komen even

eens met letter C boven den datum voor. 
c. Behalve de genoemde stempels ARMY-POST-OFFICE Nor 

thern T.P.O. (letters A en B), Eastern T.P.O. (letters A-D, Western 
T.P.O. (zonder letter) en Midland T.P.O. (letters A-D), kwamen 
in posttreinen nog voor T.P.O. EAST No . 1 resp. 2. 

Behalve de op couranten en drukwerken voorkomende enkel-
ringstempel F.P.O. is bekend NFF (Natal Field Force). Op een 
brief, geadresseerd aan een gevangen Boer, met stempels aan de 
achterzijde PROVOST MARSHAL VEREENIGING 21/11/00 en 
Johannesburg 22 Nov. 00, komt op de voorzijde als vernietigings-
stempel een telegraafstempel, doorsnede 33 mm., voor, met ge
arceerde segmenten, bovenin ARMY, beneden TELEGRAPHS en I 
in den dwarsbalk V17.XI.00EN. Op drie aan in het Broadbottom 1 
Camp op St. Helena gevangen zittende Boeren geadresseerde brievenI 
is het Engelsche 1 d. zegel Victoria als volgt vernietigd: 1. dubbel-
ringstempel 24K mm. KRUGERSDORP :: Z.A.R., in het midden! 
de 1-regelige datum 14 FEB. 01, dus nog de oude Transvaalschel 
stempel (ZUID AFRIKAANSE REPUBLIEK); 2. nieuw aange
maakt stempel, doorsnede 29 mm., KRUGERSDORP, in h e t | 
midden de datum 4-JU.Ol.l-P.M., onderin een sterretje; 3. dubbel 
ring censorstempel met omschrift: PASSED PRESS CENSOR 
KLERKSDORP - in het midden: DATE / 6- OCT, plus paraaf. 

5. De wereldoorlog 1914-1918 is geheel vergeten. Hoewel d^ 
in België en Frankrijk, Egypte, Palestina en aan de Dardaneller 
strijdende Britsche troepen vrijdom van port hadden voor b r i e f « ^ 
kaarten en gewone brieven naar het moederland, koloniën e i f ^ 
dominions, moesten voor aangeteekende evenals voor naar he l 
buitenland geadresseerde stukken het aanteekenrecht 2 d. respfcj. 
het buitenlandsche porto 2K d. voor enkelvoudige brieven ii[ 
postzegels voldaan worden. Practisch kunnen dus bijna alll 
Engelsche veldpoststempels op Engelsche postzegels voorkomen (zil 
daarvoor mijn artikel in nr. 5, Ie jaargang). 

Ik bezit op Engelsche zegels: 
dubbelringstempels: Base Army Post Office, Army Post Of f ie 

(R, S, S X serie), British A.P.O.-Constantinople (1918/20), Fiel | 
Post Office (serie met nummers en letters), AIF Camp P.O. No. 11 

enkelringstempels (z.g. skeleton type): APO S X 3 (A 15 JY i j 
uit Constantinopel), Army Post Office SZ 44 (A 20 JY 18 uf 
Jeruzalem), Field Post Office 3 DY (A 22 JA 17 uit Egypte), T V 
(A 3 MR 16 uit Libya Western Frontier Force Train E.E.F.); 

enkelringstempels: Australian Base Details P.O., in het midda 
de datum in kastje 24-V-16. 

6. Rijnbezetting 1919/24. Op brieven uit Keulen waar de sti 
gedurende de Britsche bezetting was gevestigd: 

dubbelringstempels: Army Post Office GR, Army Post Off ij 
S 40, B.E.F.-Main Line T.P.O. Down; 

enkelringstempels: Army Post Office S 40 zonder en 
nummers 1/4 boven den datum, S 68 (Bonn), S 120 (Düren). 

7. Militaire Missie te Berlijn 1920: 
enkelringstempels: Army Post Office S 5, Army Courier Of f il 

S 5. 
8. Saargebied. Het Engelsche veldpostkantoor in de we^ 

plaatsen der spoorwegen te Saarbrücken bezigde den genoemc 
dubbelringstempel Field Post Office 10 en een rubberstemp 
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Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Verslag van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 15 October 
1938, om 14 uur 30, in hotel Krasnapolsky, te Amsterd»m, 

Aanwezig het voltalhg Bondsbestuur en de rechtskundige raads
man van den Bond, mr W. S. W. de Beer. Opening nauwkeurig 
op tijd De tweede-secretaris leest de notulen voor der Bonds-
bestuursvergadermgen van 5 Februari, 12 Juni en 26 Augustus j.l., 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd, onder dankzegging aan 
den tweede-secretaris voor het opstellen van deze notuien en van 
die der Bondsvergadering. 

Op een verzoek van den heer Rudolphi te Berlijn namens de 
„Verein der Freunde des Kohl-Briefmarkenhandbuchs E.V." om 
een plaatsvervanger van dr Munck, gaf de voorzitter, na overleg 
met den tweede-secretaris, in overweging daartoe aan te zoeken 
den heer Korteweg. 

De voorzitter prijst zich gelukkig, dat door onderlinge samen
werking van hem met den voorzitter der vereeniging „Philatelica" 
in den vervolge ten postkantore te 's-Gravenhage, naast de ver
krijgbare post z e g e l s , ook de verkrijgbare post s t u k k e n zul
len worden tentoongesteld 

De agenda bevat slechts één hoofdpunt van bespreking: „De 
niet aangesloten vereenigingen". De voorzitter heeft, ingevolge 
machtiging van de Bondsvergadering, besprekingen gevoerd met 
de voorzitters van „Philatelica" en van de H P.V. Het verloop 
van die besprekingen is allen Bondsbestuursleden bekend uit de 
hun toegezonden desbetreffende verslagen. Nadien heeft de voor
zitter nog overleg gepleegd met de voorzitters van de Amster-
damsche Vereenigmg „De Philatelist" en van „Contact Schept 
Kracht". Ook het verloop van die besprekingen was bevredigend, 
al leidden zij, zooals trouwens te verwachten was, met tot onmid
dellijk tastbare resultaten 

De voorzitter betreurt zeer sterk, dat deze besprekingen, die 
een toenadering beoogden tusschen den Bond en de niet aan
gesloten vereenigingen, zijn achterhaald door moeilijkheden, welke 
in den Raad van Beheer van het Maandblad zijn gerezen over 
de keuze van een administrateur. Maandblad en Bond staan 
— officieel — los van elkaar. Een goed geredigeerd en oordeel
kundig geadministreerd Maandblad echter beteekent een intensief 
philatelistisch en daardoor tevens een intensief Bondsbelang. Vier 
van de zes eigenaressen van het Maandblad zijn vereenigingen die 
bij den Bond zijn aangesloten. Vier Bondsbestuursleden zijn leden 
van den Raad van Beheer De gerezen moeilijkheden hebben on-

lUekeurig geleid tot meeningsverschiUen tusschen Raadsleden, 
ie wél en die niet in den Bond zijn georganiseerd Dit laat niet na 
e onderhandelingen omtrent toenadering ten ongunste te be

nvloeden De voorzitter vraagt zich af, of de vier bedoelde Bonds-
estuursleden bij de stemming voor de functie van administrateur 
an het Maandblad met deze omstandigheid voldoende rekening 
ebben gehouden ? 
De heer de Bas, den voorzitter antwoordend, begint met te 

erklaren, dat in de zes jaren, welke hij deel uitmaakt van het 
ondsbestuur, hij angstvallig heeft vermeden zich te mengen in 
at hij noemt de „philatelistische p o l i t i e k", die z. i. de Neder-
ndsche philatelic „vergiftigt" en als een splijtzwam uiteenscheurt. 
ijn streven is steeds geweest, toenadering te bevorderen Meerdere 
articuliere besprekingen en briefwisselingen met voorzitters van 
iet-aangesloten vereenigingen alsmede de notulen der Bonds-
estuursvergaderingen vormen daarvan de onloochenbare bewijzen. 
IJ verklaart nadrukkelijk, dat zoowel zijn stem als die van zijn 

rie mede-Bondsbestuursleden, tevens leden van den Raad van 
eheer, op een der candidaten algeheel onafhankelijk zijn van 
nige „philatelistische politiek". Deze is er met de haren bij-

chaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van de nieuwe catalogus 1939, 

arin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedkoop. (45JJ 

gesleept Spr. geeft een zeer uitvoerige uiteenzetting van hetgeen 
IS geschied. Naar spr.'s meening zijn de Raadsleden verplicht in 
de eerste plaats de belangen van het Maandblad te behartigen, 
n i e t die van den Bond. Kunnen beiden samengaan, dan zullen 
de Bondsleden, vanzelfsprekend, de Bondsbelangen met uit het 
oog verliezen. Bij de onderwerpelijke kwestie heeft — v a n h u n 
z IJ d e — het Bondsbelang geenerlei rol gespeeld Spr. denkt er 
met over, in deze zijn houding te wijzigen. 

De beeren Cramerus, Kastein en Zwolle vullen het verslag, dat 
de heer de Bas over het gebeurde heeft gegeven, aan, en lichten 
hunnerzijds hun houding ter zake nader toe. 

De beeren Polling en De Beer doen van hun meening blijken De 
heer Polling is van oordeel, dat — wat de toekomst ook moge 
brengen — de verslagen van de besprekingen betreffende pogingen 
tot toenadering tusschen den Bond en de met-aangesloten ver
eenigingen een blijvende verdienste beteekenen van dezen voor
zitter. 

Het bestuur is van oordeel, dat eventueele onderhandelingen met 
de Haagsche vereenigingen eerst kunnen worden hervat, nadat de 
crisis in den Raad van Beheer tot oplossing is gebracht. Met 
andere vereenigingen zullen de onderhandelingen worden voort
gezet. Ten slotte raadt de heer de Bas het Bondsbestuur zeer 
ernstig aan, bij de crisis in den Raad van Beheer ook maar eiken 
schijn van Bondsinvloed angstvallig te vermijden. 

Deze bespreking duurde tot ruim 17>^ uur, de voorzitter 
moest wegens particuliere redenen op dat uur de vergadering 
verlaten en gaf de leiding over aan den vice-voorzitter. 

Aan de hand van de ingekomen en uitgegane stukken doet de 
eerste-secretaris mededeeling omtrent onderhandeling met dr. 
Weinhausen omtrent aansluiting bij den Bond van de „Amster-
damsche Postzegel Sociëteit" en omtrent 172 m-. tentoonstellings
materiaal, dat door deze vereeniging is aangeschaft. Ook met de 
vereeniging „Gouda" zijn onderhandelingen omtrent aansluiting 
bij den Bond loopende. 

De dag van den postzegel is, dank zij de aandacht, welke daar
aan IS geschonken door de Pers en door de wijze, waarop deze 
IS gevierd door „Hollandia" en de Amsterdamsche Vereeniging 
„De Philatelist" te Amsterdam en door „Breda" tot een groot 
succes geworden. De oplaag van 2100 speciale briefkaarten bleek 
veel te gering; een volgende oplaag zal vermoedelijk 3000 exem
plaren moeten bedragen. Een bijzonder woord van dank komt toe 
aan den heer Drente, referendaris ten hoofdpostkantore te Am
sterdam, aan wiens toegewijde en krachtdadige tusschenkomst en 
medewerking een niet gering deel van het succes van den dag 
van den postzegel mag worden toegeschreven. ^ 

De Haarlemsche Vereeniging „Op Hoop van Zegels" heeft 
geklaagd, dat het verslag van den Philatelistendag met in zijn 
geheel in één en hetzelfde nummer van het Maandblad is op
genomen, wanneer gesplitst moet worden, wenscht zij aan de 
notulen van de Bondsvergadering voorrang te verleencn boven 
een beschrijving van de feestelijkheden. De bezwaren, door „Op 
Hoop van Zegels" geuit, worden jaarlijks vernomen. Het Bonds
bestuur streeft ernaar, zoo spoedig mogelijk alles te publiceeren, 
wat persklaar is. Men vergere met, dat de Bondsvergadering 
plaats vindt in het laatst van Augustus of in het begin van Sep
tember. Kopi] moet ingediend worden vóór den 5en der maand. 
Juiste redactie van de notulen maakt overleg noodig van den 
tweede-secretaris met verschillende sprekers, vooral, als deze 
sprekers met-Bondsleden zijn. Ten slotte wordt de kopij der 
notulen aan den voorzitter en den eerste-secretaris ter goed
keuring toegezonden. Dit alles eischt t ij d Dit jaar werkten 
bovendien de jubileumfeesten remmend op den gang van zaken. 

Een schrijven van een der leden van de U.Ph.V. omtrent de zeer 
eigenaardige keuze van voorstellingen op onze zomerzegels vond 
bij het Bondsbestuur groote instemming. Het Bondsbestuur wil 
trachten het zijne er toe bij te dragen, om daarin verbetering te 
brengen. 

Een klacht omtrent de korte periode van verkrijgbaarstelling 
van de bijzondere Indische luchtzegels vond mede instemming bij 
het Bondsbestuur. Bedoelde klacht zal ter kennis van het Departe
ment van Kolomen worden gebracht. 

De wijze van verkrijgbaarstelling van postzegels m het buiten
land zal voortaan in het N e d e r l a n d s c h in het Maandblad 
worden bekend gemaakt. 

Aan de verkrijgbaarstelling van verbeterde tandmgraeters van 
Bondswege wordt gewerkt. 
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Gebleken is, dat ook de Bonds-veteraan, mr. Bonn, de meening 
is toegedaan, dat de Bond verkeerd zou doen den eisch van 
koninklijke goedkeuring voor candidaat-leden te laten varen. 

Sluiting omstreeks 18 uur 30. 
Utrecht, 16 October 1938. i., u . TJ j u . 

Namens net rsondsbestuur. 
De tweede-secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

Bonds-informatiebureau. 
Over onderstaande vereeniging worden gaarne inlichtingen ver

strekt door het Bonds-informatiebureau (s.v.p. postzegel voor 
antwoord insluiten): 

De Vereeniging (?) L.I.P.A., Juliana van Stolberglaan 181, Den 
Haag. (Leider: de heer Thoolen). ^^ beheerder, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

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

Verslag van de algemeene vergadering ,gehouden op 
23 October 1938 te Amsterdam. 

Aanwezig het bestuur, de afgevaardigden der afdeelingen, be
nevens eenige belangstellenden. 

De voorzitter herdenkt het regeeringsjubileum van onze ge-
eerdiedigde Koningin, daarbij wijzende op het groote belang van 
een sterken band tusschen onze Landsvrouwe en een eensgezind 
volk. Voorts wijdt hij eenige woorden van erkentelijken dank, bij 
het verscheiden van wijlen onze eereleden P. W. Waller en J. 
Goossen Czn., voor hetgeen deze voor de Nederlandsche Ver
eeniging hebben gedaan. Verder brengt hij naar voren hetgeen 
wijlen de heer L. C. A. Smeulders als administrateur voor het 
Maandblad heeft verricht. Nadat de aanwezigen door het in acht 
nemen van eenige momenten van stilte de nagedachtenis van hen, 
die zijn heengegaan, hebben geëerd, opent de voorzitter, de heer 
Van Essen, met een woord van welkom deze vergadering. Hij 
vestigt de aandacht op het voeren van een krachtige propaganda, 
in het bijzonder door de afdeelingen, waarbij op den steun van het 
bestuur gerekend kan worden. Alvorens met de behandeling van 
de agenda een aanvang te nemen ,wenscht hij de afdeeling Leiden 
geluk met haar 20-jarig jubileum. 

Thans echter verkrijgt de ondervoorzitter, de heer Boeken, het 
woord om den heer Van Essen namens de vergadering geluk re 
wenschen met de toekenning van de Leon de Raay-medaille. 

Punten 2, 3 en 4 worden goedgekeurd. 
Punt 5. De begrooting wordt artikelsgewijze behandeld. Bij 

hoofdstuk 5 der uitgaven deelt de voorzitter mede, dat het be
stuur voorstelt, art. 2 met ƒ 100 en art. 4 met ƒ 500 te ver-
hoogen; de verhooging der propagandapost is noodig voor het 
werk in de afdeelingen, waartoe de heer Costerus krachtig aan
spoort. De afdeeling Leiden vraagt in verband hiermede steun 
voor de tentoonstellingsplannen, welke de afdeeling koestert. De 
afdeelingen Nijmegen en West-Friesland brengen ter kennis, dat 
in hun afdeelingen stemmen zijn opgegaan, teneinde tot contri
butieverlaging te komen. Andere afdeelingen zijn daar echter niet 
voor. Na eenig debat wordt het bestuur verzocht, deze aan
gelegenheid nader onder de oogen te zien. De verhooging van 
art. 4 acht het bestuur wenschelijk, teneinde in 1939, het jaar 
waarin de Nederlandsche Vereeniging haar 55-jarig bestaan her
denkt, een verloting zonder nieten te kunnen houden; de finan-
cieele toestand der vereeniging maakt zulks heel goed mogelijk. 
Nadat het bestuursvoorstel is aangenomen ,wordt de begrooting 
goedgekeurd. 

Punt 6. De beeren Van Es.sen en Donck worden met volle in
stemming der vergadering herkozen tot voorzitter resp. secretaris. 

Punt 7. Wordt ongewijzigd aangenomen. 
Punt 8. De afdeeling Boskoop stelt voor de volgende algemeene 

Vergadering daar te houden, welk voorstel door andere afdee
lingen wordt bestreden. Bij overgroote meerderheid wordt be
sloten in 1939 te Amsterdam te vergaderen. 

Punt 9. De heer Van der Horst stelt den directeur verkoop een 
kartonnen doosomslag ter hand, welke bij het rondzendverkeer 

uitstekend voldoet, hetgeen van de thans in gebruik zijnde 
doozen niet gezegd kan worden. De heer Wolff de Beer vraagt 
inlichtingen omtrent den gang van zaken in Indië, hetgeen den 
heer Costerus aanleiding geeft, te wijzen op de noodzakelijkheid 
ook daar voor goede propaganda te zorgen. De voorzitter brengt 
in herinnering, dat dit jaar te Cheribon een afdeeling is opgericht 
en dat getracht wordt meerdere op te richten. De afdeeling Nij
megen vraagt meerdere ruimte in het Maandblad. De voorzitter 
zegt, dat elke afdeeling het recht heeft verslagen en mededeelingen 
te laten opnemen. Naar aanleiding van een deesbetreffende vraag 
van de afdeeling Leiden, deelt de secretaris mede, dat het bestuur 
besloten heeft, het oude tentoonstellingsmateriaal over de af
deelingen te verdeelen; t. z. t. zal dan modern materiaal aange
schaft worden. Afdeelingen welke in aanmerking wenschen te 
komen voor eenige stands, kunnen zulks aan den secretaris op
geven. De afdeeling Haarlem vraagt inlichtingen omtrent de af
deeling verkoop, in verband met het aftreden van den admini
strateur, welke inlichtingen door den directeur verstrekt worden. 
Nadat ten slotte de heer Wolff de Beer met bloemrijke woorden 
hulde aan het bestuur heeft gebracht, sluit de voorzitter te 4.45 
uur n.m. deze vergadering. 

Nieuwe leden. 
843. H. Isbrücker, Charlotte van Montpensierlaan 42, Amstel

veen. (V. en L.). 
844. J. J. W. van Beek, Platenmakerstraat 3, Nijmegen. (V. en L.). 
845. J. H. Verhoogt, Brinkstraat 29 hs., Amsterdam-O. (V.). (Oud-

lid) 
846. C. Koolhof, Kampong Baroe, Balikpapan (Borneo). 

Verbetering. 
682. A. Bor, moet zijn: 842. A. Bor. 

Aanmeldingen. 
J. H . Pitt, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
A. H. Driessen, c o . B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
Th. Pinchetti, c o . B.P.M., Pangkalan Soesoe (Sumatra), 
dr. J. Suringa, Justitielaan 12, Padang (Sumatra). 

Aanmeldingen, ingaande 1 Januari 1939. 
W. N . van de Poll, „Huize Marianne", Boschplein 6, Hilversum. 

(Lid van „Hollandia"). (V.). 
H. J. Knijp Jr., Heemraadsingel 112, Rotterdam-C. (V. en L.). 

(Lid van „Breda"). 
G. Robbers, Veenweg 60, Apeldoorn. (V.). 
A. J. Bakker, Regentesselaan 20, Bussum. (V.). 
H. C. P. de Vos, Groot Hertoginnelaan 47, Den Haag. (V.). 
H. van het Zand, Kostverlorenstraat 89, Zandvoort. 
K. E. König, Cornells Krusemanstraat 35 II, Amsterdam-Z. (Vl 

en L.). (Lid van de Amsterdamsche Vereeniging „De Philate| 
list" en „Breda"). 

W. A. van Berge Henegouwen, Drieboomlaan 166, Hoorn. (V.). 
R. C. Stoiker, Keern, Hoorn. (V. Ned. en Kol.). 
P. Mastenbroek, Oosterhaven, Énkhuizen. (V.). 
G. C. van Deventer, Leidschekade 82 II, Amsterdam-C. (V. en L.l 
J. van Heek, Hoofdbureau Mijnbouw, Bandoeng (Java). (Tot 

December Ie Sweelinckstraat 36, Den Haag). 
E. A. van Bilderbeek, Karel van Manderstraat 10, Haarlem. (V.l 

(Oud-Iid). 
W. N. van de Poll, Huize Marianne, Boschplein 6, Hilversum. (Lij 

van „Hollandia"). 
A. B. Meihuizcn, Bierweg 17, Blaricum. (V.). 
J. Erkelens, Dorpstraat W.Z 2, Boskoop. (V.). 

Adreswijzigingen. 
15. G. L. K. Thenu, Koendjaranweg 10, Semarang. 

582. C. Wolthekker, Emmasingel 15, Groningen. 
526. A. J. Vermeulen, Prof. Van Bemmelenlaan 57, Maarterj 

dijk (Post Utrecht). 
283. C. J. Stikkel, p.a. Ned. Handel Mij., Makassar (Celebes). 
391. J. G. Millaard, Hoveniersweg 18, Tiel. 
E.L. H. W. Borel, p.a. Ned. Handel Mij., Den Haag. 
416. ir. P. W. Künzli, Hotel „Witte Brug", Den Haag. 
101. F. J. Grootendorst, Laag Boskoop 60 B, Boskoop. 
880. J. A. M. Albrecht, Ond. „Pecconina", Moeara Laboeh (Su 

W.K.). 
401. P. H. van der Wiele, Goorne, Gem. Berkhout (N.-H.). 
786. L. Brugman, Spiritusfabriek Wates, Modjokerto (Java). 
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661. 
852. 
741. 
623. 
464. 

257. 
584. 
407. 

E.L. 
348. 
692. 

M. Kwadijk, Valkenboschkade 14, Den Haag. 
L. A. Jolly, Simpang Haroe, Padang (Sumatra). 
E. J. van der Zijl, 
E. Streckeisen, Seh 

Sigli, Atjeh. 
önburgstrasse, Bern, Schweiz 

H. Nepveu, c.o. „Zeelandia", Tanggoel, S.S.o/S. 

P. Sybrandi. 
J. Anema. 
Jac. Okker. 

J. Goossen Czn. 
mevr. E. Erdmann. 
J. H. Roog. 

Bedankt. 

Overleden. 
767. J. L. Laverge. 

87. ir. H. Gramer. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
Tijdens de afwezigheid van den heer J. S. G. Loncke zal de 

heer H. L. S. M. Schellart te Pangkalan Brandan, van 1 Januari 
1939 af, diens functie waarnemen. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd uit-

genoodigd hun contributie 1939 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag be
schikt worden. Den leden in Ned.-Indië wordt beleefd verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. 
van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1939 (ƒ5,—) avant Ie Ier février. Au de la 
de cette date on disposera ä leurs frais. 

Members ares kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1939 (ƒ 5,—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht, ihren Jahresbeitrag für 1939 (ƒ 5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach 
diesem Datum wid darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER Jr., 

Jacob Obrechtplein 11, Amsterdam-Z. 
Gironummer 33805. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. — Kort verslag van de vergadering van 19 Oc

tober 1938. Bij ontstentenis van den voorzitter wegens ziekte, 
wordt de vergadering aanvankelijk geleid door den penningmeester, 
den heer Wittkämper, later na het verschijnen van den vice-
voorzitter den heer Keiser, door laatstgenoemde. De notulen wor
den goedgekeurd. De heer Van Essen heeft zijn collectie Servië 
medegebracht, die rondgaat en algemeene bewondering heeft. De 
Ivice-voorzitter, die inmiddels is gekomen, herdenkt het over
lijden van ons eerelid Goossens; door eenige oogenblikken op te 
staan sluiten de aanwezigen zich hierbij aan. Nadat de voorzitter 
den heer Van Essen hulde heeft gebracht voor zijn moeite en 
bijn mooie verzameling volgt een bespreking over de wenschelijk-
Iheid van het nemen van maatregelen door de Nederlandsche Ver-
jeeniging ter vergrooting van iiet ledental. Hieraan nemen de 
lieercn mr. Wolft de Beer en L. van Essen deel. Op een korte 
pauze volgt de gebruikelijke verloting en de rondvraag. Hierna 
lluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. W. H. 
I Leiden. — De viering van het 20-jarig bestaan. Zaterdagavond, 
t 9 October, vierde de afdeeling „Leiden en Omstreken" van de 
Ivlederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars haar 20-jarig 
lubileum met een feestelijke bijeenkomst in restaurant Savoy. Om 
lialf negen opende de voorzitter, de heer J. A. A. van der Horst, 
Be bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom tot de aan
wezige leden en in het bijzonder tot de gasten, de beeren dr. 
t r o o n en Eeltjes, beiden mede-oprichters, en den heer A. 
ichmeltz, oud-lid. In het kort schetste de voorzitter de geschie
denis van de afdeeling en ontvouwde vervolgens het plan, om ter 
lelegenheid van dit jubileum binnenkort een propaganda-tentoon-
le l l ing in Leiden te houden. Het hoofdbestuur van de Neder-
Bindsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars en verschillende 
Booraanstaande philatelisten hebben hun medewerking reeds toe-
l ïzegd. Met algemeene stemmen werd dit plan goedgekeurd, zoo-
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dat in dit winterseizoen voor het eerst in Leiden een groote post
zegeltentoonstelling zal worden georganiseerd. De secretaris las 
vervolgens brieven voor van den voorzitter der vereeniging en 
van den administrateur der afdeeling verkoop, die beiden hun 
beste wenschen voor den groei en den bloei van de afdeeling aan
boden. Namens het hoofdbestuur bood de penningmeester, de 
heer W. Schmeltz, ieder lid een verrassing aan in den vorm van 
een aantal postzegels, hetgeen zeer in den smaak viel, vooral toen 
bleek dat de keus door den heer Schmeltz gedaan, voortreffelijk 
geslaagd bleek te zijn. Het woord werd daarna gevraagd door dr. 
Kroon, die in het kort vertelde, hoe in September 1918 door 
wijlen dt. Weebers de eerste stappen waren gedaan om tot het 
oprichten van een vereeniging van postzegelverzamelaars in Leiden 
te komen. Samen met de beeren dr. Kroon, P. van Cranenburg en 
P. Zuurdeeg had hij op 15 October 1918 een vergadering belegd 
in café Neuf en tot deze vergadering verschillende philatelisten 
uit Leiden en omstreken uitgenoodigd. In deze bijeenkomst werd 
de afdeeling „Leiden en Omstreken" van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars opgericht. Van de tegen
woordige leden waren de beeren Van der Horst en Gathier bij 
de oprichting aanwezig en traden als lid toe. In het bijzonder 
wilde spreker er op wijzen, hoe in de afdeeling steeds een voor
treffelijke geest heeft geheerscht en de leden elkaar steeds met 
raad en daad terzijde hebben gestaan. Met hartelijke wenschen 
voor de toekomst besloot dr. Kroon zijn van groote sympathie 
voor de afdeeling getuigende rede. Nadat nog eenige door de aan
wezigen medegebrachte collecties waren bezichtigd werd de avond 
besloten met een gezellig souper. 

West-Friesland.. — Begin dezer maand overleed na een lang
durige ziekte ons lid de heer J. H. Roog. In de vergadering van 
12 October j.l. herdacht de voorzitter den ontslapene, schetste 
zijn groote eenvoud, zijn zeer vriendschappelijke omgang, de groot
heid van zijn hart, en noemde hem den postzegelverzamelaar in 
diens beste kwaliteiten. Jaren heeft wijlen de heer Roog met ziekte 
in zijn gezin te kampen gehad. In droeve dagen was zijn post
zegelverzameling zijn troost en heeft de philatelic hem veel 
levensvreugde geschonken. Wij zullen de meest aangename her
inneringen aan hem bewaren. — 25 en 26 October j.l. werd 
onze jaarlijksche tentoonstelling gehouden, voor de eerste maal 
in onze nieuwe vergaderzaal hotel „De Keizerskroon" te Hoorn. 
De mooie verzamelingen waren geheel door onze leden bij elkaar 
gebracht en trokken zeer de aandacht van de circa 600 bezoekers. 
De voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, hoofdbestuurslid van de Nederlandsche 
Vereeniging, de heer Gosterus, vereerde onze tentoonstelling met 
een bezoek en wij mochten een woord van waardeering van hem 
ontvangen voor ons streven. Er traden drie nieuwe leden toe. 

G. H. L. 

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

Verslag der vergadering van 31 October 1938. 
Aanwezig zijn 61 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, de 

vergadering opent. Speciaal worden verwelkomd de heren Buys, 
Maurits, Vermeer en Whyte, die voor het eerst aanwezig zijn. De 
notulen van de September-vergadcring worden goedgekeurd en 
6 candidaat-leden met algemene stemmen als lid aangenomen. Bij 
de ingekomen stukken bevinden zich circulaires van de Sabena 
en de K.L.M, betreffende vluchten naar de Congo en de Unie 
van Zuid-Afrika, waarvoor de leden gelegenheid krijgen in te 
tekenen. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur meent, in 
verband met onaangename ervaringen daarmede vroeger opge
daan, niet tot het instellen van een rondzenddienst van literatuur 
te moeten overgaan, te meer daar dit vrij grote kosten met zich 
brengt, waarvan slechts een betrekkelijk gering aantal leden kan 
profiteren. Hij herinnert er voorts aan, dat de jeugdafdeling op 
9 October j.l. de dag van de postzegel heeft gevierd. Hij dankt 
de heren Van den Berg en Wiggers voor het ter bezichtiging 
afstaan van hun collecties. Het bestuur stek voor de November-
vergadering een week te vervroegen, zoodat deze gehouden wordt 
op 21 November, de datum van oprichting onzer vereniging, het
geen dan juist 45 jaar geleden zal zijn. Voorgesteld wordt voorts, 
mits voldoende belangstelling daarvoor bestaat, de avond te be
sluiten met een soupertje, dat ƒ 1,50 zou kosten en waarvan de 
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vereniging ƒ 0,50 voor haar rekening zou nemen. De heer Martin 
meent, dat de meeste leden meer zouden voelen voor een extra 
verloting, doch dit is niet de bedoeling van het bestuur. Het 
idee is meer door het gezellig samenzijn elkaar zo mogelijk en 
waar nodig nader te leren kennen. Het voorstel van den heer 
Martin heeft dan ook geen steun en wordt besloten het voorstel 
van het bestuur tot uitvoer te brengen. In de „eetcommissie" 
worden benoemd de heren Soutendam, Van Wermeskerken en 
Wiggers. Staande de vergadering melden zich reeds 44 leden aan. 
Gelegenheid hiertoe bestaat nog tot uiterlijk 19 November a.s. bij 
den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, Breda. De 
voorzitter deelt daarna nog mede, dat de vereniging „Philate-
lisme" te Antwerpen haar 15-jarig bestaan op luisterrijke wijze 
heeft gevierd en hem een plaquette van de tentoonstelling is aan
geboden. Daarna komt ter tafel een schrijven van het Neder
lands Postmuseum, waarin wordt medegedeeld, dat onze gift ad 
ƒ 100,— en een jaarlijkse bijdrage van ƒ 25,— niet in de door ons 
bedoelde vorm kunnen worden aanvaard en het bestuur van het 
Postmuseum thans doende is de mogelijkheid tot donatie aan het 
museum te scheppen, waarbij de minimum bijdrage voor vereni
gingen op ƒ 50,— gesteld zou worden. Een langdurige discussie 
volgt hierop, waarbij de vergadering van mening is, dat een bedrag 
van ƒ 50,— voor verschillende kleine verenigmgen veel te hoog 
is. Ten slotte stelt de heer De Vries voor een beslissing hierin 
aan het bestuur over te laten, waartoe besloten wordt. De heer 
Boks houdt daarna een interessante rede over de reciprociteits-
dienst, welke thans onder de auspiciën van de F.I.P. gekomen is. 
De voorzitter dankt hem hiervoor, terwijl de vergadering hem 
met een applaus beloont. Na een korte pauze, waarin de kaarten 
van de dag van de postzegel, de heden verschenen zegels van de 
tentoonstelling te Luik en Congo-blokken worden verkrijgbaar 
gesteld, volgt een lezing van den heer J. M. van den Berg over 
Tsjechoslowakije. Ook hem valt een luid applaus voor zijn goed 
gedocumenteerde causerie ten deel en de voorzitter zegt hem 
dank voor zijn bereidheid ons iedere keer op iets anders te trac-
teren, waaruit wel zeer blijkt de grote liefde, die hij voor de post
zegels koestert. Ten slotte volgt de verloting, waarvoor in dank 
zegels zijn onvangen van de heren A. Hekking en Steinbach. De 
heer Van Hoegaerden heeft een jubileumboek beschikbaar gesteld, 
dat onder de aanwezige jeugdleden wordt verloot. De heer Lijm-
bach is de gelukkige winnaar. Na rondvraag wordt de verga
dering op een voor onze vereniging zeer laat uur door den voor
zitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Bekendmaking. 
Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als lid 

aanmelden voor het verenigingsjaar 1939 gaat het lidmaatschap 
reeds thans in en behoeven zij voor het tijdvak tot en met 31 
December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl zij recht 
hebben deel te nemen aan de grote algemene verloting zonder 
nieten in de Januari-vergadering. (De contributie bedraagt ƒ 4,— 
per jaar). 

Benoemd tot ere-lid. 
386. P. J. Maingay, 97 Rue de la Poste, Bruxelles. 

Nieuwe leden. 
358. (S.E.NK.). H. F. van Dullemen, Spoorlaan 38, Tilburg, giro 

15375. 
476. (S). Em. van Hoegaerden, Herculesstraat 36, Breda. 
256. (S.E.Z.BE.). H. W. Reilingh, Koningin Hortenselaan 35, 

Apeldoorn, giro 270437. 
359. (S.E.NK.). B. Reuijl, Lehmkuhlstraat 11, Kampen. 
166. (-). H . Vriens, Troyentenhoflaan 5, Berchem-Antwerpen. 
370. (S.E.Z.BE.NK.). F. F. F. Vries, Julianalaan 29, Breda, giro 

37032 
Candidaat-leden. 

J. W. Beisenbusch, bloembollenhandelaar, Hillegom-Bovenkarspel 
(N.-H.). (Voorgesteld door J. Buurman, Leiden). 

A. Dijkstra, Laversines par Rochy-Condé (Oise), France. (Eigen 
aangifte). 

J. C. Hofman, koopman, Wethouder Romboutsstraat 21, Breda. 
(Voorgedragen door J. Molenaar, Breda). 

P. H. M. Moeskops, kapelaan, Broekhovenscheweg 157, Tilburg. 
(Voorgedragen door A. van Amelsvoort, Tilburg). 

Bedankt als lid. 
165. dr. P. H. van Gittert, Utrecht. 

161. L. Das, Breda. 
476. H. N. de Haan, Amersfoort. 
394. B. H. Kolsteren, Rotterdam. 

28. J. C. M. Ingen Housz, Breda. 
312. J. van der Meulen, Rotterdam. 
366. mr. R. H. Nierstrasz, Amsterdam. 
380. J. C. Norenburg, Rotterdam. 
265. J. M. G. Numans, Zutphen. 
183. J Oostwoud Jr., Franeker. 
211. E. Pool, Hengelo. 
254. A. P. A. M. Wijnekus, Breda. 

Adreswijzigingen. 
5. J. C. Cramerus, thans Wilhelminapark 128, Breda. 

69. J. A. Martens, thans Bleekenbergstraat 7, Haarlem. 
99. J. G. Millaard, thans Hoveniersweg 18, Tiel. 

118. H. J. E. MoU, resident van Bali en Lombok, thans Singa-
radja (Bali). 

Feestvergadering der Postzegelvereniging „Breda". 
Bij de opsomming van de aanwezigen ter feestvergadering der 

Postzegelvereniging „Breda" op 26 Augustus j.l. werd in het 
verslag, verschenen in het Maandblad van September j.l., vergeten 
te vermelden de heer P. H. S. Mos, Haarlem, die als afgevaardigde 
der vereniging „Op Hoop van Zegels" aanwezig was. 

De vereniging „Breda" stelt er prijs op, deze emissie hiermede 
te herstellen. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 21 November 1938 (dus NIET 

28 November), des avonds te 8 uur, in café „De Beurs van Breda", 
Breda. 

Souper ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der vereniging. 
Voor nadere bijzonderheden zie verslag der vergadering. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 8 De
cember 1938, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 December 1938, des morgens 
te 10.30 uur, in «-afé „De Beurs van Breda", Breda. 

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

In memoriam 
J. H. ROOG, Hoorn. 

L. GOUDSMIT, Amsterdam. 

Verslag der vergadering van 29 October 1938. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering en dankt del 

leden voor hun medewerking op den „dag van den postzegel". D e l 
tentoonstelling is, niettegenstaande „Kras" ons teleurstelde met da 
zaalruimte, schitterend geslaagd. Den heer Zwolle wordt tevensj 
dank gebracht voor zijn bemoeiingen in zake briefkaart en bij-j 
zonder stempel. De notulen der vorige vergadering worden goed-j 
gekeurd. Na ingewonnen informatie waarschuwt het bestuur dq 
leden niet in relatie te treden met het „Bureau Lipa". In de kas-| 
commissie worden gekozen de beeren Bernhard, Helmholt eil 
Streep; plaatsvervangend lid de heer Van Tuyll. De 9 candidater 
worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. Na ampelJ 
discussie gaat de vergadering accoord met een subsidie van ƒ 150,-
aan de Amsterdarnsche Postzegel Sociëteit voor de a.s. DecemberI 
tentoonstelling. Voor de rondleidingen op deze tentoonstellinf 
geven zich 12 leden op. Er zijn nog dames noodig voor den v e r ^ ^ C 
koop van kinderzegels. Bij de rondvraag vraagt de heer B e u t ^ ^ ^ 
of het aan iemand bekend is of er zomerzegels door het comit i 
afgestempeld zijn verkocht. Er zal naar worden geïnformeercT 

„POSTZEGELKUNDE EN POSTWEZEN] 
Verkrijgbaar bij de administratie van bet „Nederlandsch Maan(J 
blad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van ƒ 1,50 
ƒ0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ0,75) op postrekening 371^ 

van Mevr. Wed. M. C. H . Smeulders-van Pelt, Breda. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Voor de pauze gaat de vergadering eenigen tijd in comité-generaal. 
Bij den landenwedstrijd Nederland 3 eerste emissies gespecialiseerd 
is slechts 1 inzending te bewonderen, welke inzending echter bij
zonder fraai was. De heer Poulie krijgt daarvoor onder applaus 
een prijs. Volgende landenwedstrijd: portzegels Ned.-Indie 
gespecialiseerd. Na veiling van 9 kavels en verloting sluiting te 
11 uur. R. S. 

Aangenomen als lid. 
H. Smit, Wielingenstraat 18 I, Amsterdam-Z 
L. de Hosson, Bennebroekstraat 21, Amsterdam-W. 
E. van Praag, Willem de Zwijgerlaan 366, Amsterdam-W. 
P. Wittkämper Jr., Jac. Obrechtplein 11, Amsterdam-Z. (Voorge

steld door Th. H. van der Hurk) . 
W. Amons, Stationsstraat 70, Zaandam. (Voorgesteld door J. 

Poulie). 
dr. W. P. Plate, Corn. Schuytstraat 64, Amsterdam-Z. (Voor

gesteld door mr. J. van Resteren), 
dr. jur. H. Kahlenberg, Michelangelostraat 36 II, Amsterdam-Z. 

(Eigen aangifte). 
C. J. van Leusden, Olympiaplein 158 II, Amsterdam-Z. (Voor

gesteld door A. Bernhard). 
L. J. J. Schofaerts, c o . Tels & Co. Trad. Society, Singapore (Str. 

Settlements). (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
Bedankt als lid. 

mr. H. D. Pierson, Nijmegen. H. Dreüfuss, Amsterdam. 
dr. P. H. van Gittert, Utrecht. 
T. P. F. R. Pesch, Amsterdam. 
B. van Norden, Amsterdam. 
C. T. Driesen, Amsterdam. 
A. G. Duyn, 's-Hertogenbosch. 

Adresverandering. 
W. H. Saehls, thans Willemsparkweg 213, Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden. 
dr. J. Lubbers, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
B. Posthuma, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
W. J. L. van 'der Haas, Amsterdam. (Eigen aangifte). 

IG. H. Sutherland Royaards, Amsterdam. (Voorgesteld door 
W. M. Bakker). 

IW. F. Slangen, Amsterdam. (Voorgesteld door H. T- F. Pootjes). 
| j . Lub, Amsterdam. (Voorgesteld door P. van Thuijl). 

Vergaderingen. 
Bestuursversradering op Maandag 21 Noiember 1938, des avonds 

| t e Syi uur, in café De Boer, Leidscheolein, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 November 1938, des avonds 

te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeeling. 

In de hierboven vermelde vergadering zal een landenwedstrijd 
per portzegels van Ned.-Ijidië (gespecialiseerd) gehouden worden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

A. J. de Ruiter, Amsterdam. 
N . A. Zilver, Amsterdam. 
B. Macola, Udine. 
L. F. Burkels, Amsterdam. 

J. H. R O O G t 

Verslag der vergadering van 25 October 1938. 
Aanwezig 43 leden en introducé's. De voorzitter verwelkomt 
het bijzonder ons nieuwe lid, mevrouw Van Duin-van Aken, 

oor het eerst aanwezig, de candidaat-leden de beeren Krommen-
pek, Haalman en Wijnands, benevens den introducé ir. Rodrigo. 
I Naar aanle'ding van de notulen der vorige vergadering merkt 

heer Werff op, dat hij gesproken heeft van zomer- in plaats van 
Inderzegels; als deze verandering aangebracht is worden de no
llen goedgekeurd. 
IVan den heer Van Straten is bericht ingekomen dat hij zich in 
Irband met zijn gezondheidstoestand niet meer herkiesbaar stelt 
l o r een bestuursfunctie; de voorzitter drukt zijn spijt hierover 
V, doch moet het besluit billijken; hij dankt er den heer Van 
raten voor, dat hij zijn werkzaamheden wil voortzetten tot een 
luwe functionaris is gekozen. 

Bij de ingekomen stukken is een brief van de K.L.M, betreffende 
een bijzondere vlucht naar Zuid-Afrika in verband met de 100e 
herdenking van Dingaansdag (inmiddels is een tweede brief in
gekomen, waarin aangekondigd wordt, dat circulaires met nauw
keurige tjijzonderheden zullen volgen; de secretaris heeft hiervan 
een voldoend aantal exemplaren aangevraagd ter rondzending aan 
alle leden). 

Aangezien de penningmeester wegens vervulling van zijn mili
taire plicht afwezig is, stelt de voorzitter voor de finan-
cieele punten van de agenda tot de volgende vergadering uit te 
stellen; aldus wordt besloten. 

De voorzitter dankt den heer Bon voor zijn werk in de com
missie tot voorbereiding der groote verloting; op ziin voorstel 
wordt dit jaar een proef genomen, waarbij verloot worden bonnen 
ter waarde van ƒ 0,50 tot ƒ 5,—, goed voor aankoop uit de rond-
zendingen. Leden, die geen rondzendingen ontvangen, zullen een 
zegel ontvangen, ter waarde van de hun toegewezen bon. De ver
loting heeft dan onder groote spanning plaats,' waarbij de hoofd
prijs van ƒ 5,— in de vergadering valt ten name van den heer 
Nagtegaal. 

De winnaar van den wisselbeker, de heer Hirsch, heeft bericht 
gezonden, door buitenlandsch verblijf niet aanwezig te kunnen zijn 
om zijn prijs in ontvangst te nemen; de winnaar van het vorig 
jaar, de heer Tholen, ontvangt als blijvend aandenken het in de 
U.Ph.V. zoo langzamerhand beroemd geworden baby-bekertje, 
waaraan de voorzitter ieder jaar weer nieuwe levenslessen en 
levenswijsheid vastknoopt. 

De ballotage heeft als gevolg, dat alle candidaten eenstemmig 
aangenomen worden. De aftredende bestuursleden, de beeren Bal-
jet, Cortenbach en Reintjes worden op voorstel van den heer 
Van der Horst bij acclamatie herkozen. In de nieuwe verificatie
commissie zullen zitting nemen de beeren Van Doorn en Nagte
gaal; reserve de heer Van Tinteren. 

De heer Baljet deelt mede, dat de laatste bijeenkomst der jeugd-
afdeeling zeer goed bezocht was; hij verzoekt nog eens om oude 
catalogi. 

Vermelding verdient nog, dat er in de pauze gelegenheid was 
de verzameling Nederlandsche toeslagzegels des beeren Corten
bach te bezichtigen en dat in de vergadering rondgingen: van den 
heer Cortenbach herdenkingszegels van Bulgarije ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van het koninkrijk en de 20-jarige re
geering van koning Boris en herdenkingszegels van Hongarije ter 
gelegenheid van het 400-jarig bestaan der universiteit van De-
breczen, benevens van de beeren Harbrink Numan en Tholen 
enveloppen en kaarten uit de kortstondig bestaan hebbende „Vrije 
Republiek Asch" met bijzondere afstempeling. 

Een kleine veiling besloot den geanimeerden avond. J. H. N. 

Belangrijke mededeeling. 
Werft thans nieuwe leden. 

De vergadering van 25 October 1938 heeft op voorstel van het 
bestuur besloten, prijzen uit te reiken voor het aanwerven van 
nieuwe leden en wel bonnen voor zegels uit de rondzendingen. 
Voor 2 leden ter waarde van ƒ 2 , — ; voor 3 leden ad ƒ 1,75; voor 
4 leden ad ƒ2 ,50 ; voor 5 leden ad ƒ 3 , — ; voor meer dan 5 leden 
ter keuze een bon van ƒ 3,75 of een catalogus Yvert c.q. Michel. 

Overleden. 
J. H. Roog, Hoorn. 

Afgevoerd. 
J. Muller, Catharijnesingel 76, Utrecht. 

Nieuwe leden. 
R. Kok, Prof. Reinwardtlaan 19, Utrecht. 
J. D. Kater, Maliebaan 45, Utrecht, (i). 
mr. D. Haalman, Van Lidth de Jeudestraat 15, Utrecht, (i). 
B. Krommenhoek, Prinses Julianaweg 398, Utrecht, (i). 
J. Wijnands, Rijnlaan 35 bis, Utrecht, (i). 
mevr. C. A. Ruijs-Westhoff, Paulus Potterlaan 3a, Bilthoven. 

Adreswijzigingen. 
W. H. Hoefsmit wordt Vondellaan 19, Baarn. 
J. G. Millaard (fa. Voet) wordt Hoveniersweg 18, Tiel. 

Candidaat-lid. 
ir. H. A. Rodrigo, Utrecht. 

.T. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 25 November 1938, des avonds 

te 8.00 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 November 1938, des avonds 

te 8.30 uur, in Hote! des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 
7.30-8.30 uur ruilenV 

Agenda: 1- Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ver
slag penningmeester en begrooting. 5. Rapport verificatiecommissie. 
6. Ballotage. 7. Verkiezing nieuwen directeur verkoophandel; can-
didaten in te dienen bij den secretaris. 8. Landenwedstrijd Tsjecho-
Slowaklje. 9. Rondvraag. 10. Veiling. 11. Verloting. 12. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 26 November en 10 De

cember 1938, telkens van 2 ^ - 4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., 
Domplein 25, Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Columbusstraat 7, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 27 October 1938. 
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de secre

taris de notulen der vorige vergadering had voorgelezen en deze 
zonder op- of aanmerkingen waren goedgekeurd en gearresteerd, 
kwamen de ingekomen stukken aan de beurt. 

Er was een schrijven van de K.L.M, over de voorgenomen vlieg
tocht naar Zuid-Afrika en een circulaire van den Bond, welke 
laatste het onderwerp van eenige bespreking vormde. De voor
zitter deelde dan mede dat wij met de voorbereidingen voor de 
eventueel te houden tentoonstelling van kinderzegels voortgang 
hebben gemaakt en dat hij hoopte in de volgende vergadering, of 
zelfs daarvóór eventueel per circulaire nadere mededeelingen 
te kunnen doen. Vervolgens brengt hij een gedetailleerd verslag 
uit over de gehouden vergadering van den Raad van Beheer van 
het Maandblad. 

Alsdan hebben de reglementaire verkiezingen plaats van bestuur 
enz. en worden alle functionarissen bij acclamatie herkozen. De 
voorgehangen candidaat wordt bij acclamatie tot lid aangenomen, 
waarna een veiling volgt, terwijl de gratis verloting het slot uit
maakt. A. S. Jr. 

Nieuw lid. 
G. W. A. van der Lugt, Josef Israelslaan 13, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
J. Th. Heitink, Eikstraat 15, Den Haag. 
G. A. Giltay Veth, "Waldeck Pyrmontkade 123, Den Haag. 
J. F. M. Schreiner, Oranjeplein 29, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
P. I. Leujetzky, Den Haag. (Per 31 December a.s.). 
A. Regensburg de Mooy, Den Haag. 
mevr. I. van der Feen-Carriere, Den Haag. (Per 31 December a.s.). 

Adresveranderingen. 
J. W. la Rondelle, thans Sarphatipark 107, Amsterdam. 
A. Thill, thans Rue Kailbach 11, Rumelange (Luxemburg), 
mevr. H. Soeteman-Rube, thans Van Beuningenstraat 17, Den 

Haag. 
H . A. Soetens, thans Van Kyfhoeklaan 40, Den Haag. 
H . P. Verschuur, thans Haagweg 169, Rijswijk. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 November 1938, des avonds te 

SVt uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezing voorgehangen candidaten. Eventueele veiling. Verloting. 
Rondvraag. Sluiting. 

PROPAGANDATENTOONSTELLING VOOR DE 
KINDERZEGELS 1938. 

De tentoonstelling van kinderzegels, briefkaarten voor het kind 
en weldadigheidszegels zal 3, 4 en 5 December a.s. in de tentoon
stellingszaal van het Geemente-archief van 's-Gravenhage, ingang 
Rijswijkscheweg, worden gehouden. 

Opgave van deelname tot 22 November 1938 aan het secre
tariaat van de tentoonstellingscommissie, adres den heer J. H. van 
der -Veen, De Carpentierstraat 159, Den Haag. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1938. 
Aanwezig 124 leden en enkele introducé's. Na de opening deelt 

de voorzitter, de heer C. J. Reyerse, mede, dat in Utrecht een 
nieuwe afdeeling is opgericht. Daarna leest hij uit de „Venlo'sche 
Courant" voor, wat deze schrijft over de gehouden tentoon
stelling in onze afdeeling aldaar. De afdeeling zond ook een uit
gebreid verslag. De heer Kirchner heeft namens ons bestuur een 
bezoek gebracht om de afdeeling te complimenteeren met haar 
15-jarig bestaan en de tentoonstelling te bezoeken, die op 1 Oc
tober door den burgemeester van Venlo was geopend en veel 
belangstelling heeft gehad. 

Ingekomen is een brief van de K.L.M, met inlichtingen omtrent 
de vlucht naar Zuid-Afrika. Falsificaten zijn geschonken door de 
beeren Hoffman uit Zwolle en Van der Mey; zegels voor de ver
loting door de beeren Van der Star, W. van Lit, Willems, J. van 
Dijk en Van den Hou ven; voor de bibliotheek 7 jaargangen tijd
schriften door dpn heer Ort en door den heer Reyerse een boekje 
met prijzen voor kaarten van het systeem Zilver. In het duuk-
raampje circuleeren 2 nieuwe zegels uit Brazilië, 1 nieuw Indisch 
vliegzegel en 2 overdrukkaarten uit het nieuwe bezette gebied in 
Tsjecho-Slowakiie. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Na de 
ledenverkiezing wijst de voorzitter er op, dat wij heden noteeren 
lid nr. 1100 en herinnert eraan, dat nog zoo kort geleden de 
voorzitter der H.P.V. ons kwam gelukwenschen met nr. 1000. 
Afgevoerd wordt daarna nr. 554, J. Hoevenaar, Rotterdam. De 
heer Reyerse houdt nogmaals een kleine causerie over steendruk, 
koperdruk en boekdruk en de herkenningsteekenen en middelen 1 
ter onderscheiding daarvan. 

Bij de verloting krijgt de heer Puyck den eersten der 32 prijzen. 
Na de veiling deelt de voorzitter mede, dat de tentoonstelling 
in het begin van December doorgaat. Bij de rondvraag brengt 
de heer Lorang ter sprake: het bewaren van ongebruikte zegels I 
met volle gom, de waarde met en zonder gom, het roesten, he t i 
bewaren tegen roest, enz. De heer Vos verzoekt naar aanleiding! 
van de feiten der laatste tijden instelling van een keuringscom-l 
missie, hetgeen ernstig zal overwogen worden. De heer LokhorstI 
bespreekt de prijzenbepaling in de rondzendboekjes. De voor- l 
zitter zegt, dat het in onze bedoeling ligt de leden gelegenheid t e l 
geven tegen redelijke prijzen hun doubletten te laten verkoopen 
— nooit tegen fancy-prijzen — en daarna op billijke manier hun 
leege vakjes te kunnen vullen. Hierna ruilgelegenheid. J. v. K\ 

Mededeelingen'. 
De contributies over 1939 dienen voldaan te worden vóóJ 

1 Januari 1939 door storting op giro 315284 ten name van derj 
penningmeester van ,Philatelica", Lubeckstraat 76, Den Haag, ói 
door betaling aan den penningmeester op de vergaderingen in Den 
Haag. Bij niet voldoen hieraan wordt na 1 Januari ƒ 0,20 innings; 
kosten berekend. 

De contributie bedraagt ƒ2,50 voor leden in én om Den Haagl 
ƒ 2 , — elders in Nederland; ƒ2,50 in het buitenland en in d | 
beide Indien. 

Leden der afdeelingen voldoen hun contributie aan de plaatsa 
lijke penningmeesters ook vóór 1 Januari 1939. 

Nieuwe leden. 
1071. H. }. Paalman, Diezerstraat 63, Zwolle. 
1072. E. J. Bouwmeester, Bleekerstraat 20, Zwolle. 
1073. J. A. Ruysscher, Celebesstraat 14, 's-Gravenhage. 
1074. G. J. Daniels, Gaan van Necklaan 301, Rijswijk. 
1075. D. Kramer, Dorpsstraat 61, Zuid-Scharwoude (N.-H.). 
1076. P. H. van Rossum, Olympiakade 23, Amsterdam-Z. 
1077. H. C. Jensch, Rijnstraat 84, Heemstede. 
1078. F. van Mastbergen, Hessenweg 227, De Bilt (Utrecht). 
1079. H. Gerritsen, Jaffastraat 17, Utrecht. 
1080. J. J. Roelants, Vlaardingerdijk 201a, Schiedam. 
1081. B. Helwerda, Akeleistraat 108, Den Haag. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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1082. P. Winkelaar, Parklaan 1 E, Zaandijk. 
1083. R. H. Samson, Javastraat 90a, Den Haag. 
1084. drs. J. Zuring, Deutzstraat 13, Oegstgeest. 
1085. J. F. Deibert, Ligusterstraat 43, Den Haag. 
1086. J. W. H. Kemper, Andreas Bonstraat 20, Amsterdam. 
1087. M. B. Lansink, Koningsplein 15, Den Haag. 
1088. W. H. Guliger, Soestdijkschekade 239, Den Haag. 
1089. W. Kok, Primulastraat 12, Den Haag. 
1090. A. Buijser, Benthuizerstraat 49a, Rotterdam-N. 
1091. C. de Kiewit, Paul Gabriëlstraat 100, Den Haag. 
1092. H. Blechstein, Vondellaan 24, Leiden. 
1093. J. J. van Deudekom, Prof. Ritzema Boslaan 4, Utrecht. 
1094. A. A. Jurg, Volkerakstraat 42, Utrecht. 
1095. A. P. J. Kluijtmans, Croeselaan 138, Utrecht. 
1096. A. Meering, Van Alphenstraat 35, Utrecht. 
1097. E. Steinbach, Van Hoornekade 67, Zuilen (Post Utrecht) 
1098. G. P. Verheyen, Hubert Pootstraat 13 bis, Utrecht. 
1099. J. B. Wind, Waalstraat 93 bis, Utrecht. 
1100. H. T. van der Woude, Catharijnesingel 102, Utrecht. 

Candidaat-Ieden. 
mej. M. Jordaan, Statenlaan 133, Den Haag. 
J. Jordaan, Statenlaan 133, Den Haag. 

(Beiden voorgesteld door mej. W. van der Loo). 
H. M. Wilkes, stat. ambt. N.S., Wabstraat 74a, Schiedam. (Voor

gesteld door W. A. Schornagel). 
C. van Dijk, tandarts, Van Alkemadelaan 348, Den Haag. (Voor

gesteld door F. F. van Doorne). 
C. Fellendans, Corn, van der Lijnstraat 193, Den Haag. (Voor

gesteld door f. den Ouden en H. W. Vos). 
G. Zandvliet, Prinsegracht 5, Den Haag. (Voorgesteld door A. J. 

de Mare). 
J. C. Bolkcnbaas, Messchertstraat 32b, Rotterdam-W. (Voorgesteld 

door A. GoudswaardV 
mevr. A. P. van Rooijen, Heemsteedsche Dreef 52, Heemstede. 

(Voorgesteld door H. E. van der Heide). 
L. F. Roding jr., Soestdijkschekade 683, Den Haag W. (Voor

gesteld door W. T. Lit), 
jhr. W. P. de Kok jr., Statenlaan 39, 's-Gravenhage. (Eigen aan

gifte"). 
T. M. Buys, Spuiweg 122, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
]. H. M. Kotting, Singel 42 rd., Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
L. A Roel, gep. hofbeambte, Mient 192, Den Haag. (Voorgesteld 

dooi P. Melsert). 
Candidaat-Ieden der afdeeling Utrecht. 

A. H. Dorresteyn, slager, Amsterdamsche straatweg 290, Utrecht. 
T. Esser, boekhandelaar, Vleutenscheweg 277, Utrecht. 
F. W. F. Slee, kassier, Mer. Van de Weteringstraat 97, Utrecht. 
G. van Veen, commandeur brandwezen. Lange Nieuwstraat 90, 

Utrecht. 
J. Wagner, Burmanstraat 20 bis, Utrecht. 

Afgevoerd. 
554. T. W. Hoevenaar, Mathenesserweg 155, Rotterdam-W. 

72. L. Poot, Rotterdam. 
Bedankt. 

12. P. Stap Geveke, Alkmaar. 
21. H. H. Franken, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
36. W. Schrey, Beukstraat 85, Den Haag. 
96. L D. A. Rahder, "Welgelegenlaan 31, Driebergen. 
69. W. J. Neeteson Lemkes, Rembrandtlaan 65, Voorburg (Z.-H,). 
67. mevr. L Tuda-Stolting, Elsstraat 82, Den Haag. 
59. J. G. Millaard, Hoveniersweg 18, Tiel. 
63. A. ]. Uylen, Herman Hevermanslaan 6, Eindhoven. 
92. E. Kwaadgras, Van der Wiickstraat 20, Den Haag. 
32. J. C. J. Dessing, Engelsche Pelgrimsteeg 1, Amsterdam-C. 

6. mevr. J. L. van der Veen-Meinesz, Potgieterstraat 2, Leeu
warden. 

9. P. Lamp, Avenue Brugmann 565, Ukkel (België). 
1. H. van Dorsser, Sperwerlaan 3, Den Haag. 
0. | . Elsenbroek, Muiderslotweg 117, Haarlem-N. 
2. M. van Schaik, Stalbergwes 15, Venlo. 
1. C. H. D. van der Loo (New York, U.S.A), tijdelijk Van 

Diepenburchstraat 154, Den Haag. 

690. ir. A. C. de Jongh (Ommen), p.a. mej. S. Ellinger, Kenari-
siraat 7, Soerabaja. 

256. ir. G. A. de Mol, Batavia? 
867. D. Rijkee, Delft? 
329. C. A. Pull, Delft? 
999. J. J. Kooy, Hindestraat 49, Nijmegen. 

Verbetering. 
1060. D. Dauwes, Scheveningen, moet zijn: D. Douwes, Oostduin-

laan 12, Den Haag. 
1073. J. A. Ruysscher moet zijn: J. J. A. de Ruysscher. 

Afdeeling Dordrecht. 
Na de door de bijzondere omstandigheden eenigszins mislukte 

September-vergadering, mocht de bijeenkomst van 26 October 
zich weder in een druk bezoek verheugen, n.l. 38 aanwezigen, 
w.o. 1 introducé. Van den heer Rieff werden 'voor het archief 
9 jaargangen van het Maandblad ten geschenke ontvangen. Cir
culaires betreffende de a.s. Zuid-Afrika-vlucht zullen bij de K.L.M, 
worden aangevraagd. De leden worden verzocht de rondzendingen 
regelmatig iedere maand af te rekenen. De veiling was zeer uit
gebreid, echter liet de kwaliteit nogal wat te wenschen over. Beslist 
waardelooze zegels zullen voortaan voor de veiling worden 
geweigerd. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 27 October in hotel Kagenaar, 

Utrecht. Aanwezig zijn 22 leden en 4 introducé's. Om 8.30 uur 
opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, 
speciaal de introducé's. Na lezing der notulen en behandeling der 
ingekomen stukken, worden de volgende punten behandeld: con
vocaties, veiling, nieuwtjesdienst, catalogus, verloting, betaling 
rondzendingen. Voorts vindt bespreking plaats betreffende 7 
candidaatleden. Gezien het feit dat het bestuur uit 4 personen 
bestaat, wordt door het bestuur voorgesteld, dat ook het sectie
hoofd deel zal uitmaken van het bestuur. Aldus wordt besloten. 
Tijdens de vergadering circuleeren eenige zegels en enveloppen. 
Vóór den aanvang der vergadering en in de pauze wordt onder
ling geruild. Na de pauze vindt de veiling plaats; daarna volgt 
de verloting, waarvoor zegels geschonken zijn door de beeren 
Timmer, Kruissink en Van der Woude. Van de rondvraag wordt 
nog door enkele leden gebruik gemaakt. Om 10.30 uur sluit de 
voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering, waarna verscheidene 
leden nog een half uurtje blijven om het ruilen voort te zetten. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 11 October j.l. in café 

Nationaal, alhier. Te circa half negen opent de voorzitter de ver
gadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. De voorzitter geeft een financieel verslag over de ge
houden tentoonstelling en deelt mede dat deze financieel niet 
gunstig is te noemen en toont dit met enkele cijfers aan. De 
propagandistische zijde echter is alleszins geslaagd; dit blijkt door
dat middelerwijl 7 adspirant-leden op de vergadering verschenen 
zijn. De voorzitter deelt aan dezen een en ander betreffende het 
lidmaatschap mede, waarna een verloting gehouden wordt van 
zegels, geschonken door de beeren Langen, Boots, Heyting, Tim
mermans en Poeth. Hierna geven alle aanwezige adspirant-leden 
zich definitief op als lid met ingang van 1 Januari 1939. Ver
volgens wordt door den secretaris een kleine lezing gehouden. 
Er heerscht hierna nog langen tijd een gezellige stemming en na 
de rondvraag wordt de vergadering te circa half twaalf gesloten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, vergadering op Woensdag 23 

November 1938, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Voorstel van 49 leden tot oprichting eener beurs. Eerste onder
teekenaar A. C. de Groot. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag 
en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van Jer 
Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand, in het Oranjebotel, 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. 
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Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H . Derex, 
"Westwal 30b, Goes), eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7)4 uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

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

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

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

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

Vergadering af deeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H . J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8)4 uur n.m., in hotel Kagenaar, Stationsplein 6, Utrecht. 
(Van 8-S'A uur ruilen). 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1938. 
Aanwezig 26 leden; 4 leden hebben bericht van verhindering 

gezonden. De voorzittei, dr. H. C. Valkema Blouw, heet de aan
wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de beeren Kleekamp Jr. 
en oud-voorzitter Pos. Onder dankzegging aan mej. Veering wor
den de notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van den heer Kramer, die voor het 
lidmaatschap bedankt; gelukkig staan hier reeds weer drie nieuwe 
aanmeldingen tegenover. Besloten wordt, den heer H. Tennekens 
als lid toe te laten. 

De vergadering besluit, zulks op verzoek van den heer Te 
Winkel, voor de leesportefeuille een abonnement te nemen op het 
Nederlandsch-Indisch Postzegeltijdschrift. Dr. Borel houdt ver
volgens een korte, zeer interessante causerie over toeslagzegels, 
waarbij hij ter toelichting mooi materiaal doet circuleeren. Na een 
hartelijke toespraak, en na den heer Van Walree voor de jeugd
groep een kistje postzegels ter hand te hebben gesteld, neemt 
spreker afscheid van de leden van ,,De Globe". Vervolgens neemt 
de voorzitter het woord; hij huldigt in dr. Borel den waren phila
telist, betreurt het zeer, dat hij naar het buitenland vertrekt, en 
dankt hem voor het vele, dat hij in korten tijd voor de vereeniging 
heeft verricht. Uit het hartelijke applaus blijkt wel, dat de ver
gadering het geheel met de woorden van den voorzitter eens is ! 

Hierna wordt het officieele gedeelte der vergadering gesloten. 
De vervolgens gehouden veiling is een succes, hetgeen, gezien het 
zeer mooie veilingsmateriaal, geheel in de lijn der verwachtingen 
ligt. B. 

Nieuw lid. 
14. H. Tennekes, Brederodestraat 3, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
W. V. C. Ketjen, Hoogstedelaan 14, Arnhem. 
ir. C. W. van Santen, Velperbuitensingel 13, Arnhem. 

Adreswijziging. 
108. P. Rosseel, thans Spijkerstraat 295, Arnhem. 

Afgevoerd. 
97. D. J. Kramer, Eiden. 

Mededeeling. 
Naar aanleiding van het Voortrekkers-eeuwfeest op „Dingaans-

dag", 16 December 1938, zal op 6 December a.s. een K.L.M.-
vliegtuig van Schiphol starten, ter uitvoering van een bijzondere 
rtour-vlucht naar de Unie van Zuid-Afrika. Er bestaat gelegen
heid brievenmalen in beide richtingen mede te geven. Door de 
K.L.M, is een circulaire opgesteld, waarin de juiste regeling van 
het postvervoer is vervat. Leden, die deze circulaire wenschen te 

ontvangen, gelieven hun wensch daartoe aan den secretaris ken
baar te maken; liefst onmiddellijk na ontvangst van dit Maand
blad, waarna toezending met den meesten spoed zal geschieden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op 30 November 1938, des avonds te 8 uur 

precies, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 11 October 1938. 
Aanwezig zijn 20 leden. De voorzitter opent te ruim half acht 

de vergadering, doet mededeling van de ingekomen stukken be
treffende de Aarau-zegels, de Dingaansdag-vlucht van de K.L.M., 
en de postzegeldag. Voor de speciale vlucht naar Zuid-Afrika 
blijken vele liefhebbers te zijn. De secretaris zal zorgen voor de 
speciale enveloppen. Ook zijn voor de leden die aanwezig zijn, 
briefkaarten van de postzegeldag besteld. Enkele Aarau-blokjes 
vinden na loting hun bestemming. Hierna leest de secretaris de 
notulen, welke zonder op- of aanmerkingen worden goed
gekeurd. Dan doet de voorzitter (die tot zijn spijt een vorige 
maal niet aanwezig was) een uitgebreid verslag van de Phila-
tellstendagen te Breda. De vergadering was verder gewijd aan de 
bezichtiging van een collectie Oud-Duitse staten van den heer 
Eygenraam. Achtereenvolgens werden Hamburg, Brunswijk, 
Beieren, Baden en Wurtemberg rondgegeven; de wijze van op
zetten, het gehalte der zegels en de uitgebreide hoeveelheid ont
lokten aan de vergadering menige uitroep van bewondering. De 
heer Samson bedankte daarna den heer Eygenraam voor het ge
notene, dat een volgende maal zal worden voortgezet. Een applaus 
ondersteunde deze woorden. Na de gebruikelijke zegelverloting 
en de rondvraag, waarbij de penningmeester aandrong op het in
zenden van zegels voor de verlotingen, sloot de voorzitter deze 
prettige vergadering. L. W. L 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1938. 
Deze vergadering — behalve op de gewone wijze, ook in diverse 

in Haarlem e. o. verschijnende dag- en weekbladen aangekondigd 
en waarvoor introductie op iets ruimer schaal dan gewoonlijk, 
mits via den secretaris, mogelijk was — opent de voorzitter met 
woorden van welkom, speciaal tot den heer Van Brink, alsmede de 
introducé(e)s, waaronder den directeur van het post- en telegraaf-
kantoor te Haarlem als genoodigde, en geeft het woord aan den 
sprekei" voor dezen avond. Deze houdt zijn lezing met licht
beelden, getiteld: „Van het Duifken tot de Pelikaan". In het 
eerste deel spreekt de heer Van Brink over de geschiedenis der 
verbindingen Nederland-Ned. Indië, tr'dens welk d^el o. a. op het 
doek worden vertoond een aantal V.O.C.-stempels, welwillend ter 
vervaardiging van lantaarnplaatjes afgestaan door ons lid den 
heer Traanberg, waarvoor deze applaus verwerft. Het tweede 
deel van het postaal-historisch overzicht is voornamelijk gewijd 
aan de verbinding door de lucht, in welk verband spreker o. a. 
de verdiensten naar voren brengt van den direceur-generaal der 
P.T.T., voor wien een applaus weerklinkt, als zijn portret wordt 
geprojecteerd. Na beëindiging der lezing brengt de vergadering 
Warm applaus ten gehoore voor den heer Van Brink, tot wien 
de voorzitter woorden van dank spreekt. 

Alsd.-̂ n wordt overgegaan tot het huishoudelijk deel der agenda. 
"De vergaderin: stelt de notulen der vorige bijeenkomst ongewijzig 
vast na voorlez'ng door den secretaris, die daarna enkele in 
gekomen stukken bekendmaakt. Van het agendapunt „Mededee 
lingen" maakt de voorzitter gebruik te herinneren aan het doo 
den secretaris in het Maandblad van Tanuari 1937 geplaatste ver 
zoek, n.l. het hem bekendmaken met de couranten en tijdschriften 
waarin men artikelen betreffende philatelic of „O. H. V. Z." i 
het bijzonder aantreft en hem zoo mogelijk een exemplaar daar 
van te doen geworden. 

Nadat eenige leden van de rondvraag hebben gebruikgemaak 
en de veiling wegens het gevorderde uur is geschrapt, wordt d 
bijeenkomst met verloting onder de aanwezigen besloten. H . 
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Adresveranderingen. 
64. F. H. Brinkman, thans N.Z. Voorburgwal 248, Amster

dam-C. 
189. Th. de Best, thans p.a. G. W Guit, Slachthuisstraat 7 rd., 

Haarlem-O. 
Overleden. 

65. J. H. Roog, Hoorn. 
Voorgesteld als lid. 

R. E. D. Barmen 't Loo, Oostenstraat 45, Haaksbergen (O.). 
P. Duys, 'Stationsweg 26, Hillegom. 
G. Hevselaar, Vrouwenhekstraat 49, Haarlem. (Voorgesteld door 

W. Janus). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 25 November 1938, 
in de sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, Haarlem, 
te 20.15 uur precies. 

De agenda vermeldt o. a.: veiling; inzendingen hiervoor in te 
sturen vóór Dinsdag 22 November 1938 aan den heer M. Rumpff, 
Duinoordstraat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 24 October 1938. 
Aanwezig 35 leden en 1 introducé. Te ruim half negen opent 

de voorzitter, de heer Kielman, deze vergadering met een woord 
van welkom. Het doet hem genoegen te kunnen constateren, dat 
deze vergadering onder minder drukkende omstandigheden kan 
worden gehouden en dat als gevolg daarvan de opkomst van de 
leden weer groter is. De notulen van de vorige vergadering wor
den gelezen en onveranderd vastgesteld. De ingekomen stukken 
worden behandeld. Hierbij bevinden zich geen, die tot bijzondere 
bespreking aanleiding geven. De voorzitter deelt dan mede, dat de 
abonné's op de nieuwtjesdienst van de vereniging straks het 3 fr. 
rouwzegel van Liechtenstein in ontvangst kunnen nemen tegen 
de nominale prijs. Een woord van dank wordt gericht tot den 
actieven beheerder van den nieuwtjesdienst, den heer dr. Van 
der Spek. Een verloting van enige aardige zegels wordt gehouden. 
Het candidaat-lld, de heer F. J. Slim te Groningen, wordt met al
gemene stemmen als lid toegelaten. De heer Kielman vestigt daar
na de aandacht op een artikel in „Der deutsche Sammler", waarin 
het verzamelen van zegels met landkaarten er op wordt ge
propageerd. Spreker is er ook zelf mee begonnen en deelt zijn 
bevindingen mee. Bij de rondvraag vraagt een der leden naar de 
Tsjechische zegels, die met een opdruk zijn verschenen, terwijl een 
ander lid de aandacht vestigt op de slechte bindwijze van de 
nieuwe Yvert. Daar verder niets aan de orde is, volgt sluiting van 
het officiële gedeelte. A. C. S. 

Nieuw lid. 
92. F. J. Slim, Troelstralaan 35 B, Groningen. 

Candidaat-lid. 
L. van der Laan, Oosterhamrikkade 100, Groningen. (Voorgesteld 

door S. Woldring) 
Adresveranderingen. 

P. A. Schut wordt c o . J. ten Wolde, Ketabangboulevard 85, 
Soerabaja. 

B. W. van der Schans wordt 2e Comp., Ie Bat., Reg. Grenadiers, 
Waalsdorp. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 November 1938. 

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

Verslag der vergadering van 17 October 1938. 
Aanwezig 31 leden. "Wegens ontstentenis van den voorzitter en 

den vice-voorzitter opent dr. Verzijl de vergadering met een 
woord van welkom tot de aanwezigen. De voorlezing vnn de 
notulen der vorige bijeenkomst werd uitgesteld tot de volgende 

bijeenkomst, daar ook de secretaris niet aanwezig kon zijn. Ten
einde in het nieuwe seizoen de vergaderingen meer leerzaam en 
interessanter te maken voor de leden, stelde de waarnemende voor
zitter voor de vergadering voortaan te beginnen met een meer 
philatelistisch gedeelte, hetgeen de volle instemming van de ver
gadering had. Naar aanleiding daarvan kwamen verschillende 
leden met voorstellen, die in de eerstvolgende bestuursvergadering 
terdege besproken zullen worden. De heer Maussen stelde voor in 
elke vergadering een land of een gedeelte daarvan te bespreken en 
den leden te verzoeken dan telkens het betreffende album-gedeelte 
mede te brengen. De heer Van de Ven bracht nogeens in herin
nering de wedstrijden en tentoonstellingen, die wij vroeger op 
philatelistisch gebied op de vergaderingen hielden. Pastoor Soons 
stelde voor, dat de leden elke vergadering vragen zouden stellen 
en onderwerpen zouden opgeven, die zij graag besproken zouden 
zien. Mr. Batta wenschte de vergaderingen tijdiger te doen begin
nen, zoodat besloten werd deze voortaan precies 8.15 nur te 
doen aanvangen. 

Met een gratis verloting en het bekende gezelschapsspel werd 
tenslotte de avond besloten. E. V. 

Candidaat-leden. 
G. J. H Prick, oud-directeur der P.T.T., Wilhelminasingel 82, 

Maastricht. (Voorgedragen door mej. E. Doppler). 
Swarts, kapper, Borghaeren. (Voorgedragen door den heer J. van 

de Ven). 
Adresveranderingen. 

40. W. G. J. de Plönnies, thans Victor de Stuersstraat 2 d, Maas
tricht. 

Volgende bijeenkomsten: 
Maandag 21 November 1938, vergadering. 
Maandag 5 December 1938, beurs; 
Maandag 19 December 1938, vergadering; telkens des avonds te 

8uur in de bovenzaal van „Taverne Rutten" Vrijthof 50, Maas
tricht. 

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

Verslag der vergadering van 25 October 1938. 
De vergadering is zeer goed bezet en wordt door den voorzitter 

met een welkom tot de aanwezigen geopend, waarbij hij den 
wensch uitspreekt, dat het voortaan op alle vergaderingen zoo 
druk zal zijn. Vier candidaten worden geballoteerd en als lid 
aangenomen. De notulen worden door den secretaris gelezen en 
goedgekeurd, waarop de ingekomen stukken worden afgehandeld. 
Twee bedankjes zijn binnengekomen, o. a. van den heer De Klerk. 
De voorzitter drukt zijn spijt uit, dat genoemd lid wegens vertrek 
moet bedanken en wenscht, dat het hem in zijn nieuwe stand
plaats goed mag gaan. 

Door den voorzitter wordt dan iets recht gezet aangaande 
mededeelingen op de vorige vergadering gedaan betreffende de 
Lipa. Van verschillende kanten waren goede gegevens hierom
trent gehoord. 

Besloten is tot het invoeren van nummerstempels, welke voort
aan door de leden gebruikt móéten worden. Dit is verplichtend 
gesteld. Het bestuur zal die stempels met stempelkussentjes aan
schaffen; deze moeten door elk lid tegen den kostenden prijs 
gekocht worden. Bij uittreden als lid kan het stempel weer aan 
de vereeniging terugverkocht worden. Wat het gebruik der stem
pels aangaat het volgende: Bij het ontvangen van de rondzending 
moet in het vervolg niet meer in de vakjes, waaruit een zegel 
genomen is, geparafeerd worden, doch daar wordt het stempel 
geplaatst, terwijl op de rondzendlijsten de handteekeningen ver
vangen worden door het stempel. Wordt verzuimd het stempel te 
gebruiken, dan zal bij wijze van strafmaatregel aan het lid, dat 
in gebreke blijft, de rondzending de volgende maand niet ge
geven worden, terwijl alle kosten, welke er uit zouden kunnen 
voortvloeien, geheel voor rekening komen van dat lid. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Rüder inlichtingen over het 
lYi cent zegel karbouw-type Ned.-Indië aangaande de kleuren. De 
heer Witte verstrekt hierover eenige inlichtingen. Verder wordt 
bekend gemaakt, dat de leden zich kunnen opgeven voor de 
Zuid-Afrika vlucht, waarvan een druk gebruik gemaakt wordt. 

J . K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDINGEN. 
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De voorzitter geeft een uiteenzetting aangaande de verloting, daar 
nu bij wijze van proef de nieuwe manier wordt toegepast, waarbij 
door één lid de namen getrokken worden, welke in volgorde van 
uitkomen hun keus kunnen doen uit de opgehangen prijzen. Voor 
leden, welke niet aanwezig zijn, wordt door het bestuur de prijs 
genomen, welke de hoogste waarde heeft van de nog niet ge
trokken prijzen. Hierop wordt de met spanning tegemoet geziene 
verloting gehouden, welke vlot verloopen is. M. H. H. 

Nieuwe leden, 
R. de Bruin, Singel 158, Den Helder. 
R. J. Koelman, Wilhelminastraat 82, Den Helder. 
N. Prins, Lijsterstraat 38, Den Helder. 
J. W. London, Hertzogstraat 52, Den Helder. 

Bedankt. 
Y. Vlietstra, Ruyghweg 170, Den Helder. 
G. J. de Klerk, Krugerstraat, Den Helder. 

Adresverandering. 
J. F. van Duim, wordt p.a. Commanderaent der Marine, Den 

Helder. 
mevr. Staal-Buurman, wordt p.a. Departement van Defensie, Ba

tavia, N.O.I. 
J. Dekker, wordt Polderweg 43, Den Helder. 
J. Meerbeek, wordt De la Reystraat 3a, Den Helder. 
jhr. F. E. de Koek, wordt p.a. Marine Kazerne, Amsterdam. 
Th. J. W. van den Sei, wordt p.a. Commandement der Marine, 

Den Helder. 
Rectificatie. 

Eventueele storting van bedragen, w. o. contributie, kan ge
schieden op postrekening nr. 335511 van den penningmeester der 
Postzegelvereeniging „Helder". 

Vergadering. 
De volgende vergadering heeft plaats op Dinsdag 22 November 

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

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

Verslag der vergadering van 24 October 1938. 
Na een kort openingswoord door den voorzitter leest de secre

taris de notulen voor, welke worden goedgekeurd. De ingekomen 
stukken circuleeren, terwijl een mededeeling van den Bond be
sproken wordt. Van de rondvraag maakt niemand gebruik. In 
verband met de Kerstdagen worden de volgende vergaderingen 
een week vervroegd. Hierna sluiting van het officieele gedeelte, 
waarna men nog geruimen tijd bijeen blijft. P. S. 

Vergaderingen. 
Vergaderingen op 21 November 1938 en 19 December 1938, 

telkens des avonds te 8 uur, in Hotel du Nord, Stationstraat, 
Heerlen. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Paterswoldscheweg 178, Groningen. 

Belangrijke mededeelingen. 

Candidaat-lid. 
ds. J. C. E. van Herwaarden, Noorderhaven 3, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Donder

dag 24 November 1918, des avonds S% uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 28 October 1938. 
Aanwezig 14 leden. Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering 

en heet allen welkom; in het bijzonder den heer J. Fanoy, voor 
het eerst op onze vergadering aanwezig, en den heer A. DubruUe, 
voorzitter van de Gentsche Postzegelclub. De notulen van de 
vorige vergadering, gehouden 5 October 1938, worden door den 
secretaris voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van Yvert, te Amiens, voor 
hernieuwing van het abonnement op L'Echo de la Timbrologie. 
Hiervoor geven 16 leden zich op. Verder een lijst van de beschik
bare ongebruikte zegels van het voormalige Oostenrijk te Weenen 
en een nader schrijven van de K.L.M, te 's-Gravenhage over een 
bijzondere vlucht van het Voortrekkers-Eeuwfeest op 16 De
cember 1938. Vervolgens de mededeeling van een lid, waarin hij 
zijn postzegelverzameling te koop biedt daar het in zijn be
doeling ligt zich te bepalen tot Frankrijk en koloniën. Tenslotte 
een rondschrijven van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. Aan de bespreking nemen verschillende 
leden deel. Besloten wordt den Bond in overweging te geven de 
„bewijskracht" nader onder de oogen te zien. O. i. levert én de 
handteekening én/of het stempel het bewijs ten aanzien van den 
koop. Gebrek aan durf mag in dit geval niet doorslaggevend zijn 
en wij verzoeken den Bond resp. het Hoofdbestuur den geheelen 
toestand met het Departement te bespreken. Soortgelijke gevallen 
zijn in de philatelic meer voorgekomen; men denke b.v. aan de 
taxe de transmission in België, die na bespreking met het des
betreffende ministerie tot volledige voldoening van alle belang
hebbenden is geregeld. 

De nieuwe uitgiften worden rondgedeeld. Eenige leden geven 
zich op voor den catalogus Yvert 1939, series en bloes Koekelberg 
en de nieuwe uitgiften van België en Frankrijk. Daarna volgt een 
verloting voor alle aanwezigen. Na de rondvraag sluit de voor
zitter de vergadering om 11X uur. H. A. L. 

Vergadering. 
Volgende vergadering 17 November 1938, in het Netel der 

Nederlanden, Terneuzen. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1938. 
Te 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering, waarbij hij 

allen welkom heet, meer speciaal de beeren C. W. H. Croes en 
ir. I. L. Kleinjan, beiden voor hei eerst aanwezig. 

De voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld. Nadat 
de ingekomen stukken ter kennis van de vergadering zijn gebracht, 
deelt de voorzitter mede, dat als correspondeerend lid in Dene
marken zal optreden de heer K. Holch Justesen te Kopenhagen, 
terwijl de heer A. Berendsen te Borgerhout, die tot dusver offi
cieus voor de verstrekking van de nieuwe uitgiften van België 
zorgdroeg, thans officieel als correspondeerend lid is benoemd. 
Over een correspondentschap in Zwitserland wordt nog onder
handeld. De voorzitter spreekt de hoop uit, dat ook dit tot een 
gunstig resultaat zal leiden. Het ontwerp reglement clearing-
afdeeling wordt met algemeene stemmen aangenomen. Op voor
stel van het bestuur wordt echter, waar in het ontwerp wordt ge
sproken over een afrekening van 3 c. per franc, dit gewijzigd in 
2 c. per franc. Hierna wordt de gewone gratis verloting gehouden, 
die wordt gevolgd door de gratis verloting zonder nieten voor 
alle leden. Onder de beschikbare prijzen zijn vele betere zegels. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer 
Labordus, die de leden erop wijst, dat voor zoover men zegels 

Het ligt in ons voornemen de groote verloting van het 10-jarig 
bestaan onzer vereeniging te houden op Donderdag 24 November 
a.s. Onder de dan aanwezige leden wordt een verloting gehouden 
waar direct ter tafel keuze kan worden gedaan naar volgorde van 
het lot. De leden, die niet aanwezig zijn, wordt een prijs door 
het lot aangewezen. Voor de buitenleden worden middenprijzen 
beschikbaar gesteld. 

Voor ieder is het dus van belang op de vergadering aanwezig 
te zijn, waartoe een vroegtijdige convocatie u zal bereiken. 

Voor de bijzondere vlucht der K.L.M, naar de Unie van Zuid-
Af rika blijkt veel belangstelling te bestaan; er worden door den 
secretaris circulaires en enveloppen hieop betrekking hebbende 
aangevraagd. Leden, die hiervoor interesse hebben, kunnen enve
loppen en circulaire aanvragen bij den secretaris, onder toezending 
van porto. H. S. 

J. K. R I E T D I J K . — POST 
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van Denemarken wenscht te ontvangen, men hiervan opgave ge
lieve te doen, en wel pp dezelfde wijze als zulks voor het be
trekken van de uitgiften van België is geschied. Hierna sluit de 
voorzitter het officieele gedeelte der vergadering, waarna de aan
gekondigde veiling wordt gehouden. Gezien de geringe belang
stelling, die over het algemeen genomen voor deze veilingen 
bestaat, wordt na afloop medegedeeld, dat voortaan geen veilingen 
meer zullen worden gehouden. P. H. 

Nieuwe leden. 
C. W. H. Croes, Kampdijklaan 10, Vught. 
Th. B. M. Engelkamp, Waalstraat 14, Amsterdam. 
ir. I. L. Kleinjan, Willem van Oranjelaan 65, Den Bosch. 
mevr. H. van den Dries-Hennekens, Vischstraat 13, Den Bosch. 

Candidaat-Iid. 
H. J. M. Burgering, med. docts. arts. Best. (Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
H. W. M. Domensino, thans Koningsweg 2, Helmond. 
A. C. Schuurmans, thans Dpi. A. C. Schuurmans, 3-1-17 R.I., 

Prins Hendrik Kazerne, Venlo. 
Bedankt per 31 December 1938. 

A. van Wen«en, Den Bosch. 
H. van der Wijs, Den Bosch. 

Correspondeerende leden. 
A. Berendsen, 44 Joris Helleputtestraat, Borgerhout. 
K. Holch Justesen, Tomsgaardsvej 89, Kopenhagen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H . J. SCHOUTEN, Zuid-Parallelweg 26, 

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 31 October 1938. 
Aanwezig 14 leden. Na het openingswoord van den voorzitter 

en de goedkeuring der notulen van de vorige vergadering volgt 
een bespreking van de actie tot het werven van nieuwe leden, 
welke intensief hervat zal worden. Bij de hierop volgende bestuurs-
verkiezing wordt de heer Kopp gekozen met 13 stemmen, terwijl 
3 stemmen op den heer Prinssen uitgebracht zijn. Na behandeling 
van ingekomen stukken behandeling van bestuursmededeelingen en 
het vraagstuk der nieuwtjes wordt een veiling gehouden, gevolgd 
door een gratis verloting. Tenslotte wordt na de rondvraag het 
officieele gedeelte van de vergadering gesloten. A. H. J. S. 

Adreswijziging. 
50. H. W. N. Domensino, Koningsweg 2, Helmond. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering Maandag 28 November 1938, 

des avonds 8 uur, in café Drouen, Steenweg, Helmond. 

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

Verslag der vergadering van 6 November 1938. 
De voorzitter opent deze druk bezochte vergadering en heet 

allen hartelijk welkom. Tevens bedankt hij allen voor hun trouwe 
opkomst en geeft het woord aan den secretaris. De notulen der 
vorige vergadering worden ongewijzigd aangenomen. Aansluitend 
hieraan volgt afhandeling der ingekomen stukken. Hieronder be
vindt zich een circulaire van de K.L.M, betreffende een door haar 
te houden vlucht naar de Unie van Zuid-Afrika, ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan. De verzending van de betreffende post
stukken wordt echter aan het persoonlijk initiatief der leden over
gelaten, en hun wordt ieder een circulaire ter hand gesteld. 

Hierna volgt de rondvraag. De heer Daenen brengt de kwestie 
der doubletten ter sprake en vraagt op welke wijze men, behalve 
in de vereeniging, nog in staat kan worden gesteld tot ruiling. 
Hierover ontspint zich een breedloopig debat, totdat de voorzitter 
er op wijst, dit aan te houden tot een volgende vergadering, op 
welke het dagelijksch bestuur dan een uitgewerkt en omlijnd plan 
aan de vergadering zal voorleggen en spreekt daarbij de hoop uit, 
dat alle leden in goede geest en samenwerking het hunne zullen bij

dragen om dit plan te doen slagen, tot voordeel van de leden zelf. 
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze 
zeer geanimeerde vergadering en wordt overgegaan tot het meer 
gezellige gedeelte. P. G. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op 4 December 1938. Beursdag op 

18 December 1938. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen 
Secretaris: G. DE H O O G , Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Bericht. 
Op onze laatste bijeenkomst werd, mede in verband met het 

vertrek van den vorigen voorzitter, de bibliotheek der vereeni
ging gecontroleerd. Bij deze controle bleek, dat eenige catalogi 
verdwenen zijn, n.l. de „Michel Europa" 1937 en de „Michel Über
see" eveneens van 1937. De catalogus van Nederland en Koloniën 
1937 ontbrak ook op het appèl. Dringend verzoekt het bestuur, 
zoo een van onze leden één of meerdere van deze catalogi in zijn 
bezit mocht hebben, hiervan onverwijld aan den secretaris of op 
de eerstvolgende vergadering mededeeling te doen. G. d. H. 

Nieuwe leden. 
P. W. Bakker, Lijsterlaan 10, IJmuiden-O. 
F. Waagmeester, p.a. Zaal, Zeeweg 345 hoek Leeuweriklaan, 
IJmuiden-O. 
H. T. van Nieukerken, Zeeweg 34, IJmuiden-O. 

Bedankt. 
J. T. Kriek, Vlietsend 68, Krommenie. 
J. M. A. Raman, Zeeweg 357, Driebuis. 
M. Mertens, Oranjeboomstraat, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergaderingen zullen gehouden worden 18 

November 1938 en 2 December 1938. 

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

Verslag der vergadering van 24 October 1938. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering. Er is deze 

keer een goede opkomst. De notulen worden voorgelezen en goed
gekeurd. De voorzitter vertelt den heer Jaspers dat hem is mede
gedeeld, dat poststukken voor bijzondere vluchten aan het loket 
zorgvuldig worden afgestempeld, echter alleen op verzoek van den 
verzender. Door dergelijke stukken aan het loket te laten af
stempelen is men gevrijwaard tegen verminking van dergelijke 
poststukken. 

Op den dag van den postzegel heeft in de plaatselijke pers een 
ingezonden stuk gestaan, waarvoor de voorzitter heeft gezorgd. 
Het volgend jaar zullen wij beter voor den dag komen; nu was 
de tijd van voorbereiding te kort. De luchtpoststukkenverzame-
laars worden attent gemaakt op de vlucht van de K.L.M, naar 
Zuid-Afrika, ter gelegenheid van de herdenking van „Dingaans-
dag". Bijzondere enveloppen met dito zegels (de orienteerende 
kraai) zullen worden gebezigd. 

Hierna volgt de jaarverloting. Voor elk lid is een prijs aan
wezig. Voor de rondvraag geeft niemand zich op. Dan wordt 
voor het eerst een wedstrijd gehouden. Drie zegels (waarom niet 
meer ?) zijn aanwezig, n.l. van de 50 cent rood en brons nr. 74 
van den Handelarencatalogus. Het met nr. 3 gemerkte zegel 
wint den prijs, daar dit de meeste stemmen verwerft. Hierna 
wordt nog wat geruild en gekocht. Om half elf gaat de ver
gadering uiteen. D. P. 

Nieuwe leden. 
B. J. N. Akkersdijk, Burgemeester Martensstraat 10, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 November 1938, in restaurant „Het 

Schaakbord", Kleiweg, Gouda. 
Wedstrijd over zegel nr. 46 van den Handelarencatalogus. 

(Zegels opgeplakt bij den secretaris in te leveren v<5ór den aan
vang der vergadering). 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Ned. Ver. van Luchtp.verz. „De Vliegende Hollander". 
Secretariaat Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

Overleden. 
ir. H . Cramer, Pauwenlaan 39, Den Haag. 

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

Verslag der vergadering van 4 November 1938. 
Aanwezig 23 leden. Ingekomen is een circulaire van den Neder-

landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
welke een onderzoek instelt of het plaatsen van een handteekening 
op de circulatielijsten met zich mede zou kunnen brengen, dat 
voor elke handteekening zegelrecht verschuldigd is. Hangende dit 
onderzoek worden de leden verzocht, inplaats van hun hand 
teekening, hun nummerstempel te gebruiken. 

Daar er uit de circulaire van de K.L.M, blijkt, dat er 4 moge
lijkheden zijn om post mede te geven met de bijzondere vlucht 
naar Zuid-Afrika, is het niet mogelijk dat de vereeniging een aan
tal enveloppen bestelt voor de leden, doch dat ieder lid afzonder
lijk moet opgeven, welke soort verzending hij wenscht. Opgave 
en inlichtingen vóór 26 November a.s. bij H. de Ruig, Leusder-
weg 166, Amersfoort. 

Het aantal inzenders voor de tentoonstelling viel tegen. De 
jury kende den len prijs toe aan den heer Langeveld, den 2en prijs 
aan den heer Van Hoften, den 3en aan den heer Van Beek. In 
Februari 1939 zal weer een tentoonstelling gehouden worden. De 
veiling omvatte 16 kavels, waaronder 2 oude Yverts. G. C. v. H. 

Nieuwe leden. 
66. I. Brandsen, Utrechtscheweg 130, Amersfoort. 
65. A. Bos, Borgerlaan 2, Amersfoort. 
67. F. Smits, Breitnerstraat 16, Amersfoort. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst Vrijdag 2 December 1938, 8 uur n.m., 

in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1938. 
Aanwezig 18 leden en eenige belangstellenden. Voor dezen 

avond was een onderlinge wedstrijd voor de leden georganiseerd. 
Reeds om 8 uur beginnen eenige inzenders hun bladen uit te 
stallen. Het bestuur verwachtte flink wat inzendingen, doch over 
het algemeen genomen is het aantal tegengevallen; vooral de groep 
Nederland en Koloniën is slecht vertegenwoordigd. Toch kunnen 
wij dezen wedstrijd, die voor het eerst gehouden wordt, als ge
slaagd beschouwen. De verplichte uitgiften van de zegels, n.l. 
1920 tot en met 1930, is voor velen een handicap geweest. Bij der
gelijke of andere wedstrijden moet het den leden echter niet al 
te gemakkelijk gemaakt worden. Het doel, een goede selectie 
uit de verzamelingen, zal anders worden voorbijgestreefd. Ten 
onrechte veronderstelden eenige leden, dat zij met een eenvoudige 
inzending geen kans op een prijs zouden hebben, en daarom zal 
een volgende keer het aantal deelnemers grooter zijn. 

Om 9 uur wordt het officieele gedeelte van den avond, n.l. 
voorlezen der notulen en ingekomen stukken, vlug afgehandeld. 
Hierna trekt de jury zich terug om het ingekomen materiaal te 
beoordeelen. De 6 prijzen zijn fraai opgeplakt op een tafeltje 
tentoongesteld; een leerzame opwekking, door den heer Sniitjer 
geschreven, trekt de aandacht. Er heerscht den geheelen avond 
een gezellige drukte en eenige belangstellenden hebben aan onzen 
oproep gehoor gegeven. Een dame geeft zich als lid op. Nadat de 
jury met haar taak gereed is, worden de winnaars bekend gemaakt. 
In overleg met het bestuur worden de Ie en 3e prijs van de groep 
Nederland en Koloniën niet uitgereikt. Alleen de inzending van 
den heer Van Munster voldoet aan de eischen en hem wordt de 
2e prijs toegekend. Van de groep Europa/Overzee zijn meer in

zendingen binnengekomen en daarom kunnen dan ook de Ie, 
2e en 3e prijs uitgereikt worden. De winnaars zijn resp. de beeren 
Merten, Boogaard en Overduin. De voorzitter dankt de jury voor 
haar moeite en spreekt de hoop uit, dat een volgende keer het 
aantal inzendingen grooter zal zijn. Te 11 uur wordt deze leer
zame en gezellige avond gesloten. W. M. 

Nieuwe leden. 
mevr. B. Gerrets, Duinweg 58, Santpoort St. 
J. Bavelaar, Kerkweg 138, Santpoort D. 
A. Davidson, Hagelingerweg 148, Santpoort D. 

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

Verslag der vergadering van 12 October 1938. 
Om 8 uur wordt de vergadering door den voorzitter geopend. 

16 leden zijn aanwezig De notulen en enkele binnengekomen 
brieven worden voorgelezen en in behandeling genomen. 

Niets meer ter tafel gebracht wordende, wordt om 10% uur 
de bijeenkomst gesloten. K. W. B. 

Nieuw lid. 
A. J. Schabeek, Van Zuylen van Nijeveltstraat 72, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 1 November 1938. 
Aanwezig zijn 66 leden. Na de opening der vergadering krijgt 

het eerst de secretaris het woord tot voorlezing van de notulen 
der vergadering van 4 October 1938, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. Hierna brengt de voorzitter verslag uit van de 
viering van den dag van den postzegel op 8 October 1938, waaruit 
blijkt, dat de tentoonstelling enz. een groot succes is geweest. 
Hartelijk dank wordt gebracht aan de inzenders voor de tentoon
stelling, alsmede aan alle leden, die door hun medewerking tot 
het succes hebben bijgedragen. Na het aannemen van 7 nieuwe 
leden wordt mededeeling gedaan van de aanmelding van 9 nieuwe 
candidaat-leden, waarna wordt overgegaan tot de behandeling van 
de ingekomen stukken. Dit zijn een schrijven van de K.L.M, be
treffende de a.s. bijzondere vlucht naar de Unie van Zuid-Afrika, 
alsmede een rondschrijven van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars, houdende een advies om 
in den vervolge de circulatie-lijsten, welke bij de rondzendingen 
zijn ingesloten, niet langer door de leden re laten afteekenen door 
middel van een handteekening, doch alleen het nummerstempel 
te willen doen plaatsen. Hierna wordt overgegaan tot behandeling 
van het voorstel „instelling keurings-commissie", welk voorstel na 
een toelichting van den voorzitter door de vergadering wordt 
aangenomen. Door den voorzitter wordt vervolgens de keurings
commissie, bestaande uit de beeren ]. Lub Jr. (secretaris), K A. 
Weeda en H. Koopman, geïnstalleerd. N a de leden nog te hebben 
opgewekt om het bestuur daadwerkelijk te willen steunen bij de 
voorbereidingen voor de feestelijkheden ter gelegenheid van het 
a.s. 12^-jarig bestaan, wordt na eenige philatelistische mede-
deelingen en de rondvraag, de verloting en veiling gehouden, 
waarna te circa 11 uur sluiting volgt. 

Nieuwe leden. 
49. E. E. Weissenborn, Catharina van Clevelaan 49, Amsterdam-Z. 
56. N . A. Zilver, Zacharias Tansestraat 53 bov., Amsterdam-O. 
63. H. L. ]. Kessen, Torricellistraat 19 huis, Amsterdam-O. 
65. y. J. Gijswijk, Hoofdweg 431 I, Amsterdam-W. 
70. P. Hiddes (adspirant-lid), Orteliusstraat 312 II, Amster

dam-W. 
72. M. S. Polak, Karel du Jardinstraat 12 I, Amsterdam-Z. 
76. H. Stoekenbroek, Th. Schwartzestraat 22 II, Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden. 
N. J. Staal, adj.-Commies P.T.T., Marathonweg 78 III, Amster

dam-Z. (Voorgesteld door T. W. Wessels). 
J. C. Bijl, kapoer, L. Leldschedwarsstraat 138, Amsterdam-C. 

(Voorgesteld door G. F. Kirchhoff Jr.). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN, 
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A. C. Walter, huisknecht. De Wittenkade 134 III, Amsterdam-W. 
(Eigen aangifte). 

J. W. F. Jensen, Diemerkade 41, Diemen. (Oud-lid). (Eigen aan
gifte). 

Louis Juliard, postzegelhandelaar, 99 Rue de l'Abbaye, Brussel. 
(Eigen aangifte). 

J. N. R. Euijen, kantoorbediende, Legmeerplein 17 I, Amster
dam-W. (Voorgesteld door G. H. Broekhuijzen). 

dr. J. Bijl, leeraar, Daniël Willinkplem 32 I, Amsterdam-Z. (Voor
gesteld door K Hamming). 

D. A. Slemmer, employé gemeente-tram, Graanstraat 54 hs., Am
sterdam-O. (VoorgCiteld door N. J. Slemmer). 

J. H . Bos, employé Ned Handel-Mij., Verspronckweg 73, Haarlem. 
(Voorgesteld door C. Brüring). 

Adreswijzigingen. 
62. J. de Jong, thans KI, Wittenburgerstraat 116, Amsterdam-C. 
91. W. Radius Jr., thans Charlotte van Montpensierlaan 25, 

Amstelveen. 
111. A. Tybout, thans Nassaukade 101 II, Amsterdam-W. 
125. H. F. de Miranda, thans Sumatraplantsoen 18 I, Amster

dam-O. 
147. P. Stelling Pzn., thans p.a. C. van Driel Endt, Vondelstraat 

68 hs., Amsterdam-W. 
163. M. Speijer, thans Nieuwendijk 115, Amsterdam-C. 
233. J. H. A. Nieuwenhuis, thans 3e Helmerstraat 59 hs., Am

sterdam-W. 
238. M. J. Engelvaart, thans Kastanjelaan 14, Aalsmeer. 

Bedankt per 31 December 1938. 
181. S. Bors, Ruyschstraat 26 hs., Amsterdam-O. 

Tweede secretaris en bibliothecaris. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat het adres van boven

genoemd bestuurslid, den heer A. Tybout, is gewijzigd en thans 
luidt: Nassaukade 101 II, Amsterdam-W. 

Keuringscommissie. 
Deze commissie is thans geïnstalleerd. Zij bestaat uit de beeren 

J. Lub Jr., K. A. Weeda en H . Koopman. Het secretariaat is ge
vestigd bij den heer J. Lub, Argonautenstraat 70 hs., Amster
dam-Z., aan welk adres dus zegels ter keuring kunnen worden 
ingezonden. 

De kosten van keurmg bedragen (alles per zegel): voor leden 
2 "/o van de catalogus-waarde, voor niet-leden 3 "/o, met een 
minimum van respectievelijk 25 en 40 cent. Bij afkeuring respec
tievelijk 10 en 20 cent. 

Rondzendingen. 
Met ingang van 1 Januari 1939 zullen voor de rondzendingen 

slechts de boekjes, uitgegeven door onze vereeniging, mogen wor
den gebezigd. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij den commissaris 
van het rondzendingsverkeer tegen den prijs van 4 cent per stuk. 
Boekjes, niet door onze vereeniging uitgegeven, zullen na boven-
genoemden datum worden geweigerd. 

Belangrijk. 
De leden worden verzocht in den vervolge op de circulatie-

lijsten, welke bij de rondzendingen zijn ingesloten, niet meer hun 
handteekening te plaatsen, doch de lijst slechts met het nummer-
stempel af te stempelen. Op de te verzenden berichtkaarten moet 
evenals voorheen de handteekening worden geplaatst. 

Fonds 12 K-jarig bestaan. 
Saldo 31 October 1938 ƒ46,22 
Afgedragen door de aanwezigen in de vergadering van 

1 November 1938 -30,— 
Diverse ontvangsten - 3,75 

Totaal thans ƒ 79,97 
Wie volgt ? Stort uw bijdrage onder vermelding „feestkas" op de 
gemeente-girorekening der vereeniging P 3017. Dank u ! 

Attentie. 
Door thans in 193 88nog toetredende nieuwe leden behoeft 

geen contributie voor het loopende jaar meer te worden voldaan. 
Werft nieuwe leden ! Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij 

den secretaris. 

Ruilavond. 
Ruilavond Woensdag 16 November 1938, in „De Roode Leeuw", 

Damrak, Amsterdam. 
Bestuursvergadering. 

Bestuursvergadering Woensdag 16 November 1938, in „De 
Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam, na afloop van den ruilavond. 

Eerstvolgende vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 6 December 1938, in „De 

Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Beurs. 

Beurs eiken Zaterdagmiddag van 2-5 uur in „De Roode Leeuw", 
Damrak, Amsterdam. 

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

Verslag der vergadering van 26 October 1938. 
De vergadering, voorafgegaan door een bijeenkomst der jeugd-

afdeeling in het „Internaat", werd door 11 personen bezocht. Na 
afhandeling van de notulen der vorige vergadering en enkele in
gekomen stukken, deelde de secretaris mede, dat het bestuur er in 
geslaagd is gedaan te krijgen, dat de leden hun poststukken mogen 
voorzien van strookjes met de volgende redactie: ,,Philatelistisch 
stuk. Beleefd verzocht de frankeerzegels licht en met de noodige 
zorg af te stempelen." Het postkantoor Siantar zal met een en 
ander rekening houden. De strookjes werden bereids gratis aan 
de leden verstrekt. 

Nog verdient het vermelding, dat de club 500 series luchtvaart-
herdenkingszegels bij de post heeft kunnen reserveeren en wij aan 
alle aanvragen van de leden hebben kunnen voldoen. 

Na de gebruikelijke kwartjesloterij en gratis verloting met als 
eerste prijs een genummerde herinneringskaart van „Breda", sluit 
de bijeenkomst om ca. 10 uur n.m. W. J. H. 

Adresverandering. 
mevr. C. M. van Es, thans Ond. Kerasaän, p.k. Pematang Siantar. 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. STARRE VELD, Djangli 7, Semarang. 

Verslag der vergadering van 18 September 1938. 
Te 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom. Aanwezig zijn 15 leden. De notulen van de 
vorige vergadering worden na voorlezing ongewijzigd goed
gekeurd en door den voorzitter gearresteerd. 

Na ballotage van den heer Makkink, die als lid wordt aange
nomen, volgt de gratis verloting, waarbij de heer Hartog de 
eerste keus heeft. Voor de veiling zijn zeer weinig zegels binnen
gekomen, zoodat geen kavellijst is kunnen worden opgemaakt. Ter 
vergadering worden nog eenige zegels voor den verkoop aan
geboden, welke door den voorzitter worden geveild. 

Een der leden stelt zich beschikbaar voor een collectieve bestel
ling van de luchtvaartherdenkingszegels, waarvan door vele leden 
dankbaar gebruik wordt gemaakt, gezien het groote aantal series 
dat door de leden op de vergadering besteld wordt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 11.40 uur 
deze vergadering. J. S. 

Nieuw lid. 
A. J. Makkink, Mangkoenegaraweg 14, Semarang. 

Bedankt als lid per 1 Januari 1939. 
C. H . de Lagh, Adm. kantoor „Avros", Semarang. 

SCHENKT AANDACHT AAN IN DIT BLAD 
OPGENOMEN ANNONCES EN BEGUNSTIGT 
ZOO MOGELIJK ONZE ADVERTEERDERS ! 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Twee Nederlandsche zeldzaamheden! 

Postpakket-verrekenzegels 
11 CNT op 22y2Ct. 15 CNT op 171/2 ct. 

ON GESTEMPELD! 

In 1923-'24 werden postzegels van l/J/j ct. en 223^ ct. van 
de uitgave 1899-1910 overdrukt en door de Posterijen als 
verrekenzegels in verband met den postpakketdienst gebruikt. 

Beide opdrukken, O N G E B R U I K T en met .volle gom. 
Prijs per paar (vrijblijvend) . f 125,— 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25-27 (449) Den Haag 

POSTZEGELHANDEL 
TENKATEaWEEDA 
GASTHUISMOLENSTEEG n - AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32521 - POSTREKEKENTNG 245932 

L a n g s d e z e n w e g b e t u i g e n wij o n z e n liarte= 
l i jken d a n k v o o r d e v e l e b l i jken v a n belang= 
s t e l l i ng , w e l k e w îj t e r g e l e g e n h e i d v a n o n z e 
25e ve i l ing m o c h t e n o n t v a n g e n 

V o o r onze 26e ve i l i ng w e l k e wij i n b e g i n 
D e c e m b e r zu l l en h o u d e n , o n t v i n g e n w îj o.a. e e n 
pracht collectie der geheele wereld. 

V e r z u i m t d u s n i e t deze ve i l i ng t e b e z o e k e n ! 

I n z e n d i n g e n v o o r v o l g e n d e v e i l i n g e n w o r d e n 

s t e e d s g a a r n e t e g e m o e t gezien-

D e g e ï l l u s t r e e r d e c a t a l o g u s w o r d t o p a a n v r a a g 
g ra t i s t o e g e z o n d e n . 

(667) 

de Haagsche Postzegel Handel 
heeft thans een ENORME sorteering 

Sint Nicolaas- en Kerstgeschenken 
Vraagt onze gratis brochures van Ka-Be-, Schaubek- en Schwaneberger-

albuiïis, supplementen en andere philateHstische artikelen. 

De Y^. P « H . Noordeinde 196 - Den Haag - Holland 
i^ . .« . , . .» i . i .^ .» i . Telefoon 113157 (450) Giro 110104 
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BIJZONDER GOEDKOOPE AANBIEDING VAN DE ZEER 
G E Z O C H T E WELDADIGHEIDSSERIES VAN H E T 

SAARGEBIED (ALLE POSTFRISCH) 

Ie serie, uitgifte 1926, Yv. 103-106, cpl. ƒ 3,75 
2e serie, uitgifte 1927, Yv. 121-124, cpl. - 3,50 
3e uitgifte 1929, Yv. 131, 10 fr. -70 ,— 
4e serie, uitgifte 1930, Yv. 132-138, cpl. - 8,75 
5e serie, uitgifte Jan. 1931, Yv. 141-147, cpl. - 9,75 
6e serie, uitgifte Dec. 1931, Yv. 148-154, c p l -22 ,— 
7e serie, uitgifte 1932, Yv. 155-161, cpl. - 3 1 , — 
Van deze zeldzame serie een prachtig blok van 4 - 125,— 
8e serie, uitgifte 1933, Yv. nrs. 162-164, cpl. - 12,50 
Idem gestempeld - 12,50 
9e serie, uitgifte 1934, Yv. 165-171, cpl. - 9,75 
10e serie, Abstimmung, Yv. 17-23, cpl. - 14,75 
Volksabstimmung, Yv. 1-16 en luchtpost 24-27 - 12,25 
Idem gestempeld - 12,25 

SURINAME 

Uitgifte 1911, kroontje K op 1 cent, ongebruikt, nu - 0,05 
Idem, >2 op 2 cent, ongebruikt, nu - 0,30 
Idem, 15 op 25 cent, ongebruikt, nu - 4,75 

Idem, 20 op 30 cent, ongebruikt, nu ƒ 0,60 
Uitgifte 1909, noodzegel 5 c , doorstoken, ongebr., nu - 0,20 
Idem, 5 cent, getand, ongebruikt, nu - 0,30 
Idem, tête-bêche, paar, getand, ongebruikt, nu - 1,50 
Uitgifte 1912, y^ cent, lila en donkerlila, per stuk - 0,05 
Idem, lyi cent, licht- en donkergr., per stuk - 0,05 
Idem, 5 cent, rood - 0,20 
Uitgifte 1913-1917, 10-30 cent, 7 stuks, ongebruikt - 2,— 
Uitgifte 1927, 21 en 2 2 ^ cent, ongebruikt, samen - 0,90 
Uitgifte 1928, weldadigheid, 4 stuks, ongebruikt, cpl. - 0,80 
Uitgifte 1933, Willem de Zwijger, 6 cent, gebruikt - 0,18 

SPANJE 

Uitgifte 1930, Goya, Yv. 412-428 en expresse, cpl. 
1 c. - 10 pes., ongebruikt, nu - 0,55 

Idem, Columbus, 1 c. - 1 pes , 14 stuks, nu - 0,35 
Idem, luchtpost Goya, 5 c. - 1 pes., 11 stuks - 0,35 

P(F" In ons magazijn worden alle zegels voor aanzienlijk 
verlaagde prijzen verkocht. 

— Porto extra. — 

14 December wordt een BELANGRIJKE VEILING gehouden. 
Catalogus franco op aanvraag. 

COUDSXE POSXZEGEL.MAGAZI.JIV VAN ROXXBRDAAl). 
.NIEUIVSXRAAT 2e CINGANG PORXIEK), ROXXËRDAiW. XELEKOON S4S40. OPGERICHX 189S. 

Post^iro 24392. BatiKrekeniné R. Mees & Zoonen» Rotterdam. (587) 

lliiiilllliiiillllMiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliMlllilmilllliiiilll llhiiiilllliiiilllliiiilllliiiilll Illliiiilllliiiillliiiilllliiiillllllllliillllllllliiiillllimlll lllliiiilllliiiiilliiiiillliiiiilllliiiilllliiiilllliMilllliiiilllliiiilllliiiillllinilllliiMlIlliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllMiill 

Bel^n^rijk Ibericht 
V. d. Haagsche Postzegel Handel 
Noordeinde 196 Den Haag Telefoon 113157 Giro 110104 

Wij ontvingen de N I E U W E 

POSTZEGELALBUMS 1939 
VAN KA-BE, SCHAUBEK EN SCHWANEBERGER 

alsmede de Supplementen 1 939 van deze firma's 

Vraagt gratis brochures! 
|l |{|iiii||{|iiiiiy||jii|{{unq{|iiiimiiiiii|||iiii|{||iiiii{||iiiii|||iin||||ini{|||iiii{||| yi |{iiiii||{| {{|Uii||{iiiii||||ini||||{{{||ii{|{|{{|{|iiii||||iiii||{|nii|{{|iiii||||iiii||{|iiii|{||iiii|{||iiii|{{|iiii||||iiii||||iiii|{||iiM^ 
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Postzegelhandel U. Williame 
Expert en organisator van publieke veilingen 
Rue du Midi 5 Brussel 

Wij vestigen Uwe aandacht, h e e l s p e c i a a l op onze 

22e groote publieke veiling 
welke zal plaats hebben op 26 en 30 November en op 1 en 3 December 1938 in de 
zalen van „Hotel Scheers", Boulevard du Jardin Botanique, t.o. Gare du Nord, te Brussel. 

Er zal o.a. in veiling worden gebracht: 

een prachtige gespecialiseerde verzameling van België; 
een heel mooie gespec. verzameling van Belgisch-Congo; 
een zeer fijne verzameling van de Fransche Koloniën, 
zeer ver gevorderd, zoowel in de oudere als in de nieuwere uitgiften; 
een pracht verzameling Europa, zoo goed als compleet, 
bevattende o.'a. de uitgegeven postzegels van na den wereldoorlog. 

Wij raden beeren verzamelaars aan, de catalogus van deze veiling zorgvuldig in te willen zien, 
want zij zullen er in vinden zegels van goede kwaliteit ter completeering van hun mancolijsten 
en wel hoofdzakelijk hun mancolijsten van Europa. 

Deze rijk geïllustreerde catalogus zal na aanvrage, gratis en franco worden toegezonden. 

De firma belast zich met uitvoering van koopopdrachten van 
verzamelaars, die, niettegenstaande hun interesse voor deze veiling, 
niet aanwezig kunnen zijn. 

Voor alle inlichtingen staan wij te uwer beschikking. 

U. Williame, Rue du Hidli 5, Brussel 
Cen fmna aan ee^ie Hxmg^! (703) 

r 
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bovenin HEADQUARTERS en datum, in den dwarsbalk BRITISH 
CONTINGENT, beneden No en SAAR FORCE. 

(Tusschen haakjes: In tegenstelling met de Italiaansche, Engelsche 
en Zweedsche troepen had de afdeeling Nederlandsche mariniers 
geen speciaal stempel. De veldpost was gevestigd in de Bleich
strasse 1 te Saarbrücken en stond onder leiding van den viool
predikant. De stempeling der stukken geschiedde in den post
wagon op de lijn EmmerikAmsterdam.). 

Voorts vallen naar mijn meening alle met Engelsche postvegcls 
aan boord van Engelsche schepen geposte stukken, welke in een 
nietEngelsche haven met paquebot of gewone dagteekening
stempels vernietigd worden, onder het begrip „used abroad". 

Ik bezit o. a. Engelsche zegels met stempel P A Q U E 3 0 7 ADEN, 
QUEBEC PAQUEBOT / POSTED / AT SEA, Hoek van Holland / 
Station 1, waarnaast PAQUEBOT in omlijsting, PAQUEBOT uit 
Port Said, uit Kobe en Point ä Pitre, Napoli Porto, Cherbourg, 
Toulon s/Mer, Bombay Foreign, New York, Fremantle, PAQUF.TE 
(uit Lissabon) en Paquebot in omlijsting uit Rio de Janeiro. Dan 
nog op een brief, gepost aan boord van het Belgische s.s. „Princesse 
Astrid" op weg van Dover naar Oostende een enkelringstempel 
OOSTENDEDOVER 1 / OSTENDEDOUVRES en op een te 
Southampton voor Amerongen aan boord van het Ncderlandsc.ic 
stoomschip „Johan de Wit t" der S. M. „Nederland' geposten 
brief met Engelsch zegel den Nederlandschen stempel POST
AGENT BAT A VIAAMSTERDAM 1. 

J. I. TKAANBERG. 

DE POSTZEGELS VAN BRUNSWIJK 
door AUG. SCHRÖDER. 

Het hertogdom Brunswijk, bestaande uit het oude vorstendom 
Wolfenbüttel en het vorstendom Blankenburg trad op 5 December 
1851 toe tot het DuitschOostenrijksch postverbond onder de 
regeering van hertog Wilhelm van Brunswijk. Hiermede ontstond 
de noodzakelijkheid tot het uitgeven v<in postzegels. Op 1 Janu
ari 1852 reeds werden deze verkrijgbaar gesteld; deze eerste emis
sie bestond uit de waarden 1, 2 en 3 Silbergroschen, voor fran
keering van enkelvoudige brieven over afstanden van respectievelijk 
10, 20 en meer dan 20 mijlen. Het zegelbeeld vertoont het Bruns
wijksche wapen, stijgerend paard met kroon op gearceerden grond 
in liggend ovaal; daarboven lint met landsnaam en eronder een 
lint met de waardeaanduiding; het geheel omgeven door een 
dubbele randlijn, waarvan de buitenste belangrijk dikker is dan de 
binnenste. Teekening en graveering van Carl Petersen uit Bruns
wijk. 

Deze artist vervaardigde naar de door hem ontworpen teeke
ning, voor elke waarde een bijzondere houtsnede, zoodat het 
zegelbeeld op elk afzonderlijk zegel een kleine afwijking vertoont. 
Van deze houtsneden, waarvan zich de origineelen in het post
museum te Berlijn bevinden, werden stempels in koper vervaar
digd en van deze werden de cliché's gemaakt, waaruit de platen 
werden samengesteld. De aanmaak (in boekdruk) der zegels werd 
opgedragen aan de drukkerij van J. H. Mayer in Brunswijk. De 
bladen der drie waarden bestonden uit 120 zegels, 12 horizontale 
rijen van 10. Het papier is middelmatig dik machinepapier, geel
achtig wit zonder watermerk. De oplagen zijn onbekend; vermoed 
wordt, dat van de 3 waarden tezamen slechts 5000 vellen (dus 
600.000 exemplaren) zijn uitgegeven. Door den slechten druk ge
beurt het vaak, dat de arceering in het ovaal slechts gedeeltelijk 
en soms in het geheel niet zichtbaar is, of dat de arceerlijntjes en 
de randlijnen in de ovalen en die om het zegelbeeld gebroken zijn. 

Deze eerste emissie is slechts één jaar in gebruik geweest; alle 
zegels werden volkomen opgebruikt, vandaar de groote zeldzaam
heid van ongebruilite exemplaren, vooral die met origineele_ gom. 
Opgepast voor zegels, waarvan de penvernietiging is afgewasschen 
en opnieuw gegomd met gom, gedrenkt in bessensap. 

Om de toen reeds aan den dag tredende vervalschingen en 
verwijderingen van de afstempelingen te voorkomen werd in 
April 1853 overgegaan tot het gebruik van gekleurd papier met 
watermerk, posthoorn in vierkant, en zwarten druk, eveneens in 
de waarden van 1, 2 en 3 Sgr. waarvoor dezelfde platen als voor 
de eerste uitgifte werden gebruikt. Het watermerk werd met de 
hand uit draad gevlochten en is dus voor alle zegels verschillend 
van vorm. Het papier (machine) wijkt in deze en de volgende 

zegels sterk af. Van zijdeachtig dun tot kartonachtig dik. Bij het 
dunne papier treedt het watermerk zeer sterk naar voren, soms 
door het zegel heen, terwijl bij het dikke papier dit nauwelijks te 
onderscheiden is. 

Drie jaar later (in 1856) werden nog ingevoerd de K Sgr. op 
bruin papier (oplaag 285.000) en de 1/3 Sgr. op wit papier (oplaag 
255.000), speciaal voor het stadsbriefverkeer en voor kruisband
zendingen. Terwijl totnogtoe de 1 Sgr. op donkerbruingeel papier 
was verschenen, werd deze vanaf 1861 op helgeel papier gedrukt 
en in 1862 werd de 3 Sgr., zwart op rose papier, vervangen door 
die in karmijnrose op wit papier, terwij als laatste in de series van 
dit zegelbeeld in 1863 de K Sgr. uitkwam, welke noodig was 
voor de z.g. landpostbestelling. Het tarief was namelijk van 6 op 
5 Pfennige verlaagd. Deze landpostbestelling werd eerst in 1853 
ingevoerd; vóór dien tijd moesten de inwoners van de land
gemeenten hun post zelf afhalen. 

Het beeld van dit groene zegel wijkt van de overige waarden 
beduidend af; het schijnt, dat de graveur getracht heeft een 
schooneren vorm aan het beeld te geven. Het waardecijfer in de 
ovalen staat op zwarten grond; eveneens zijn de uitloopers van 
het bovenste lint zwart; de vorm van de kroon en vooral het 
kruis daarboven zijn geheel verschillend van teekening. De stee
nen op den grond zijn vlakker en de kop van het paard is langer 
van vorm, terwijl de staart dunner en korter is. De letters van 
den landsnaam zijn veel grooter. 

Op 1 Maart 1867 werd Brunswijk verrast met de uitgifte van 
een 4deelig zegel, de 4/4 Gutengr., waarvan elk deeltje frankeer
geldigheid had. Echt gestempelde exemplaren (ook in gedeelten) 
zijn vrij zeldzaam, doch ongebruikte (wegens de groote restvoor
raad, die in 1868 verkocht werd) in het geheel niet, evenmin als 
de nooit tot uitgifte gekomen 4/4 Ggr. geelbruin op wit papier, 
waarvan ook de geheele oplaag aan den handel is verkocht. Met 
uitzondering van de 3^ Sgr. groen, die dan ongebruikt ook niet 
zoo zeldzaam is, zijn er van al de totnogtoe verschenen zegels 
geen voorraden overgebleven. 

In 1864 werden de zegels van ■'/,, %, 1, 2 en 3 Sgr. ook door
stoken. Behalve de 1 Sgr., citroengeel op wit papier, welke slechts 
doorstok enis uitgegeven, zijn alle waarden veelvuldig valsch 
doorstoken is uitgegeven, zijn alle waarden veelvuldig valsch 
keurmeester te laten onderzoeken. Ook zal ik mij hier niet in 
een bespreking van de diverse soorten doorsteking verdiepen en 
thans overgaan tot de laatste uitgifte, n.l. die van 1865. 

Een geheel nieuwe teekening, n.l. het wapen in reliëfdruk in 
staand glad ovaal; daaromheen een breed ovaalvormig randstuk 
met Inschrift van landsnaam en waardeaanduiding en links en 
rechts het waardecijfer. Deze uitgifte bestond uit de waarden 1/3, 
1, 2 en 3 groschen op wit papier, doorstoken. Van deze uitgifte 
zijn groote hoeveelheden ongebruikt gebleven en deze restanten 
zijn aan den handel verkocht, zoodat ongebruikte exemplaren 
niet zeldzaam zijn. En toch komen van deze zegels vele, en zelfs 
zeer goed geslaagde vervalschingen voor. 

Op 31 December 1867 verloren de zegels van Brunswijk hun 
frankeergeldigheid, daar op dien datum Brunswijk toetrad tot 
het NoordDuitschepostgebied. 

Herdrukken van de zegels van Brunswijk zijn officieel nooit 
aangemaakt; alleen bestaat er, van particuliere zijde vervaardigd, 
een herdruk van de 1/3 Sgr., zwart op wit, te herkennen aan 
het gladde machinepapier zonder watermerk. 

De afstempelingen op de Ie uitgifte bestaan hoofdzakelijk uit 
open halfcirkelvormige stempels, zonder rand, met plaatsnaam en 
datum in blauw of plaatsnaam in dubbelen cirkel, terwijl in 1856 
de afstempeling door middel van nummerstempels werd ingevoerd. 
Deze bestonden uit 14 of 16 aan de kanten open balken in den 
vorm van een op zijn kop staand vierkant; nummers 1 tot en 
met 49. Door de dikte van de balken komen deze stempels haast 
altijd dik en vies voor. Dunne stempels zijn aanzienlijk meer 
waard. 

In 1859 komt weer het plaatsnaamstempel in gebruik. Dit is 
meer gezocht dan het balkstempel. Dan komen nog voor lang
stempel in kastje, alsmede een stempel in den vorm van een gesp 
(Holzminden). Deze beide stempels zijn zeer zeldzaam. Ook pen
vernietiging komt voor, doch deze brengt de waarde van het 
zegel met 50 procent omlaag. Na de Ie uitgifte werden de zegels 
haast altijd zwart afgestempeld en zijn gekleurde stempels zeer 
gezocht. 

En thans nog een woord over de vervalschingen. 
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Er is haast geen land, waarvan op zegelgebied meer vervalschin-
gen bestaan dan Brunswijk. Deze alle te beschrijven, daarmede 
ware een boekdeel te vullen; het heeft ook per saldo weinig 
waarde, want elk oogenblik kunnen er weer nieuwe opduiken. 
Het beste in deze is altijd een nauwkeurige beschrijving te geven 
van de echtheidskenmerken der zegels, dan kan men spoedig elke 
afwijking constateeren. Bij Brunswijk is het in deze slechts noodig 
de 3 eerste zegels te beschrijven, alsmede de laatste uitgifte, daar 
de overige alle met watermerk zijn voorzien en de totnutoe be
kende vervalschingen alle zonder watermerk zijn. 

1 Sgr. no. 1. De arceering bestaat uit 39 lijntjes; linkerovaal om 
het cijfer is rechtsonder onderbroken; binnenste dunne omran-
dingslijn is naast de rechtsche 1 gebroken; de grond waarop het 
paard staat, is in het midden open; hier loopt een verticaal arceer-
lijnije door. Geen van de letters raakt elkaar en let vooral op den 
vorm van de letters. De kroon raakt de manen van het paard. 
Voorpoot raakt 2e arceerlijn. Punt van de neus tusschen 6e en 
7e; eind van de staart tusschen Ie en 2e arceerlijn van rechts. 

2 Sgr. no. 2. Arceerlijntjes in rechtsche bovenkrul staan boven 
open; binnenste randlijn is rechtsboven eenige malen onderbroken. 
Dwarslijntje in de H staat als een punt tusschen de twee op
staande lijnen. Bij het lint, uiterst links onder, staat een arceerlijntje 
volkomen los. 40 arceerlijntjes in ovaal. Onderrand van kroon 
bevat een ronde diamant in het midden en een liggende aan beide 
zijden. Kroon raakt de manen van het paard. De grond, waarop 
het paard staat, raakt de randlijn niet, maar komt er vlakbij, 
vooral rechts. Punt van de neus komt tusschen de 7e en 8e lijn. 
Voorpoot tusschen Ie en 2e lijn. De staart eindigt bij de 3e lijn 
van rechts. 

3 Sgr. no. 3. 37 arceerlijntjes. Binnenste randlijn geheel boven 
links en geheel onder links even onderbroken (vooral boven slechts 
door de loupe te constateeren). Letter A dwarslijntje raakt links 
den ophaal, doch staat geheel los van den neerhaal. Geen van de 
letters raakt elkaar. Kroon staat los van de manen van het paard. 
De grond raakt bijna de linker-, doch staat geheel los van de 
rechterrandlijn. 17 korte lijntjes onder den grond. Punt van neus 
tusschen 6e en 7e lijn. Voorpoot raakt Ie lijn. Staart raakt 2e 
lijn van rechts. 5 schaduwlijntjes vóór de B, waarvan de 2e links 
het dikst en 2 een korte achter de G. 3 en een korte vóór de D 
en 2 achter Gr. met nog een klein puntje achter de groote punt. 

De zegels met watermerk sla ik over, zoodat nog alleen rest 
de laatste serie met reliëfdruk. De voornaamste vervalsching van 
deze serie werd vervaardigd door Fournier. En ik moet erkennen: 
het is knap werk. Op het eerste gezicht is de vervalsching zeer 
bedriegelijk. De vorm van het paard wijkt af en lijkt meer op 
een hert en dan is de guilloche zeer onregelmatig, terwijl zij op 
de echte juist zeer symetrisch is. 

Dan bestaat er nog een grappig fantasieproduct van het zegel 
van 1 Sgr. rood. Het zegelbeeld stelt hier een circusrijdster op 
een galoppeerend paard voor en is overigens geheel naar het 
origineel gecopieerd. En dit is in korte trekken wel het voor
naamste wat over de postzegels van Brunswijk te vermelden valt. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 

XVII. 
Tsjecho-Slowakije. 

Tot het verschijnen der eigen uitgiften voor de republiek werden 
in alle plaatsen de koerseerende zegels van Oostenrijk en van 
Hongarije voor frankeering der post gebruikt, zonder eenigen 
opdruk. 

Alle zoodanige zegels, die één der in den Senf-catalogus vermelde 
opdrukken dragen, zijn particuliere speculatieproducten, evenals 
die met den schuinen opdruk: Ceskoslovenska republica, of Ceska 
posta. 

Tot oprichting van een standbeeld voor Johannes Huss te Osek 
werden propagandazegels uitgegeven met diens beeltenis in diverse 
kleuren, elk in de waarde 10 haleru (heller). Inschrift bovenaan: 
De waarheid boven al; onderaan: Meester Jan Huss (spreek uit: 
Hoes) zaliger gedachtenis. Ten behoeve van een standbeeld voor 

Jan Hus te Osek bij Duchcov. Bekend zijn de kleuren groen, 
blauw, oranjegeel, roodbruin. 

Huss werd geboren in 1373 te Hussinecz in Zuid-Bohemen; in 
1415 werd hij levend verbrand wegens het uitgeven van het boek 
„Ueber die Kirche". 

Tsjecho-Slowaaksche post in Siberië. 
De catalogi van Michel en Yvert (onder Tchécho-Slovaqui, 

Armee en Siberië) geven op een „veldpost" der Tsjecho-Slowaaksche 
troepen in 1920 uitgegeven, bestaande uit 2 series, in totaal 
14 zegels. Wanneer men echter bedenkt, dat in den loop van 1919 
alle Tsjechische troepen in hun vaderland terugkeerden, zoodat in 
het jaar daarop geen zoodanig postverkeer heeft kunnen bestaan, 
dan is het toch duidelijk, dat deze zegels fantasieproducten zijn, 
welke de Tsjechen zelf ook als zoodanig beschouwen. 

De „Katalog tschechoslowakischer Briefmarken" van W. Eck
stein (1933) geeft aan een serie van 10 zegels, gevormd uit de 
postzegels van Rusland van 1909-1916 met een schuinstaanden op
druk „tscheskja potschta" in twee regels. Het zijn de volgende 
waarden: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 25, 35, 50 en 70 kopeken; waarvan 
echter slechts de 10 kop. regelmatig in verkeer zou zijn geweest, 
terwijl de overige waarden slechts proefdrukken gebleven zijn. 
Nadere bijzonderheden ontbreken. 

In het jaar 1919 verscheen een plaatjes-serie, waarvan het niet 
onmogelijk is, dat zij in een behoefte voorzag. Doch zelfs Eck
stein kan slechts voor „ongebruikt" prijzen opgeven. Het zijn 
zegels van 25 kop. karmijn, 50 kop. groen en 1 roebel bruin, in 
Irkoetsk in steendruk uitgegeven, in den beginne ongetand en 
zonder gom, dan getand I I K , maar volgens Michel slechts aan 
3 zijden of zelfs maar aan 2. En dan zou er nog een uitgifte 
bestaan uit Praag (!) in offsetdruk, gegomd en getand 13%. 

Verder verscheen een zegel in blauw en rood ter waarde van 
5 kopeken, doch zonder aanduiding dier waarde maar met 
1919 onderaan, gelijkende op de zegels van Rusland van 1889-1904 
in achtkantige omranding. In vroegere jaargangen van den Michel-
catalogus werd dat zegel ook in blauw en bruin gemeld. Men 
beweert dat deze zegels tot in dezen tijd te Praag worden nagedrukt. 

Later verscheen ook nog datzelfde zegel met opdruk 1920, dus 
met een geheel onmogelijken datum. 

Bovengenoemd zegel, ter waarde van 5 kop., heeft ook dienst 
gedaan voor het scheppen van een stel opdrukken (hoewel in geen 
groot aantal) voor de waarden 2, 3, 5, 10, 15, 25, 35, 50 (kopeken) 
en 1 (roebel). 

Ten slotte brengt Eckstein nog 3 stellen met opdrukken op de 
plaatsjesserie van drie stuks, waarvan hij niet eens de prijzen 
voor „ongebruikt" kan opgeven. Ten eerste kregen de 3 zegels 
een horizontalen opdruk: „Balicki do - vlasti" (pakketten voor 
thuis), zoowel op de ongetande als op de getande. Ten tweede een 
schuinen opdruk in drie regels Prvi Jugoslavenski-puk u Sibiriji 
(eerste Jugoslavische regiment in Siberië). Ten derde beeldt Eck
stein ook nog opdrukken af van een anderen vorm op de oor
spronkelijke zegels. 

Turkestan. 
In het gebied, tijdelijk door de legers van de generaals Dutoff 

en Ungern Sternberg bezet, hetwelk ook streken van Chineesch 
Turkestan omvatte, zouden in 1920 de twee oorspronkelijke Rus
sische postzegels van 1917: 1 kop., donkergeel, en 2 kop., groen 
(ongetand) uitgegeven zijn met opdrukken (steeds in zwart) van 
nieuwe waarden in groote cijfers, gelijkende op die op het Russische 
papieren geld, te weten: 10, 25, 35, 50, 70 KOP. en 1, 2, 3, 5 en 
10 roebel, in totaal 20 stuks volgens Yvert, die nog steeds deze 
zegels onder „Turkestan Russe" nr. 1 tot 20 als volwaardig prijst, 
terwijl Senf en Michel ze niet regelmatig uitgegeven en als zwendel 
beschouwen na latere nauwkeurige onderzoekingen. Gebruikte 
exemplaren dragen steeds een valsche afstempeling. Oplaag niet 
belangrijk. 

In dit gebied verscheen ook in kleine oplaag, getand en ongetand, 
een serie plaatjes met allerhande voorstellingen, in lithografie, 
bovenaan de naam van het land, onderaan de waarde: 1 k. oranje, 
2 k. groen, 5 k. fletslila, 15 k. bruin, 25 k. lichtblauw, 50 k. geel. 
Gebruikte stellen zijn onbekend. 

Van deze zegels wordt beweerd, dat zij ook verschenen zijn voor 
het leger van een Russischen generaal Sytschoff met een violetten 
gummistempelopdruk van een kroon en de letters BTK 1924 
(Dageraad der Bevrijding van Rusland). Dit leger heeft nooit 
bestaan en de zegels zijn dus zwendelproducten. 
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Turkije. 
Door drie verschillende gerechtelijke uitspraken van deskundigen 

is uitgemaakt, dat van de uitgifte 1908 de 1 piaster blauw en de 
10 piaster vermiljoen (Senf 137 en 141; Yvert 123 en 127) nooit 
met rooden keverkop-opdruk (in 1917) zijn uitgegeven. Eenige 
stukken, die zich in verzamelingen bevinden, zijn daardoor ont
staan dat personen die bij het bedrukken tegenwoordig waren, 
onbevoegd van deze zegels ondergeschoven hebben bij die exem
plaren, die een rooden opdruk moesten ontvangen, om deze tus-
schengeschoven stukken dan te eigen bate te gelde te maken. 

Wanneer het zegel van 1913 (herdenkingsuitgifte herovering 
Adrianopel) van 20 paras rood (Senf 227; Yvert 175) met zwarten 
keverkop-opdruk aangeboden wordt, is het valsch. 

Ukraine. 
De Russische Romanoff-zegels met een Ukrainschen handstempel-

opdruk JJgg in violet of zwart, zijn nooit van ambtswege uit
gegeven, maar particulier maakwerk met behulp van omgekochte 
ambtenaren van het postkantoor te Kiew. Trouwens, hiervan 
bestaan bovendien nog vervalschingen. Vergelijk hieromtrent 
Michel 1934, blz. 706. 

Dan zij vermeld een zoogenaamde uitgifte van het ministerie, 
welke overste Gerassinoff te Kiew schiep. Een stempelopdruk in 
zwart of rood toont het wapenteeken der Ukraine. Gerassinoff 
zorgde zoowel voor de weinig belangrijke uitgifte als voor den 
verkoop ervan. 

Een serie, die in het speciale werk van Svenson over de zegels 
der Ukraine afgebeeld is, wordt de Bachmuter uitgifte genoemd, 
geschapen door den Berlijnschen handelaar Lüben door het over
drukken der Russische postzegels van 1909-1911. 

Hiertoe behoort ook de Cherson- of Hetman-uitgifte van overste 
Gerassinoff te Kiew met zwarte opdrukken in typografie op de 
uitgiften van 1889, 1909 tot 1917, getand en ongetand. Michel 1934 
geeft op blz. 706 volkomen onjuiste politieke redenen op voor deze 
opdrukken, want het is volmaakt ondenkbaar, dat de Bolsjewisten 
zelf zich van het wapenteeken der vijandelijke macht bediend 
zouden hebben. 

De Russische postzegels Senf 129 en 130, Yvert 137 en 138, 
de zoogenaamde Kerenski-uitgifte van 1918 van 35 kopeken blauw 
en 70 kopeken bruin, komen ook voor met het enkelvoudige 
Ukrainsche wapenteeken, zeer vet in zwart gedrukt. Ook dit is 
een zwenweluitgifte met geringe oplaag uit onbekende bron. 

Dan was er nog een uitgifte, zoogenaamd „Post der Opstande
lingen", vervaardigd met de Russische postzegels van 1909 met 
een groenen opdruk van het wapenteeken in eenvoudigen vorm, 
gelijkende op het Odessa'er type IV. Hiervan zijn bekend de 4, 
10 en 15 kopeken. 

Ook Oostenrijksche postzegels van 1916 (keizer Karl) zijn met 
het wapenteeken drievoudig in violet bedrukt geworden. Men be
nutte daartoe gebruikte zegels van 3, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 
heller, zoodat de opdruk boven over de afstempeling loopt. 

De tanding van de Ukrainsche frankeerzegels Senf 1-5, Yvert 
39-43, getand 11 j4 of 12, is particulier maakwerk, wat Michel ook 
terecht aangeeft, terwijl Senf en Michel ze nog opgeven. Zij stam
men uit belangrijke hoeveelheden restanten, die achteraf getand 
werden. 

Deze zelfde zegels ongetand, maar met het wapenteeken o p de 
achterzijde, zijn geen post-, doch noodgeldzegels, die bij gebrek 
aan pasmunt werden uitgegeven. 

Verscheidene catalogi melden een groote serie zegels, ongetand 
en getand 11J^, met allerhande afbeeldingen van landschappen, 
allegorische voorstellingen en zinnebeelden, die 20 December 1920 
in de Ukraine zou verschenen zijn, Senf als 047 VIII tot 047 XXI, 
Yvert als nr. 134-147, waarden van 1 tot 200, in griwni uitgedrukt. 
Deze serie, die op bevel van den opvolger van generaal Petljura 
zou vervaardigd zijn, is wel ter uitgifte voorbereid geweest, maar 
nooit meer in gebruik kunnen komen door het oprukken der 
bolsjewistische troepen in dat land. Vanuit Weenen, waar deze 
zegels in groote oplage gedrukt zijn, zijn deze dan later in den 
handel gebracht. 

Hetzelfde stel komt ook ongetand voor in andere kleuren dan 
de oorspronkelijke, die zuiver fantasie zijn, evenals bij zegels die 
in twee kleuren gedrukt zijn, kopstaande middenstukken. 

Nog gekker is een stel van eerstgenoemde zegels met opdrukken 
in zwart U.P.P. in een dubbele omlijsting, terwijl de oorspronke
lijke waarden door sterren onkenbaar gemaakt zijn. Zoo ontstonden 

de zegels: 1000 op 10 gr., 1500 op 10 gr., 2000 op 10 gr., 2500 
op 20 gr., 4000 op 20 gr., 5000 op 20 gr., 8000 op 40 gr., 
10000 op 40 gr., 15000 op 40 gr., 20000 op 40 gr., 25000 op 
40 gr. Omtrent den uitgever en de grootte van de oplage 
is niets bekend. 

Evenmin zijn uitgever en grootte van de oplage bekend van 
deze zelfde zegels met schuinen zwarten opdruk „Doplata", die 
als portzegels zouden gediend hebben. Bekend zijn tot heden de 
waarden 2, 5, 10, 20, 40 en 80 griwni. 

Bovendien verschenen in 1921 te Wilna van eerstgenoemd stel 
van 20 December 1920 ook nog zegels met een horizontalen hand-
stempel-opdruk „Vrije Ukraine". Bekend zijn tot heden de waarden 
10, 15, 20 en 40 griwen. 

Dezelfde handstempel-opdruk, maar bovendien nog het wapen
teeken der Ukraine en de nieuwe waarde 10, komen voor op het 
Russische frankeerzegel van 100 roebel, oranje, van Augustus 
1921 (Senf nr. 140; Yvert nr. 144). 

Voor dit land werd ook een luchtpostserie uitgedacht met 
behulp van de eerste 5 Ukraine-zegels (Senf 1-5; Yvert 39-43), door 
deze in violet te bedrukken met de afbeelding van een vliegtuig 
en de oorspronkelijke geldswaarde „schagiw" viervoudig door
streept en vervangen door „griwen" in het Russisch. 

Uit Podolsk stamt een zoogenaamde Petljura-uitgifte, een serie 
(in geringe oplage) van zegels in groot liggend formaat, 55 bij 
35 mm., met allerhande voorstellingen in zwarten druk op ge
kleurd papier. De onbekende uitgever drukte de volgende waarden: 
1 griwen geelbruin, 2 g. groen, 3 g. rood, 4 g. bruinoranje, 5 g. 
blauwgroen, 10 g. zilver, 25 g. goud. 

Deze zelfde 5 eerste zegels der Ukraine zijn ook gebruikt om 
een zoogenaamde veldpost-serie te scheppen door alle waarden in 
zwart te bedrukken, zoowel met de woorden Veldpost in de 
Ukraine, als met een nieuwe waarde van 10 gr., 20 gr. en 40 gr., 
te samen 15 nieuwe zegels. 

En behalve deze 5, werd ook nog het zegel van Mei 1919, 
20 griwen bruinoranje (Senf 47), met denzelfden opdruk voorzien 
en de waarde 40 gr. 

Ook komt dit laatste zegel voor met denzelfden opdruk in 
violet en de- waarde 80 gr., maar nu met een handstempel. 

Tot slot nog de zoogenaamde Chotin-uitgifte, die in de kleine 
Ukrainsche provinciestad Chotin, dicht bij de Rumeensche grens, 
uitgegeven zou zijn door de opstandelingen tegen de Rumeensche 
bezetting aldaar. Het stel bestaat uit 40 verschillende Russische 
frankeerzegels, die bedrukt zijn met het Ukrainsche wapenteeken 
en bovendien met „Chotin 1919" schuin naar boven gericht. In 
het Russische tijdschrift „Rossika" werd in 1931 deze uitgifte 
uitvoerig beschreven. 

West-Russisch leger. 

Uit Berlijn is een stel zegels afkomstig, dat in groote aantallen 
gedrukt is in lithografie, ongetand, normaal staand zegelformaat, 
met Inschrift Russkaja potschta, daaronder den keizerlijken ade
laar en waarde-aanduiding. Reeds in 1919 verscheen de eerste 
uitgifte. In Weenen werden voorts zegels van de platen gedrukt, 
die nog voorhanden zijn, dus hoogst gevaarlijke bedriegerij. De 
uitgegeven waarden zijn: 5 kopeken donkerbruin, 10 k. ultra
marijn ,15 k. roodoranje, 20 k. violetbruin. 30 k. oranjegeel, 50 k. 
lichtblauw, 60 k. olijfgroen, 75 k. Russisch groen. 

Van de hierboven genoemde zegels werden de 15 en 20 kop. 
bedrukt met de woorden in het Russisch: Eensgezindheid en Voor
uitgang, en bovendien nog deze 15 kop. met nieuwen waarde-
opdruk 50. Oplaag onbekend. 

Deze 3 zegels ontvingen nogmaals een zwarten opdruk: kruis 
met zwaarden; even waardeloos als al het genoemde. Oplaag 
hiervan slechts gering. 

In Berlijn is ook de uitvinder te zoeken van nog een andere 
opdruk-uitgifte en wel op „Germania"-zegels. Waarschijnlijk in 
November 1919 liet een Duitsche betaalmeester zoogenaamd voor 
Noordwestelijk Koerland een partij van zulke zegels bedrukken 
met een raampje, waarin „3. A." en de nieuwe waarde. Zoo werden 
de volgende zegels geschapen: 15 pf. op 2j4 pf. grijs, 25 pf. op 
2 pf. grijs, 25 pf. op 7j4 pf. oranje, 40 pf. op 7% pf. oranje, 
75 pf. op 35 pf. roodbruin. 

Verder liet hij een stempel maken: „3. A." in een cirkeltje en 
bedrukte daarmee de Germania-zegels van 10 pf. rOod, 20 pf. 
blauw, 50 pf. violet en 70 pf. groen en zwart. 

De oplaag van de eerste serie bestond uit 100, van de tweede 
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uit 700 stel. Zij worden nog in den handel aangeboden, zoodat 
voorzichtigheid aan te bevelen is. 

Beweerd wordt, dat te Berlijn in 1919 op last van een hande
laar een herdenkinsuitgifte vervaardigd werd, waarvan de laagste 
waarde destijds ook in den Michel-catalogus afgebeeld werd. Het 
betreft zegels in de normale grootte, staand formaat, 50 kopeken, 
athleet, in oranjeroode kleur en nog in een tweede kleur die on
bekend bleef; verder 70 kop. trompetter en 80 kop. engel met 
zwaard. Ook van deze twee laatste is de kleur onbekend gebleven. 

In den catalogus van Riep der Scharfenberg-verzameling staan 
deze zegels afgebeeld. 

Zie P. Lindenberg in de Berl. Allg. Ztg. van 4 Januari 1934. 

("Wordt vervolgd). 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BADEN 
PORT NRS. 1, 2, 3 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 
De omlijsting en LAND-POST PORTO-MARKE is bij alle drie 

waarden gelijk. De echte zegels zijn in boekdruk gedrukt, terwijl 
de meeste vervalschingen in steendruk zijn vervaardigd. De echte 
hebben kamtanding 10, terwijl de valsche meest lijntanding 
hebben. De kleur is zwart op licht- of donkergeel papier. 

Kenmerken: 
I. Scherpe hoeken. 

Kleine, dunne lijntjes aan den bovenkant der krullen. 
Lus naar beneden. 
Lus naar boven. 
Kleine krul staat vrij van groote krul. 
Breukstrepen staan lager dan het midden. 
Lijntje in de krul. 

8. Blaadjes staan vrij en hebben een halfcirkelvormige lijn als 
bladnerf. In de punt een kleine lijn. 

9. Lijn bestaat uit 3 boogjes. 
10. Lus naar beneden. 
I I . Lus naar boven. 
12. Kleine lijntjes beneden aan de krullen. 
13. P van P O R T O staat hooger dan de andere letters. 
14. Hoekversiering meest open. 
15. Lus naar links (buiten). 
16. Lus naar links (binnen) 

Bij de 12 kr. staat de 1 hooger dan de 2. 
Oppassen voor valsche stempels, vooral bij de 12 kr. 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

DE POOISCHE OVERDRUKZEGELS VAN 1919 
(Z.G. KRAKAUER UITGIFTE) 

door H. KOOPMAN. 
Het zal velen niet bekend zijn dat de Oostenrijksche postzegels 

overdrukt met „Poczta Polska" (Polen Yvert nr. 74/98 en porto 
nr. 1/10) niet alleen tot de zeldzaamste zegels van Europa, doch 
eveneens tot de meest interessante overdrukzegels gerekend mogen 
worden. 

Na de omwenteling in 1918 koerseerden eerst in Klein-Polen 
(het vroegere Galicië) en in het her togdom Teschen de Oosten
rijksche postzegels van de uitgifte 1916/18. Door het binnensmok
kelen van steeds nieuwe voorraden dezer zegels uit het buitenland, 
hetgeen de post groote schade berokkende, besloot de Lemberger 
post- en telegraafdirectie, welke in den kritieken tijd in Krakau 
zetelde, de Oostenrijksche zegels te overdrukken. Daartoe moesten 
de nog in voorraad zijnde zegels ingeleverd worden en het is te 
begrijpen, dat van sommige waarden nog een zeer klein aantal aan
wezig was. De zegels, die het meest gebruikt werden en waarvan 
dus weinig voorraad was, waren voorbestemd zeldzaam te wor
den, hetgeen moge blijken uit onderstaande oplaagcijfers. 

Frankeerzegels. 
3 heller violet 
5 heller groen 
6 heller oranje 

10 heller wijnrood 
12 heller groenblauw 
15 heller bruinrood 
20 heller donkergroen 
25 heller blauw 
25/80 heller roodbruin 
30 heller violet 
40 heller olijf 
50 heller donkergroen 
60 heller donkerblauw 
80 heller roodbruin 
90 heller roodlila 

1 kroon rood op geel 
2 kronen lichtblauw 
3 kronen lichtrood 
4 kronen lichtgroen 

10 kronen violet 
Portzegels. 

5 heller rood 
10 heller rood 
15 heller rood 
20 heller rood 
25 heller rood 
30 heller rood 
40 heller rood 

1 kroon blauw 
5 kronen blauw 

10 kronen blauw 
15/36 heller violet 
50/42 heller bruin 

Courantenzegels. 
2 heller bruin 
4 heller groen 
6 heller blauw 

10 heller oranje 
30 heller wijnrood 

2350 
2050 

28.800 
2250 

15.640 
62.750 

5.340 
1.100 

100.000 
3 740 

22.390 
58.230 
67.020 
74.190 

500 
49.360 
90.275 

8.005 
5.508 

440 

34.000 
150 

76.000 
450 

8,670 
270 

1000 
80 
80 
55 

500 ä 700 
6.020 

23.150 
56.350 
71.950 
11.350 
34.950 

Hieruit blijkt m. i. wel, dat men deze zegels tot de zeldzaam
ste exemplaren van Europa mag rekenen. Zijn de oplaagcijfers van 
de 3, 5 en 10 Heller reeds zeer laag (ruim 2000 van elk), de 25 
heller met een oplage van 1100 wordt reeds een rariteitje; de 90 
heller en 10 kr. met oplagen van respectievelijk 500 en 440 mag 
men gerust groote zeldzaamheden noemen. Bij de portzegels wordt 
het nog erger. Men raadplege slechts het lijstje om te zien met 
welke werkelijk groote rariteiten men hier te doen heeft. Oplagen 
van 270, 150 en minder ! 

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat men 
steeds getracht heeft deze opdrukzegels te vervalschen en na te 
bootsen en men moet toegeven, dat men daar soms prachtig in 
geslaagd is. Men moet echter prof. Mikstein in Krakau dankbaar 
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zijn, dat hij door zijn enorme studie van deze zegels (Die ersten 
provisorischen Briefmarken Polens im ehemaligen österreichischen 
Teilgebiet — Verlag „Die Postmarke" in Wien) in staat bleek deze 
opdrukken met nauwkeurige zekerheid te keuren, iets, waar men 
vroeger absoluut niet in slagen kon. 

Om eenige kennis van deze opdrukken te verkrijgen moet men 
weten, dat deze in boek- en steendruk vervaardigd zijn en ook 
dat verschillende „grondvormen" voor deze opdrukken gebruikt 
werden. Prof Mikstein deelt hen als volgt in: 

1. B o e k d r u k - G r o n . d v o r m I voor den opdruk op ze
gels van 25 X 30 mm. en wel de frankeerzegels van 3, 5, 6, 10,12, 
15, 20, 40, 50, 60, 80, 90 heller en 1 kr., zoomede op portzegel 
50/42 heller. Deze vorm werd gemaakt voor 100 zegels. 

2. B o e k d r u k - G r o n d v o r m IIa voor den opdruk op ze
gels van 25 X 25 mm. Dat zijn dus de strafportzegels. Vorm 
eveneens voor 100 zegels en wel voor de 5, 10, 20, 25, 30 en 40 
heller. 

3. B o e k d r u k - V o r m I I B ontstond uit vorm I I A door 
vergrooting (beter gezegd verruiming) van den afstand tusschen 
de horizontale opdrukrijen, daar deze weer op grootere zegels ge
drukt werd (25 X 30 mm.) en wel op de frankeerzegels van 25 
en 30 heller, een deel der 1 kr. en portzegel 15/36 heller. 

4. B o e k d r u k - V o r m II C ontstond uit vorm II B en wel 
door verkleining. Hiermede werden de courantenzegels van 2, 4, 
6, 10 en 30 heller overdrukt. 

5. B o e k d r u k - V o r m I I D is de onderste helft van vorm 
II C en kan dus slechts 50 zegels omvatten. Deze vorm diende tot 
overdrukken der portzegels van 15 heller. Niet alleen werden 
halve vellen van 50 stuks overdrukt, doch ook blokken van 40 
stuks. Deze laatste blokken werden wel zeer eigenaardig overdrukt. 
Men plakte nl. 2 blokken van ieder 20 stuks aan elkaar, eenvoudig 
door middel van gomstrookjes aan de achterzijde en men had 
een blok van 40. Het is daarbij voorgekomen, dat eenige blokken 
van 20 stuks kopstaand ten opzichte van elkaar vastgiplakt war
den, waardoor dus een kopstaande opdruk ontstond 

6. B o e k d r u k - V o r m II E ontstond uit vorm II D weder 
door vergrooting der horizontale rijen en kan dus eveneens' slechts 
50 opdrukken omvatten. Een deel der oplage der 6 heller 'egels 
werd hiermede .overdrukt. 

7. Ste e n d r u k G r o n d v o r m III was uitsluitend besremd 
voor het overdrukken der zegels van 80 heller met nieuwe waarde
aanduiding 25 heller. 

8. S t e e n d r u k - G r o n d v o r m I V A diende tot het over
drukken der postzegels van 2 en 3 kr. in vellen van 100 stuks en 
ten slotte 

9. S t e e n d r u k - V o r m IV B was een vorm van 25 stuks, 
genomen uit vorm IV A. Hij werd gebruikt voor een deel der 2 
kr. zegels, alle 4 en 10 kr. postzegels en de portzegels van 1, 5 en 
10 kr. Hierbij moet opgemerkt worden dat van de 55 exemplaren 
van 10 kr. port, 40 stuks overdrukt werden met vorm IV B en 
15 stuks met vorm I. De opdrukken van den vorm I V B op de 
portzegels van 1, 5 en 10 kr. werden in rood uitgevoerd, terwijl 
alle door mij tot nu toe ontdekte vervalschingen in zwart zijn 
aangebracht. 

Als we nu weten, welke opdruk vormen gebruikt werden en we 
onderzoeken de speciale karakter-eigenschappen van eiken vorm 
afzonderlijk, dan zal men uiteindelijk deze opdrukken van de 
valsche moeten kunnen onderscheiden. 

Voor het maken der boekdrukopdrukken werden eenvoudig met 
een zetmachine (z.g. linotype-machine) regels van 5 maal het 
woord Poczta en regels met 5 maal het woord Polska gemaakt, 
dus in totaal 20 maal een regeltje Poczta en eveneens 20 regeltjes 
Polska. De afstand tusschen de woorden Poczta onderling, dus 
in horizontale richting, en ook bij Polska onderling, was 
niet precies steeds even groot, waardoor dus automatisch de woor
den Poczta en Polska ten opzichte van elkaar ook niet steeds pre
cies gelijk boven elkaar kunnen staan, hetgeen deze teekening 
duidelijk laat zien. 

IPOCZTA [POLSKA 1 POCZTA |POCZTA IPOCZTA 
I POLSKA (POCZTA |POLSKA |POLSKA | POLSKA 

Dit geeft natuurlijk niet precies de juiste verhouding weer, doch 
dient slechts om U een indruk te geven. 

Het tusschen de beide woorden voorkomende sierstuk (punt in 
ruit) werd afzonderlijk gemaakt en tusschen de linotyperegels ge
plaatst. Daar waar geen letters stonden, werd de vorm opgevuld, 
zoodat verschuivingen bij het drukken niet meer konden plaats 
vinden. 

Het is nu juist aan den afstand van Poczta ten opzichte van 
Polska en aan den afstand van het sierstukje ten opzichte van de 
P van Poczta te zien op welke plaats op het vel het zegel thuis-
behoort. Prof. Mikstein heeft van alle opdrukvormen tabellen 
samengesteld, waartoe hij in staat werd gesteld door het bestudee-
ren van complete vellen en veldeelen der opdrukvormen. Van ver
schillende opdrukvormen bezit ik eveneens complete vellen en het 
is interessant zoo'n vel te zien, met alle verschillende standen. 
Hierbij een afbeelding van een 1 kr. zegel en wel het 65e zegel 
van het vel van opdrukvorm II B. 

Een tweede maar daarom niet minder belangrijke aanwijzing 
voor de echtheid der opdrukken zijn letterbeschadigingen, welke 
steeds in denzelfden vorm en op dezelfde plaats terugkeeren. Hier
bij een 6 heller met een aardig en duidelijk voorbeeld van zoo'n 
beschadiging. De P van Poczta mist van onderen een stukje. 
De P van Polska is open. Het komt voor bij alle met vorm I over
drukte postzegels en wel bij het 7e zegel. 

Deze beschadigingen komen niet alleen bij vorm I voor, doch 
bij alle in boekdruk uitgevoerde opdrukken, dus bijna bij alle op
drukken dezer emissie, daar in steendruk slechts de 25/80 heller 
en de 2, 3, 4 en 10 kr. frankeerzegels, zoomede de portzegels van 
1, 5 en 10 kr. uitgevoerd werden. Bij steendruk zijn alle opdruk
ken gelijk en valt het al zeer gemakkelijk deze van de valsche te 
onderscheiden, daar men tal van afwijkingen vindt. Men kan 
een zeldzame 10 kr. dus gerust keuren met een eenvoudig zegel 
van 2 kr. 

Prof. Mikstein geeft in zijn beschouwing talrijke afbeeldingen en 
herkenningseigenaardigheden, ook van de verschillende vervalschin
gen, die het licht zagen. Mij persoonlijk interesseeren alleen maar 
de echte opdrukken,, omdat men per saldo met de echte opdruk
ken vergelijken moet. Voor de eenige werkelijke gevaarlijke ver
valsching die er bestaat, moet een uitzondering gemaakt worden 
en wel doordat het origineele materiaal van grondvorm 1 in ver
keerde handen kwam. Gelukkig werd door de vervalschers niet 
op den stand Poczta-sierstuk-Polska gelet en de boel kris-kras 
door elkaar gegooid. Vindt men dus op deze zegels de kenmer
kende letterbeschadigingen terug, de onderlinge maten kloppen in 
het geheel niet meer en dus zijn ook deze zéér gevaarlijke ver
valschingen te herkennen. Eveneens een gevaarlijke vervalsching 
is de z.g. Müller-vervalsching. De totale opdrukhoogte bij deze 
vervalsching bedraagt echter S% mm., terwijl deze bij de origineele 
(voor de grondvormen I en I IA , dus eveneens voor I IB, C, D 
en E) steeds 9-9 M mm. bedraagt. Een gemakkelijk herkennings-
teeken dus. 

Dat deze zegels inderdaad tot de zeldzaamste Europa-zegels be-
hooren heb ik U reeds eerder aangetoond. Het moge verder nog 
blijken uit het feit, dat ik zelden een collectie zag, waarin geen 
valsche exemplaren voorkwamen en nooit een collectie gezien 
heb, waarin deze serie compleet en dan natuurlijk echt, te vinden 
was. Zelfs niet in speciaal-collecties Polen. Mogelijk bevinden zich 
deze groote rariteiten in Polen zelf. 

Ook heb ik niet te veel gezegd door te beweren, dat zij tot de 
interessantste opdrukzegels behooren. "Welke opdrukzegels kan 
men „platen" ? Het zijn alleen deze opdrukken, waarvan men dat 
zeggen kan door stand en eigenaardigheid van eiken opdruk af
zonderlijk. 

Wil men nog meer bijzonderheden over deze emissie weten, 
men schaffe zich het genoemde boekje (in de Duitsche taal) van 
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prof. Mikstein aan, waarin men naast alle tabellen eveneens de 
belangrijkste letterbeschadigingen duidelijk geteekend kan aan
treffen. Dit boekje met de vereischte complete vellen geeft 
u niet alleen een prachtig overzicht, doch stelt specialisten in 
staat steeds opnieuw een groot philatelistisch genoegen te onder
gaan bij het vinden van een los zegeltje op de betreffende plaat. 
Ik hoop echter, dat de algemeene verzamelaar zich niet meer te
vreden zal stellen met zegels met valsche opdrukken in zijn album 
te plakken. Waarom wel een valsch opdrukzegel ingeplakt en 
niet een gewoon valsch zegel ? Ik hoop tenslotte dat dit artikel 
U hiervan weerhouden zal, want wat U ook betaalt voor een 
valschen opdruk, het is altijd te veel. Valsche opdrukken zijn en 
blijven waardeloos, ook als het een imitatie is van een zegel dat 
echt, ƒ 100,— of meer waard is. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN JUNI, JULI EN AUGUSTUS 1938 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American Philatelist. 
C.C.PH.: Collector's Club Philatelist. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B.: Germania Berichte. 
G.S.M.: Gibbons' Stamp Monthly. 
T.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. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
Les Chemins de Fer et la Philatelie. E.T. jrg. 52, 1938, 678. _ 
Die Entwicklung der Luftschifffahrt im Spiegel der Brief

marke P. jrg. 45, 1938, 155. 
Bel:;ië. 

Belgique. Les Emissions de 1893, 1897 et 1900. PH.B. jrg. 18, 
1938, 146, 168. 

Belgique. L'Emission \ l'effigie de 1865-66. PH.B. jrg. 18, 1938, 
141, 175. 

Belgique. Etude sur la série dite „Montenez". PH.B. jrg. 18, 
1938, 150. 

Britsch-Columbia, Vancouver-Eiland. 
A wild postal history, that of British Columbia and Vancouver 

Island Colonies. L.PH. vol. XLVII, 1938, 208. 
Egypte. 

The Postal Concession Seals British Forces in Egypt, 1932-1936. 
L.PH. vol. XLVII, 1938, 204. 

FijL 
The Postage Stamps of Fiji 1878-1902. L.PH. vol. XLVII, 1<»38 

174. 
Finland. 

Finland. The „Helsingfors" Lion Type. G.S.M. vol. XI, 1938, 
215 

Frankrijk, 
Les Marques Postales des Departements Fran9ais conquis sous 

la Revolution et le Ier Empire (1792 a 1815). E.T. jrg. 52, 
1938, 816. 

Les Types des Timbres Modernes de France. E.T. jrg. 52, 
1938, 815. 

Griekenland. 
Early Greeks. Hints on Classification. PH.J.G.B vol. XLVIII, 

1938, 98. 
Groot-Britannië. 

Great Britain. The Victorian surface-printed issues. G.S.M. 
vol XI, 1938, 196. 

Japan. 
Japan. Postwescn P. jrg. 45, 1938, 135, 160. 

Noorwegen. 
Die Marken von Norwegen. PMRK. 1938, 173, 188. 

Oostenrijk. 
Bemerkungen zu den österreichischen 3 Kreuzer-Marken der 

Ausgaben 1850, PMRK. 1938, 186 
Rhodesie. 

The Romance of the Post Offices of Rhodesia and their Post
marks. L.PH. vol. XLVII, 1938, 184, 214. 

Roemenië. 
Beiträge zur Geschichte der Rumänischen Post und deren Post

wertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der Post
stempel. PMRK. 1938, 156, 175, 190. 

Soedan. ^ 
Forty years of Sudan Stamps. S.C. vol. L, 1938, 445, 469, 491, 

511, 535, 557, 599. 
St.-Vincent. 

The „Seal" Stamps of St.-Vincent. S.C. vol. L, 1938, 415. 
Transvaal. 

The tête-bèche varieties of the first type Six Pence and One 
Shilling Transvaal stamp. L.PH. vol. XLVII, 1938, 144. 

Zwitserland. 
Neue Wege zur Erforschung der Eidgenössischen Ausgaben 1850 

im Kreuzmuster. S.B.Z. jrg. 51, 1938, 161, 197, 233. 
Suisse. Les Timbres-taxe du lier type 1878-1910. S.B.Z. jrg; 51, 

1938, 166. 

WAT DE PORTRETZEGELS DER VEREENIGDE 
STATEN VAN NOORD-AMERIKA ONS 

TE ZEGGEN HEBBEN 
door J. WEMMERS. 

XIL 
Thaddens Kosciusko. 

Thaddens Kosciusko, de laatste opperbevelhebber der Poolsche 
republiek, werd 12 Februari 1746 te Mereczewszczyzna in het 
voormalige palatinaat van Nowogrodek geboren. Hij stamde uit 
een oud-adellijk geslacht in Litauen. Prins Adam Czartoryski 
zorgde, dat hij als luitenant op Staatskosten naar de militaire 
academie te Versailles gezonden werd. Na zijn terugkeer werd hij 
kapitein, maar om persoonlijke redenen keerde hij in 1777 naar 
Parijs terug en nam dienst op de Fransche vloot, om hulp te 
bieden aan de Noord-Amerikanen. Washington benoemde hem 
tot zijn adjudant. In 1786 naar Polen teruggekeerd, werd hij in 
1789 generaal-majoor. Hij verklaarde zich vóór de constitutie 
van 3 Mei 1791, streed onder prins Poniatowski en klom op tot 
luitenant-generaal. Zijn verdediging bij Doebjenka tegen een 
Russische overmacht bezorgde hem grooten roem. Toen koning 
Stanislaus zich in 1793 aan de tweede verdeeling van Polen onder
wierp, nam Kosciusko zijn ontslag. De Nationale Conventie in 
Frankrijk schonk hem den titel van Fransch burger. Bij het uit
breken van den Poolschen opstand, 23 Maart 1794, verscheen hij 
te Krakau, werd tot opperbevelhebber en dictator benoemd en 
vaardigde een manifest uit, waarin hij op het herstel van de 
constitutie aandrong. Bij Raclawice versloeg hij een Russische 
legerafdeeling. Daarop trok hij naar Warschau, waar hij het be
stuur regelde. Hij kon echter de toenemende wanorde niet be
teugelen, legde daarom het dictatorschap neer en begaf zich weder 
naar het leger. Geruimen tijd bood hij tegenstand aan de ver-
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eenigde Pruisen en Russen, maar toen hij bij Szczekoczyn de 
nederlaag leed, trok hij naar Warschau, dat hij met goed gevolg 
verdedigde. Nadat de vijand het beleg opgebroken had, zorgde 
Kosciusko voor de organisatie van het leger. Toen de Russen 
opnieuw naderden, trok hij hen tegemoet, doch bezweek voor 
hun drievoudige overmacht bij Maciejowice, 10 October 1794. 
Met wonden bedekt stortte hij van het paard („Finis Poloniae !"). 
Na den dood van Catharina II hergaf Paul I hem de vrijheid. 
Hij ging naar Engeland en in 1797 naar Amerika. In 1798 reisde 
hij als gezant van het Congres naar Frankrijk en werd er met on-
gemeene onderscheiding bejegend. Te Fontainebleau woonde hij 
tot 1814. Hij vestigde zich in 1816 te Solothurn en maakte er in 
April 1817 een vrijbrief openbaar, waarbij hij op zijn landgoed 
Siechnowice in Polen het lijfeigenschap ophief. Een val met zijn 
paard, niet ver van Vevey, was oorzaak van zijn dood, 15 October 
1817. Op kosten van keizer Alexander werd in 1818 zijn stoffelijk 
overschot van Solothurn naar Krakau overgebracht, waar een 
gedenkteeken zijn rustplaats aanwijst. Zijn hart werd in 1895 aan 
het Poolsch nationaal museum te Rapperswil (St. Gallen) 
geschonken. 

2ijn beeltenis komt voor op de uitgifte van 1933, ter herinnering 
aan hem uitgegeven. 

Abraham Lincoln. 
Abraham Lincoln, de 16e president der Staten van Noord-

Amerika, 12 Februari 1809 in een blokhuis in Hardin-County in 
Kentucky geboren, stamde af van een Kwakerfamilie uit Penn-
sylvanië. Zijn vader trok, toen Abraham den leeftijd van 8 jaren 
bereikt had, naar Spencer-County in Indiana en bleef er tot 1830. 
Daar bracht de jeugdige Lincoln zijn dagen door als bouwknecht, 
bootsman, houthakker en helper bij het laden van schepen. Toen 
zijn ouders zich in 1830 in Macon-County in Illinois vestigden, 
bouwde hij zelf het thans nog voorhanden blokhuis, waarin zij 
woonden. Bij het uitbarsten van den Indianen-oorlog in 1832 
organiseerde hij een compagnie vrijwilligers en diende als kapi
tein gedurende den kortstondigen veldtocht tegen Black-Hawk. 
Na zijn terugkeer opende hij een galanteriewinkel te Nieuw-Salem, 
ging echter failliet, en nam het besluit advocaat te worden. Of
schoon slechts gebrekkig voorbereid, vestigde hij zich in 1836 te 
Springfield en verwierf als pleitbezorger weldra groote bekend
heid. In 1838 kozen de Whigs hem tot afgevaardigde naar het 
Wetgevend Lichaam, waarin hij zitting had tot 1840. In 1847 
werd hij afgevaardigde voor Midden-IUinois naar het Congres. 
Reeds op het republikeinsche nationale convent van 1856 tracht
ten de afgevaardigden van Illinois hem candidaat voor het vice-
presidentschap te stellen, wat hun echter niet gelukte; evenmin 
gelukte het, hem in 1858 tot senator te doen verkiezen. Daar hij 
zich als beslist tegenstander van de slavernij had doen kennen, 
werd hij in Mei 1860 door de Republikeinen van het geheele land 
daartoe te Chicago vertegenwoordigd, candidaat voor het presi
dentschap gesteld, en 6 November van dat jaar als zoodanig 
gekozen. Alle vrije staten stemden voor Lincoln, behalve New-
Jersey, waar de stemmen verdeeld waren. Die uitslag bracht de 
slavenhoudende staten er toe de Unie te verlaten en den burger
oorlog te beginnen. In de redevoering, welke Lincoln 4 Maart 1861 
bij het aanvaarden van zijn ambt uitsprak, betwistte hij de Zuide
lijke Staten het recht om uit de Unie te treden. Toen 13 April 
de troepen van Zuid-Carolina het fort Sumter aanvielen, was het 
sein voor den oorlog gegeven. In het begin beschouwde Lincoln 
den strijd nog niet als een strijd der vrijheid tegen de slavernij, 
maar als een burgerrechtelijke daad en den oorlog als een soort 
gerechtelijke executie, dienende om de oproerige bewoners van het 
Zuiden tot gehoorzaamheid te dwingen. Nadat hij eenmaal tot 
andere inzichten gekomen was en de afschaffing der slavernij af
gekondigd had, ging hij in die richting voort en voerde oorlog 

in geest der vrijheid. In 1864 opnieuw candidaat gesteld voor het 
presidentschap, verkreeg hij de stemmen van alle (25) staten, 
welke aan de verkiezing deel namen, met uitzondering van die 
van Jersey, Delaware en Kentucky, en aanvaardde 4 Maart 1865 
nogmaals het bewind. Toen Richmond 3 April bezweken was, 
hield hij daags daarna zijn intocht, door de negers met geestdrift 
begroet. Nadat 9 April ook generaal Lee, de opperbevelhebber der 
Zuidelijken, zich had overgegeven, was de oorlog ten einde. 

Het was Lincoln niet vergund het herstel van de Unie te leiden. 
14 April 1865 werd hij door een dweepziek aanhanger der Zuide
lijken, den tooneelspeler J. Booth, gedurende de voorstelling in 
Ford's theater te Washington door een pistoolschot gedood. Zijn 
lijk werd naar Springfield gebracht en aldaar op een door den 
staat aangekocht stuk grond ter aarde besteld. 

Lincoln verbond een uitmuntend karakter met groote beschei
denheid en ongemeene welwillendheid; hij paarde daaraan een 
oorspronkelijke geestigheid, een helder verstand en een gezond 
oordeel. Na Washington behoort hij tot de meest populaire staats
lieden in de noordelijke staten van Noord-Amerika. Een stand
beeld, te zijner eer te Washington geplaatst, werd 14 April 1876 
onthuld. 

Zijn beeltenis komt voor op de uitgiften van 1863, 1869, 1870, 
1890-1893, 1902-1903, 1909 en 1922-1931. 

GRUNDBEGRIFFE DER POSTWERTZEICHENKUNDE 
D O O R ING. EDWIN MÜLLER. 

VERLAG „DIE POSTMARKE", GES. M. B. H., WIEN L 
PRIJS 10 R.M. + 1 M. 75 P O R T . 

Deze bekende philatelistische schrijver publiceerde in „Die 
Postmarke" (jaargangen 1932-1938) een serie artikelen onder boven
vermelde betiteling, welke serie thans, verbeterd en aangevuld, in 
keurigen linnen band, voor ons ligt. 

He t werk telt 368 pagina's tekst, verlucht met talrijke, meeren
deels goed geslaagde afbeeldingen. 

Dit boek is geen vademecum of handleiding voor den begin
nenden verzamelaar; daartoe gaat het in vele opzichten te ver. 
Het veronderstelt bij den dezer een vrij groote mate van kennis 
der philatelic en wie daarover beschikt, zal van den inhoud met 
stijgende "belangstelling kennis nemen. 

In achttien hoofdstukken, waarvan wij noemen: den postzegel, 
den poststempel, catalogi en handboeken, handelswaarde en wer
kelijke waarde, ontwerpen en proeven, den drukvorm, het papier, 
de kleur, den druk, de kleefstof, de tanding, het zegel- en stempel-
beeld, behandelt de kundige schrijver de uitgebreide stof, daarbij 
verre de grens overschrijdend van het „grondbegrip". 

Dit boek vormt een blijvend bezit; het is een eerste klas werk, 
dat de weetgierige verzamelaar steeds bij de hand moet hebben 
en waarnaar hij dikwijls grijpen zal. Wij bevelen de aanschaffing 
ervan met alle warmte aan. v. B. 

PRIJSCOURANT DER BESTAANDE ZEGELS VAN NEDER
LAND E N KOLONIEN, MET ALLE TYPEN E N TANDINGEN. 
UITGAVE VAN V/H N.V. J. MEBUS POSTZEGELHANDEL, 

SPUISTRAAT 84-86, AMSTERDAM. PRIJS ƒ0 ,25 . 
De nieuwe, van het jaartal 1939 voorziene, Mebus-prijscourant 

is medio October verschenen. De opzet en indeeling mogen wij 
bekend veronderstellen; kleurafwijkingen, typenverschillen en alle 
andere bijzonderheden zijn uitvoerig vermeld en de typen meestal 
door afbeelingen verduidelijkt. In dit opzicht is de prijscourant een 
uitstekende gids voor den Nederland-verzamelaar. 

In het tekstgedeelte zijn in vergelijking met vroegere drukken 
weinig veranderingen aangebracht. Wat de prijzen betreft zijn er, 
zooals ook al in andere catalogi en prijscouranten tot uiting kwam, 
verscheidene verhoogingen te constateeren. Behalve voor de on
gebruikte oude Nederlanders geldt dit hoofdzakelijk de talrijke 
weldadigheidsseries zoowel van Nederland als van Indië en Suri
name, waarnaar een groote vraag schijnt te bestaan. 

Wij kunnen deze prijscourant aan Nederland-verzamelaars zeer 
aanbevelen. B. 
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Vraag: Bij de bestudeering van de poststukken van Madeira 
vond ik daarin nogal wat afwijkingen in den opdruk. Ik zou 
gaarne willen weten, of er iets bekend is van den echten en den 
valschen opdruk MADEIRA, die op de poststukken gelijk is aan 
dien op de zegels. 

Antwoord: Van poststukken weet ik heel weinig af en heb in 
de literatuur ook niets kunnen vinden op poststukken betrekking 
hebbende. Het volgende vond ik in diverse bronnen: Er bestaan 
vele herdrukken, alle in den kleurenopdruk volgens Yvert en alle 
getand 1334. Verder bestaan van nagenoeg alle waarden valsche 
opdrukken. Volgens Serrane bestaan er drie soorten van opdruk
ken: 3 X 15, 2% X UVs en 2K X 14K mm. 

Misschien vindt de vrager het een en ander in den Grossen 
Ganzsachen Katalog. 

dr. B. 
Wie van de verzamelaars van poststukken kan den vrager, den 

heer W. P. Costerus te Edam, nader inlichten ? 

PROPAGANDATENTOONSTELLING VOOR DE KINDER
ZEGELS 1938. 

De tentoonstelling van kinderzegels, briefkaarten voor het kind 
en weldadigheidszegels, zal op 3, 4 en 5 December a.s. in de ten
toonstellingszaal van het Gemeente-archief te 's-Gravenhage (in
gang Rijswijkscheweg). Het secretariaat der tentoonstellingscom
missie, gevormd uit leden van de Haagsche Philatelisten Ver-
eeniging en „Philatelica", is aan het adres van den heer J. H. 
van der Veen, De Carpentierstraat 159, 's-Gravenhage. 

Opgave van deelname en nadere inlichtingen aan genoemd adres. 
Werkt allen mede deze tentoonstelling te doen slagen ten bate 

van het misdeelde kind. 
Een bijzonder stempel is aangevraagd en zal, bij inwilligen van 

dit verzoek, op de tentoonstelling van 3-6 December a.s. worden 
benut. 

Namens de tentoonstellingscommissie, 
De secretaris, 

J. H. VAN DER VEEN. 
Noot van de redactie. 
Voor het goede doel bevelen wij deze tentoonstelling gaarne 

aan in de belangstelling en medewerking van talrijke verzamelaars 
in 's-Gravenhage en omgeving. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE SLAGELSE. 
Ter gelegenheid van den lOen Deenschen philatelistendag werd 

van 2-6 September J.1. te Slagelse een postzegeltentoonstelling 
gehouden, waaraan ook buitenlanders konden deelnemen. De jury 
was dan ook internationaal en bestond uit 3 Denen, 2 Duitschers, 
1 Pool en 1 Nederlander. De algemeene indruk was een zeer 
gunstige, hoewel enkele inzenders blijk gaven nog geen besef te 
hebben, hoe een verzameling behoorlijk moet worden opgezet. 

Van de Nederlandsche inzendingen kan het volgende worden 
medegedeeld. De heer Poulie verkreeg de verguld zilveren medaille 
(de hoogste onderscheiding, daar er noch gouden medailles noch 
eereprijzen waren) voor zijn gezamenlijke inzendingen van Neder
land, Rusland, Estland, Letland en Litauen. (Meer dan één onder
scheiding kon een inzender niet krijgen). Een groote zilveren me
daille werd toegekend aan mevrouw Matzen-Fleddérus voor haar 
keurig opgezette verzameling vliegbrieven Nederland-Nederlandsch 
Indië en aan den heer Van Truijen voor zijn bekende Neder
landsche speciaalverzameling van de 5 cent 1872. Een kleine zil- ' 

veren medaille verkreeg de heer Wittkämper voor zijn Finland-
verzameling (had in deze klasse een groote concurrentie, o. a. 
van de groote Einsehe verzameling van den heer Wahlström uit 
Helsingfors, de verzameling Zweden van den heer Hallberg uit 
Norrköping en de verzameling Noorwegen van den heer Biesecke 
uit Berlijn), terwijl de heer Amons een groote bronzen medaille 
kreeg voor zijn verzameling Rusland. 

Zooals te begrijpen waren speciaal de Noorsche landen buiten
gewoon goed vertegenwoordigd. Toch waren er ook eenige Neder
landsche verzamelingen, al waren ze dan ook eenvoudig, van 
Deensche inzenders. Uit gesprekken vernam ik, dat Nederland in 
Denemarken vrij veel wordt verzameld. Een Amerikaan had een 
gedeelte van zijn collectie stempels op brieven ingezonden en wel 
het gedeelte betrekking hebbende op Suriname; hiervoor kreeg 
hij een kleine zilveren medaille. 

Het bezoek aan de tentoonstelling was over het algemeen zeer 
goed, speciaal op den Zondag. Het zegel van 5 öre werd voor 
deze gelegenheid voorzien van den rooden opdruk „D.F.U. / 
Frim. Udst. / 1938" (D.F.U. is een afkorting van Danmarks 
Filatelist Unionl en wel werden de zegels van een vel van 100 
stuks om den anderen van dezen opdruk voorzien. Het speciale 
postkantoor mocht zich in een doorloopende belangstelling ver
heugen. Er werd een bijzonder stempel gebruikt, terwijl op den 
Zondag gebruik gemaakt kon worden van het „rollende" post
kantoor (in een auto). Op den laatsten dag had bovendien een 
speciale postvlucht naar Kopenhagen plaats. 

Rest mij te vermelden, dat het verblijf gedurende deze dagen 
zeer aangenaam was door de hartelijkheid, die ons buitenlanders 
van alle kanten werd bewezen. 

W. G. ZWOLLE, 
Nederlandsch jurylid. 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

ONZE SPECIAAL-CATALOGI. 
Binnenkort zullen de nieuwe catalogi moeten verschijnen. In 

verband hiermede wil ik enkele opmerkingen maken, waarmede 
naar ik vermeen, de verzamelaars het wel eens zullen zijn en de 
handelaren, in het bijzonder de uitgevers der speciaal-catalogi, 
wel rekening zouden willen houden. 

1. Bij het opslaan der speciaal-catalogi treft men bij enkele 
uitgegeven series den prijs der zegels slechts aangegeven per serie 
(Nederland: Cour Permanent, Curasao: Brandkastzegels en Lucht
postzegels 1929, enz.). 

Waarom is zulks het geval ? Zijn die zegels alleen per serie ver
kocht en mochten zij alleen per serie gebruikt worden ? Ik ver
onderstel van niet. Indien zulks Eet geval geweest was, dan zou 
men niet zegels van verschillende waarden, maar slechts zegels 
van één waarde hebben uitgegeven. 

Dat een handelaar, die dergelijke zegels niet anders wenscht te 
verkoopen dan per serie en ze in zijn particulieren catalogus per 
serie prijst, is zijn recht. De speciaal-catalogi evenwel zijn bestemd 

als leidraad voor de verzamelaars en de verzamelaars dienen dan 
ook te weten wat elk zegel op zichzelf waard is. 

2. Waarom de krachten niet alleen verspild, maar ook de kos
ten vermeerderd (dit laatste zoowel voor de verzamelaars als voor 
de uitgevers) door uitgifte van twee speciaal-catalogi ? Kan men 
niet met elkaar tot overeenstemming komen door uitgifte van 
één catalogus ? Zoo'n catalogus had ik mij dan als volgt gedacht: 
Op een vastgesteld tijdstip, elk jaar of om de twee jaren, ver
schijnt hij tegen een vastgestelden prijs van zegge ƒ 1,25 of ƒ 1,50 
of hooger. In den catalogus treft men een of meer bonnen aan, 
die recht geven op een supplement op dien catalogus, welk sup
plement dan inhoudt de noodzakelijke prijsveranderingen, enz. 
Deze supplementen zouden dan op vastgestelde tijdstippen moeten 
verschijnen en bij eiken postzegelhandelaar, tegen inlevering van 
den bon, gratis verkrijgbaar zijn. 

3. In de speciaal-catalogi worden prijzen vermeld, die door 
niemand betaald worden. Bij de diverse handelaren, van wie de 
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catalogus uitgaat, krijgt men de zegels tegen sterk verminderde 
prijzen. Men brengt de verzamelaars hierdoor op een dwaalspoor. 
Weliswaar meen ik ergens gelezen te hebben, dat er tusschen 
de prijzen van dien catalogus en de werkelijke waarde een speling 
is van 20 of 25 procent. Maar waarom dan niet de werkelijke 
prijzen vermeld ? Nu zijn er slechts enkelen op de hoogte van het 
voorafgaande. 

4. Zou het ook geen aanbeveling verdienen, dat ook bekende 
deskundige verzamelaars (dus niet uitsluitend handelaren) in de 
redactie werden opgenomen, die dan in het belang van de ver
zamelaars werken ? 

Misschien zou uwe redactie over het voorafgaande ook haar 
meening willen geven en zouden de verschillende vereenigingen 
hiervan in haar eerstvolgende bijeenkomst een punt van bespre
king kunnen maken. 

Met beleefden dank voor de plaatsing. 
Hoogachtend, 

M. V. R. 
Den Haag, 13 October 1938. 

* * * 
Aan de redactie van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelic. 
Met genoegen voldoen wij aan uw verzoek inzender onze mee

ning kenbaar te maken door middel van een onderschrift. 
1. Inderdaad zijn de series Nederland, CourPermanente de Jus

tice Internationale en Curajao, Brandkastzegels met opdruk fran-
keerzegels, uitsluitend per serie in omloop gebracht. Niettemin 
zou het mogelijk zijn de waarde van deze zegels afzonderlijk vast 
te stellen. 

2. Deze voorstelling is ons niet duidelijk. De Ned. Ver. van 
Postzegelhandelaren geeft slechts één catalogus uit. Of wordt hier 
gedoeld op prijslijsten van enkele handelaren, die onder den naam 
„catalogus" in den handel worden gebracht ? 

3. Deze vraag is niet zoo eenvoudig te beantwoorden als inzen
der haar stelt. Is het inzender wel duidelijk wat „werkelijke prij
zen", bedoeld wordt: „netto-prijzen", eigenlijk zijn ? Is het niet 
zoo, dat „werkelijke prijzen" door geen enkelen catalogus bereikt 
kunnen worden, eenvoudig omdat deze „werkelijke prijzen" door 
niemand vast te stellen zijn. Vraag, aanbod, kwaliteit, kostprijs, 
opbrengstprijzen van veilingen, concurrentie en nog vele andere 
factoren, die bovendien nog voor vrijwel elk zegel veranderlijk 
kunnen en ook zullen zijn, bepalen de „werkelijke prijzen". 

Het is zonder twijfel het streven van alle samenstellers van 
catalogi de „werkelijke prijzen" zoo dicht mogelijk te benaderen 

oor het geven van „waardebepalingen". Ook de samenstellers van 
en speciaal-catalogus beoogen bij het noteeren van prijzen slechts 
etrouwbare „waardebepalingen" te geven. Onze Speciaal-Cata-

ogus is geen prijscourant. Hij werd voornamelijk gemaakt en uit
egeven om den verzamelaar behulpzaam te zijn bij den aanleg 
n opbouw zijner speciaal-verzameling van Nederland en Kolo-
ién. De daarin genoteerde prijzen dienen hoofdzakelijk als waarde
eter, waarnaar men de meerdere of mindere zeldzaamheid kan 

fleiden. 
En al is een speling van 20 tot 25 procent wel wat veel en 

eker niet zonder uitzondering op alle zegels toe te passen, men 
enke b.v. maar eens aan de talrijke noteeringen van in omloop 
ijnde zegels, de vele prijslijsten van de voornaamste handelaren, 
egelijk aan de hand van groote voorraden samengesteld, bieden 
ier den verzamelaar den waarborg, dat de prijzen zich toch tus-
hen nauwe grenzen bewegen. Slechts de betreurenswaardige in
wortelde gewoonte van verzamelaar en handelaar, om eeuwig 

altijd de prijzen met een korting te verlangen of aan te bie-
n, belet de samenstellers van catalogi de „werkelijke prijzen" 
g dichter te naderen, dan nu mogelijk is. 
4. Wij danken vele aanvullingen en verbeteringen aan verzame-
rs en belangstellenden. Zoo mochten wij bij de bewerking van 
eerste emissie van Nederland en de portzegels van Nederland 
Koloniën steeds op de deskundige medewerking van de beeren 

W. S. Wolff de Beer en ir. A. D. R. Verbeek rekenen. Niet-
in houdt de commissie van samenstelling zich voor verbete-

gen of aanvullingen steeds aanbevolen. 
Namens de Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelhandelaren, 
DE COMMISSIE VAN SAMENSTELLING 

VAN DEN CATALOGUS. 

pjhüitë^^^^erïci 

TENTOONSTELLING GROOTE TREK 1838-1938 
TE AMSTERDAM. 

Door de zorgen van de Suid-Afrikaanse Studentevereniging in 
Amsterdam (Sasvia) zal van Vrijdag 16 December (Dingaansdag) 
tot en met Donderdag 22 December a.s. in het A.M.V.J.-gebouw 
(tegenover het Leidscheboschje aan de Stadhouderskade) in het 
lokaal van Sasvia een tentoonstelling worden ingericht van den 
Grooten Trek. 

Deze tentoonstelling vindt plaats onder de bescherming van de 
hoofdbesturen van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Laan 34, 
Den Haag) en de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging 
(Keizersgracht 141, Amsterdam-C.) en wordt ingericht door den 
heer Fred. Oudschans Dentz met hulp van de leden van Sasvia. 
In de tweede helft van [anuari 1939 zal een herhaling dezer ten
toonstelling plaats vinden in het gebouw van het A.N.V. te 
Den Haag. 

De tentoonstelling is kosteloos toegankelijk voor belangstel
lenden. Op den openingsdag, 16 December, vanaf 3 tot 5 uur n.m.; 
op de andere werkdagen van 10 tot 5 uur. 

Op de tentoonstelling is verkrijgbaar een beperkt aantal series 
Voortrekker-postzegels (van de serie die op 31 October j.I. is 
ingetrokken). Deze zegels zullen door het tentoonstellingscomité 
verkocht worden voor 75 cent per serie. De winst hiervan wordt 
geheel afgedragen aan het Centrale Eeuwfeest Comité in Zuid-
Afrika en komt geheel ten bate van het op te richten Voor
trekker-monument te Pretoria. Aan één persoon worden ten 
hoogste twee series afgegeven (met Afrikaanschen en Engelschen 
tekst). Deze verkoop berust in handen van den heer F. Oudschans 
Dentz, Laan 34, Den Haag. 

Besprekingen worden gevoerd om op de tentoonstelling een 
brievenbus te plaatsen zoodat brieven en drukwerk dan kunnen 
worden voorzien van een bijzonder tentoonstellingsstempel. Indien 
deze besprekingen tot het gewenschte resultaat leiden, zal daar
over nog een nadere mededeeling in de dagbladen verschijnen. 

Op de tentoonstelling zullen verder verkrijgbaar worden ge
steld: een catalogus (ongeveer 50 blz. met een korte geschiedenis 
van den Trek) voor 25 cent; het „Voortrekker-kommetjie" voor 
50 cent; Voortrekker-Gedenkuitgawe van het weekblad „Die 
Huisgenoot" (ongeveer 200 blz.) voor ƒ 1,35. 

PLAKZEGELS GEBRUIKT ALS FRANKEERMIDDEL. 

In Januari j.I. bestond aan het post
kantoor te Hongkong een gebrek aan 
5 cents frankeerzegels. Aanvulling van 
den voorraad kon eerst aan het einde 
dier maand tegemoet worden gezien. 

To t deze laatste gekomen was, nam 
de post genoegen met het gebruik van 
plakzegels van 5 cent, in plaats van 
frankeerzegels van deze waarde. 

De illustratie geeft een dergelijke 
frankeering weer. 

BIJ HET OVERLIJDEN VAN ADOLF PASSER. 

Met dezen man is een van de meest vooraanstaande figuren der 
Tsiecho-Slowaaksche philatelie heengegaan. 

Groote bekendheid heeft hij verworven door de bewerking van 
Bosnië in het handboek van Kohl, later in boekvorm uitgegeven 
onder den titel „Die Postwertzeichen von Bosnien und der Herze
gowina (einschl. des Abstempelungswerkes)". 

Zijn voornaamste werk verscheen eenige jaren geleden in het 
Engelsch; het is een monografie der Turksche postwaarden en 
afstempelingen. Voorts gaf hij talrijke andere artikelen uit, die 
in verschillende philatelistische bladen verschenen. 

Een werkelijk groot philatelist is met Adolf Passer heengegaan. 
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Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Te koop gevraagd: 
een gebruikt doch in goeden staat zijnde 
Ka-Be album van Nederland en Koloniën. 
Liefst zonder zegels en bij voorkeur carton-
bladen Brieven onder No . 688 aan de admi
nistratie van dit blad. 

I H HONGARIÜE ^ 1 
Debreczenserie f 0,35 per 10 f 3,25 
Stephanserie f 0.55 per 10 f 4,75 

Stephan, kleine waarden, iedere hoeveelheid, 
zéér bilhjk. ALLES VAN H O N G A R I J E ! 
Zendt Uw mancohjst aan: L. J . A . L u d e k e r , 
V. Ostadestr . 2 0 9 , Amsterdam. {692) 

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

HJIIegersberg. 
Leden in ca. 100 versch landen. Unieke 
ruilgelegeaheid. Vraagt gratis prospectus. (684) 

Verzameling Duitschland te koop 
voor mecstbieJende. De verzameling omvat 
circa 850 zegels. Te zien na voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving. 

G. H . J. VAN T O N G E R E N , 
Stompekamperweg 9. Ede. (682) 

B e l g i s c h e K l l o w a a r 
uit de jaren 191J/1927 met veel préoblitérés, 
wordt, tegen storting van f i , jo per kilo op 
postrekening 58298 van G VAN LIJF, te 
Maastricht, franco toegezonden. (680) 

YerzaniAlaar geeft aan meestbie-
dende af: Saargebied "Weldadigheid 
1934j cpl. gebr., Volksabstimmung 
1935, 1/16 en 24/27gebr.en ongebr., 
17/23 gebr. Dienst 16/26 gebruikt. 
Oostenrijk, 10 S. Dolfuss, no. 484, 
ongebruikt. Brieven onder no, 681 
aan de administratie van dit blad. 

Postzegelverzameling van part. te koop. 
De geheele wereld in 7 mooie albums. Bijna 
alles oudere zegels. Alleen mooie exemplaren. 
België,Duitschland, Frankrijk, bijna cp l , Ned-, 
Engeland, Ver. Staten, vele oude br. Nrs. i en 2 
Ned.-Indië op brief Pracht object om verder te 
verzam Slecnts f 1500,-. Briev. nr. 693 adm. 

Ik doe Overzee weg. 
Wanneer U mij opgeeft, welke landen U 
verzamelt, schrijf ik U per brie'kaart, wat 
ik daarvan heb af te geven. 1 Yv. fr. is f 0,02. 

E. R. LOEB, 
Gentschestraat 78, Scheveningen. {696) 

Aangeboden s 
Bijna volledige ongebruikte Europaverzameling 
over het tijdvak 1922-1932. Yvertwaarde 
meer dan 56000 francs Vraagprijs f 1500,—. 
Ook bij gedeelten Brieven met postzegel 
voor antwoord aan Ir. W. A. B MEIBORG, 
Noorderstationsstraat 39, Groningen. (.691) 

Te koop aangeboden aan den meestbiedende: 
Nederl. Vreemd.verkeer 1932 Yvert 241/244 
4 geheele vellen. 1913 Yvert 254, geheel vel 
(monument) Tevens enorme verzameling 
Nederland plaatsenstempels in 16 deelen, ca. 
30 000 stuks. Brieven onder no. 698 aan de 
administratie van dit blad te Breda. 

Gevraagd en aangeboden: 
Klein rond-Langstempels en Puntstempels van 
Nederland. Speciaal aanbod: 200 Puntstem
pels j cent 1872 f 5,—. 

K. J. Schön, 
Judith Leijsterstraat 17, Haarlem. (675) 

Te koop Europa-verzameling 
in twee Ka-Be-banden (no. 214), 
waarin alle suppl. Prijs f 250,— 
Brieven onder no. 674 aan de 
administratie van dit blad, Breda. 

Leidster: RENNIE HAAGSMA 
Pres. Steynplantsoen 3, Amsterdam. 

Na storting van ' ï " op giro 336559 
ontvangt U direct uit Duïtschl. op aanget. brief: 

I serie Winterhilfe 1938 39 
I serie Saarpfalz 1 
Partijdagzegel 6-{-19 pf. ; bijlagen 
Anschlusszegel „Weencn" ] 

Abonneert U op H E T LA ^TSTE NIEUWS. 
Abonnement f 0,25 per jaar. 

Steeds de nieuwste nitgiften voorradig (685) 

Te koop voor meestbiedende een 
paartje gebr, 10 c. op 17J4 c. getand 
1 1 ^ X l l j ^ Nederland 1923. 
Minstens f 10,— per stuk. Brieven 
onder no. 665 aan de adm. v.d. blad. 

Verschenen: Overdrukken van het artikel 
„ I v E G E I M D E l V EIV i W Y X H E I V Oï» POSTZEGELS", 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Gepubliceerd in het Ned Maandbl. voor Phil. 
Verkrijgb tegen vooruitbet. v. f 0,35 in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 9i,Baarn (536) 

Te koop een verzameling Jub. 1923 ongebr. 
in strips van 2 of 3 met plaatnummer en gelet 
op groote en kleine gaatjes, horizontaal en 
verticaal in meerdere tandingen vanaf de 2 et. 
tot en met de 50 et. Catal waarde ongeacht 
de plaatnummers is ruim f 400,—. Brieven 
onder nr. 652 aan de admin. van dit blad. 

De leege vakjes in Uw album woor weinig 
geld vullen? Uw^ verzameling met weinig kos
ten completeeren? Dan een bijz' ndere 
Europa-zichtzendirig van 5.000 verschillende 
postzegels tegen slechts 2 cent per zegel 
aanvragen bij: D. BRONKHORST Jr., 
Mathenesserweg J3a, Rotterdam, W. (679) 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
160 zegels, per 100 stuks f 3,50, per 500 en 
1000 belansrijke korting. Monster tegen 
dubbele briefkaart. Porto extra. 
X. DAUDT, Zeugestraat 62, Gouda 

Giro 277730. (671) 

Te koop gevraagd: zegels van 
Nederland en Nederlandsch-Indie 
in kwantiteiten. Ook kilowaar. 

Aanbiedingen met prijs aan: 
„THE GLOBE" ZAANDAM (704) 

Nederl. Postzegelbeurs 
nieuw adres: Stationsweg 76 , 

Den Haag. 
Nieuwtel.nr.11.44.84 (per 1-12-'38) 

(Noteert U dit s.v.p.) 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren 

Vraagt U per omgaande onze billijke aan
bieding van betere zegels en series. Onmis
baar voor de verzamelaars in de provincie. 
Supplement Speciaal Catalogus Ned. en Kol. 
f 0,22, incl. porto. Giro 120543. (706) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

TE KOOP GEVRAAGD ENGROSPARTIJEN 
VAN NEDERLAND EN KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co . , (647) 
SNEEXrWKLOKJESSTRAAT 18 DEN HAAG. 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,3 j , uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.-Indië f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (697) 

M A A I 
Geeft met 

ST. NICOLAAS 
uw kinderen of vrienden een 

geschenk van blijvende 
waarde. 

loo Nederland f 0,55 
i j o „ f 2,10 
200 „ f 3,2J 

50 Curafao of Suriname f 2,— 
100 Nederlandich-Indië f 1,25 
ISO , ,. . f 3.7S 
Weldadigheid 1927 f 0,28 

1928 f 0,30 
1929 f 0,27 
1930 f o,j5 
1931 f 0,70 

n 1932 f 0,S0 
1933 f 0,35 
1934 f 0,40 

Vreemdelingenserie f 0,80 
Rembrandt ^ 0,35 
Goudsche Glazen f 0,60 
Olympiade f 1,50 
Zomer 1935-38, 4 series f 0,85 
Weid. 193J-37, 3 series f 0,70 

GIRO 4021 s. P O R T O EXTRA. | 

JOHN GOEDE, 
Brederodestr. 46 , Amsterdam, W . l 
P.S. Bestellingen boven f 5,— Letra Manco-I 
boek ter waarde van f 0,75 gratis. {670)! 

SENSATIONEELE 
VOORDEELIGE AANBIEDING ! 

In verband met de Propagandatentoonstelling 
voor de Kinderzegels 1938, welke te Den Haag 
gehouden zal worden, hebben wij een bijzonder 
Lot samengesteld. 
Dit Lot bevat 100 verschillende uitsluitend 
Kinder-, Weldadigheids- en Gelegenheidszegels 
van Nederland, Oost en West, onvoorwaarde
lijk prima. 
De normale verkoopsprijs is ƒ 6 , — ; nii franco 
aangeteekend ƒ 3,75. Op verzoek voegen wij 
(zoolang de voorraad reikt) hieraan toe een 
boekje met nuttige wenken. 
Voor Indië verzending per landmail. Rembours-
zendingen worden hierop niet uitgevoerd. 
Stort het bedrag op girorekening 133631 ten 
name van Pierre Vos, Den Haag, of zend 
postwissel aan 
DE HOLLANDSCHE POSTZEGELHANDEL. 

Noordeinde 202, Den Haag, 
met vermelding: „Voor het Propaganda-Lot". 
Het oordeel is aan U, het succes aan ons ! 

(666) 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Alle Kinderzegels 1923/37, 

15 series, 57 waarden ƒ6,65 
Alle Kinderzegels in roltanding, 

8 series, 31 waarden -7,80 
Deze series zijn ook ieder afzonderlijk 

verkrijgbaar. 
Postbewijszegels, 

complete serie, 7 waarden - 4,— 
Pakketten (gemaakt uit eigen voorraad, 
geen uitschot), 

Nederjand, 50 verschillende -0,15 
Nederland, 100 verschillende -0,65 
Nederland, 150 verschillende - 1,50 
Ned.-Indië, 50 verschillende - 0,45 
Ned.-Indië, 100 verschillende - 1,50 
Curasao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,50 
Geheele wereld, 1000 verschillende - 1,25 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451 . Porto steeds extra. (6;o) 

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

OOSTBI^Riai 
— Aanbieding van eenige zeldzame series 

Yvert nr. 304—312 
Yvert nr. 399—404 
Yvert nr. 420—425 
FIS 1, Yvert nr. 426—429 
Yvert nr. 460a—465 
FIS II, Yvert nr. 477—480 
Yvert nr. 489—494 
Yvert nr. 506—514 
VLIEGPOST, Yvert nr. 30—31 
VLIEGPOST, Yvert nr. 32—46 
WIPA-BLOK, Yvert nr. 1, 3500 frs. 

ƒ 4, 
6,1 
6,1 

20,1 
51 
61 
21 
31 
51 
7 l 

651 

Franco rembours of postrekening 2011 

J. J. i EN6ELKAMP, 
SPUI 13, AMSTERDAM 
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V r e d i g e n g e r u s t 

Want zijn „Nieuwtjes-levering" 
wordt verzorgd door 
„Van Dieten's Nieuwtjesdienst" 

> 
WAAROM zoudt U de nieuwtjes nu eens hier, dan 
weer daar koopen, misschien een enkele keer iets 
bilijker dan wij moeten rekenen, wanneer U d-iardoor 
de nieuwtjes welke plotseling zeldzaam worden 
niet ontvangt, of slechts tegen aanmerkelijk hoogeren 
prijs ? Wij zenden U regelmatig alle nieuwtjes, ofwel 
enkele landen, luchtpost, weldadigheid, herdenking, 
blokken of andere rubrieken, zonder eenige verplich
ting ter inzage tegen zoo scherp mogelijk gestelde 
prijzen. 
Probeert U eens ? 

•J. L . VAIV D I E T T E N 
44 - 45 Delftschevaart Rotterdatn-C 
Telefoon 55259 (663) Giro 17369 

K. SALOiUOlV, 
iVLuntplein 61, A m s t e r d a m - C 
T e l e t . 3 7 3 9 S P o s t é i r o 32S0024 

November-aanbieding Liechtenstein. 
(Ongebruikt). 

Rouwzegel 3 frs. ƒ 5,— 
Idem, blok van 4 - 20,— 
Yvert 115-121, 124-127, 130-134 - 4,70 
Diezelfde serie in blokken van 4 
Avion 1-4 
Avion 5 
Avion 9-13 
Service 11-19 (9 waarden) 

— Porto extra — 

IS 
0,80 
0,80 
1,15 
4,70 

(440) 

FINLAND 
1922. Roode kruis, Yv. 108 '•" ° f 0,12 
1927. Ged.ser. 1^2 en 2 m., Yv. 122-23 ° -0,12 
1929. Wasa ged.serie, Yv. 136-38 ° -0,35 
1929. 5, 10, 25 m., Yv. 153-56 ° -0,35 
1930. Roode kruisserie, Yv. 156-58 * -0,35 
1931. Literat. 1 en I K m., Yv. 159-60 ° -0,15 
1931. Roode kruisserie, Yv. 161-63 «■ 0,40 
1931. 75 jaar postzegels, Yv. 16465 ° 0,30 
1931. Ged.zegel 1 + 4 m., Yv. 166 =■■ 0,75 
1931. Ged.zegel Svinhufvud, Yv. 167 ° 0,10 
1932. Roode kruisserie, Yv. 17072 '■• 0,40 
1933. Roode kruisserie, Yv. 17375 ° 0,35 
1934. Roode kruisserie, Yv. 17678 ° 0,35 
1934. Roode kruisserie, Yv. 18082 ° 0,35 
1935. Ged.serie Kalevala, Yv. 18385 ° 0,22 
1935. Roode kruisserie, Yv. 18688 ° 0,35 
1937. Roode kruisserie, Yv. 18991 ° 0,35 
1937. Mannerheim 2 m., Yv. 195 ° 0,08 
1938. Roode kruisserie, Yv. 19699 ''' ° 0,45 
1938. Skiserie, Yv. 20002 '■' ° 0,75 
1938. Frontsoldaat, Yv. 203 ■' 0,15 
1938. Delaware gedenkzegel * 0,20 
1938. Gedenkserie 300 j.- post (4) * 0,40 

Levering tegen storting op 
giro 277730, postwissel of rembours. 

Boven f 10,— franco. 

Vraagt toezending van onze 
Maandelijksche Speciale Aanbiedingen. 

X. DAÜDT, P0STZE6ELHANDEL 
GOUDA ZEUGESTRAAT 62. (672) 

liiiiiiiiiii 

Adres verandering: 

Fa. J. VOET (J.G.Millaard) 
(Beëedigd Makelaar) 

Hoveniersweg 18 Tiel 
Postgiro No. 229209 Tel. 236 

et op onze advertentie in het volgend Maandblad. 

Vraagt toezending van onze nieuwe 

Prijslijst 1939 van Nederland en Koloniën 
die op 1 December a.s. verschijnt. 
Prijs 30 et. franco 
Toezending na ontvangst v. h. bedrag 
op giro 1700 of in ongebr. postzegels. 

Auf der Heide's Postzeoelhandel, 
HILVERSUM 
Postbus 1, giro 1700 (453) 

AMSTERDAM 
Gravenstraat 17 
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Sint Nicolaas aanbieding. Complete ongebruikte series. Geidig tot 5 December. 
BELGIË. Eupen-Malmedy 1-7 ƒ1 ,95 ; Eupen 8-21 en 36-38 ƒ6 ,75 ; 
Malmedy 22-35 en 39-41 ƒ6 ,75 ; Belg. post, t.w. Allemagne-
Duitschland 1-17 ƒ7 ,75 . 
Kon. Astrid 447-54 ƒ0 ,80 ; Kon. Albert 466-70 ƒ0,65. 
HONGARIJE. Sport 371-78 ƒ1 ,75 ; Jamboree 462-66 ƒ2 ,10 ; 
468-72 ƒ1 ,10; 484-89 Jaarbeurs ƒ0,60. 
DUITSCHLAND 462-66 ƒ 5 , — ; 470-78 Wagner ƒ8 ,50 ; 513-21 
ƒ 3 , — ; 547-56 ƒ 1,75; Luchtp. 35-37 ƒ4,50; 40-42 Polar F. ƒ43,50. 

LUXEMBURG. Op orders volgens mijn prijs
lijst in het Maandblad van October, blz. 198, 
bij bestelling boven ƒ 2,50 5 Vo korting. 
^SHt" Prijslijst wordt op aanvraag gaarne franco 
toegezonden. 
Porto's extra. 

Is hierbij niets dat U mankeert ? Dan zend ik U gaarne op aanvraag een groot aantal compl. series alsmede per stuk geprijsde 
zegels ter inzage tegen concurreerende prijzen. - W. M. F. SUTHERLAND, Albr. Thaerlaan 49, Utrecht. Postrekening 179934. (673) 

VRAAG EN AANBOD. 

Te koop gevraagd afstempelingen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W. Mooi], St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Puntstempels op W. 3 5 et. blw. 1872 en 

geperforeerde roltandingzegels te koop of in 

ruil gezocht door 

JOS. MAUSSEN, 
Nieuwstraat 9b, 

Maastricht. 

Aangeboden 50 gave ouds zegels van Japan, 
frs. 7000,—. Ook in ruil voor zegels van 
Oud-Europa of Engelsche Koloniën 
J, B. Kroese, Roerstraat 98, Amsterdam. 

Te koop: Kroningszegels Eng. Koloniën (135) 
compleet f 9,—. Ned. roltanding, 6 et z. w. 
geperforeerd f o.jo. mr. E J. van den Berg, 
Jachtlaan 92, Apeldoorn. Giro 167245. 

Aangeboden: verzameling 129 stuks Mauritius 
waaronder 88 stuks ongestemseld. Prijs f 30,-. 

W. A. Schornagel. 
Schoolstraat 30, Hoek van Holland. 

Aangeboden verzameling etsingnummers fran-
keerzegels Ned. Indië 1934, benevens vel 
Kon. Emmazegels, alles postfrisch. 
W.Reterink, Berg en Dalscheweg 168, Nijmegen 

Wie ruilt of verkoopt 
Ned. Frankeermachine-stempels 

aan Jos. A. W. Banning, Groenlo? 

Gevraagd van U .SA. Yvert No . 167b—171b, 
182b—193a, ook rolt. 12 en 8'/y. 199—201 
get. I I—10 en ong. 228—229 ong. $j—105. 
W . A . Schornagel, Schoolstr. 30, H. v. Holland 

DUITSCHE KOLONIEN 
China 25, 1500 fr., P ƒ 29,33 
ld. 21, 1000 fr., F - 15,77 
ld. 48, 300 fr., P - 5,49 
Marocco 29, 300 fr., P - 5,73 
ld. 31, 200 fr., F - 2,89 
ld. 32, 750 fr., P - 14,57 
ld. 41'■■=■•, 600 fr., P -11,77 
ld. 42, 250 fr., P. - 4,71 
O.-Afrika 19, 150 fr., P - 2,91 
Kameroun 19**, 

800 fr., P -15,11 
Samoa 51, 250 fr., P - 4,31 
Togo 5, 250 fr., P - 4,53 

P = Prachtexemplaar; 
Geen geld zenden vóór ontvangst 

Levant 21, 375 fr., '. 
ld. 27, 600 fr., P 
ld. 38, 200 fr., P 
ld. 39, 400 fr., P 
ld. 51, 300 fr., P 
ld. 52-56, 670 fr., P 
Kiautschou 13, 

2000 fr., F 
ld. 33**, 100 fr., P 
ld. 33, 1000 fr., P 
ld. 19, 300 fr., P 
Karolinen 5 II, 

3500 fr., P 
Fraai exemplaar. 

ƒ 6,83 
- 10,97 
- 3,55 
- 7,17 
- 5,81 
- 12,73 

- 34,37 
- 1,93 
- 17,59 
- 5,77 

- 77,33 

der gevraagde zegels. Referenties. 

EERSTE LEEUWARDER POSTZEGELHANOEL % 
EEWAL 48 — LEEUWARDEN (683) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

(459) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADI6HEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met u i ters t ver langde prijzen aan 

E . D B W E E R D , 
ERNST CASIMIRLAAN i j , GRONINGEN. (42S) 

3E 
i 

SPECIALE AANBIEDING. 
Luxemburg 1935, Intellect.serie, cpl. ƒ 17,50 
Spanje 1930, Goya-serie, cpl. - 0,65 
Portugal 1924, Yv. 305-329, frs. 113,55 - 1,95 
Italië 1926, Yv. 186-191, cpl. - 0,45 
Nederland, telegraafzegel 25 c. ong. - 14,— 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Suriname 1928 Heemstra 60 c ; 1929 Groene 
Kruis 75 c ; 1931 Volkskind 90 c ; 1936 Volks
kind gbr. 35 c. Ook kilo's postzegels tot ƒ 1,50. 
^ ( F " Voor pakketten blijft mijn annonce in het 
vorige Maandblad geldig. 
Zendingen alleen na vooruitbetaling op post
rekening 306603 of per postwissel. 

VOORSTRAAT 53, DORDRECHT. 
(669) 

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

ZWITSERLAND 
Prijzen 2, 2V2» 3 cents per Franc Yvert. 

Steeds de moois te en billtjkste z ichtzendingen ter be
schikking. O o k naar Overzee . 

M a n c o l i j s t e n worden verzocht . — Referentiënj 

W. WINORATH, Lugano (Zwitserland) 
Gevestigd in 1890. (4^9 

X B K O O P G E V R A A G D : 
NEDERLAND: 40-jarig regeeringsjubileur 

iy2 c. ƒ0,50 p. 100, 5 c. 0,25 p. 100, 1234 
0,07 p. stuk. Jamboree 04 c. 0,35 p. 100, 6 
0,20 p. 100, 12X. c. 0,03 p. stuk. Jubileum 192| 
2 c. 0,12 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 7V, c. 0,21 
p. 100, 10 c. 0,06 p. 100. Crisis 1934, 6 c. 0,o| 
p. stuk. Luchtpost 7K gld. 0,24 p. stuk, 36 
0,02, 40 c. id. 0,10, 75 c. 0,06 p. stuk. W. 
2w. 134 c 0,40 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 6 
0,35 p. 100, 1234 c. 0,08. Curajao-herd. 123 
0,07 p. stuk, 6 c. 0,30 p. 100. Driehoeken 6 
0,75 p. 100, 123-̂  c. 0,10. Vrede 1234 c. 0,7 
p. 100. Diverse kind- en zomerzegels t.m. 193 
gem. 0,02 p. stuk. Strafportzegeis 0,45 p. IC 
(voor de 10 en 25 c. 0,25 p. 100). Ook partijd 
bundelwaar Ned en buitenl., zelfs de goedl 
soorten, alsmede kilo's Ned. te koop gezoch 
Indien U cpl. weld.ser. Ned. en Kol. wilt v e | 
koopen, biedt mij deze eerst aan, ik geef 
hoogste prijzen, ook kl. hoeveelh. Afname vij 
zeer groote hoeveelheden onder voorbehou 
A . « I . D E W I T , Telefoon 93489. (6^ 
z ivva"aïïisiMv - s/i oa^aMNioNiMc 
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Eerstvolgende Veilingen. 
21 EN 22 NOVEMBER: 

Gespecialiseerde collectie van Denemarken, Deensch

WestIndië, Fransche en Portugeesche Koloniën en ook 
enkele zeldzame zegels van de Britsche Koloniën. < 

ril^i*ii*i^k^tairfbii^^kia*i^^^ A A 

28 EN 29 NOVEMBER: 
Keurige algemeene collectie, waaronder een prachtige 
serie zeldzame zegels van de Britsche Koloniën. 

5 E N 6 DECEMBER: 
Nog een algemeene collectie, waaronder Ceylon gespe

cialiseerd, benevens Frankrijk, Engeland, enz. 

12 EN 13 DECEMBER: 
De rest van de „Huberich" gespecialiseerde collectie 
van Kaap de Goede Hoop, benevens Canada en een 
zeer bijzondere collectie van Frankrijk in prima 
conditie. 

jpjF* Catalogussen worden gaarne op aanvraag toegezonden. 

Correspondentie: Engelsch, Fransch oj Duitsch. 

H.R. HARMER, 
De le idende postzegelauctionaris van d e were ld . 

131/137 NEW BOND STREET. LONDON, W. 1. (Engeland). 
Telefoon Mayfair 0218. Telegramadres: Phistamsel-Wssdo, London. (436) 

w w ^^ 1» » w it^w^^^ß'^'^^^^i^m^t^^ 

Nr. 36 f 2,60 
Nr. 37 f 2,20 
Nr. 38 f 13,40 
Nr. 40 f 13,40 

A L I ^ B S R R A C H T I G E I V A A R . 
(De nummers verwijzen naar den catalogus Yvert & Tellier). 

Togo. 
Typel. Nr. 30 f 6,70 

Nr. 32 f 6,70 
Nr. 34 f 8,90 
Nr. 35 f 1,30 

Bechuanaland. (Protectoraat). 
Nr. 27 f 13,40 

Bermuda. 
Nr. 52 f 13,40 

Caimanes . 
Nr. 73 tot 84 compleet f 49,— 

Groot Brittannië. 
Nr. 161a f 31,— 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE 2EGELS van alle tijden. 
g i ^ Verzoeken 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 (Enge land) . {■^^7) 

l 

r 

^ = 

POSTZEGELVmiNG 
Onze a.s. Veiling zal plaatsvinden 
BIIVD a A I V U A R I 1 9 3 9 . 

Voor deze veiling kan tot 15 December a.s. 
nog ingezonden worden. 

Geen object te klein! Geen object te groot! 

Voorschotten worden gegeven tot elk bedrag! 
Voor beduidende objecten 
komen wij gaarne ter plaatse. 

Bastiaanse & Boekeina's 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

R O T T E R D A M , C. (,̂ 0 

"=^ 

-.J 

Froede Catalogi [1030] zoojuist verschenen. 
?\ De „FroedeCatalogi" blijven steeds up to date 

daar bij de Wereld en Europauitgaven g e h e e l 
kos te loos p e r j aa r 10 s u p p l e m e n t e n g e l e v e r d 
w o r d e n , die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijs veranderingen. 

De juiste nettohandelsprijzen 
hebben de FroedeCatalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil eji verkoop

De volgende uitgaven zijn vesschenen: 
G e h e e l e W e r e l d ongeveer 1200 blad

zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 
f 2,75 en f 0.20 porto. 

E u r o p a ongeveer joo bladzijden dik, met 
levering van 10 suppl, 

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

rijk uitgebreider en verbeterd 
f 0,60 en f 0,03 porto. 

l  U < ^ h t p o S t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig versehijnende catalogus in dit genre. 

f O,60 en f 0,03 porto. 
^ HANDELAREN GENIETEN RABAT. 
Te verkrijgen in iedere postzegel of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWït 
Amste rdam, Zuid. 

T e l e f o o n 9 3 4 8 9 . 
Koninginneweg 1 7 5 , 
P o s t g i p o 2 2 4 S 5 3 , 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening: Den Haag 211591. (628) 



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

N u hei dit seizoen 

1^2% JAAR 
geleden is dai we onze zaak ves
tigden willen we U door een 
reeks annonces een idee geven, 

\va£ w ê vermogen. 

NEDERLAND 1864, dus tweede emissie, alles 
postfrisch in fgnste kwaliteit: 
5 cent ƒ 6,50 
5 cent blok van 4 stuks - 95,— 
5 cent blok van 9 stuks -165,— 
10 cent - 12,50 
10 cent blok van 4 stuks. -195,— 
10 cent blok van 8 stuks - 390,— 
10 cent blok van 12 stuks - 550,— 
15 cent - 25,— 
15 cent blok van 4 stuks - 290,— 
15 cent blok van 9 stuks - 490,— 

NEDERLAND 1872, dus Willem III, ook 
postfrisch: 
2)4 gulden ƒ 15,— 
2)^ gulden blok van 4 stuks - 70,— 

NEDERLAND 1899-1905, 1 gulden gebruikt. 
VOLLEDIGE rechter velrand, RECHTS ON-
GETAND. Het eenige bekende exemplaar. 
Ben goed bod hierop wordt gaarne verwacht. 

Tegen prima referenties ook zichtzendingen. 

J. KAAS 
POSTZEGELHANDEL 

RIJNSTRAAT 80 AMSTERDAM=Z. 
TELEFOON 20385 GIRO 160158 

ncassobank Bijkantoor v. Woust raa t 

Altijd interessante objecten, ook voor 
belegging, in voorraad. ■— Prijswaardige ver

zamelingen of partijen worden ä contant 
gekocht. 

(687) 

A V I S I M P O R T A N T . 
Avant de faire vos achats prière aux coliectionneurs de 
dcmander mes divers prixcourants renfermant des milliers 
d'occasions en timbres rares, moyens et séries. 

B B L r A I V G R i a K E : i V i B D B D B B I v I I V G . 
Alvorens Uw aankoopen te doen, verzoek ik aan de ver

zamelaars mijn verschillende prijscouranten aan te vragen, 
welke duizenden gelegenheidsaanbiedingen bevatten in zeld

zame, middelmatige postzegels en series. 

A. O. MARIiVilAI^ 
R u e C l é m e n t R o a s s a I 4 ( P a l a i s d e V e n i s e ) 

N I C B CA.iVi.> 
— Maison de confiance établie en 1879 — 

Chèquepostaux Marseille 35182  R.C. Nice 14.013 (701) 

. O N Z E S P E C I A A I v C A T A L O G U S 
^ A ZWITSERLAND.LIECHTENSTEIN 
| A ^ H i s z o o J u i s t v e r s c h e n e n . 

■ I M I D E P R I J S B E D R A A G X f 0 , 2 5 
^^^^^ (te betalen met ongebruikteiLuchtpostzegeis). 

GELEGENHE IDS AANBIEDING LUCHTPOST ZWITSERLAND. 
De nummers verwijzen naar „Michel"; * postfrisch. 

1919. 30, 50 rp. propeller (nr. H6, 153), 2 w. 
* ƒ6 ,55 ; blok van vier ƒ26,55. 

1923/25. 15 rp. - 1 fr. (nr. 175/80, 185/87, 204), 10 w. 
* ƒ5 ,10; blok van vier ƒ20,50 

1929. 35 rp. - 2 fr. (nr. 228/29, 237j, 3 w. 
=■■ ƒ1 ,65 ; blok van vier ƒ7,20. 

1932. Ontwapening, 1 5 - 9 0 rp. (nr. 256/58), 3 w. 
=■■ ƒ0 ,85 ; blok van vier ƒ3,30. 

1935/38. Opdrukprovisoriën (nr. 285/6, 291/3, 313, 315), 7 w.-
=■ ƒ1 ,25 ; blok van vier ƒ5,10. 

Luchtpost, alle verschenen waarden tezamen, 25 w. 
* ƒ14,30; blok van vier ƒ61,50. 

3 (P" Aangeteekende toezending bij vooruitbetaling. — Porto bij 
bestellingen beneden ƒ 25,— extra en wel ƒ 0,35 voor phila
telistische frankeering. 

il^lflSïï l^yHILlil^ A.©. 
Freiestrasse 91 — BASEL — Zwitserland. (467) 

LIECHTENSTEIN 
ALLE UITGAVEN, postfrisch en gestempeld, ook bijna alle 
AFWIJKINGEN (in tanding), MISDRUKKEN, POST
STUKKEN, enz., kan ik, dank zij mijn rijke voorraad, tegen 
marktprijs leveren. 
Zichtzendingen worden gaarne toegezonden; mancolijsten 
gevraagd. 
ALLE NIEUWE UITGIFTEN lever ik — zonder uit
zondering — in mijn noviteiten-abonnement met 10 "/o toe 
slag en porto. 
Zoowel mijn nieuwste prijslijst als mijn blijvende bijzondere 
aanbiedingen van Europa—noviteiten enz. zend ik U gaarne 
gratis op aanvraag. 

A. K L I E M A N D , 
(Brief marken-Versand) 

VADUZ (VORSTENDOM LIECHTENSTEIN) 
(Lid van de Liechtensteinsche Handelaren-Vereeniging). 

(702) 



Ka-Be 
Albums 
uitgave 
♦ 1939 

Zoo juist verschenen: 
JEUGD-ALBUM der geheele wereld 
Bladen van prima houtvry papier, 150 pagina's, losbladig in schroef

sluiting, bestel no. 5, prgs slechts ƒ 2,80 

Groote sorteering Jeugd-albums der geheele wereld. 
1 DEELIG (MIDDELSOORT P A P I E R ) 

No. 2A, plaats voor 8250 zegels, 2 zijdig bedrukt ƒ 3,75 
No. 3A, plaats voor 8250 zegels, 1 zijdig bedrukt - 5,25 
No. 4, plaats voor 13300 zegels, 2 zijdig bedrukt - 7,— 
No. 7, plaats voor 13300 zegels, 1 zijdig bedrukt -10,— 
No. 8, plaats voor 16000 zegels, 1 zijdig bedrukt - 12,— 

2 DEELIG (1 ZIJDIG) 
18, Europa, plaats voor 12000 zegels, 440 pagina's ƒ 10,— 
19, Buiten Europa, plaats voor 15000 zegels, 600 pag. -11,— 

410, Europa, plaats voor 17000 zegels, 750 pagina's -16,— 
411. Buiten Europa, plaats voor 24000 zegels, 950 pag. -16,— 

IDEM, HOUTVRIJ P A P I E R 
No. 38, Europa, plaatsvoor 12000 zegels, 440 pagina's ƒ 13,25 
No. 39, Buiten Europa, plaats voor 15000 zegels, 600 pag. -14,— 

EUROPA E N BUITEN EUROPA IN 2 D E E L E N 
HOUTVRIJ P A P I E R 

No. 214, Europa, plaats voor 17000 zegels, 750 pagina's ƒ 25,— 
No. 215, Buiten Europa, plaats voor 24000 zegels, 950 pag. -28,— 
Prijsverlaging der „Ka-Be" Nederland en Koloniën a l b u m s 

G E H E E L MET NEDERLANDS CHEN T E K S T 
No. 641H, n o pagina's, middelsoort papier nu ƒ 2,75 
No. 521 H, 110 pagina's, houtvrij papier , nu - 4,50 
No. 621H, 170 pagina's, houtvrij papier nu - 6,75 
No. 421H, 170 pagina's, houtvrij papier nu - 8,75 
No. 621 HS, 250 pagina's, houtvrij papier nu - 11,25 
No. 421 HS, 250 pagina's, houtvrij papier nu -13,25 

i W Ook alle verdere „Ka-Be" Nederland en Koloniën albums 
in prijs verlaagd ! 

I N S T E E K B O E K E N 
(Formaat 10'4 X 16 cm.) 

RP, 2 bladen, 2 zijdig, 24 insteekstrooken ƒ 0,20 
VP, 6 bladen, 1 zijdig, 36 insteekstrooken - 0,35 
WP, 6 bladen, 2 zijdig, 72 insteekstrooken - 0,42 

(Formaat 12 X 16 cm.) 
CP, 6 bladen, 2 zijdig, 72 insteekstrooken - 0,60 
CP 10, 10 bladen, 2 zijdig, 120 insteekstrooken - 0;90 

(Formaat 14 X 19 cm.) 
TP, 10 bladen, 2 zijdig, 140 insteekstrooken - 1,50 
UP, Idem, eenvoudiger uitvoering , x, - 1,15 
Vraagt de nieuwe „KA-BE" prospectus 1939 met zeer voordeelige 

aanbiedingen ! — Overal verkr^gbaar ! 

KA-BE POSTZEGELALBUMFABRIEK . v . PAUL KOCH. 
Ka-Be postzegelalbums en philatelistische artikelen zijn in iedere goed gesorteerde zaak voorhanden. (705) 
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Zoo juist verschenen: 

de 43e uitgave, 1939 ^van den ̂Catalogus Y
vert £rTeilier-C

ham
pion. 

Prijs: fr. 68,-. Porto extra: fr. 10,40 (aangelfeekend). 

A
chtste uitgave 1937 * 

van den 

C
atalogus 

van de 
zegels der Luchtpost. 

PR
IJS: fr. 37,50. 

Porto 
extra fr. 7,60 

(aangeteekend). 

B
ulletin 

M
ensuel 

Theodore Cham
pion, 

supplem
ent op den Catalogus 

Yvert&TelUer-Champion. 
A

lgem
eene 

artikelen, 
Toelichtingen, 

gelegen-
heidsaanbiedingen, enz. 

A
bonnem

entsprijs 
per jaar: 

fr. 15,—
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