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RESTANT-VERZAMELINGEN. 
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Voor de 
MAART-VEILING 

kan nog goed materiaal worden ingezonden. 
Gunstige condities. Desverlangd voorschot op 
groote objecten. 

Onze populaire prgslijst van Nederland en 
Koloniën ƒ 0,30 

De Speciaal-Catalogus Nederland en Ko
loniën, uitgegeven door de Ned. Vereeniging 
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W^ Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 
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AANKOOP - VEILINGEN - VERKOOP 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

TEL. 117020. POSTREKENING 117396. 

143e Postzegel veiling 
19—21]|December2a.s.,^ 

te 's-Gravenhage, Hotel Victoria, 
Spuistraat. 

Deze veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
w.o. veel Nederland engros 

Europa, 
Verzamelingen en Restanten. 

Catalogus wordt op aanvraag toegezonden! 

Voor de 145e VEILING (Februari 1939) 
kunnen thans reeds besprekingen plaats
vinden. 

Speciaal-Catalogus Nederland en Koloniën, 
met zoo juist verschenen Supplement ƒ 1,25 
Yvert-Catalogus uitgave 1939 ƒ3,75 

J. K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 
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M A X P O O L , ?A5»«HĴ \i°.e*ä! DEiN HAAG. 
G e v e i i t t g d s indg 1 9 1 8 . ( P 0 8 T  S C H E V E N I 1 V G E N ) . 

WÈET U WAT 
SPECIALE A A N B I E D I N G E N zijn? ? ? ? 
Dit zijn belanérijte collecties van Ned. en Kol., Europa en 
Overzee, bevattende talrijke rariteiten, betere loBse 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  PRIJZEN. 
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! (441) 

Z O O E V E I V VERSCHEIVEIV; 

SPECIALE AANBIEDING No. 19 
(N o V. / D E C.) 

bev. een pracbtige, in ruim 900 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 . 
B ^ ^ Vraagt omgaand reeds den geïllustreerde catalogus aan. 

X o e z e n d i n g g r a t i s e n i r a n c o l 

NEDERLAND. 
Toorop f n , — 
Kind 1924 f 2,50 
dito, ongebr, f 2,7 ï 
Kind 1925 f 2,jo 
dito, ongebr. f 2,75 
Kind 1926 i 4,so 
Roode Kruis f 8,jo 
Kind 1927 f 2,20 
Olympiade f 15.50 
Kind 1928 f 2,50 
Kind 1929 f 2,jo 

Frankriik 
5 5 centimes Lafontaine 
2,15 Mineurs 

A A N G B B O D B I V ! 

Rembrandt f 3 
Kind 19J0 f 3 
Goudsche gl. f 6 
A.N.V.V. f 8 
Kind 1931 f 7 

1932 f j 
Zeeman f 4 
Kind 1933 f 3 
Crisis, 2 w. f I 
Kind 1934 f 4 

Prijzen por 10. 
Kind 193 s f 2,— 
Zomer 1936 f 2,— 
Kind 1936 f 1,80 
Zomer 1937 f 1,80 
Luchtp. 40,7 j c f 2,60 
Kind 1937 f 1,70 
Zomer 1938 f 1,60 

per 100 f 15,— 
1I/2 G. luchtp. f 2,50 

Zomer 1935 f 

55 ,. Gambetta 
9c „ Iseran 
90 „ Descartes stel 
30 „ Spoorwegen 
30 „ Mermoz 
3 francs ■ 

I 7j^^nt;imes Corneille 

* ^J ^tf%J>i, Marseillaise 
X6' „ Roupet de 1*1. f 0,35 
75 „ Rozier f 0,35 
2 francs Moulin Daudet f 0,08 
75 centimes Ampère f 0,22 
75 ., Callot t 0,20 
65 „ Delessert f 0,22 

per 10 
f C,2 5 
f 0,27 
f 0,30 
f 0,06 
f o,SÏ 
^ 0,3s 
f 0.35 
f o>SS 
f o,3ï 
f C,20 
f 0,30 

3,50' francs St. Trophime f 0,50 
75 centimes Cartier f o,r6 
75 ., Doumer f 0,12 
i ,4j franc V. Hugo t 0,16 

België. 
10 X 5 w. Astrid rouw 
10 :? S w. Charlotte 
10 X 3 w. Kon. i/vl. 
10 X 3 w, Koekeiberg 

•.r.,t.% 

f 1,35 
f 0,65 
* °;«5 , . 

Hongarije. . UO|'lÖfei{^^0 
100 X 6 w. Stephan ' K a , 9 o ^ ' 
100 X 3 w. Stephan f i,— 

Ceylon. 
100 X 2, 3, 6 c. George V f 2,25 
100 X idem George VI f 2,25 
ioo :t 6 c. 1 > #  fe**^'t^' 

W^ Als het totaalbedrag van de oestelling boven 
ƒ 10,— is, worden ook 5 series geleverd. 

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Jubileum '38 gebr. 1̂ /2 50 c. per roo, 5 25 c. p . 100, 121/2 7 c. stuk. 
N e d e r l a n d : Jubileum '23 2 c. f 0,12 per 100, j c. f 0,80 per 100, 
7V2 c, f 0,25 per 100, 10 c. f 0,06 per 100, Olympiade f 1.15, 
R. Kruis f 0,70, A.N.V.V f 0,70, Goudsche Glazen f 0,52, Zeeman 
f 0,40, Kind 1924, 1915, Ï928, 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 f0,90. 
Zomer '35 f0,22, 6 c. Crisis f 0,08, 7^2 g- luchtp. f0,24, 3^ en 70 c. 
f 0,02, 40 c. f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per 100, 12V2 c. 
f 0,10, Willem de Zwijger 1I/2 c. f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f 0,35 per 100, 12I/2 c. f 0,07. 
Curasao 6 c. f 0,30 per 100, 12V2 c. f 0,07, Jamboree 1V2 c. f 0,35 
per 100, 6 c. f 0,20 per 100, 12I/5 c i f 0,03. 
Portzegels gemengd f o,4j per 100. Kinderzegels (behalve 1936 en later) 
f 2,— per roo. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
C u r a g a o : 300 j . herd f 17,—; Jub.'23 f 19,—. S u r i n a m e : D O X 
compl. 12,50; Jub. '23 f 19,—. ' 

Steeds interesse voor betere losse zegels en series^van 
Nederland, Europa, U.S.A. en Canada. 

H . O R B Y F U S S , Csst) 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z. 

BEZITTERS VAN Sl^NF- EN f 
TVERT-CATÄL06I OEZOGHT ! 
"Wij zoeken voor onze 12 klassen nog serieuze verzamelaars, die 
hun doubletten met gesloten beurs tegen de hun ontbrekende 
zegels willen ruilen op basis van deze catalogi. Verzamelaars van 
Scandinavië vinden prachtig materiaal. 
Zooals U wellicht begrijpen zult, hebben wij ook Michel-klassen, 
terwijl wij bovendien in 18 verschillende groepen van alle catalogie 
vele zegels kunnen aanbieden aan verzamelaars. 
Vraagt eens zonder eenige verplichting prospectus aan. Schrijf naar 
den 

INTERNATIONALEN BRIEFMARKEN TAUSCHDIENST 

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

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

Togo. 
Type I. Nr. 36'ÏF 2,6ï 

Nr. 37 f 2,20 
Nr. 38 f 13,40 
Nr. 40 f 13,40 

^r ' 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 ZEGELS van alle tijden. 
'WfF" 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: 

T . ALICEN, 
Frinton on sea, Essex (Engeland), ("̂ ẑ) 

I 
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INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1938. 
N R S . 112 C193204). 

Beatrix, geboortedag van prinses: 21. 
Beieren 1870, 7 kreuzer ongetand: 79. 
België, Benoitzegel afwijkingen: 59. 
Beroemde zeevaarders en ontdekkingsreizigers: 

94, 119, 136, 213. 
Beschermende omhulsels: 58. 
Bescherming van verzamelaars en handelaren: 

57, 100. 
Bij het heengaan van onzen administrateur: 

141. 
Boekwerken: 18, 56, 78, 99, 177, 192, 220, 246. 
Brunswijk, postzegels van: 215. 
Buiten gebruik stelling poststempels met zwar

ten balk: 1. 
Canarische eilanden, luchtpost op de: 33, 75. 
Costerusmedaille: Sept. VIL 
Damme, dr. ir. M. H.: 3. 
Denemarken, vervalschingen: 159. 
Dingaansdag: 178, 194, 223. 
Duitsche koloniale gedenkdagen: 100. 
Echtheidskenmerken: 218. 
Een „eigen" wijze van verzamelen: 116. 
Eeuwfeest der postzegels: 57. 
Exit Oostenrijk: 100. 
Frankrijk, vervalsching: 100. 
Geen postzegels, doch fantasieproducten: 13, 

72, 216. 
GrootBritannië, enveloppen voor aangetee

kende brieven: 110. 
GrootBritannië, used abroad: 95, 114, 214. 
GrootBritannië, 5 pond: 160. 
GrootBritannië, merkw. perforatie: 248. 
Hanno verzegels, proeven van: 94. 
Hannover, de laatste zegel: 229. 
Helgoland, postzegels van: 41. 
Hoe moet de kwaliteit van mijn zegels zijn?: 

31. 
Iets over de posterijen te Groningen (tot 1795): 

77, 117, 154. 
Ingez. stukken: Juni XI, 159, 193, 222, 247. 
Is maakwerk te veroordeelen ?: 81. 
Koersen van vreemd geld: 159. 
Legenden en mythen op postzegels: 12, 37. 
Leon de Raaymedaille: Mrt. I. 
Letland, zegels van: 137, 151. 
Lezingen over philatelie: 194. 
Litauen, twintigste verjaardag: 37. 
Litauen, watermerk Gedimino Pils: 52. 
Luchtlijn naar Indië: 122. 
Luchtpost: 31, 33; 75, 81, 90, 108, 111, 122, 128, 

150, 160, 174, 175, 190, 207, 241. 
Luxemburg, Yvert nr. 74: 56. 
Merkwaardige carrière postzegel: Feb. XI. 
Morocco Agencies: 59. 

Nederland en Overzeesche Gewesten. 

Nederland. 

Afstempelingen: 29, 68, 88, 110, 131, 150, 
172, 188, 208, 239. 

Afwijkingen: 49, 128. 
Buiten gebruikstelling: 67. 
Bijzondere vluchten, zegel voor: 236. 
Couropdruk: 8, 48, 108. 
Eerste uitgifte in postmuseum: 9. 
Etsingnummers: 8, 27, 48, 67, 88, 108, 147, 

169, 186, 207, 237. 
Frankeermachines: 11, 30, 51, 69, 91, 132, 

173, 189, 240. 

Frans Hals schilderij: 28. 
Geen Blijdegebeurteniszegel: 27. 
Geldige postzegels: 27. 
Jubileumuitgifte 1923: 49. 
Jubileumzegels: 67, 146, 169, 206, 236. 
Kinderzegels: 8, 27, 28, 88, 147, 236. 
Luchtpost: 31, 49, 108, 111, 128, 133, 174, 

209, 241. 
Offsetplaatnummers: 8, 27, 48, 67, 88, 108, 

147, 169, 207, 237. 
Ongetande zegels: 169. 
Ontwerpen: 148. 
Oplaagcijfers: 48, 204. 
Oplaagletters: 8, 27, 48, 67, 88, 108, 147, 

169, 186, 207, 237. 
Plaatnummers: 49. 
Portzegels: 67, 128, 147. 
Poststukken: 10, 29, 89, 130, 208. 
Rolzegels: 206. 
Staking verkoop: 108. 
Strookjes zondagsbestelling: 207. 
Vervalschingen: 147. 
Wat in 1937 verscheen: 8. 
Willebrordzegels: 206, 236. 
Zomerpostzegels: 48, 87, 108, 147, 148. 

Curafao. 

Afstempelingen: 209. 
Jubileumzegels: 68, 149, 171, 207. 
Luchtpost: 175. 
Luchtpostz«gels: 49. 
Naamswijziging: 10. 

Ned.Indië. 

Afstempelingen: 132, 239. 
A.S.LB.zegels: 10, 67, 129. 
Frankeermachines: 12, 30, 52, 91, 240. 
Intrekking zegels: 10, 89, 149, 170. 
Jubileumzegels: 67, 88, 108, 129, 149, 170, 

186, 207, 208. 
Kopstaande opdruk: 67, 89. 
Luchtpost: 31, 88, 108, 111, 129, 133, 1.50, 

170, 174, 186, 207, 237. 
Missiezegels: 108, 129, 186, 207, 237. 
Nieuwe zegels: 9, 49, 129, 170, 208, 237. 
Ontwikkeling luchtvaart: 16, 52, 157. 
Opdrukken: 27, 67, 89, 129. 
Portzegels: 10, 208, 237. 
Poststukken: 50, 89, 208. 
Veilingen: 68. 
Vervalschingen: 28. 
"Watermerkpapier: 129. 
Weldadigheidszegels: 89, 186. 

Suriname. 

Afstempelingen: 209. 
Emancipatiezegels: 109, 129, 155, 171. 
Jubileumzegels: 68, 149. 
Oude poststempels: 181. 
Poststukken: 10. 

Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelverzamelaars. 

Begrooting: Mei I. 
Congres en Philatelistendag: Juli II, Aug. I, 

Sept. Ill, Oct. I. 
F.I.P.: Oct. IV. 

Informa iebureau: Mei I, Juni I, Juli II, 
Sept. II, VIII, Nov. II, Dec. I. 

Keuringsdienst: Aug. II, Sept. II. 
Vergaderingen: Mrt. I, Juli II, Sept. I, Oct. 

I, Nov. I. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Aangesloten vereenigingen: Jan. I, Mrt. I. 
Administratie: Dec. I. 
Bekroningen: Jan. I, Juli I. 
Medewerkers: 162. 
Raad van Beheer: Jan. I, Feb. I, Sept. I, 

Oct. I. 

Ned. Postmuseum: 9, Jan. II, Mrt. I, 57, 108, 
128, 147, 169, 186, Dec. I. 

Nieuwe uitgiften, oplaagcijfers, enz. *) 

Aden: 146. 
Afghanistan: 43, 123. 
Albanië: 4, 66, 82, 162, P. 50. 
Alexandrette: 102, 168, 202, P. 188. 
Algiers: 4, 22, 26, 43, 62, 82, 86, 142, 202, 

229, P. 171. 
Andorra (Fransch kantoor): 163, 183. 
Andorra (Spaansch kantoor): 4, 22. 
Angola: 123, 163, 229. 
Aniigua: 230. 
Argentinië: 22, 43, 47, 62, 142, 168, 183, 202. 
Ascension; 102. 
Australië: 4, 26, 43, 62, 123, 142, 163, 183, 

202, 230. 
Bahamas: 7, 62, 102, 142, 202, P. 50, 130. 
Bahrain Eilanden: 142, 163. 
Barbados: 7, 22, 235, P. 50. 
Barwani: 123. 
Basutoland: 82, P. 50. 
Bechuanaland: 82, 127. 
België: 27, 43, 47, 62, 86, 102, 123, 142, 183, 

185, 202, 205, 230, P. 29, 50, 68, 130, 149, 
171, 187, 208, 238. 

BelgischCongo: 43, 183. 
Bermuda: 22, P. 130, 172. 
Bhopal: 123. 
Birma: 43, 168, 230, P. 208. 
Bolivia: 23, 102, 123. 
Brazilië: 4, 43, 83, 86, 102, 123, 168, 230. 
BrischGuyana: 43, 62, P. 130. 
BritschHonduras: 23, 62, 86. 
BritschIndië: 23, 83, 102, 142, 185, 230, 

P. 50, 149, 187. 
Britsche Koloniën: 7. 
BritbchNoordBorneo: 205. 
BritschNyassaland: 7, 23, P. 130, 172. 
BritschSomaliland: 102. 
Bulgarije: 4, 43, 62, 66, 86, 102, 123, 146, 

168, 202, 230, P. 130, 187. 
Bundi: 124. 
Cameroun: 103, 142, 146, 203, 205. 
Canada: 86, 124, 230, P. 238. 
Cayman Eilanden: 104. 
Ceylon: 7, 23, 44, 83, 103, 203. 
Chamba: 23, 203, 230, P. 187. 
Chili: 7, 83, 86, 124, 127, 163, 183, 230. 
China: 142, 146, P. 149. 
Columbia: 5, 66, 163, 230. 

■'■) De afkorting P. beteekent poststukken. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
yoor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 29 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

17e Jaargang. Breda, 16 December 1938. No. 12 (204). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

, 
, 
, 
, 

- 1730 
- 12,50 
- 10,— 
- 7,50 

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

n 

. 
, 
. 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3 ,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De admin is t ra t i e b e h o u d t zich h e t 
recht voor a d v e r t e n t i ë n , z o n d e r opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Hulkesteinscheweg 12, 
Arnhem; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, 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; afstempelmgen aan J. P. Traan-
berg, Brouwersplein i^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Bceklaan 454, 
's-Gravenhagc; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bic, dr. G. W. Bolian, W. P. Costerus, L. van Essen. 
M. J. baronesse van Heerdt-Kol£F, J. A. Kastein, K. E. König, R. E. P. Maier, J. G. Mülaard, 
mr. J . H . van Peursem. 

Tot het plaatsen van advcrtentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J . J. Smeuldcrs, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

DE LAATSTE HANNOVER-ZEGEL 
door P. WITTKäMPER JR. 

In 1866 waren nieuwe Hannover-zegels in voorbereiding, welke 
echter niet tot uitgifte zijn gekomen, omdat Hannover bij het 
koninkrijk Pruisen werd ingelijfd. Een en ander blijkt uit Probe-
en Neudrucken, welke in mijn verzameling aanwezig zijn en 
waarvan het ontstaan en de ontwikkelingsgang het eerst werd aan
getoond in Hannover Geschichtsblätter, Heft 4: „Unvollendete 
Marke von Hanpover 1866". 

Als voorbeeld voor deze zegels nam men het Saksen-zegel 
2 Neu-Groschen (fig. 1), door Gieseke & Devrient in Leipzig ver
vaardigd. Waarom men tot deze nieuwe uitgifte wilde overgaan 
IS niet bekend, doch in ieder geval maakte de ontwerper het zich 
bij het nieuwe werk zeer gemakkelijk. Hij plakte eenvoudig in 
het Saksen-zegel een foto van den koningskop (fig. 2) en daar
mede was het ontwerp gereed ! 

Fig. 1. Fig. 2. _ i'ig. 3. 
Hieruit zien we ook al weer, dat men het zich in den goeden 

ouden tijd niet moeilijk maakte. Geen prijsvragen, jury's enz. En 
toch zouden we, indien deze zegels tot uitgifte waren gekomen, 
moeilijk kunnen beweren dat ze slecht uitgevoerd waren. 

U vindt hierbij afgebeeld een nagemaakt zegel (dus nog fig. 2) 
met den koningskop uitgifte 1859. De koning was intusschen ouder 
geworden en daarom heeft men niet, zooals tot 1864 het geval 
was, den jeugdigen kop van den koning willen aanbrengen. De 
origineele ontwerpen toonen dus het laatste beeld van den koning. 

Hoofdzaak is voor ons de z.g. Daumenabzuge (fig. 3). Deze 

Fig. 4. Kg. 5. Fig. 6. 

duimafdruk toont ons het beeld van het nieuwe zegel (zonder 
waarde-aanduiding). Het is derhalve een origineele duimafdruk, 
zooals de graveur dezen tijdens zijn werk maakt, om zich van den 
voortgang te overtuigen. Een van deze duimafdrukken bevindt 
zich in mijn verzameling en wordt als een unicum beschouwd. 
Men lette vooral op den kop van dezen duimafdruk; hij is buiten
gewoon mooi en fijn van uitvoering, vergeleken bij de Probe- en 
Neudrucken. Zooals de foto van dezen duimafdruk aantoont, 
was het zegel nog niet geheel gereed (zie omlijsting), doch blijkt 
ons wel voldoende hoe het nieuwe zegel zijn voltooiing naderde. 

Vervolgens de origineele proefdruk (fig. 4). 
Proefdrukken bestaan in vijf verschillende kleuren, waarvan er 

drie in mijn verzameling aanwezig zijn. Deze zijn buitengewoon 
zeldzaam; ik heb er 15 jaren voor noodig gehad om ze te be
machtigen ! Zij worden vermeld in Kohl's handboek en zijn te 
herkennen aan de groote randen, terwijl de randen van de her
drukken zeer kort zijn. Ook het zegelbeeld is fijner dan bij de 
Neudrucke. 

Herdrukken (fig. 5) zijn nog wel in den handel te krijgen. 
Het stempel van dit niet tot uitgifte gekomen zegel bevindt 

zich in het Vaterländisches Museum te Hannover en is hierbij 
weergegeven (fig. 6), doch de afbeelding is eenigszins verklemd. 

De geschiedenis vertelt verder, dat dit stempel, toen de oude 
koning nog leefde en intusschen blind geworden was, steeds op zijn 
bureau te vinden was, waarvan hij zich eiken dag overtuigde door 
het in de hand te nemen. 

Hoewel dit in het kort de geschiedenis is van het Hannover-zegel 
dat niet tot uitgifte kwam, meen ik dat dit kleine stukje phila
telistische geschiedenis toch wel interessant is den verzamelaars 
te vermelden. 

Nieun'e . 
Ifitc^ifter 

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

ALiSIERS. 
Ter gelegenheid van den lOen verjaardag van den wapenstilstand 

verscheen onderstaande waarde der uitgifte 1936-1937 met den 
rooden opdruk 1918 - 11 Nov. - 1938 en waarde: 

0.65 + 0.35 op 2 fr. 25, geelgroen. (Yvert nr. 121). 
Oplaag 400.000 exemplaren. 

ANGOLA (Juli 1937). 
Waarde-opdrukken op onderstaand frankeerzegel der uitgifte 

1932-1933: 
0.05 cent op 80 c , lichtgroen. 
0.10 cent op 80 c , lichtgroen. 
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ANTIGUA. 

IVankeerzegels in diverse landschapteekeningen, papier met het 
meervoudig watermerk in sierschrift: 

i4 penny, geelgroen. (S). 
1 penny, rood. (L). 
l>i pence, bruinrood. (L). 
2 pence, grijs. (S). 
2% pence, blauwviolet. (L). 
3 pence, roodoranje. (L). 
6 pence, violet. (S). 
1 shilling, bruinrood en zwart. (S). 
2 sh. 6 pence, lila. (L). 
5 shilling, bruinolijf. (S). 

De zegelbeelden geven weer: English Harbour, het Nelson-dok, 
het fort James en een gezicht op de haven van St. John. 

AUSTRALIË (November 1938). 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype, papier met het water

merk C of A en kroon: 
1 shilling 4 pence, karmijn. 

BELGIË. 
Waarde-opdrukken op onderstaande exemplaren der Koekel-

berg-serle: 
40 c. op 35 c. + 5 c , groen. 
75 c. op 70 c. -|- 5 c , grijsgroen. 
2 f. 50 op 2 f. 45 -F 2 f. 55, bruinlila. 

Deze opdrukken waren slechts verkrijgbaar tot einde November. 
Dienstzegels, opdruk gevleugeld wiel, op de in het vorige num

mer gemelde frankeerzegels: 
40 centimes, lila. 
75 centimes, bruin. (Opdruk rood). . 

Portzegels in de koerseerende teekening: 
60 centimes, rood. 
80 centimes, grijs. 

Op 10 dezer verschenen de gebruikelijke anti-tuberculosezegels 
met het portret van prins Albert: 

10 c. + 5 c. 1 f. -h 25 c. 
30 c. T- 5 c. 1 f. 75 + 25 c. 
40 c. + 5 c. 2 f. 50 + 2 f. 50. 
75 c. + 5 c. 5 f. ^ 5 f. 

To t 31 Januari a.s. zijn deze zegels aan de postkantoren ver
krijgbaar; de geldigheid voor frankeering eindigt 30 September 
1939. 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van de te Rio de Janeiro gehouden internatio

nale postzegeltentoonstelling verscheen een speciaal blok, be
staande uit 10 ongetande exemplaren, elk in de waarde: 

400 reis, blauwgroen. 
Het zegelbeeld geeft het portret weer van Rowlnad Hill met 

daaronder de afbeelding van de 30 reis der eerste uitgifte. 
BRITSCH-INDIE 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte: 
5 rupees, blauwviolet en groen. 

BULGARIJE. 
Een onzer lezers vestigt er de aandacht op, dat van de in het 

vorige nummer vermelde herinneringszegels de 4 lewa den foutieven 
datum 3 XI 1928 i. p. v. 3 XI 1938 draagt. 

Volgens den schrijver zou reeds besloten zijn tot intrekking van 
dit zegel. 

BURMA. 

De reeds vroeger aangekondigde defxiiii:<;\ e ierie is thans ver-
chenen, in de waarden: 

334 annas, zwartblauw en blauw. 
4 annas, blauwgroen. 
8 annas, olijf. 
1 rupee, blauw en violet. 
2 rupees, violet en roodbruin. 
5 rupees, karmijn en violet. 

10 rupees, grijsgroen en bruin. 

3 
6 
9 
1 
1% 
2 

pies, violet, 
pies, ultramarijn, 
pies, geelgroen, 
anna, bruin, 
annas, pauwblauw 
annas, karmijn. 

2K annas, bruinrood. 
3 annas, violet. 

De lage waarden tot en met 2, alsmede de 4 annas, zijn gedrukt 
in klein formaat met portret van koning George VI (twee ver
schillende omlijstingen); At 2% annas toont de koninklijke sloep, 
de 3 annas houtaankap, i'A annas rijstaanplant, 8 annas inlandsch 
zeilschip, terwijl voor de rupee-waarden twee verschillende teeke-
ningen, beide staand formaat, zijn benut. 

CANADA. 

Frankeerzegel volgens afbeel
ding: 

13 cents, ultramarijn. 

CHAMBA (November 1938). 
Opdruk Chamba State op frankeerzegels van Britsch-Indië, 

type koning George VI: 
2 rupees, brum en violet. 5 rupees, blauwviolet en groen. 

Als voren met den opdruk Service: 
9 pies, groen. 1 anna, rood. 

CHILI (October 1938). 
Frankeerzegel in teekening riviergezicht: 

1 peso, bruingeel. 
Luchtpostzegel, vliegtuig boven landschap: 

40 centavos, grijsblauw. 
Beide zijn gedrukt op papier met het watermerk wapen. 
COLUMBIA. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1937: 

10 centavos op 12 c , blauw. 
DANZIG (November 1938). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
10 pfennig, groenblauw. 1 gulden, oranje en zwart. 

Winterhulp-zegels, alle in het 
afgebeelde liggend formaat, papier 
zonder watermerk: 

5 + 5 pf., donkergroen. 
10 + 5 pf., bruin. 
15 + 10 pf., geelgroen. 
25 + 10 pf., d.blauw. 
40 + 15 pf., roodbruin. 

De zegelbeelden toonen diverse 
schepen, o.a. het jacht Peter von 
Danzig en het gelijknamige kog-
schlp. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEI>\ EILINC.EN. 
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Van 28 November 1938 tot ultimo April a.s. zijn de zegels aan 
de postkantoren verkrijgbaar, daarna aan de „Oberpostkasse" tot 
de voorraad is uitgeput. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 

Ter gelegenheid van den 20en ver
jaardag der Poolsche onafhankelijkheid 
verschenen onderstaande frankeerzegels, 
alle volgens afbeelding (Kranpoort, met 
op den achtergrond een kog, op den 
voorgrond handeldrijvende Poolsche 
kooplieden): 

5 groszy, vermiljoen. 
15 groszy, bruin. 
25 groszy, violet. 
55 groszy, blauw. 

DENEMARKEN. 

i p.<B«M:ffi.'n.H4,'B?n^ 

ÏDMMARK 
ÉÉÉÉ 

Ter herinnering aan het feit, dat een 
eeuw geleden de beeldhouwer Berthel Thor-
valdsen naar zijn vaderland terugkeerde, 
verschenen de frankeerzegels: 

5 öre, roodbruin. 
10 öre, violet. 
30 öre, blauw. 

De 5 en 30 öre zijn volgens de afbeelding, 
de 10 öre geeft het beroemde standbeeld 
van Jason weer. 

Thorvaldsen, die zijn leven grootendeels 
in Italië doorbracht, keerde in 1838 op ver
zoek van zijn koning naar Denemarken 
terug. 

Frankeerzegels in de koerseerende cijferteekening: 
5 öre, lila. 
7 öre, geelgroen. 

10 öre, violet. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Het 400-jarig bestaan der universiteit 
van S. Domingo werd herdacht door de 
uitgifte van vier frankeerzegels, alle 
volgens afbeelding: 

Yi centavo, oranje. 
1 centavo, groen. 
3 centavos, violet. 
7 centavos, gr.blauw en d.blauw. 

Het zegelbeeld geeft het wapen der 
hoogeschool weer. 

De oplaag bedraagt: Y-, c. 100.000, 1 c 
200.000, 3 c. 500.000, 7 c. 100.000 ex. 

De gebruikelijke „Winterhilfswerk"-
zegels verschenen op 18 Novembei j.1., 
naar ontwerpen van den kunstenaar 
Axster-Heudtlasz te Berlijn. Gekozen 
werden beelden uit het voormalige 
Oostenrijk, thans Ostmark genoemd. 
Aan elk beeld is een bloemmotief toe
gevoegd. 

De serie, gedrukt op papier zonder 
watermerk, omvat: 

3 + 2 pf., donkerbruin. Burcht Forchtenstein in het 
Burgenland. Zilverdistel. 

4 + 3 pf., blauwgrijs. Fiexenstrasse in Vorarlberg. Ane
moon. 

5 + 3 pf., geelgroen. Zeil am See in Salzburg. Sleutelbloem. 

Üll^il'i'l^l'f'll'ï'lHltlft'f'ilkf' ' 
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DUITSCHLAND. 

6 + 4 pf., donkergroen. Groszglockner in Karintbié. 
Edelweisz. 

8 + 4 pf., rood. Ruïne Aggstein in "Wachau. Alpenviooltje. 
12 + 6 pf., donkerkarmijn. Standbeeld prins Eugenius te 

Weenen. Roos. 
15 + 10 pf., bruinlila. Erzberg in Stierm,arken. Alpenroos. 
25 + 15 pfennig, donkerblauw. Hall in Tirol. Gentiaan. 
40 + 35 pf., purper. Branau in Opper-Oostenrijk. Crocus. 

(Branau is de geboorteplaats van den „Führer"). 
Tot en met 31 Maart 1939 zijn deze zegels aan de postkantoren 

verkrijgbaar. Alle zijn gedrukt in het afgebeelde staande formaat. 
ECUADOR. 

Ter gelegenheid van „de tentoonstelling 
van den vooruitgang" verschenen de 
frankeerzegels: 

10 centavos, blauw. 
50 centavos, violet. 

1 Sucre, karmijn. 
2 Sucres, groen. 

Met uitzondering van de laatste waarde 
zijn alle gedrukt in staand formaat. 

De zegelbeelden geven verschillende 
vorderingen der techniek te zien. 

FRANKRIJK. 

Frankeerzegels: 
5 centimes, roselila. (Mercurius). 

90 centimes, groen. (Vredestype). 
Toeslagzegel ten bate van de studenten: 

65 c. + 60 c , blauw. 
FRANSCH-MIDDEN-AFRIKA. 
Waarde-opdrukken op onderstaande frankeerzegels der uitgifte 

1937: 
35 centimes op 65 c , blauw en grijsgroen. 
50 centimes op 1 fr. 75, blauw. 

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

Deze zegels worden slechts paarsgewijze verkocht; de extra 
opbrengst is bestemd voor diverse sociale werken onder de inboor
lingen. 

FRANSCH-SOMALI. 
Frankeerzegels in verschillende teekeningen: 

2 centimes, bruinviolet. 
3 centimes, olijfgroen. 
4 centimes, bruin. 
5 centimes, karmijn. 

10 centimes, ultramarijn. 
15 centimes, grijszwart. 
20 centimes, roodoranje. 
25 centimes, bruin. 
30 centimes, blauw. 
35 centimes, olijf. 
50 centimes, rood, 
55 centimes, bruinviolet. 
65 centimes, bruingeel. 
80 centimes, zwart. 

1 franc, rose. 
1 fr. 50, grijsgroen. 
1 fr. 75, blauwviolet. 

2 francs, roodoranje. 5 francs, bruin en bruinlila 
3 francs, bruinviolet. 10 francs, donkerblauw. 

20 francs, karmijn en groenblauw. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Op de waarden 2 t.m. 20 centimes is de moskee van Djibouti 
afgebeeld, op de 25-65 centimes krijgslieden, 80 c.-3 fr. de gouver
neur Lagarde, terwijl de drie hoogste waarden een gezicht weer
geven op Djibouti. 

Alle waarden in staand formaat, behalve de drie laatste. 
Aan de serie portzegels werden enkele nieuwe waarden toe

gevoegd, terwijl ook eenige kleurveranderingen zijn te melden. 
Bovendien werd een nieuwe tanding, 12K : 13, toegepast. Hier
onder volgt de volledige lijst: 

50 c , bruin. 
60 c , groen. 

1 fr., donkerblauw. 
2 fr., rose. 
3 fr., sepia. 

5 c , blauw. 
10 c , karmijn. 
15 c , bruinzwart. 
20 c , violet. 
30 c , oranjegeel. 

GROENLAND. 
Op 1 dezer verschenen de eerste eigen frankeerzegels voor deze 

Deensche bezitting: 
1 öre, groenzwart. 15 öre, rood. 
5 ore, wijnrood. 30 öre, blauw. 
7 öre, groen. 1 kroon, bruin. 

10 öre, violet. 
De twee hoogste waarden geven een ijsbeer weer, de andere 

het portret van koning Christiaan X. 
Met genoemden datum is een einde gekomen aan het kosten-

loos briefvervoer tusschen Denemarken en Groenland en moeten 
deze zendingen gefrankeerd zijn met Deensche zegels (brieven 15, 
briefkaarten 10 öre). 

In aansluiting op de laatste postverzendingen in het loopende en 
het begin van het volgende jaar moeten de stukken van Groenland 
voor Denemarken en andere landen van bovengenoemde frankeer
zegels zijn voorzien. De posttarieven zijn verschillend naar gelang 
het land van bestemming. 

GROOT-BRITANNIE. 

Frankeerzegels in nieuwe teekening, kop 
van koning George VI: 

4 pence, grijsgroen. 
5 pence, bruin. 

In tegenstelling tot de reeds vroeger ver
schenen waarden is bij de hierboven genoemde 
de teekening omgeven door een lijn, terwijl 
de cirkel om de waarde ontbreekt. De 
gravure is bovendien veel scherper. 

GROOT-LIBANON. 
Waarde-opdrukken op onderstaande frankeerzegels: 

7 p. 50 op 50 pi., geelgroen. (Yvert nr. 147). 
7 p. 50 op 100 pi., zwart. (Yvert nr. 148). 

12 p. 50 op 7 pi. 50, blauw. 
Dit laatste zegel, gedrukt in de landschapteekening van 1937, 

werd zonder opdruk nog niet uitgegeven. 
Eerstgenoemde opdruk is in zwart, de beide andere in rood 

aangebracht. 
IRAN (October 1938). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, doch zonder den 

tekst Postes Iraniennes: 
5 dinars, violet. 

15 dinars, ultramarijn. 
50 dinars, donkerbruin. 

ITALIË. 
De in het vorige nummer vermelde serie kwam te laat in ons 

bezit om nog een beschrijving te kunnen geven van de afbeel
dingen. Deze volgt hieronder in het kor t ; op elk zegelbeeld is 
een uitspraak van Mussolini aangebracht, waarvan de vrije ver
taling mede is vermeld. 

10 centesimi, 733 v. C., stichting van Rome: het spoor van het 
feilloos lot trekkend. 

20 centesimi, 30 v. C., zeeslag bij Actium: samenwerking van 
alle krachten onder de bevelen van één. 

25 centesimi, 1265-1321, geboorte en overlijden van Dante 
Alighieri: het verheven genie der poëzie. 

30 centesimi, ontdekking van Amerika: de stoutmoedigste 
schipper der zeeën. 

#•«•«««««1 
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50 centesimi, 1452-1519, geboorte en overlijden van Leonardo 
da Vinci: de grootste geest in kunsten en wetenschappen. 

75 centesimi, 1821-1870, gedenkwaardige data in de nationale 
eenheid. Garibaldi en Victor Emanuel II te paard: het bruisen 
der hereeniging slaakt zijn ketenen. 

1 lire 25, 1915-1918, gedenkteeken voor den onbekenden sol
daat: het offer was groot, doch niet vergeefsch. 

1 lire 75, 1922, zwarthemden op weg naar Rome: de over
winning werd behaald en dat voor altijd. 

2 lire 75, 1936, op de landkaart van Ethiopië rust de ijzeren 
kroon der Longobarden: het rijk van cultuur en menschelijkheid 
ontstaat voor het volk van Ethiopië. 

5 lire, 1911, 1918, 1936; de namen Tripolis, Rodi, Trentino, 
Ethiopië en de stralende kroon omgeven de beeltenis van Victor 
Emanuel. Links onder, de huldlg-'ng van den duce aan zijn vorst: 
hij echter twijfelt niet. 

Voor de luchtpostzegels werden de beelden genomen uit de 
serie frankeerzegels. 

JAMAICA. 

Frankeerzegels. volgens afbeelding, papier 
met het meervoudig watermerk in sier-
chrift: 

Yi penny, groen. 
1 penny, rood. 
1K pence, bruin. 

LETLAND. 

m 
; 

Afl 

Het 20-jarig bestaan der republiek werd herdacht door de uit
gifte van onderstaande frankeerzegels: 

3 santi, roodbruin. 30 santi, ultramarijn. 
5 santi, geelgroen. 35 santi, donkerblauw. 

10 santi, groen. 40 santi, lila. 
20 santi, roselila. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De 10 en 20 zijn gedrukt in groot, liggend formaat; zij toonen 
twee verschillende portretten van Staatspresident K. Ulmanis. 

De andere waarden, weergevende diverse landschappen, zijn 
gedrukt in klem, liggend formaat. 

LUXEMBURG. 
in onderstaande Weldadigheidszegels 

waarden en kleuren: 
10 + 5 c., violet. 
35 + 10 c , groen. 
70 + 20 c , bruin. 

1 fr. + 25 c , rood. 
1 fr. 25 + 75 c , grijs. 
1 fr. 75 + 1 fr. 50, blauw. 

Zij geven het portret weer van Sigis-
mund, hertog van Luxemburg, Duitsch 
keizer en koning van Bohemen en H o n 
garije, die van 1419-1437 regeerde. 

To t 31 Januari a.s. zijn de zegels aan de postkantoren verkrijg
baar. De oplaag bedraagt 75.000 complete series; voor de lagere 
waarden is zij hooger. 

MANDSJOEKWO. 

Ter gelegenheid van de oprichting van het 
Roode Kruis daar de lande verschenen de 
frankeerzegels, beide volgens afbeelding: 

2 fen, karmijn en rood. 
4 fen, grijsgroen en rood. 

Papier met het koerseerend watermerk. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Opdruk Marruecos, diagonaalsgewijze, op expressezegel van 

Spanje der uitgifte 1933: 
20 centimes, rood. 

MAURITANIË. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

2 c , bruinzwart. 
3 c , blauw. 
4 c , rosehla. 

^^mmnmmnmtmm 
5 c., rood. 

10 c , bruinrood. 
15 c , donkerviolet. 

Alle volgens afbeelding. 
20 c , rood. 
25 c , blauw. 
30 c , bruinzwart. 
35 c , donkergroen. 
50 c , donkerviolet. 

Weergevende een groep kameelruiters 
(alle liggend formaat). 

55 c , lilarose. 
65 c , groen. 
80 c , blauw. 

1 franc, rood. 
1 fr. 50 c , donkerviolet. 

Inboorlmgen onder een tent (liggend formaat). 
1 fr. 75, blauw. 
2 francs, lilarose. 
3 francs, groen. 
5 francs, rood. 

10 francs, bruinzwart. 
20 francs, bruinrood. 

Inboorlingen-paar (staand formaat). 
MAURITIUS. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met het 

meervoudig watermerk in sierschrift: 
3 cents, violet en rood. 

MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel van November j.1. vermeldt de volgende 

dienstzegels, opdruk Oficial op de frankeerzegels: 

5 pesos, rood en zwart. (Type Yvert nr. 205, watermerk 
Correos Mexico). 

30 centavos, donkergroen. (Yvert nr. 432, tanding 10)^). 
1 centavo, bruin. (Yvert nr. 439, doorstoken). 
1 centavo, bruin. (Yvert nr. 448a, tanding lOK)-

20 centavos, blauw. (Yvert nr. 451, tanding lOK). 
15 centavos, blauw. (Yvert nr. 486, doorstoken). 

1 centavo, oranje. (Yvert nr. 501). 
2 centavos, donkergroen. (Yvert nr. 502). 

10 centavos, violet. (Yvert nr. 506). 
30 centavos, karmijn. (Yvert nr. 510). 
40 centavos, bruinlila. (Yvert nr. 511). 
50 centavos, zwart. (Yvert nr. 512). 

1" peso, bruin en oranjerood. (Yvert nr. 513). 

MONACO. 

Ter herinnering aan het feit, dat 40 jaren geleden het radium 
door het echtpaar Curie werd ontdekt, verschenen de toeslag
zegels: 

65 c. + 25 c , groen. 
1 fr. 75 c. + 50 c , blauw. 

De toeslag komt ten goede aan het internationaal fonds voor 
de kankerbestrijding. 

NIEUW-ZEELAND (November 1938). 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype: 

114 pence, bruin. 
Dienstzegels, opdruk Official, op de frankeerzegels: 

lj4 pence, bruin. (Hierboven vermeld). 
2/4 pence, grijs en bruin. (Yvert nr. 217). 

PAPUA. 

Vijftig jaren geleden werd dit 
land een Britsche kolonie. Ter 
herdenking van deze gebeurtenis 
verschenen de luchtpostzegels, 
alle volgens afbeelding: 

2 pence, rose. 
3 pence, ultramarijn. 
5 pence, groen. 
8 pence, bruinrood. 
1 shilling, lila. 

PATIALA (November 1938). 
Opdruk Patiala State op frankeerzegels van Britsch-Indië der 

koerseerende uitgifte: 
12 annas, bruinrood. 
1 rupee, bruinrood en grijsblauw. 

10 rupees, karmijn en violet. 
Alsvoren, opdruk Service: 

1 anna, rood. 

PHILIPPIJNEN. 
Met een kleineren opdruk dan de tot dusverre gebruikte ver

schenen onderstaande frankeerzegels der uitgifte 1935: 
16 centavos, blauw. 

1 peso, oranje en zwart. 
Dienstzegels, opdruk O.B. en Commonwealth — dit laatste 

woord één- of tweeregelig — op de frankeerzegels der uitgifte 1935: 
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2 centavos, rose. 
4 centavos, groen. 
6 centavos, bruin. 
8 centavos, violet. 

10 centavos, rose. 
PORTUGAL (November 1938). 

12 centavos, zwart. 
16 centavos, blauw. 
26 centavos, donkerblauw. 
30 centavos, vermiljoen. 

15 centavos, violet. 
1 escudo 75, blauw. 

Het Bulletin Mensuel geeft van deze en de in 
het vorige nummer vermelde waarden de 
oplaagcijfers: 15 centavos 1%, 25 c. 1, 40 c. 5 
en 1 esc. 75 y> millioen. 

Verdere waarden der wijncongres-serie: 

IPORTUPAL 

km I 
25VCi 

iCORREIO. 
POLEN. 

mmm 

ÊM m 

POCtTA POLSKA mmmmnmm 

M M * 

POCZTA 

De vereeniging van het gebied Tetschen met Polen bracht het 
speciale franüeerzegel: 

25 groszy, violet. 
Ter gelegenheid van den 20en verjaardag van de Poolsche 

onathanKelijKheid verschenen de frankeerzegeU: 
5 groszy, roodoranje. 50 groszy, roselila. 

10 groszy, groen. 55 groszy, ultramarijn. 
15 groszy, bruin. 75 groszy, grijsgroen. 
20 groszy, blauw. 1 zloty, oranje. 
25 groszy, violet. 2 zloty, roselila. 
30 groszy, rood. 3 zloty, grijsblauw. 
45 groszy, grijszwart. 

Alle waarden, behalve de laatste, zijn gedrukt in het afgebeelde, 
staande formaat. 

De teekeningen geven verschillende episodes weer uit Polcii's 
verleden. Hieronder volgt een korte beschrijving. 

5 groszy: Boleslaw Chrobry, die als eerste koning van Polen 
geldt. 

10 groszy: koning Casimir I, stichter van de universiteit van 
Krakau ,welker grondvesting op het zegel is weergegeven. 

15 groszy: Jadwiga, dochter van koning Lodewijk van Polen en 
Hongarije, werd op 13 October 1384 in Krakau tot „koning" van 
Polen gekroond. Zij huwde twee jaren later met Jagello, hertog 
van Litauen. Beiden zijn op het zegel afgebeeld. 

20 groszy: Koning Casimir Jagello (1447-1492). 
25 groszy: Koning Sigismund I August, na het teekenen van 

het verdrag van Lublin. Polen strekte zich toen uit van de Oost
zee tot de Zuid-Ukraine. 

30 groszy: Stephan Batory van Zevenburgen, in 1580 tot Poolsch 
konmg gekroond. 

45 groszy: de veldheeren Zolkiewski en Chodkiewicz. 
50 groszy: koning Jan III Sobieski, overwinnaar van de Turken 

bij Weenan. 
55 groszy: eed op de grondwet van 1791. 
75 groszy: de nationale helden Dabrowski, Poniatowski en 

Kosciuszko. 
1 zloty: herinnering aan den opstand van 1830-1831. 
2 zloty: Romuald Traugott, aanvoerder tijdens den Poolschen 

opstand van 1863-1864. 
3. zloty: maarschalk Pilsudski met de vrijheidsvlag. 
De teekeningen zijn afkomstig van de kunstenaars W. Bora-

tynski, J. Piwczyk, M. R. Polak, H. Dutczynski, M. Watorer en 
Zrozwapowski. 

Eveneens ter gelegenheid van de herdenking der 20-jarige onaf

hankelijkheid verscheen het speciale zegelblok, waarop de por
tretten van Pilsudski, "Wojciechowski, Moscicki en Rydz Smigly, 
elk zegel in de waarde 25 groszy en gedrukt in violet. 

Het velletje draagt de jaartallen 1918 - 11 XI - 1938. 

RUSLAND. 

wmm m^mmm 

WHÉttd 
De opening van een nieuwe lijn van den ondergrondschen spoor

weg te Moskou, de metro, ging vergezeld van de uitgifte eener 
speciale serie frankeerzegels, alle weergevende diverse kiekjes op 
dit nieuwe bouwwerk: 

10 kopeken, violet. (S). 
15 kopeken, donkerbruin. (S). 
20 kopeken, donkerbruin. (S). 
30 kopeken, violet. (L). 
40 kopeken, donkerbruin. (L). 
50 kopeken, donkerbruin. (L). 

Onderstaande serie frankeerzegels werd 
van de Sovjet-luchtvaart": 

uitgegeven „ter eere 

40 kopeken, blauw. (L). 
50 kopeken, blauwgroen. 
80 kopeken, bruin. (S). 
1 rubel, blauwgroen. (L). 

5 kopeken, violet. (L). 
10 kopeken, bruinolijf. (L). 
15 kopeken, rood. (S). 
20 kopeken, blauw. (S). 
30 kopeken, lila. (S). 

Zij geven verschillende typen van vliegtuigen, ballons enz. weer, 
alsmede de jeugd met zelfgemaakte modellen. 

SALVADOR. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landsproducten enz.: 

1 centavo, violet. 5 centavos, rood. 
2 centavos, groen. 8 centavos, blauw. 
3 centavos, bruin. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in het koerseerend cijfertype, doch gedrukt op 

grijs, gevezeld papier: 
10 centimos, groen. 25 centimos, lila. 
15 centimos, grijsgroen. 30 centimos, rood. 
20 centimos, donkerviolet. 

Waarde-opdrukken op onderstaande frankeerzegels: 
45 centimos op 1 c , groen, cijfertype. (OpdruK rood). 
2.50 ptas op 25 c , wijnrood, Montserratiuitgifte. (Opdruk 

zwart). 
Frankeerzegels in verschillende teekeningen: 

25 c , bruinrood. (Ferd. de KathoL). 
30 c , rood. 
40 c , violet. 

1 peseta, blauw. 
4 pesetas, karmijn. 

De 30, 40 c. en 1 peseta zijn gedrukt 
in een eenigszins gewijzigd type, Isabella 
de Katholieke. Het woord Correos is 
daarbij onderaan geplaatst. De 4 pesetas 
toont het Alcazar 

Weldadigheidszegel in groot, liggend 
formaat, weergevende de inneming van 
Breda door de Spanjaarden: 

1 peseta, blauwviolet. 
SAN MARINO. 
Waarde-opdrukken op portzegels der uitgifte 1925-1928: 

10 c. op 5 c , blauw en bruin. 
25 c. op 30 c , blauw en bruin. 

2 lire op 15 1., oranje en bruin. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON. 

■MÉÉÉIÉMÉÉÉIÉÉÉI 

Frankeerzegels in ni( 
teekeningen: 

2 c , donkergroen. 
3 c , bruinrood. 
4 c , lila. 
5 c , karmijn. 

10 c , bruingeel. 
15 c , roselila. 
20 c , violet. 
25 c , blauwgroen. 

Alle volgens afbeelding. 

55 c , blauwgroen. 
65 c , bruin. 

1 fr. 50, blauwgroen. 
1 fr. 75, blauw. 

10 francs, blauw. 
20 francs, olijf. 

30 c, lila. 
35 c , groen. 
50 c , karmijn. 

Haven van St. Pierre. 
80 c. violet. 
1 franc, rose. 

Vuurtoren. 
2 francs, lilarose. 
3 francs, sepia. 
5 francs, rood. 

Zeeinham, genaamd de soldatenkreek. 
Alle hierboven vermelde zegels zijn gedrukt in liggend formaat. 
Portzegels in nieuwe teekening, kabeljauw: 

5 c , bruinzwart. 50 c , groen. 
60 c , blauw. 

1 franc, rood. 
2 francs, bruin. 
3 francs, violet. 

TUNIS. 
Frankeerzegel in de teekening der 50 centimes van de uitgifte 

19261928, moskee: 
65 centimes, blauw. 

TURKIJE. 

10 
15 
20 
30 

c. 
c . 
c , 
c , 

roselila. 
olijf. 
blauw. 
karmijn. 

Het 15jarig bestaan der republiek 
bracht de speciale frankeerzegels: 

lYi kurus, groen. 
3 kurus, bruinrood. 
6 kurus, bruingeel. 
73^ kurus, karmijn 
8 kurus, lila. 

\2% kurus, blauw. 
Alle waarden in liggend formaat, be

halve de 6 en 12>^ kurus. 
De zegelbeelden geven o. a. weer ge

zichten op het moderne Turkije, troepen
revue en op de hoogste waarde het por
tret van den Ataturk. 

Tien jaren is het geleden, dat de La
tijnsche schrijfwijze in Turkije werd in
gevoerd. 

In bovenstaande teekening verschenen daartoe de frankeerzegels: 
lYi kurus, geelgroen. 7% kurus, rose. 
3 kurus, oranjegeel. 8 kurus, bruinrood. 
6 kurus, lila. 1234 kurus, blauw. 

Het overlijden van Kemal Ataturk werd herdacht door de uit
gifte van onderstaande frankeerzegels der uitgifte 19311938, voor
z'en van den opdruk 2 1  1 1  1 9 3 8 (onderstreept): 

3 kurus, bruingeel. 7)/, kurus, karmijn. 
5 kurus, rood. 8 kurus, blauw. 
6 kurus, blauw. 12>i kurus, donkerblauw. 

VENEZUELA (September 1938). 
Dienstzegels, geperforeerde letters G N in onderstaande lucht

postzegels der koerseerende uitgifte: 
15 centimos, violet. 3 b. 70 c , grijs. 
75 centimos, lichtbruin. 10 bolivars, bruinviolet. 

1 b. 80 c , ultramarijn. 20 bolivars, oranjerood. 
3 bolivars, groen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Verdere waarden der presidentenserie: 

15 tents, blauwgrijs. (Buchanan). 
16 cents, zwart. (Lincoln). 
17 cents, rood. (Johnson). 
18 cents, bruinhla. (Grant). 

ZWITSERLAND. 
Pro Juventutezegels, alle staand formaat: 

^ ^ H 5  1  5 rappen, groen. 
10 f 5 rappen, violet en geel. 
2 0  1  5 rappen, rood en geel. 
30 I 10 rappen, blauw en geel. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Voor bijzonderheden zij verwezen naar 
[ I ^ ^ ^ H | H ^^^' ^^^ '̂ '̂̂  ^^^ vorige nummer. 
\ I ^ . A n l i H ^ ^ ^ ^ 9 De firma Zumstein & Co. te Bern dank 

voor onverwijlde toezending. 
Onderstaande frankeerzegels van diverse 

uitgiften verschenen met opgedrukt kruis 
als dienstzegel: 3, 5, 10, 15. 20, 25, 30, 35, 
40, 50, 60, 70, 80, 90 centimes, 1, 1.20, 
1.50 en 2 francs. 

Deze dienstzegels, welke benut worden voor de frankeering van 
de stukken der federale regeering, zijn alleen gestempeld aan de 
postkantoren verkrijgbaar. 

V. B. 

I S 
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BARBADOS. 
Een serie is in voorbereiding ter herinnering aan de eerste 

bijeenkomst der zoogenaamde algemeene vergadering, driehonderd 
jaren geleden. 

EGYPTE. 
Naar verluidt zullen alle luchtpostzegels der uitgifte 1933 wor

den opgebruikt a Is frankeerzegels, met uitzondering van de 5 en 
30 millièmes, terwijl een 25 millièmes aan de serie zal worden 
toegevoegd. Uiteindelijk zal de luchtpostserie dus slechts bestaan 
uit de waarden 5, 25 en 30 millièmes. 

FINLAND. 
In het begin van 1939 verschijnen wederom de gebruikelijke 

roode kruiszegels. 
FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs deelt het volgende mede. 
De verkoop van de zoo juist verschenen 90 centimes groen — zie 

Nieuwe Uitgiften in dit nummer — is gestaakt. Wel is waar is 
deze waarde het nieuwe port voor een binnenlandschen brief, 
doch de posterijen beschikken nog over 400 millioen zegels van 
65 centimes — het oude tarief — en geven er de voorkeur aan 
deze eerst op te gebruiken met bijplakking van een 25 centimes. 

Het toeslagzegel 65 + 35 centimes, kathedraal van Reims, is uit
verkocht en wordt niet bijgedrukt. 

De nieuwe posttarieven zullen de volgende frankeerwaarden 
voor het moederland en de koloniën met zich brengen: 1 fr. 10, 
2 fr. 50 en 2 fr. 80. 

GRIEKENLAND. 
De luchtpostserje van 1933 is op 1 dezer buiten omloop gesteld. 
HATAY. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer ont

kenen wij aan het Bulletin Mensuel het bericht, dat in afwachting 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 



236 NEDERLANDSCH MAAlSfOBLAD VOOR PHILATELIE. 

van de definitieve zegels opdrukken zullen verschijnen met het 
woord Hatav, hetgeen Sandjak beteekent. Deze opdrukken zullen 
uitsluitend dienen voor de frankeering der poststukken in het 
verkeer met Groot Libanon, Syrië en Turkije, terwijl de opdrukken 
Sandjak op de zegels van Alexandrette moeten worden benut voor 
het overige verkeer, tot zij uitverkocht zijn. 

HONGARIJE 
De hereeniging van enkele gebieden, afgestaan door Tsjecho-

Slowakije, brengt binnenkort de waarden 20 en 70 filler der St. 
Stefanus-serie, voorzien van den opdruk Hazatérés 1938 (terug
keer naar het vaderland). 

IJSLAND. 
Het 20-jarig bestaan der onafhankelijkheid wordt o.m. herdacht 

door de uitgifte van drie speciale zegels in de waarden 25, 30 en 
40 aur. 

Zooals bekend is IJsland slechts door een personeele unie met 
Denemarken verbonden. 

JOEGO-SLAVIE. 
Einde dezer maand verschijnt een toeslagserie, waarvan de bate 

ten goede komt aan „een tehuis voor de werkers". Zij zal bestaan 
uit de waarden 50 paras, 1, 134, 2 en 4 dinars, die tegen dubbelen 
prijs worden verkocht. 

Op de zegels worden verschillende wijzen van vervoer weer
gegeven. 

Van de, in het vorig nummer vermelde, overdrukte kinderzegels 
werden 100.000 series gedrukt. 

PANAMA (Kanaal-zone). 
Te gelegenheid van het feit, dat 25 jaren geleden het Panama

kanaal voor de scheepvaart werd opengesteld, verschijnt in den 
loop van 1939 een speciale serie frankeerzegels. 

PERAK. 
Het overlijden van sultan Paduka Sri Iskandar, eenige weken 

geleden, mag frankeerwaarden doen verwachten met het portret 
van zijn opvolger. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
In weerwil van de zware beproeving, die dit land kortgeleden 

heeft ondergaan, zal het toch zijn 20-jarige onafhankelijkheid 
vieren door de uitgifte van twee zegels in de waarden 2 en 3 
kronen. 

Voor dezelfde gelegenheid verschijnt bovendien een zegelvel 
met een frankeerwaarde van 2 kronen, hetwelk alleen bij in
schrijving verkrijgbaar wordt gesteld voor 8 kronen. 

De benoeming van Hacha tot Staatspresident doet nieuwe fran
keerzegels met diens portret verwachten. 

ZUID-AFRIKA. 
Het eeuwfeest der Voortrekkers brengt een speciale serie fran

keerzegels; voor bijzonderheden en afbeeldingen verwijzen wij 
naar elders in dit nummer. 

Daarnaast verschijnen twee zegels, die zonder toeslag worden 
verkocht en die zijn bedoeld als een algemeene hulde van Zuid-
Afrika aan de Voortrekkers. Ook voor deze uitgifte zij «verwezen 
naar dezelfde plaats. v. B. 

NEDERLAND. 
Het nieuwe zegel voor Bijzondere Vluchten. 
In het Juli-nummer verscheen de eerste aankondiging van het 

nieuwe „Kraal"-zegel; een persbericht van P.T.T. en Dienstorder 
H 672 van 9 November meldden, dat het zegel op 22 November 
zou verschijnen. Het was aan alle postkantoren verkrijgbaar tot en 
met 5 December, in verband met de Dingaansvlucht naar Zuid-
Afrika; na dien datum is het alleen te verkrijgen aan de verzame
laarsloketten. Het zegel mag uitsluitend gebruikt worden voor de 
frankeering van met bijzondere vluchten te verzenden stukken. 

Het zegel is uitgevoerd in rotogravure (ontwerper is Aart van 
Dobbenburgh); de kleuren zijn donkerblauw en bruingrijs. De 
bruingrijze kleur is weinig opvallend en bevindt zich hoofdzakelijk 
in sommige van de wolken, vooral bij den staart en den hals van 
de kraai. 

De afmetingen van het zegelbeeld zijn 36 bij 24 mm. Ondanks 
dit ongebruikelijk-groote formaat hebben de zegels kamtanding, 
en wel 13 K : 14. Ze zijn gedrukt op papier met watermerk 
cirkeltjes verticaal. 

De vellen zijn groot 50 stuks, 10 horizontale rijen van 5. Op 
de velranden de nummers 1-10 en 10-1 en de dubbele randlijn; op 
den bovenrand het etsingnummer. 

De Kinderzegels. 
Als gewoonlijk is op 1 December de nieuwe serie kinderzegels 

verschenen. In tegenstelling met wat door velen gehoopt werd is 
de afbeelding niet van prinses Beatrix, maar, volgens het pers
bericht, een knaapje, dat tè midden van bloemen, in zijn fluitspel 
verzonken, visch en vogel tot luisteren lokt, een beeld van ver
trouwelijkheid tusschen kind en natuur. Het ontwerp voor de 
zegels is afkomstig van den jongen kunstenaar Pam. G. Rueter te 
Sloterdijk; de voorstelling is voor alle zegels dezelfde. 

Aan de onderzijde, buiten het zegelbeeld, zijn weer vermeld de 
toeslag (bijslag) en de geldigheidsduur; deze eindigt 31 December 
1943. 

De zegels werden aangekondigd bij Dienstorder H 673 van 
9 November; ze zijn verkrijgbaar van 1 December 1938 tot en met 
5 Januari 1939. 

Dezelfde waarden zijn verschenen als het vorig jaar; de kleuren 
zijn: 

134 + 134 cent, zwart; 
3 +2 cent, roodlila; 
4 +2 cent, donkergroen; 
5 -1-3 cent, roodbruin; 

1234 + 334 cent, donkerblauw. 
Zij zijn gedrukt in rotogravure op papier met watermerk 

cirkeltjes horizontaal. Vellen van 100, dubbele randlijn, telnummers 
en op den bovenrand het etsingnummer. Kamtanding 14/4 : 1334. 

Dienstorder H 673 vermeldt nog dat, wanneer deze zegels wor
den gebruikt vood betaling van frankeering bij abonnement, het 
opplakken en het afstempelen met bijzondere zorg dienen te ge
schieden; desgewenscht kunnen de zegels, mits afgestempeld, on-
opgeplakt aan de aanbieders worden uitgereikt. 

Mogen de zegels weer veel gekocht worden ! 

De Willebrord-zegels. 
Uit buitenlandsche bron (de Echo de la Timbrologie van 30 

November) moeten wij vernemen, dat de beide Willebrord-zegels 
zullen verschijnen op 1 Juni 1939. De 5 cent zal de landing van 
WiUebrord te Katwijk voorstellen; de 123^ cent toont hem met 
de maquette van de Utrechtsche kathedraal. 

Dit nieuws geven we natuurlijk met het noodige voorbehoud. 

De jubileumzegels. 
Als aanvulling op de berichten in vorige nummers deelt de heer 

J. F. Eekhoutte te Utrecht ons mede, de 5 cent met etsingnummer 
L 625 te bezitten zoowel mét als zonder perforatiegaatjes in den 
bovenrand. Deze oplaag is dus blijkbaar met twee verschillende 
perforatiekammen getand. 

Hetzelfde geldt voor de 134 cent Curajao, die ook zonder het 
bewuste gaatje gevonden is. De kwestie is van weinig belang; 
hoofdzaak is het feit dat er twee kammen zijn. 

Een minder-vleiende kritiek op de teekening dezer zegels geeft 
„Philatelic Journal of Great Britain" van October. „Nederland 
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heeft ons indertijd eenige leelijke zegels geschonken, maar het 
heeft het nooit erger gemaakt dan met deze teekening. De af
beelding herinnert ons aan die van de zegels van Sedang, zaliger 
nagedachtenis." 

Inderdaad kan men met eenige goede wil gelijkenis met de 
fantasiezegels van Sedang ontdekken. De belangstellende lezer 
vindt een afbeelding hiervan in het Maandblad van September 
1935, blz. 186. 

Nieuwe oplaagletter. 
123^ cent (bijzondere vluchten): 613. 
Nieuwe etsingnummers. 

5 cent W: L 629, L 631, R 631, R 632. 
12% cent kraai A: 613. 

134 cent kind: 636, 638. 
3 cent kind: 639. 
4 cent kind: 637. 
5 cent kind: 635. 

12K cent kind: 634. 
Nieuwe offset-plaatnummers. 
il4 cent F: 378, 379. — Nr. 359 komt in twee typen voor. 

NED.-INDIE. 
Weldadigheidszegels Centraal Missie Bureau. 
Op 1 December zijn de Missiezegels verschenen, waarover in 

vorige nummers al een en ander vermeld werd. De serie bestaat 
uit de volgende waarden: 

2 + 1 cent, violet; 
334 + 1% cent, groen; 
7H + 2% cent, roodbruin; 

10 + 2% cent, rood; 
20 + 5 cent, ultramarijnblauw. 

De zegels zijn gedrukt op watermerkpapier, dat blijkbaar al
gemeen in Indië zijn intrede gaat doen; de cirkeltjes-njen loooen 
horizontaal. Wat de tanding betreft, de 2 cent van afwijkend klein 
formaat heeft lijntanding 123^ : 1234; de overige waarden zijn van 
het formaat van de gewone zegels en hebben kamtanding. De 
33^ cent heeft de bij de gewone zegels gebruikelijke tanding 
K 1134 : 1234; de 73^, 10 en 20 cent echter zagen wij met tanding 
K 1234 :1134, dus juist omgekeerd. De zegels zijn vierkant, de 
vellen ook, zoodat het heel begrijpelijk is, dat deze tanding voor
komt. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook de „gewone" tanding 
1134 : 1234 bij deze waarden gevonden wordt, zoo goed als de 
3/i cent met tanding 123^ : ll/<> te voorschijn kan komen. Voor 
melding houden wij ons aanbevolen. De uit verschillende bronnen 
afkomstige series, die wij zagen, hadden echter alle dezelfde tanding. 

De zegels zijn gedrukt in rotogravure; de vellen zijn groot 
100 stuks; op de velranden een dubbele lijn; op den bovenfand 
het etsingnummer. 

De zegels worden verkocht tot en met 9 Januari 1939; de 
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geldigheidsduur eindigt op 30 September 1939, zooals onderaan de 
zegels staat vermeld. 

De aankondiging geschiedde bij P.- en T.-order nr. 123 van 
26 September 1938. 

De 2 en 5 gulden verschenen. 
Eind November verschenen de beide nieuwe hoogste waarden, 

die al eenigen tijd van tevoren aangekondigd waren. Het zijn: 
2 gulden, donkergroen; 
5 gulden, geelbruin. 

Beide zijn van het voor de guldenwaarden gebruikelijke formaat 
en hebben dezelfde teekening. Tanding L 1234 : 1234, watermerk 
cirkeltjes horizontaal. De 2 gld. is in vellen van 100, de 5 gld. 
in vellen van 25 (5 X 5) gedrukt; op de randen de oplaagletters A 
en telnummers. 

Etsingnummers: 2 gld. 124, 5 gld. 133. 

De luchtvaart-herdenkingszegels. 
Nog steeds bereiken ons berichten over de overweldigende 

belangstelling voor deze beide zegels. Op den eersten dag van 
verkrijgbaarstelling in Indië was de 1734 cent op vrijwel alle 
kantoren binnen een kwartier uitverkocht; de voorraad zal on
getwijfeld wel weer aangevuld zijn. De kranten deden mee met 
„opwarmende" berichtjes, zooals „Wacht niet te lang met aan
koop !". Wat Nederland betreft zou in Den Haag op 31 October 
de voorraad volkomen uitverkocht zijn geweest. 

Uit Indië hoorden we prijzen van 1, zelfs van 2 gulden voor de 
zegels. Wij kunnen veilig voorspellen dat de koopers tegen dezen 
prijs er een groote strop aan zullen hebben. 

Door al deze opwinding zijn de regeeringsjubileumzegels vrij
wel onopgemerkt gebleven. 

Nieuwe portzegels. 
In het vorig nummer vermeldden wij met een vraagteeken het 

verschijnen van twee nieuwe portzegels, n.1. van 334 cent en 
1 gulden. Dit bericht vindt een bevestiging in P.- en T.-order 
nr. 119 van 15 September, handelend over in gebruikstelling nieuwe 
postwaarden. 

Daarin worden genoemd de frankeerzegels van 10 cent rood, 
200 cent blauwgroen en 500 cent geelsepia, en de portzegels van 
334 en 100 cent. Waarbij opgemerkt wordt, dat de frankeerzegels 
van 10 cent reeds aan alle kantoren werden verstrekt. Van de 
overige waarden zullen voorloopig slechts de portzegels van 334 
en 100 cent aan alle kantoren worden toegezonden. De zegels van 
200 en 500 cent zullen voorloopig slechts op de z.g. verzamelaars
kantoren verkrijgbaar worden gesteld, daar eerst de frankeerzegels 
van 3234, 4234, 175 en 250 cent van de emissie 1933 en de fran
keerzegels van ƒ4,50 en ƒ7,50 van de emissie 1931 (ex-luchtpost
zegels) moeten worden opgebruikt. 

Opgebruiken oude zegels. 
Het ligt — eveneens volgens P.- en T.-order nr. 119 van 15 

September — in de bedoeling, om de evengenoemde frankeerzegels 
(3234, 4234, 175 en 250 cent en de beide luchtpostzegels), waar
aan thans geen directe behoefte meer bestaat, t. z. t. buiten om
loop te stellen. 

In verband hiermede zullen deze frankeerzegels weder aan de 
kantoren worden toegezonden teneinde, nadat de opruiming van 
de frankeerzegels van de emissie 1913 is beëindigd, met de op
ruiming daarvan een aanvang te maken, door ze naast den ver
koop aan het publiek zooveel mogelijk voor dienstbescheiden te 
bezigen. 

De frankeerzegels van 3234, 4234 en 175 cent, waarvan de ver
koop, uitgezonderd op de verzamelaarskantoren, werd gestaakt, 
zijn uitsluitend voor dienstbescheiden te gebruiken. 

Vernietiging van restanten. 
In de afgeloopen maanden zijn van enkele series weldadigheids

zegels de onverkocht gebleven restanten vernietigd. Op 18 Juli 
werden de overgebleven Leger-des-Heils-zegels (van 1936) aan het 
vuur prijsgegeven, en wel in de volgende aantallen: 

2 cent 164.004, 
5 cent 80.799, 
7% cent 140.709, 

1234 cent 248.407, 
15 cent 80.507. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Op 19 Juli volgden de Jamboree- en de Asib-zegels van 1937: 
Jamboree: 

IVi cent 
12K cent 

2 cent 
3K cent 
lyi cent 

1 2 ^ cent 
20 cent 

216.149, 
251.027. 

35.655, 
76.349, 

104.559, 
. 259.252, 

216.955. 
Verkrijgbaarstelling Nederlandsche en koloniale postwaarden. 
De verkoop van de gangbare Nederlandsche, Surinaamsche en 

Curafaosche postwaarden ten behoeve van philatelisten, welke ver
koop tot dusverre bij het hoofdbestuur heeft plaats gehad, is met 
ingang van 20 October naar het hoofdpostkantoor te Bandoeng 
overgebracht. 

Het publiek dient het geldelijk bedrag van den aankoop recht
streeks per gefrankeerden postwissel aan den chef van het hoofd
postkantoor te Bandoeng over te maken. De toezending van de 
aangevraagde postwaarden geschiedt kosteloos onder geadviseerden 
omslag (P.- en T.-order nr. 128 van 8 October 1938X 

Aan bijzondere verzoeken zooals toezending van frankeer- en 
portzegels van een bepaald type of met een bepaalde tanding, toe
zending van plaat- en etsingnummers, e. d. kan evenwel niet 
worden voldaan. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1898). 
Nederland. 
De Heer H. Becking liet mij een exemplaar van de 10 cents 1864 

zien, waarvan het papier, tegen 't licht gehouden, diagonaal 
loopende lijnen vertoont. 

Suriname. 
Omtrent de opdrukken van 10 C E N T ontvingen wij van den 

Heer Th. R. Weerseloo, Paramaribo, een schrijven, waarvoor wij 
hem ten zeerste dank zeggen, en waaruit wij het volgende over
nemen: 

„De postzegels werden binnen enkele uren na de verkrijgbaar
stelling geheel uitverkocht aan hen, die het eerst voor het open
staande luik postvatten; dat zoo'n voorkeur met veel worstelen 
gepaard gaat, kan men wel begrijpen, vooral wanneer men voor
uit weet, dat de eerste steeds den heelen voorraad opkoopt. 

In tegenstelling met de mededeeling omtrent de waarde dier 
postzegels, kan ik berichten, dat wél een hooge prijs te bedingen 
valt, doordien ze slechts in eenige handen zitten Naar ik van 
betrouwbare zijde vernam, worden de 15 c. op ƒ 150, de 20, 25 en 
30 c. op ƒ 90 per vel van lOOstuks genoteerd, terwijl de prijs van 
die van 12K c. mij niet bekend is. 

Volgens de mij door het Postkantoor verstrekte officieele opgave 
van de bedoelde overdrukken, werd hiervan uitgegeven van die 
op de 12K c. - 81.734; 15 c. - 7.807; 20 c. - 73.487; 25 c. - 45.576 
en 30 c. - 62.666 stuks. 

Deze hoeveelheden zijn te verminderen met ongeveer 700 stuks 
van iedere soort, bestemd voor de algemeene post-unie." 

V. S. van Amerika. 
Verhoogde inkomsten door de Omaha-zegels. - Uit een rapport 

van den Postmeester Gordon blijkt, dat in de eerste twintig dagen 
van October, de ontvangsten van het kantoor te Chicago 19 "/o 
hooger zijn dan die over hetzelfde tijdvak van het vorige jaar, 
en deze vermeerdering nagenoeg geheel te danken is aan d e . . . . 
gelegenheidszegels ! 

Als we die feiten lezen, feiten, die zich voordoen overal waar 
men die soort zegels uitgeeft, zoo in 't Westen als in 't Oosten, 
in 't Noorden als in 't Zuiden, dan moet dit toch wel een bewijs 
zijn, dat de liefhebberij niet vermindert en de verzamelaars onver
anderd blijven. Voor velen is dit bewijs zeker eene aansporing het 
verzamelaarswerk voorttezetten en niet te vertwijfelen, omdat de 
toevloed aanhoudt. Die voortdurende nieuwelingen zijn het leven; 
zij doen de ouden geen kwaad, integendeel ! Zij sporen tot nieuw 
leven aan ! 

B. 

J. K. RIETDIJK. — I 

Dank zij den heer L. E. Bosch, Den Haag, die ons ook een 
gedeelte der verdere onderstaande mededeelingen verstrekte, zijn 
wij in staat, weder een aantal van de reclamekaarten van 35 c. 
te vermelden 

Ten eerste een aantal kaarten van het oude type, groot formaat, 
zonder „M.": 

281. Orfèvrerie Whiskemann. 
292. Royal Saroléa Rijwielen van kwaliteit. 
296. Cuisine Electrique. 
300. In ons Juli-nummer deelden wij mede, dit nummer, het

welk een reclame voor de grotten van Han laat zien, in bruin-
groene kleur ontvangen te hebben, in September meldden wij een 
donkerbruine uitgave en nu blijkt ook 'n zwarte emissie te bestaan. 

302. Gent, Gravensteen, die wij ook reeds in Juli meldden, blijkt 
zelfs in 5 kleuren voor te komen. (Zouden alle toeristenkaarten 
in 5 kleuren uitgegeven zijn ?). 

303. Bezoekt - Visitez Heist en Duinbergen. 5 verschillende 
kleuren. 

304. 305. Zijn de reclamekaarten voor Antwerpen, respectieve
lijk met Franschen en met Nederlandschen tekst. Eveneens van 
ieder 5 verschillende kleuren. 

306. Visitez Mariemont, son chateau, son pare, ses superbes 
collections. 5 verschillende kleuren. 

307. Rijmenam, zijn dennebosschen, ses sapinières. Ook deze 
kaart bestaat in 5 verschillende kleuren. 

310. Huy sur Meuse. Hoei aan Maas. Hiervan is ons slechts 
één kleur gemeld. 

312. Chemises Cravates Teddy. 
Van het laatste type der 35 c. kaarten (met „M." en lijnen) 

werden ons gemeld: 
313. De Fransche tekst van de Lotcrie Colon'ale (zie voor de 

Nederlandsche het Augustus-nummer), voorloopig bekend in de 
kleuren bruinsepia en blauwgroen. 

315. De reclamekaart voor Ostende. Behalve de donkerbruine 
emissie, die wij in Augustus mededeelden, blijken er ook blauw
groene en paarsbruine uitgegeven te zijn. 

Met nr. 319 schijnt een verwarring te hebben plaatsgevonden, 
want terwijl wij een exemplaar met een reclame van Teddv, 
Chemises et Cravates bezitten, schrijft de heer Bosch ons, hetzelfde 
nummer met Yoghourt, Hollandia reclame ontvangen te hebben. 

Van het oude type kaart zónder publibelnummer maar met: 
Publicité au Profit enz. werden nog gevonden: 

Pilule St. Roche en Koopt dit. 't is lekker (Chocolat Jacques). 
Van hetzelfde type zonder publibelnummer en zonder aandui

ding van Publicité au Profit enz. bovendien: 
Tuinder shoe draagt den geheelen voet. 
Hubauts koffers blijven altijd de beste. 
Radio Telefunken. 
Charbons Theunis fr. & Cie. 
Daar de 35 c. kaarten door het nieuwe posttarief tot het ver

leden behooren, vormen ze een afgesloten gebied. Wij hopen met 
de medewerking van onze lezers spoedig de nog onbekende kaarten 
te kunnen beschrijven. Ter vergemakkelijking van het zoeken 
volgt hieronder nog eens het bijgewerkte lijstje van de ons nog niet 
bekende kaarten met nummers: 

279, 230, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 305, 308, 309, 311, 
316, 320, 231, en de nummers 323 en hooger. 

De kaarten voor adreswijziging van 10 centimes bestaan in twee 
uitvoeringen, op glad lichtrose karton en op ruw vuilrose, vezelig 
papier. Tot dusverre zagen wij slechts den Fransch-Vlaamschen 
tekst in het eerste type en de Vlaamsch-Fransche uitvoering in 
het tweede-type. Of de beide aanvullende nummers ook bestaan, 
is ons niet bekend. 

CANADA. 
In de „Weltganzsachen Katalog 1938" zijn nog enkele van de 

kaarten met koning George VI niet opgegeven, hoewel met de 

. 1 . 
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ADMINISTRATIE 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

In de op 6 November 1938 gehouden vergadering van 
den Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie is benoemd tot a d m i n i s t r a t e u r de heer C. J. 
Reijerse, te 's-Gravenhage, lid van dezen Raad, en tot a d j u n c t -
a d m i n i s t r a t e u r de heer L. J. J. Smeulders, te Breda. 

Het adres der administratie blijft gevestigd op het oude adres: 
Breda, Wilhelminapark 128, telefoon 4956. 

POSTREKENINGNUMMER VAN H E T MAANDBLAD. 

Allen wie dit aangaat, gelieven er goede nota van te willen 
nemen, dat met ingang van 1 Januari 1939 het postrekening-
nummer van het Maandblad wordt 

344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

RUIL-ADVERTENTIES. 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie brengt hierbij ter kennis van belanghebbenden, dat de 
administratie zich niet verantwoordelijk stelt voor geplaatste ruil-
advertenties; de Raad adviseert vooraf omtrent de stellers der 
advertenties inlichtingen in te winnen en in elk geval nimmer 
het eerst zegels te zenden. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 

In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer 
P. W. Valler, is bij M. B. van 11 October j.1. met ingang van den 
16en dier maand benoemd de heer A. D. Huijsman, te Haarlem. 

In de bestuursvergadering van 17 November j.1. is de heer 
Huijsman als lid geïnstalleerd. 

BIJ een nieuwe verdeeling van de bestuursfuncties is tot voor
zitter benoemd de heer ir. A. D. R. Verbeek, te 's-Gravenhage, 
terwijl de heer J. van Niftenk bereid werd bevonden het secre
tariaat te behouden. 

N'ederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande vereeniging worden gaarne inlichtingen ver

strekt door het Bondsinformatiebureau (s.v.p. postzegel voor 
antwoord insluiten): 

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

De beheerdei: 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 
IERLAND (Vrijstaat). — De aanvrage om postzegels moet ge

adresseerd worden aan den Controleur P. Ch. B. (afd. Philatelie) 
te Dublin, vergezeld van de waarde der zegels en de verzendings
kosten (port -r aanteekenrecht). Gebruikte postzegels, afkomstig 
van telegrafische en expeditie-formulieren worden in geen geval 
verkocht. 

FINLAND. — De philatelisten kunnen zich koerseerende of uit 
koers genomen zegels van Finland verschaffen tegen de nominale 
waarde en ze bestellen aan het „Guichet philatélique du Bureau 
de Poste a Helsinki". De aanvragen moeten geadresseerd zijn aan 
dit adres en vergezeld zijn van het bedrag der nominale waarde 
+ porto -|- aanteekenrecht. 

LUXEMBURG. — De aanvragen moeten gericht worden aan 
„La Direction des Postes, Office des timbres, ä Luxembourg". De 
verzending geschiedt per aangeteekende brief, na ontvangst der 
kosten. Het porto is ten laste van den aanvrager en moet gevoegd 
worden bij het bedrag der bestelling. Genoemd bureau levert 
alleen koetseerende zegels, waarvan de voorraad met uitgeput is en 
die vermeld zijn in een lijst, welke ter beschikking is van de 
verzamelaars. Speciale zegels worden alleen geleverd gedurende den 
termijn, die ervoor vastgesteld is. Gebruikte en uit koers zijnde 
zegels worden niet verkocht. 

RUSLAND. — Blijkens mededeeling van het „Commissariat du 
Peuple des communications postales et électriques de 1'Urss" te 
Moscou worden aldaar herhaaldelijk zendingen met postzegels 
ontvangen, welke, omdat ze niet aan de ter zake gestelde be
palingen voldoen, door de douane-autoriteiten van dat land 
worden verbeurd verklaard. Naar genoemd land zijn zendingen 
met postzegels, al dan niet afgestempeld, en postzegelverzamelmgen 
alleen toegelaten, indien ze zijn voorzien van de aanwijzing om
trent den inhoud en gericht zijn aan het volgende adres: Asso
ciation de Philatelie Soviétique, Ire Tverskaia 3, Moscou. Af
zenders dienen vooraf inlichtingen omtrent de verdere voorwaar
den bij genoemd adres m te winnen. 

TCHECOSLOWAKIJE. — Aanvragen om koerseerende zegels 
moeten geadresseerd worden aan het „Bureau de Poste de Praha 
(Philatelie/', vergezeld van de waarde der zegels + het bedrag 
der verzendingskosten. Zegels uit koers worden niet verstrekt. 

IJSLAND. — Aanvragen om zegels (in en uit koers), die in 
voorraad zijn, moeten geadresseerd worden als volgt: Frimerk-
jasalan Direction générale des postes et des télégraphes, Reikjavik. 
Elke aanvrage moet vergezeld gaan van het nominale bedrag der 
postzegels + de kosten der retourzending, over te maken per 
internationalen postwissel of per cheque op Scandinavische of 
Engelsche banken. J. A. K. 

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

Nieuwe leden. 
848. J. H. Put , c/o B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
849. A. H. Onessen, c/o B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
850. Th. Pinchetti, c/o B.P.M., Pangkalan Soesoe (Sumatra). 
851. dr. J. Suringa, Justitielaan 12, Padang (Sumatra). 

Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1939). 
853. W. N. van de Poll, „Huize Marianne", Boschplein 6, Hi l -

HERHAALD DRINGEND VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij vóór den 
5en der maand aan de administratie toe te zenden en toch 
niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot 
het volgend nummer moeten bewaard blijven. (In bijzondere 
gevallen kan door adverteerders van dezen inzendingstermijn 
worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapafk 128, Breda. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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versum. (V.). (Lid van „Hollandia") . 
855. H. J. Knijp Jr., p/a Burg. Meineszlaan 54a, Rotterdam W. 

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

(V. en L.). (L id van „Breda" en de Amsterdamsche „Phila
telist"). 

862. W. A. van Berge Henegouwen, Drieboomlaan 166 ,Hoorn. 
(V.). 

864. R. C. Stoiker, Keern, Hoorn. (V. Ned. en Kol.). 
865. P. Mastenbroek, Oosterhaven, Enkhuizen. (V.). 
866. G. C. van Deventer, Leidschekade 82 II, Amsterdam C. (V. 

en L.). 
869. ir. J. van Heek, Muntok, Banka. 
871. A. B. Meihuizen, Bierweg 17, Blaricum. (V.). 
872. J. Erkelens, Dorpsstraat W.Z. 2, Boskoop. (V.). 
873. C. van Bilderbeek, Karel van Manderstraat 10, Haarlem. 

(V.). (Oud-lid). 
Aanmeldingen. 

A. N . Winkel, Keern 24, Hoorn. (V. en L.). 
C. H . L. Croes, Matramanweg 165, Mr. Cornells (Java), 
mr. E. Ch. Grivel, Van Beumngenstraat 43, Den Haag. (V.). 
J. W. Feitsma, Groesbeekscheweg 82, Nijmegen. (V.). 
H. Velthorst, Sumatrastraat 2, Nijmegen. (V.). 
H. Nijland, Mozartstraat 41, Nijmegen. (V. en L.). 
mej. J. D. P. Manassen, St. Annastraat 131, Nijmegen. (V. en L.). 
mr. W. Schols, Tg. Pinang, Riouw. (Oud-lid). 
mr. A. W. L. Talma Stheeman, De Lairessestraat 47, Amsterdam 

Z. (V.). 
Jan Poulie, Jan Luijkenstraat 30, Amsterdam Z. (V.). 
mevr. J. C. H. van der Molen-Stoel, Roodborstlaan 14, Den Haag. 

C. M. G. Nieuwenhuis, Stationstraat 43, Zoetermeer. (V. Ned. 
en Kol.). 

H. Geernaert, Emmalaan 35, Oegstgeest. (V.). 
J. H. C. Verhoeven, Dreef 1, Haarlem. (V.). 

Overgeschreven lidmaatschap. 
896. J. C. Smits (overleden) op: 
896. mevr. E. C. Smits-Gilissen, Vermeerstraat 20, Nijmegen. 

Adreswijzigingen. 
691. K. W. Coppoolse, Julianadorp 28, Cura9ao. 
416. ir. P. W. Künzli, Waalsdorperweg 34, Den Haag. 
582. C. Wolthekkaer, Steentilstraat 12, Groningen. 
339. G. Kruijd, Midden Beemster. 

Bedankt met ingang van 31 December 1938. 
24. W. Verboom. 202. Karl Kaufels. 

394. Th. Mes. 317. P. C. L. Poortman. 
40. B. Macola. 307. A. V. Heijliger. 

509. C. Statius Muller. 113. ir. H. W. J. van Helden. 
210. H. Hageman. 645. J. L. F. Leeuwenhoek. 
271. F. A. Nicolaij. 182. dr. J. Reedeker. 
433. J. F. Siebrasse. 674. H. Elink Schuurman. 
937. ir. J. W. G. Pels Rijcken. 374. H. J. Roodenhuis. 
501. H . Fauel. 466. W. A. F. G. Bolken. 
757. A. de Graaf. 362. E. J. M. Heim. 
546. H. van Maarseveen. 687. A. J. V. Jonker. 
463. O. Veentjer. 242. A. Buijs. 
414. C. M. van der Stok. 61. G. Heuff. 
273. H. Adelaar. 586. H. L. Schaap. 
441. dr. J. Voute. 218. A. J. Koolhaalder. 

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

gnoodigd hun contributie 1939 (ƒ5,—) 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 mebres sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1939 (ƒ 5,—) avant Ie Ier février. Au de la 
de cette date on disposera a leurs frais. 

Membres 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 wird darüberf auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER Jr., 

Jacob Obrechtplein 11, Amsterdam-Z. 
Gironummer 33805. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
S e c t i e A m s t e r d a m . De heer P. Wittkämper jr. is als 

sectiehoofd afgetreden en wordt opgevogd door den heer 
C. Ruiter, Rivierenlaan 206II, Amsterdam, telefoon 28961, giro 
281814. 

G e b r u i k d i p l o m . a s t e m p e l . Den deelnemers in het 
rondzendingsverkeer wordt beleefd verzocht de vrijgekomen vak
jes in de boekjes en de laatste kolom van het circulatierooster 
uitsluitend met het diplomanummerstempel der vereeniging te 
willen afstempelen. 

I n z e n d i n g n i e u w e b o e . k j e s . De directeur wekt alle 
leden op om boekjes met aardige zegels in te zenden. Willen de 
rondzendingen aan hun doel beantwoorden, dan kunnen nog veel 
meer boekjes in circulatie worden gebracht. Speciaal gevraagd 
worden: betere van Nederland en Koloniën, Europa, U.S.A., En-
gelsche koloniën en alle nieuwtjes. Het inzenden echter van de 
allereenvoudigste zegels, die iedereen bezit, heeft geen nut, daar 
deze practisch niet afgenomen worden. Z e n d d u s u w a a r 
d i g e d o u b l e t t e n i n ! 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. 

Kort verslag der vergadering van 17 November 1938. De voor
zitter houdt een inleiding, waarin hij achtereenvolgens bespreekt: 
het succes van den dag van den postzegel, de aangekondigde serie 
lezingen van den heer Van Peursem over Philatelie en wereld
gebeuren te 's-Gravenhage, de K.L.M.-vlucht naar Zuid-Afrika, 
en het artikel in de „Telegraaf" van 9 October j.1. over de Phila
telie, bevattende een interview van den heer mr. Wolff de Beer. 
Na lezing der notulen, die goedgekeurd worden, ingekomen stuk
ken en verslag van den heer Keiser, afgevaardigde voor de alge-
meene vergadering, is het woord aan den heer Van der Mey, die 
een zeer duidelijke en belangwekkende lezing houdt aangaande de 
bijzondere talrijke postzegeluitgiften in Rusland na den val van 
net tsaristisch bewind. Hierna laat de spreker zijn bijna volledige 
verzameling van dit land bewonderen. De voorzitter dankte den 
heer Van der Mey voor zijne, door de aanwezigen bijzonder toe
gejuichte, lezing en voor het toonen van zijn fraaie collectie. 

Hierop volgde de verloting. Bij de rondvraag brengt de heer 
Van der Zee ter sprake het feit, dat in het maandblad de post-
verrekenzegels voor ƒ 125,— door een handelaar worden aan
geboden. Spreker ontvouwt de redenen, waarom hij zoo iets 
scherp moet afkeuren. Hierop ontwikkelt zich een levendige dis
cussie waaraan de beeren Van der Mey, dr. Wijnhausen, Wittkäm-
per en de voorzitter deelnemen. De heer Wittkamper meent, dat 
de beste weg is, zich tot het hoofdbestuur der P.T.T. en dan even
tueel tot de Ned. Vereeniging te wenden, waarmede de heer Van 
der Zee instemt. De bijzonder aangename vergadering wordt 
daarna door den voorzitter gesloten. W. F. G. H. 

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

Verslag der vergadering van 21 November 1938. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 

de 57 aanwezige leden welkom, speciaal de heren Van Hoegaerden 
en Hofman, die voor de eerste maal aanwezig zijn. De voorzitter 
memoreert, dat het heden 45 jaar geleden is dat onze vereniging 
werd opgericht. Een der oprichters, de heer Tombrink, is ter ver
gadering aanwezig. Waar vele leden hiermede nog niet bekend zijn. 
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worden de notulen van de oprichtersvergadering voorgelezen. Op 
verzoek van den voorzitter verheffen de leden zich van hun zetels 
Ier ere van de nagedachtenis van de overleden oprichters. 

De heer Smit scnenkt een tweetal vliegbrieven voor de verloting, 
welke dankbaar worden aanvaard. De voorzitter wenst den heer 
Smeulders geluk met zijn benoeming tot adjunct-administrateur 
van het Maandblad, waarmede de vergadering met een applaus 
instemt. 

De notulen van de October-vergadering worden goedgekeurd 
en de candidaat-leden met algemene stemmen als lid aangenomen. 
Op voorstel van het bestuur wordt de heer Bilsen als lid van de 
vereniging geroyeerd wegens contributieschuld. Besloten wordt de 
Januari-venoting weer op de oude beproelde wijze te houden en 
in de verlotingscommissie te benoemden de heren J. C. G. van 
den Berg, Craraerus en Molenaar. Vaa r de laatste Maandag in 
December op 2e Kerstdag valt, wordt besloten te vergaderen op 
19 December. Vervolgens wordt een verloting zonder nieten onder 
de aanwezigen gehouden. Bij de rondvraag protesteert de heer 
Janssens tegen de in een advertentie in het Maandblad aangeboden 
ongebruikte ppstpakketverrekenzegels. De voorzitter zegt dat hij 
hierover reeds geschreven heeft aan de Bond en zal het antwoord 
hierop afgewacht worden. De heer Stoop vraagt of bekend is welke 
Oostenrijksche zegels door de posterijen in Berlijn en Wenen te 
koop worden aangeboden, waarop het antwoord schuldig gebleven 
moet worden. 

De vergadering wordt dan door den voorzitter gesloten, waarna 
de leden zich naar een andere zaal begeven voor een souper, ge
organiseerd ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der ver
eniging, alwaar i>2 leden aanzaten en dat buitengewoon goed 
geslaagd genoemd mag worden. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
254. (S.E.NK.). J. Beisenbusch, Stationsweg 7, Hillegom, giro 

224774. 
265. (S.E.Z.NK.). J. D. Capel, Nieuwstraat 13/15, Leiden, giro 

133239. 
183. (E.). A. Dijkstra, Liversines par Rochy-Condé (Oise), France. 
376. (S.E.Z.NK.). J. C. Hofman, Wethouder Romboutsstraat 21, 

Breda. 
377. (S.E.Z.NK.). P. H. M. Moeskops, Broekhovenseweg 157, Til

burg, giro 164839. 
Bedanken ingetrokken. 

28. J. C. M. Ingen-Housz, Baronielaan 100, Breda, giro 213242. 
Candidaat-leden. 

F. A. J. Fijnaut, Liesboslaan 181, Prinsenhage. (Voorgedragen door 
J. F. H. Tutulaer, te Beek). 

Sidney Lake, 1033 Madison Avenue, Paterson, N.J., U.S.A. (Voor
gedragen door J. C. Cramerus, te Breda). 

C. A. Paap, Herv. predikant, Paramaribo (Suriname). (Eigen aan
gifte). 

Geroyeerd als lid. 
110. W. J. A. Bilsen, Amersfoort. 

Bedankt ais lid. 
446. H. F. Bauer, Gorinchem. 
280. D. W. Brantsen, 's-Gravenhage. 
179. G. C. van Deventer, Brummen. 

51. J. A. Ebrecht, Hilversum. 
96. E. J. H . Evers, Deventer. 
14. John Goede, Amsterdam. 
7. dr. J. J. Jonkmans, Enschede. 

369. H. J. Knijp Jr., Rotterdam. 
11. K. E. König, Amsterdam. 

189. F. C. P. Mol, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
492. (Z.NK.BE.). G. A. J. Vorsterman van Oyen, thans Prins 

Alexanderlaan 71, Ginneken. 
84. mevr. B. Tjeenk Willink-Jordaans, thans Landhuis, Hattem 

(Gld.). 
24. Th. Welp, thans Merellaan 20, Eindhoven. 
70. dr. C. W. Zahn, thans Burghstraat 5, Eindhoven. 
45. C. J. Lammers, thans Paul Krugerlaan 64, Eindhoven. 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij deze 

kennis gegeven, dat in de vergadering van 19 December a.s. gelegen
heid zal bestaan tot voldoening der contributie ad ƒ 4,— voor het 
verenigingsjaar 1939. Aan de leden, niet aanwezig op die ver
gadering en de leden buiten Breda, wordt verzocht hun contri
butie 1939 aan den penningmeester, den heer J. W. Wiggers, 
Minister Nelissenstraat 26, Breda, over te maken vóór 1 Februari 
1939, door overschrijving of storting op zijn postrekening 69326. 
Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, 
verhoogd met ƒ 0,25 voor incassokosten, per kwitantie worden 
beschikt. Na ontvangst van de contributie zal t. z. t. het bewijs 
van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de Januari-verloting 
worden toegezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 30 

Januari 19.59 nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt 
kennis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote algemene 
verloting (zonder nieten^, waarvoor een bedrag van ƒ 4 / D , — zal 
worden uitgetrokken. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 19 December 1938 (dus NIET 

26 December), des avonds 8 uur, in café „Moderne", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 12 Januari 

1939, des avonds 8 uur, m hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 8 Januari 1939, des morgens 10.30 

uur, m „Moderne", Breda. 

Vereen, van rostzegeivcrz. „itloiianüia", te Am^icrdani. 
secreiaris. J. A. KA51E1N, Kuniugmneweg 192 hs., AmMerdam, Z 

Verslag der vergadering van 26 November 1938. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de door 75 leden bijgewoonde 

vergadering. Daar Kras ons weer eens in den steek heelt gelaten, 
vergaderen wij thans in de Roode Leeuw. Het bestuur zal echter 
uitzien naar een andere zaal. De volgende vergadering zal plaats 
vinden op Dinsdag 20 December a.s. De notulen der vorige ver 
gadering worden goedgekeurd. Naar aanleiding van een ingekomen 
schrijven van den heer Woudstra over het verloren gaan van zegels 
op een aan hem gericht schrijven, zal het bestuur doca A âi moge
lijk is. Voorlezing van de jaarverslagen van den len secretaris, 
penningmeester, bibliothecaris en hootd afdeelioi; verkoop volgt 
nu. De kascommissie deelt mede alles gecontroleerd en accc>ord 
bevonden te hebben. Den verschillende bestuursleden wordt dank 
gebracht voor de vele arbeid in het afgeloopen jaar verricht en 
den penningmeester en het hoofd der atdeeling verkoop decharge 
verleend voor hun beheer. Ook den heer Houtman wordt dank 
gebracht voor het uitgebreide werk in verband met de controle 
op de rondzendmgboekjes. De verschillende jaarverslagen geven 
allereerst den heer De Beer aanleiding tot de mededeeling, dat het 
bestuur, nu de 300 leden bijna zijn bereikt, het volgende seizoen 
een ƒ10,— zegel van Nederland beschikbaar stelt om te verloten 
onder de aanbrengers van nieuwe leden. De heer Carsch klaagt 
over de kwaliteit van de boekjes der rondzending. Naar aan
leiding van een opmerking der kascommissie deelt de voorzitter 
mede, dat het in de bedoeling ligt de sectie Amsterdam in drieën 
te verdeelen, zoodat rondzending en afrekening sneller geschieden 
kan. Alvorens de bestuursverkiezing aan de orde komt, vraagt 
de heer Kästeln of de voorzitter, nu hij zijn ambt gedurende een 
jaar heeft waargenomen, dit wilde blijven doen. De heer De 
Beer deelt med«, dat hij zijn 1-jaars-plan in een 3-jaren-plan heeft 
omgezet, waar de vergadering onder luid applaus mede instemde. 
BIJ acclamatie werden de aftredende bestuursleden, de beeren 
Kästeln en Bonjoanny, herkozen, evenals de aftredende leden van 
den Raad van Beheer, de beeren Kastein, Zwolle en Vredenduin; 
de laatste als plaatsvervangend lid. De heer Zwolle brengt verslag 
uit over de vergadering van den Raad van Beheer. De 9 candidaat-
leden worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. Door 
verschillende leden zijn zegels beschikbaar gesteld ten bate van de 
Joodsche vluchtelingen. Deze zullen wegens het vergevorderde 
uur op de volgende vergadering worden geveild. Bij de landen-
wedstrijd portzegels Ned.-Indië worden de prijzen behaald door 
de beeren Boeseken, Kastein en Roodenburg. Na veiling van 17 
kavels volgt de algemeene verloting. Prijswinnaars zijn: 21, 320, 
159, 274, 113, 123, 335, 143, 332, 94, 33, 177, 90, 107, 321, 
122, 187, 81, 231, 219, 71, 215, 283, 238, 39. Te ruim 11 uur 
wordt deze druk bezochte vergadering gesloten. R. S. 
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Aangenomen als lid. 
dr. J. Lubbers, Amsterdam. 
F. Toering, Amsterdam. 
W. J. L. van der Haas, Amsterdam. 
W. F. Slangen, Amsterdam. 
H. Oudkerk, Amsterdam. 
G. H. Sutherland Royaards, Amsterdam. 
J. W. van Sante, Zaandam. 
J. Lub, Amsterdam. 
F. Tal, Amsterdam. 
B. Posthuma, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
J. A. J. Nonnekens, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
A. R. Slingerland, Amsterdam. (Voorgesteld door P. Dahlen). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 12 December 1938, des avonds 

te 8)4 uur, in café De Boer, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Dinsdag 20 December 1938, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeelingen. 

De ledenvergadering wordt deze maand niet op den laatsten 
Zaterdag der maand gehouden, doch op Dinsdag 20 December 1938 
en weer als gewoonlijk bij „Kras". 

Voor den landenwedstrijd komt dezen keer Noorwegen in 
aanmerking. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: J. J. A. HARBRINK i \UMAN, 

Albrechi i haerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

W. H. H O E F S M I Ï t 

Verslag der vergadering van 29 November 1938. 
Aanwezig 42 leden en introducé's. In zijn openingswoord her

denkt de voorzitter het overlijden van ons lid, den heer Hoef-
smit. HIJ verwelkomt in het bijzonder de genoodigden, de beeren 
ir. Rodrigo, Hartwig en Zoendersloot, benevens ons lid den heer 
Fröger, die voor het eerst sinds een vijftal jaren weer de ver-
gaaenng bezoekt. 

De notulen der October-vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd, zoomede ook verslag, kapitaalrekening en begrooting 
van den penningmeester. Het verslag van den penningineesier geett 
als meest verheugend resultaat, dat het vereenigmgsjaar 1937-1938 
geëindigd is met een batig saldo van ruim ƒ 117,—, waardoor het 
deficit van het vorige jaar ruim is ingehaald. 

Nadat de heer Werff namens de verificatiecommissie voor
gesteld heeft den penningmeester te déchargeeren, hetgeen onder 
applaus geschiedt, dankt de voorzitter den penningmeester voor 
zijn nauwkeurig en zuinig beleid en de verificatiecommissie voor 
haar arbeid. 

Hierna wordt het candidaat-lid ir. H . A. Rodrigo met algemeene 
stemmen aangenomen als lid en terstond als zoodanig geïnstalleerd. 
De verkiezing van een nieuwe directeur van den verkoophandel 
kan niet plaats vinden, vermits nog niemand bereid is gebleken 
deze veeleischende betrekking te aanvaarden. Het bestuur houdt 
zich aanbevolen voor candidaten uit den boezem der vereeniging. 
Voor den landenwedstrijd Tsjecho-Slowakije is slechts één in
zending ingekomen van den heer Van de Westeringh; de commissie 
acht deze heel mooi, al ontbreekt hier en daar nog iets. 

De rondvraag levert drie Interpellanten. De heer Krommenhoek 
vraagt, waarom de Duigaans-enveloppen ƒ 0,20 duurder zijn wan
neer men ze zelf verzendt dan wanneer .zulks door bemiddeling 
van de post gebeurt. De heer Tholen zegt, dat dit komt, omdat 
de antwoordcoupons, die f 0,1714 kosten, door de post, indien 
haar bemiddeling wordt ingeroepen voor de verzending der 
Dingaansdag-enveloppen, voor f 0,12 ^i berekend worden .De heer 
Krommenhoek acht dit onjuist; de voorzitter zal er in den Bond 
over spreken. 

Ook vraagt de heer Krommenhoek, of de jubileumzegels weer 
door de post worden verkocht, zulks naar aanleiding van het 

feit, dat de postadministratie de Dingaansdag-enveloppen hiermede 
frankeert. De voorzitter beantwoordt deze vraag ontkennend. 

De heer Wigman vraagt inlichtingen omtrent groep Z.; de heer 
Deenik geeft deze. 

De heer De Klerk vraagt, of het mogelijk is, dat de U.Ph.V. 
ter gelegenheid van de Willibrordus-herdenking in 1939 een ten
toonstelling organiseert. De voorzitter zegt, dat aan een tentoon
stelling, ook financieel, veel vastzit. Het bestuur zal het voorstel 
nader bezien. 

De vergadering eindigt met de gebruikelijke verloting en veiling, 
waarbij de heer Reintjes de leden opwekt, doubletten voor de 
veilingen mede te nemen. 

Vermelding verdient tenslotte, dat de heer Van Gittert een 
extra prijs beschikbaar stelde voor de verloting en dat van den 
heer Gortenbach circuleerden: een propaganda-serie voor de 
Luiksche watertechniektentoonstelling en van Bulgarije de nieuwe 
waarden van de productenserie. J. H. N. 

Overleden. 
W. H. Hoefsmit, Baarn. 

Nieuw lid. 
ir. H. A. Rodrigo, Biltstraat 124bis, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
G. A. Hartwig, Hilversum. 
J. J. Th. Visscher, Rhenen. 

Adreswijzigingen. 
A. L. Wessels, thans Maliesingel 45, Utrecht. 

Rectificatie ledenlijst. 
G. W. H. H. Fröger moet zijn Leidscheweg 65 B bis. 

Vergaderingen. 
Let op de data der December-vergaderingen ! 
Bestuursvergadering op Vrijdag 16 December 1938, des avonds 

te 8.00 uur, in Restaurant Gortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 20 December 1938, des avonds te 

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

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Eventueele verkiez ng directeur verkoophandel. 6. Lan
denwedstrijd Ganada en (of; Vereenigde Staten. 7. Rondvraag. 
8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Zaterdag 24 December 1938 en 14 Januari 1939, telkens van 

2K-4 uur, in ket gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 
Mededeeling. 

Ten behoeve van de nieuwe leden wordt er aan herinnerd, dat 
slechts zij een convocatie voor de vergaderingen ontvangen, die 
zulks speciaal wenschen. 

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

Verslag der vergadering van 24 November 1938. 
De talrijke aanwezigen werden door den voorzitter welkom ge-

heeten en daarna het woord gegeven aan den secretaris voor het 
voorlezen der notulen van de vorige vergadering, welke zonder 
op- of aanmerkingen werden goedgekeurd. Na de afhandeling der 
binnengekomen stukken geeft de voorzitter allereerst verslag van 
de gehouden vergadering van den Raad van Beheer, waarin ge
lukkig een betere atmosfeer heerschte dan in de vorige en waarin 
de heer Reyerse, voorzitter van „Philatelica", is gekozen tot 
administrateur van het Maandblad en acht onz€ voorzitter de 
belangen van het Maandblad thans in diens handen veilig en 
gewaarborgd. De postzegeltentoonstelling, die door „Philatelica" 
en door ons zal worden gehouden ter propageering van de uit 
te geven kinderzegels, gaat niet alleen door, maar belooft een succes 
te zullen worden wat de inzendingen betreft en de voorzitter 
wekt de leden op, dit succes te willen volmaken door een druk 
bezoek, zoowel van zichzelf als van anderen. Thans wordt over
gegaan tot de verkiezing van de voorgehangen candidaten, die dit
maal nog bij acclamatie tot leden worden gepromoveerd, maar de 
voorzitter stelt voor van deze gewoonte, die, hoe mooi ook, toch 
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in strijd is met onze voorschriften, in den vervolge af te wijken. 
Het best komt hem voor, dat er een ballotagecommissie worde 
benoemd, die dan belast zal zijn met het onderzoek der voor
gehangenen en daarover rapport uitbrengt aan de vergadering; 
van hun beslissing kan dan altijd nog beroep op de vergadering 
zelve bestaan. Hij stelt voor, dat wij met de noodige verande
ringen in onze reglementen wachten tot tijd en wijle er een opinie 
kan zijn of deze verandering inderdaad een verbetering is en 
voldoet. Aldus wordt besloten, terwijl op de volgende vergadering 
nadere mededeelingen hierover zullen worden gedaan. 

Een veiling, die reden tot tevredenheid geeft, en de gratis ver
loting besluiten dezen avond, waarvan nog kan worden aan-
geteekend, dat op de bestuurstafel door een der dames-leden een 
bus was gedeponeerd waarin zij die daarmede instemden een goede 
gave konden deponeeren voor de uit Duitschland verdreven Joden; 
de voorzitter heeft daarvoor nog enkele woorden van warme aan
beveling gesproken. A. S. Jr. 

Nieuwe leden. 
G. A. Giltay Veth, Waldeck Pyrmontkade 123, Den Haag. 
J. Th. Heitink, Eikstraat 15, Den Haag. 
J. F. M. Schreiner, Oranjeplein 29, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
mevr. S. H. Goossens-Steelink, Frankenslag 6, Den Haag. 
mr. E. Bonn, Ie Van den Boschstraat 13, Den Haag. 
E. Westenberg, Van Imhoffplein 17, Den Haag. 
J. C. de Vos, Sweelinckplein 73, Den Haag. 
C. H. L. Croes, Matramanweg 165, Mr. Cornells (N.O.I.). 
A. Kruissink, Copernicuslaan 31, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
J. Loranchet. 
B. Macola. 

Adresveranderingen. 
B. R. Polak, thans B. R. CoUings Polak, Azaleastraat 53, Den 

Haag. 
J. C. Bloys van Treslong Prins, thans Internatio, Semarang. 

Contributie 1939. 
Voor de leden, die hun contributie over 1939 per giro wenschen 

te betalen (waarvoor de penningmeester zich ten zeerste aan
bevolen houdt) zij hierbij gememoreerd, dat het gironummer is: 
173835, Penningmeester Haagsche Philatelisten Vereeniging, Ooie
vaarlaan 10, Den Haag. 

Ruilboekjes. 
De directeur van den verkoophandel, de heer E. K. Boissevain, 

Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, verzoekt beleefd om in
zending, maar maakt er op attent, dat dit verzoek alléén gericht 
is aan onze leden. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 December 1938, des avonds te 

8K uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezing voorgehangen candidaten. Instelling commissie van bal
lotage. Eventueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 23 November 1938. 
Aanwezig 122 leden. De voorzitter geeft eenige mededeelingen 

over de tentoonstelling in het gebouw aan het Rijswijkscheplein. 
Ook de heer Kirchner deelt het een en ander mede daarmede in 
verband staande en vraagt nog wat hulp. De voorzitter deelt daar
na mede, dat dank zij onzen steun door een groote buitenlandsche 
firma aan een onzer leden algeheele voldoening was gegeven in 
een belangrijke aankoopkwestie. Hij leest daarna een brief voor 
van een zieke (in een sanatorium), die om wat zegels enz. vroeg; 
dit bleef niet zonder succes. Ook wordt voorgelezen de brief van 
den heer Broekman uit Amsterdam. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedgekeurd. 
De heer W. Lit heeft een voorstel ingediend om te komen tot 
een ruilavond. Het voorstel van 49 leden gaat evenwel verder en 
verzoekt oprichting van een beurs door onze vereeniging. De heer 

Van Dalen Gilhuys licht het verzoek nader toe. De heer Bakker 
wijst op den toestand in Rotterdam en vestigt vooral de aandacht 
op het mooie dat er van te maken is voor de leden onderling. 
Nadat het woord gevoerd is door de beeren Ort, Koekenheim, 
Van Rest, Michon en den voorzitter blijkt, dat van een samen
werking met de twee bestaande beurzen in Den Haag niets te 
verwachten is. Na twee stemmingen wordt met groote meerder
heid besloten te trachten een beurs te houden door „Philatelica" 
op een avond niet op Zaterdag. 

De ledenverkiezing levert weder 18 nieuwe leden. De voorzitter 
deelt daarna in het kort mede hoe hij in den Raad van Beheer 
van het Maandblad de verantwoordelijke administrateur werd. 
Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren Verhoeff, 
Broekhuyzen, Van der Houven; door den heer Reyerse falsi-
ficaten; door een onbekende een 5enf 1936. Bij de verloting der 
17 prijzen wint de heer De Vreede den len prijs. Na de veiling 
spreken bij de rondvraag de beeren Vos (ruil bij het Postmuseum), 
Kirchner (tentoonstelling) en Lorang. Hierna aanvang van het 
ruiluur. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
De secretaris verzoekt de afdeelingsbesturen wel te willen han

delen in overeenstemming met art. 3 van ons reglement en s.v.p. 
spoedig. 

Volgens art. 4a van onze statuten is de tijd van opzeggen voor 
het jaar 1939 per 1 December al gepasseerd. Dringend wordt ver
zocht hiermede ernstig rekening te houden, ook in de afdeelingen. 

De contributies over 1939 dienen voldaan te worden vóór 
1 Januari 1939 door storting op giro 315284 ten name van den 
penningmeester van „Philatelica", Lubeckstraat 76, Den Haag, óf 
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 en om Den Haag; 
ƒ 2 , — elders in Nederland; ƒ2 ,50 in het buitenland en in de 
beide Indien. 

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

Nieuwe leden. 
1101. mej. M. Jordaan, Statenlaan 133, Den Haag. 
1102. J. Jordaan, Statenlaan 133, Den Haag. 
1103. H. M. Wilkes, Wattstraat 74a, Schiedam. 
1104. dr. C. van Dijk, Van Alkemadelaan 348, Den Haag. 
1105. C. Fellendans, Corn, van der Lijnstraat 193, Den Haag. 
1106. G. Zandvliet, Prinsegracht 5, Den Haag. 
1107. J. C. Bolkenbaas, Messchertstraat 32a, Rotterdam W. 
1108. mevr. A. P. van Rooyen, Heemsteedschedreef 52, Heem

stede. 
1109. L. F. Roding jr., Soestdijkschekade 683, Den Haag W. 
1110. jhr. W. P. de Koek Jr., Statenlaan 39, Den Haag. 
1111. H. J. Bellaart, Vriezeplein 5, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1112. J. H. M. Rotting, Singel 42 rd., Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 
1113. L. A. Roel, Mient 192, Den Haag. 

Nieuwe leden afdeeling Utrecht. 
1114. A. H. Dorresteyn, Amsterdamschestraatweg 290, Utrecht. 
1115. J. Esser, Vleutenscheweg 277, Utrecht. 
1116. F. W. F. Slee, Mgr. Van de Weteringstraat 97, Utrecht. 
1117. G. van Veen, Lange Nieuwstraat 90, Utrecht. 
1118. J. Wagner, Burmanstraat 20 bis, Utrecht. 

Candldaat-leden. 
mej. A. M. Christiaanse, Korte Rapenburg 9a, Leiden. (Voorge

steld door R. de Wilde). 
Eduard Pool, fabrikant, Colensostraat 8, Hengel (O.). (Eigen aan

gifte). 
H. van Westrienen, Westvlietweg 68, Voorburg. (Voorgesteld 

door Z. Boel). 
P. de Graaf, Huygenlaan 30, Spakenburg. (Eigen aangifte). 
F. H. Hulsker Jr., Dacostastraat 45a, Rotterdam. (Voorgesteld 

door J. Tegelaar). 
A. Buijs, Cocksdorp 23, Texel. (Eigen aangifte). 
J. C. P. van Hest, Saftlevenstraat 29b, Rotterdam W. (Voorgesteld 

door C. van der Lecq). 
dr. baron Guido Albori, Via Universita 12, Triest, Italië. (Voor

gesteld door baron Ose. Albori). ^t-iiiX-^ffyafii. 
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Joh. Alphenaar, Westduinweg 53, Den Haag. (Voorgesteld door 
J. Boesman). 

J. W. Cramer, ambt. N.S., Van Beuningenplein 8, Utrecht. (Afd. 
Utrecht). 

W. C. Schouten, leeraar L. O., Ant. Matthaeuslaan 80, Utrecht. 
(Afd. Utrecht). 

J. W. E. Biemond, Bergstraat 5, Ede (G.). (Eigen aangifte). 
J. F. Mani, Henegouwerlaan 50, Rotterdam. (Voorgesteld door 

J. J. Gerstel). 
P. den Braber, Delfgaauwstraat 9a, Rotterdam. (Voorgesteld door 

A. Ruijter). 
J. ter Bruggen, Emmastraat 33, Den Helder. (Lid „Helder"). (Eigen 

aangifte), 
mevr. A. Vahrenkamp, Gouverneurkade 44, Voorburg (Z.-H.). 

(Eigen aangifte). 
A. C. Sneep, Pippelingstraat 155, Den Haag. (Oud-lid). (Eigen 

aangifte). 
pater L. Boots, Goltziusstraat 20, Venlo. (Afd. Venlo). 
W. D. Verduyn, Tegelscheweg 72, Venlo. (Afd. Venlo). 
J. H. M. Damen, Van Postelstraat 118, Venlo. (Afd. Venlo). 
Erich Humpisch, Sinselveldstraat 13, Venlo. (Afd. Venlo). 
P. Geeraets, Kaldenkerkerweg 145, Venlo. (Afd. Vgnlo). 
G. van der Wall, Keltenstraat 12, Venlo. (Afd. Venlo). 
G. Goossens, drogisterij Reuver, Venlo. (Afd. Venlo). 
H . Gout, Boerendansweg 14, Venlo. (Afd. Venlo). 
Tac. Spiertz, Straelscheweg 171, Venlo. (Afd. Venlo). 
H. Hozemans, Roodezand 16, Rotterdam. (Voorgesteld door C. 

Broekhuizen). 
H. Buddeke, Irisstraat 4, Enschede. (Voorgesteld door Ed. Pool). 
J. A. Verhage, adj.c. P.T.T., Lumeystraat 55, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
W. H. Elink Schuurman, 2e off. N.I.T., Violenweg 14, Den Haag. 

(Voorgesteld door A. F. Wiederholdl. 
S. C. P. van der Meulen, Thee-onderneming, Kajoe Aroe Soengei 

Pence, Korintje, S.W.kust. (Voorgesteld door P. van der 
Meulen). 

Van Amersfoort, Benthuizerstraat 78, Rotterdam. (Voorgesteld 
door A. Ruyter). 

B. Voskamp, ambt. P.T.T., Rijswijkscheweg 424, Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

me) T- T- M. Schoonemeiier, „Het Nieuwe Huis", Roelof Har t -
ple'n 4, Amsterdam Z. (Eigen aangifteX 

A Lang, 7 Dunrobin Court, Finchley Road, London N.W. 3. 
(Voorge'feld door M D. Postmal. 

L M G Numans, tandarts. Nieuwstad 50, Zutphen. (Voorgesteld 
door M. C. Lezer). 

W Brand. Loosduinscheweg 619b, Den Haag. (Voorgesteld door 
A Renooy). 

M p Tiren'-h. Bloemkamplaan 43, Wassenaar. (Voorgesteld door 
C T ReverseV 

G C 'W Masrw'ik, Anna van Solmsstraat 139, Den Haag. (Voor-
eeifpH door A M. R. DerksX 

L. Srh'Ib'ng, Barentszstraat 39, Den Haag. (Voorgesteld door A. A. 
Hevting). 

W Klomn Rietzangerlaan 3, Den Haag .(Voorgesteld door D. O. 
K'rchner). 

W. Z Kant, Vree'wükichestraat 176, Den Haag. (Voorgesteld 
door L. T. van der Blom). 

W. van Eiik, P'onelrngstraat 116, Den Haag. (Voorgesteld door 
L. T. van der Blom). 

Alb Zwartz, fabrikant, Cort van der Lindenlaan 26, Enschede. 
(Voorgesteld door Ed. Pool). 

A van Wezel, Spoorstraat 1, Hengelo (O.). (Voorgesteld door 
Ed. Pool). 

Th. de Boer, Voorde 56, Rotterdam Z. (Voorgesteld door H. A. 
Mertens). 

H. C. Ro'enboom. Rembrandkade 216, Rijswijk (Z.-H.). (Voor
gesteld door J. Köhler). 

I. Binkhorst, Paradijsstraat 93, Voorburg. (Voorgesteld door A. 
Hoeijenbos). 

H. Cohen, Zwaanshals 337a, Rotterdam N . (Voorgesteld door A. 
Goudswaard). 

G. L. Geurts, Akkerstraat 45, Heerlen. (Voorgesteld door A. 
Goudswaard). 

Bedankt per 1 Januari 1939. 
21. A. van Ameyden, Den Haag. 

41. B. Macola, Udine. 
69. J. Sillevoldt, Lunteren. 

139. S. Fransen, Leeuwarden. 
231. H. Tokkie, Voorburg. 
240. G. van Hattum, Delft. 
334. A. P. Geels, Rotterdam. 
381. dr. L. C. Janse, Leeuwarden. 
402. H. Wermeester, Pijnacker. 
451. J. Voetelink, Giethoorn. 
493. A. L. C. Sjouken, Den Haag. 
501. J. W. F. Jensen, Diemen. 
524. A. Keuzenkamp, Den Haag. 
103. mej. B. Rijnberk, Den Haag. 
126. Jacques J. Habraken, Den Haag. 

78. C. P. van Gemerden, Rotterdam. 
1006. P. A. den Riet, Den Haag. 

411. G. C. Janse, Delft. 
33. J. C. Hess, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
620. W. R. Rijnders, p/a Ch. Rogier Esq., Rue Mayelle 45, 

[ette, Brussel. 
66. W. J. Olthoff, Heelsumstraat 135, Den Haag. 

256. ir. G. A. de Mol, Burg. Prinslaan 33, Ede (Gld.). 
1075. D. Kramer, Dorpstraat 11, Zuid-Scharwoude (N.-H.). 

223. ir. A. Heynsius, (van Naarden), Park Leeuwensteyn 47, 
Voorburg. 

1015. L. de Roo, Mr. Sixlaan 11, Amstelveen. 
279. M. J. H. Toorens, Stationsweg 76, Den Haag. 
776. T. Rook, Lijnbaan 138, Den Haag. 
823. A. E. Banse, Ngapeman 6, Solo (Java). 
302. A. B. van Pelt, Patersweg 25 z w , Dordrecht. 
669. D. Breur, Aelbrechtskade 166b, Rotterdam W. 
848. L Gardenier, Postkantoor, Oss. 
789. A. Buijtendijk, Hotel Centraal, Munsterplem, Roermond. 

R. H. Samson, Gevers Deijnootweg 124, Den Haag. 
M. de Haseth, Den Haag ? 
D. Koomans, Dordrecht ? 

Afdeeling Deventer. 
De Philatelistenvereeniging „Deventer", met 21 leden, treedt toe 

als „afdeeling Deventer" van „Philatelica". He t bestuur is samen
gesteld als volgt: voorzitter: notaris J. P. Spruyt, Zwolscheweg 83, 
Deventer; secretaris: T. van Heuvel, Brinkgreverweg 29, De
venter; penningmeester: C. Spanier, Brinkgreverweg 142, Deventer. 

Leden: 
T. H. Edelman, Bielerweg 90, Deventer. 
W. van Essen, Brinkgreverweg 148, Deventer. 
E. T- H . Evers, Oudegoedstraat 34, Deventer. 
T. Felëus, Graaf van Burenstraat 23, Deventer. 
N. van Gelder, Kleine Overstraat 57, Deventer, 
dr. }. Houwink, Schalkhaar bij Deventer. 
S. Mink, reeds lid van „Philatelica". 
A. Jansen, Zwolscheweg 117, Deventer. 
W. Mees, Boxbergerweg R A I D , Deventer. 
C. Pohlman, Diepenveenscheweg 203, Deventer, 
mr. R. C. Sloos, Zwolscheweg 132, Deventer. 
W. van Woerkom, Diepenveenscheweg 121, Deventer. 
G. L. van Zijl, Rielerweg 177, Deventer. 
Dommerholt, Oude Larenscheweg, Gorssel. 
A. H. Schreuder, Kromme Kerkstraat 29, Deventer. 
T. W. Witteveen, Brink 36, Deventer. 
Th. Philipsen Prahm, IJssel de Schepperstraat 2 A, Deventer. 

Dientengevolge zijn al deze beeren tevens vandidaat-lid voor 
de December-vergadering van „Philatelica". 

Afdeeling Dordrecht. 
De jaarvergadering werd bezocht door 49 leden en had een 

zeer geanimeerd verloop. Wedstrijden werden gehouden op een 
tafelbiljart en met een werpspel; beide waren den geheelen avond 
druk bezet en brachten vele leden in het bezit van een prijs. De 
loten voor de tombola zonder nieten werden alle verkocht. Door 
de aanwezige leden mocht voorts voor ƒ 0,25 gratis uit de rond-
zending worden gekocht. Een prijsraadsel, waarbij de munteenheid 
van verschillende landen moest worden ingevuld, bracht aan het 
licht, dat vele menschen hun postzegels slecht bekijken, want van 
de 40 deelnemers waren er slechts een 10-tal, die 10 of meer 
antwoorden van de 20 goed hadden. De jaarverloting bracht alle 
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leden in het bezit van een prijs. Het is niet onmogelijk, dat de 
ruilavond in Januari op een anderen datum dan den Hen zal 
worden gehouden. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 22 November 1938. Aanwezig 19 

leden en 1 introducé, de heer Wesseling. Notulen en andere huis
houdelijke zaken worden op de gewone wijze afgedaan. Twee 
leden toonen de enveloppe hunner convocatie, waarvan het zegel 
inplaats van met een stempel, met inktpotlood is vernietigd. Onder-
geteekende bezit zelfs een strip van 4 kinderzegels, op dezelfde 
wijze mishandeld. Van deskundige zijde wordt uit de vergadering 
toegelicht, dat zulks voorschrift is. De voorzitter zegt, dat on
danks dat, het toch niet aangaat philatelistisch gefrankeerde 
brieven over één kam te scheren met gewone, en hoopt dat hierin 
verandering zal komen. De secretaris zegt toe de convocaties te 
zullen posten op een kantoor, dat met de hand stempelt, b.v. 
het station. Erger nog is de klacht van den heer J. F. J. Jansen. 
Hem is zelfs driemaal overkomen, dat van fraai gefrankeerde 
correspondentie getracht was zegels af te scheuren, hetgeen tot 
beschadiging leidde. Hij adviseert bij voorkomen een dergelijk 
stuk aan den postdirecteur op te zenden voor onderzoek. Betref
fende de Dingaansvlucht blijken alle aanwezigen hun opgave terug 
te trekken, wegens de algemeen onbehoorlijk hoog geachte kosten, 
die daaraan verbonden zijn. Merkwaardig werd in dit verband ook 
gevonden, dat men voor de retourvlucht vier coupons (70 cent) 
moet insluiten, terwijl de post dit concurreerend voor 50 cent 
in contanten aanbiedt ! C. J. M. v. S. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 17 November 1938, in hotel 

Kagenaar, Utrecht. Aanwezig zijn 18 leden, 4 candidaat-leden en 
1 introducé. Om 8.40 uur opent de voorzitter de vergadering en 
heet alle aanwezigen hartelijk welkom. De notulen worden ge
lezen en, behoudens een kleine correctie, goedgekeurd. Daarna 
worden de ingekomen stukken behandeld. De voorzitter deelt mede 
dat de heer Reyerse, algemeen voorzitter, in Januari een le?ing 
zal komen houden. Circulaires zijn ingekomen betreffende de 100e 
vlucht der Sabena naar den Congo en de K.L.M.-vlucht naar Zuid-
Afrika. Daar de afdeeling steeds groeit en de rondzendingen niet 
meer door één persoon verzorgd kunnen woden, wordt de heer 
Van der Woude aangenomen als sectiehoofd. Na de pauze, waarin 
druk geruild wordt, vindt de veiling plaats. Men besluit de be
spreking omtrent de nieuwe candidaat-leden aan te houden tot 
de volgende vergadering. Volgt nog de verloting, waarna de voor
zitter om 10.50 uur de vergadering sluit. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering van Dinsdag 8 November 1938. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen harte
lijk welkom. De notulen der vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. De leden worden in kennis gesteld met de 
komende extra-vlucht naar Zuid-Afrika en desbetreffende circu
laires worden uitgereikt. Vervolgens verzoekt de voorzitter, ten 
einde de kas der vereeniging zooveel mogelijk te sparen, de leden 
een wgel te willen schenken voor de a.s. jaarverloting, hetgeen 
allen toezeggen. Pater Boots deelt mede, dat hij op de a.s. verga
dering zal beginnen met een lezing betreffende zegels van Britsch-
Indië, speciaal Cachemir en Jammu. Hierna heeft een verloting 
plaats van zegels, ge-chonken door de beeren Van der Valk, 
Timmermans, Heyting, pater Boots, Geeraets, Poeth en Goossens. 
De leden worden verzocht doubletten mede te brengen ten einde 
het ruilen op de bijeenkomsten meer te bevorderen. Na de rond
vraag wordt de vergadering te ruim 11 uur gesloten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, vergadering op Woensdag 

28 December 1938, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuw
straat 28, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Bespreking beurs. 6. Verkiezing commissie voor de jaarlijksche 
verloting. 7. Lezing van den heer J. Deggeller over de Baltische 
staten. 8. Verloting. 9. Veiling. 10. Rondvraag en sluiting. 

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

J. K. RIETDIJK. 

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H . J. 
Klaassen, Bellamystraat 8bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, 8>2 uur n.m., in hotel Kagenaar, Stationsplein 6, Utrecht . 
(Van S-SVi uur ruilen). 

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

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

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

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

Verslag der vergadering van 30 November 1938. 
Aanwezig 22 leden. De beeren Hamelberg en Te Winkel hebben 

bericht van verhindering gezonden; dr. Borel heeft den voorzitter 
telefonisch medegedeeld, niet aanwezig te kunnen zijn. De voor
zitter verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder twee nieuwe 
leden, de beeren Seegers en Tennekes. De notulen der vorige ver
gadering worden gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. Onder de 
ingekomen stukken, die overigens niet tot een bespreking leiden, 
bevinden zich twee verzoeken om toelating als lid. Inmiddels is 
een nieuw lid, de heer Metzlar, ter vergadering verschenen; hij 
wordt door den voorzitter hartelijk welkom geheeten. Besloten 
wordt de beeren Ketjen en Van Santen als lid toe te laten. In 
verband met een opmerking van den heer Katz besluit de ver
gadering het bestuur op te dragen, een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid, de samenstelling van de leesportefeuille te 
veranderen. Voorts hecht de vergadering haar goedkeuring aan 
een voorstel om gedurende de afwezigheid van den heer Heiden
reich den heer Raadsveld met de waarneming der functie van 
penningmeester te belasten. 

Nadat de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering heeft 
gesloten, worden onder de aanwezigen een aantal St. Nicolaas-
surprises in den vorm van postzegels verloot. B. H . B. 

Nieuwe leden. 
15. ir. C. W. van Santen, Velperbuitensingel 13, Arnhem. 
19. W. V. C. Ketjen, Hoogstedelaan 14, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
G. C. van Deventer, Meidoornlaan A 80/6, Brummen. 
E. van den Burgh, Statenlaan 14, Arnhem. (Voorgesteld door G. J. 

van de Sandt). 
P. van Paasschen, Maaskade 61, Rotterdam. 

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

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

Veiling. 
Na afloop der vergadering zal een veiling worden gehouden; 

inzendingen hiervoor behooren uiterlijk 27 December a.s. in het 
bezit te zijn van den heer Raadsveld, Burg. Weertsstraat 12, 
Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 December 1938, des avonds 

te 8 uur precies, in „National", Arnhem. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr. L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 8 November 1938. 
Aanwezig zijn 23 leden en 1 introducé. De voorzitter opent de 

vergadering en doet mededeling van de ingekomen stukken, 
■ waarvan o. a. de stukken van de K.L.M.vlucht gretig gelezen 

worden. Er belooft heel wat post verzonden te worden met deze 
Dingaansvlucht. De secretaris zal aan tie leden, die er om vragen, 
enveloppen toezenden. Hetzelfde, doch in mindere mate, geldt ook 
de Sabenavlucht. Verder worden nog de gestempelde briefkaarten 
van de postzegeldag uitgereikt aan de aanwezigen. 

Voor de jaarvergadering blijken door de leden geen voorstellen 
te zijn. Dan wordt overgegaan tot de bezichtiging van de collectie 
OudEuropa van den heer Eygenraam (tweede deel); achtereen
volgens passeren Pruisen, Thurn en Taxis, Saksen, Sleeswijk, 
Schwerin, Strelitz, Lübeck, enz. De leden bekijken deze mooie, 
zeer overzichtelijk opgestelde verzameling vol aandacht en menige 
uitroep van bewondering bij de prachtige stukken wordt gehoord. 
De voorzitter dankt den heer Eygenraam en wenscht hem nog 
veel geluk met deze mooie verzameling. 

Hierna volgen de verlotingen. Voor de volgende jaargang is ook 
weer een mooi zegel voor den hoogsten, en ditmaal ook voor 
den laagsten werper beschikbaar gesteld door twee onzer leden. 
Nadat nog is medegedeeld, dat de boekenkast weer een vaste 
plaats heeft gekregen, wordt deze zeer geanimeerde vergadering 
gesloten. L. W. I. 

CandidaatIid. 
J. P. van Dijk, Henegouwerplein 8, Rotterdam. (Voorgesteld door 

het bestuur). 

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

Verslag der vergadering van 25 November 1938. 
"Wegens verhindering van den heer Robbers wordt deze samen

komst gepresideerd door den secretaris. De notulen der vorige 
bijeenkomst worden na voorlezing vastgesteld en de ingekomen 
stukken na bekendmaking voor kennisgeving aangenomen. Mede
deeling: zie onder ledenvergadering. Van de rondvraag maken 
verschillende leden gebruik. Met de veiling gaat ruim de helft der 
kavels op een nieuwen eigenaar over. Na een geanimeerde verloting 
onder de aanwezigen sluit de waarnemendvoorzitter de 
vergadering. H. W. 

Adresveranderingen. 
Lid 189 (zie vorig Maandblad) moet zijn: mej. Th. de Best, p/a 

G. W. Guit, Slachthuisstraat 77 rood, Haarlem. 
199. drs. H. L. Zeelenberg, thans Pauwlaan 6, Eindhoven. 

Ingeschreven als lid. 
34. G. Hevselaar, Vrouwenhekstraat 49, Haarlem. 

101. R. E. D. Barmen ' t Loo, Oostenstraat 45, Haaksbergen (O.). 
151. P. Duys, Stationsweg 26, Hillegom. 

Voorgesteld als lid. 
L. Meijer, Julianalaan 20, Heemstede. 
C. P. J. van der Peet, A. de Jongestraat 10, Haarlem. (Voorgesteld 

door J. J. Zwanenburg). 
C. J. J. Kuypers, Reigerstraat 113, Haarlem. (Voorgesteld door 

W. Janus). 
G. E. Veldhuvzen van Zanten, „Westerkim", Hillegom. (Voor

gesteld door P. Duys). 
G. J. van Rooij, Lijsterstraat 39, Haarlem. 
J. S. Kemp Jr., Zijlweg 147, Haarlem. (Voorgesteld door mevr. 

Stolp). 
Vergadering. 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 30 December 1938, des 
avonds 8.15 uur precies, in Sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij 
de Zijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: bezichtiging collecties Zweden en 
Zwitserland van den heer J. R. A. Schouten, en veiling, waarvoor 
inzendingen te sturen vóór Dinsdag 17 December 1938 aan den 
heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 28 November 1938. 
Aanwezig 37 leden. Te ruim half negen opent de voorzitter, de 

heer Kielman, deze vergadering met een woord van welkom, 
waarbij hij zich in het bijzonder richt tot den heer Valken, die 
voor het eerst als lid aanwezig is. De notulen van de vorige ver
gadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Enige in
gekomen stukken worden behandeld. Van de speciaal voor de 
ZuidAfrikavlucht door de K.L.M, beschikbaar gestelde enve
loppen werden een aantal aangevraagd, welke thans aan de leden 
worden uitgereikt. Een candidaatlid wordt vervolgens met al
gemene stemmen als lid toegelaten. Tijdens de stemming wordt 
een verloting van enige aardige zegels gehouden. Van de dan aan 
de orde gestelde rondvraag maakt geen der aanwezigen gebruik, 
waarop de voorzitter het woord geeft aan den heer Jonker voor 
het houden van een causerie over de zegels van Rusland. Aan de 
hand van zijn fraaie verzameling, die op overzichtelijke wijze is 
tentoongesteld, geeft spreker een beschouwing over de verschil
lende emissies. Het blijkt, dat de heer Jonker een diepgaande studie 
van zijn onderwerp heeft gemaakt. Bij het slot geven de aanwe
zigen dan ook door een hartelijk applaus hun waardering voor 
het gebodene te kennen. De voorzitter zegt met enige woorden 
dank, waarbij hij de hoop uitspreekt, dat de heer Jonker nog eens 
een lezing zal willen houden. Hierna volgt sluiting. A. C. S. 

Nieuw lid. 
99. L. van der Laan, Dosterhamrikkade 100, Groningen. 

Bedankt als lid. 
151. T. van Heuvel, Deventer. 
23. J. van der Meulen, Groningen. 
27. H. Abeln, Groningen. 
31. P. Mees, Haren. 
32. F. P. J. Dagelet, Groningen. 
42. J. B. Oosterraan, Wildervank. 
47. E. Lutmer Jr., Stadskanaal. 
45. R. Smalbil, Stadskanaal. 
91. J. H. van Wageningen, Wildervank. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 19 December 1938, des avonds 

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

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

Verslag der vergadering van 21 November 1938. 
Aanwezig 29 leden. Den voorzitter doet het genoegen, na een 

afwezigheid van enkele maanden weer ter vergadering te kunnen 
komen, hetgeen met applaus wordt beantwoord. Hij deelt mede, 
dat op een bestuursvergadering besloten is, dat in het vervolg 
van 8 tot 8.30 uur gelegenheid zal zijn voor onderlinge bespreking, 
voor afrekening van gekochte zegels en om de nieuwigheden enz. 
in ontvangst te nemen, waarbij mejuffrouw Maussen en de heer 
Verzijl tijd moeten hebben om de zegels te ordenen. Hierna begint 
dan het officieele gedeelte van de vergadering. 

Er wordt besloten om een kastje in het vereenigingslokaal op 
te hangen met philatelistische benoodigdheden, die voor de leden 
verkrijgbaar zullen zijn. Ook zal een fotoraampje, door den heer 
Otten geschonken, aanwezig zijn om bijzondere zegels te laten 
circuleeren. Bij de ingekomen stukken is een dankschrijven van 
den heer Prick, naar aanleiding van een door onze vereeniging 
aan hem gericht schrijven bij gelegenheid van zijn heengaan als 
directeur der P.T.T. 

De candidaatleden, de beeren Prick, Swarts, Sprenger en Kal'en, 
worden tot lid aangenomen. 

Na dit officieele gedeelte vertelt dr. Verzijl geschiedkundige 
bijzonderheden over St. Willibrord, o. a. het ontstaan van de 
bekende springprocessie van Echternach. Bij gelegenheid van de 
feestviering van St. Willibrord, die volgend jaar zal plaatshebben, 
zullen 2 herdenkingszegels verschijnen, in opdracht van het hoofd
bestuur der P.T.T. ontworpen door den Maastrichtschen kunste
naar Hub. Levigne. Voortaan zal het falsificatenalbum der ver
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eenigmg worden medegebracht en kunnen de leden hun zegels 
gratis laten keuren Bij valsch zijn wordt den leden verzocht, deze 
voor genoemd falsificatenalbum af te staan De heer Verzijl Iaat 
echte en valsche postzegels van de Fransche kolomen circuleeren 
en wijst op de verschillende kenteekenen waaraan de valsche zijn 
te herkennen Dr Verzijl wordt onder applaus door den voor
zitter bedankt 

Voor de verlotingscommissie worden benoemd mevrouw Her
mans, mejuffrouw Haussen en de heer Jacobs, terwijl voor de kas-
commissie de heeren Van Rijen en Jansen worden aangewezen De 
gratis verloting volgt en daarna het gezelschapspel J H 

Nieuwe leden 
41 G Pnck, Wilhelminasingel 82 Wijk Maastricht 
43 Swarts, Borgharen bij Maastricht 
45 F Kallen, Alex Battalaan 42, Wijk-Maastricht 
49 J Sprenger, Meerssenerweg 370, Wijk Maastricht 

Mededeeling. 
Den leden wordt beleefd verzocht tijdig hun contributie op post

rekening nr 30447 van de vereeniging te voldoen, willen ze aan 
de gratis verloting zonder nieten kunnen deelnemen, welke op de 
jaarvergadering van 16 Januari 1939 gehouden wordt 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 December 1938, vergadering; 
Maandag 2 Januari 1939, beurs. 
Maandag 16 Januari 1939, jaarvergadering; 

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

Pcitzegelvereenigmg „Helder", te Den HeJder. 
bCL eraris M H H O O G E R W E R I , Fazantenstraat 5, Den Helder 

Ve 'ag der vergadering van 22 November 1938. 
De ve"gadeiing wordt te 8 30 uur door den voorzitter geopend 

met een welkom, peciaal tot de heeren Poortman, Prins en Koel
man die ^ oor het eerst als lid aanwezig zijn De voorzitter spoort 
de leden aan, n cuwe leden te winnen voor de vereeniging Het is 
gelukkig zeldzaam, dat er, zooals nu, geen nieuw lid geballoteerd 
wordt Nadat de notulen zijn gelezen en goedgekeurd, zijn er 
we mg ingekomen stukken te behandelen Er is een schrijven uit 
Geleen over ruilboekjes Hierover zal door den administrateur 
gecorrespondeerd worden, daar we heel wat boekjes voor de rond 
zending kunnen gebruiken De stempeltjes zijn aangeschaft en 
worden door de sectiehoofden den leden gelijk met de rondzending 
bezorgd tegen betaling van 40 cent Mochten er leden zijn, die 
een oud stempel bezitten, dan kan dit tegen een nieuw ingewisseld 
worden tegen bijbetaling van 10 cent In de rondzendtasschen 
wordt een artikel gevoegd hoe de leden met de stempels hebben 
te handelen Over de wijze van verloten zijn van verschillende 
kanten opmerkingen gehoord en wordt nu door den administrateur 
den leden gevraagd hun bezwaren naar voren te willen brengen 
Er worden eenige punten gezegd, doch dit heeft niets met de 
manier van verloten te maken Na eenige discussie wordt besloten 
de nieuwe manier te handhaven 

De heer Witte richt een opwekking tot de leden, zooveel moge
lijk kinderzegels voor hun correspondentie te willen gebruiken en 
deelt verder mede, dat de Ned -Indische kinderzegels uitsluitend 
aan het philatelistenloket zullen worden verkrijgbaar gesteld 

Van de rondvraag maakt de heer Koelman gebruik Wegens 
vertrek naar Indie is hij van plan te bedanken, doch de voorzitter 
overtuigt hem ervan beter buitenlid te kunnen worden, waarin 
hij toestemt Onder dankzegging wordt dan de vergadering ge 
sloten en wordt een kle ne veiling en de maandverloting gehouden 

M H H 
Bedankt per 1 December 1938. 

J Smits, Den Helder H Klop, Den Helder 
Me ïedeehng. 

Wegens kerstvacantie is de December-vergadenng vervroegd en 
wordt gehouden op Dondt rd ig 15 December 1938, waarvoor 
convocaties verzenden zijn 

De daal op volgende verga ei ng wordt gehouden op Dinsdag 
24 Januari 1939, in dezelfde z,.il. 

Postzegeh ereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris P SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen] 

Verslag der vergadering van 21 November 1938. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in 

het bijzonder een drietal introduce s De notulen worden voor
gelezen en goedgekeurd, waarna de ingekomen stu',.ken worden 
afgedaan Een circulaire van de K L M betreffende de Dingaans-
vlucht wordt den leden ter hand gesteld, terwijl de bijzondere en
veloppen over eenige dagen bij den secretaris verkrijgbaar zouden 
zijn Van de rondvraag maken enkelen gebruik door inlichtingen 
te vragen De heer Trieschnigg toont een dienstzegel van Indie, 
5 cent, met valschen opdruk, afkomstig uit een kilopakket 

Daar ons vereenigingslokaal bezet is, wordt de volgende verga
dering vastgesteld op Dinsdag, hetgeen ook de reden is, dat wij 
dit keer minder gezellig gehuisvest zijn Hierna sluiting P S 

Nieuw lid. 
S Visser, Haansberg 195, Rumpen 

Candidaat-lid. 
W Sijstermans, Nieuweweg E 87, Valkenburg (L) 

Bedankt. 
ir W H J Hol, Amstelveen 
mr P Ballieux, Heerlen 
dr J H Starmans, Nuth 
jhr ir C van Holthe, Geldermalsen 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 20 December 1938, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

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

Nieuw lid. 
35 ds J C E van Herwerden, Noorderhaven 3, Gronmge i 

Vergadering. 
De e.V. vergadering zal worden gehouden op Donderda'; 22 

December 1938, des avonds te S'/, uur, in cafe „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 17 November 1938. 
Aanwezig 9 leden Te 9 uur opent de voorzitter de vergadering 

met een woord van welkom tot de aanwezige leden De notulen 
van de vorige vergadering, gehouden 28 October 1938, worden 
door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd 

Geen ingekomen stukken De nieuwe uitgiften worden rond
gedeeld Eenige leden geven zich op voor de weldadigheidszegels 
en nieuwe uitgiften van België, Luxemburg, Frankrijk, Vatikaan 
en Italië Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering 
om 11 uur H A L 

Vergadering. 
Volgende vergadering 22 December 1938, des avonds 8 uur 

in Hotel der Nederlanden, Terneuzen 

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

Verslag der vergadering van 20 November 1938. 
De voorzitter opent te 3 30 uui de vergadering, waarbij hij 

mededeelt, dat wederom 2 candidaatleden zijn ingeschreven De 
voorgelezen notulen worden onveranderd vastgesteld Eenige in
gekomen stukken worden ter kennis van de vergadering gebracht 
De voorzitter deelt dan mede, dat dcor de vele werkzaamheden, 
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die de vereeniging met zich brengt, het noodzakelijk is, het be
stuur uit te breiden. In verband hiermede is het voorstel gedaan 
to t wijziging van art. 13 van het huishoudelijk reglement. Daar 
voor behandeling van dit agendapunt de aanwezigheid van 
minstens de helft van het aantal leden vereischt wordt, moet dit 
voorstel tot een volgende vergadering worden aangehouden. Voor 
de gratis-verloting zijn 10 prijzen beschikbaar. Van de rondvraag 
wordt o. a. gebruik gemaakt door den heer Ottevanger, die voor
stelt een lijst aan te leggen van wat de verschillende leden ver
zamelen. Verder deelt genoemde heer mede, dat hij een studie 
maakt van de 5 cents postzegel van Nederland 1872 en houdt 
zich aanbevolen voor eventueele aan verzamelaars bekend zijnde 
bijzonderheden van dit zegel. Tot slot wijst hij erop, dat voor
zichtigheid geboden is bij het inschrijven tot kleine bedragen op 
veilingen te Bandoeng gehouden, daar b.v. bij toewijzing van een 
kavel van ƒ 3,— een naar verhouding zeer hoog bedrag aan porto 
wordt bijberekend. Hierna krijgen de beeren van het Assurantie-
bedrijf Verdoorn, die volgens een reeds eerder genomen besluit 
op deze vergadering werden uitgenoodigd, gelegenheid een uit
eenzetting te geven op welke voorwaarden zij postzegelverzame
lingen willen verzekeren. Op vlotte en duidelijke wijze worden 
de aantrekkelijkheden van de betreffende polisvoorwaarden naar 
voren gebracht. Verschillende leden maken gebruik van de gelegen
heid nadere vragen te stellen, die allen naar tevredenheid worden 
beantwoord. Na een woord van dank voor hun uiteenzetting 
sluit de voorzitter hierna het officieele gedeelte der bijeenkomst. 

P. H . 
Nieuw lid. 

H. J. M. Burgering, med. docts. arts. Best. 
Candidaat-lid. 

G. A. Faber, Vughterweg 14, Den Bosch. (Voorgedragen door 
H . W. M. Domensino, Helmond). 

Adreswijzigingen. 
Jac. "W. L. Schneider, thans Niedelschestraat 21, Tiel. 
Willy Mulder, thans Helvoirtscheweg C 21b, Vught. 

Bedankt per 31 December 1938. 
A. Benink, Den Bosch. 
L. de Voigt, Den Bosch. 

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

Mierlo-Hout bij Helmond. 

Verslag der vergadering van 28 November 1938. 
Aanwezig 15 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen 

van den heer Van Schijndel. Na de welkomstwoorden van den 
voorzitter en de goedkeuring van de nptulen van de vorige ver
gadering wordt de December-vergadering ter sprake gebracht. Na 
ampele besprekingen wordt het bestuursvóorstel om deze ver
gadering in verband met de diverse feestdagen te vervroegen en 
te houden op 19 December, door de vergadering aangenomen. 
Besloten wordt verder om de jaarvergadering te doen plaatsvinden 
op Zondag 29 Januari en wel des middags te 4 uur, teneinde ook 
de buitenleden in de gelegenheid te stellen deze belangrijke ver
gadering, waaraan als steeds weer een gratis verloting verbonden 
is, bij te wonen. De voorzitter 'deelt verder mede, dat het bestuur 
in principe besloten heeft om in 1939 elke vergadering op te 
luisteren met een bijzonder agenda-punt, in den vorm van een 
wedstrijd, een lezing of een verloting, terwijl in December 1939 
een groote veiling gehouden zal worden. Nadat nog een vraag 
van den heer Rondel inzake aankoop van nieuwtjes behandeld is, 
wordt het officieele gedeelte onder dankzegging aan de aanwezigen 
gesloten. A. H. J. S. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering Maandag 19 December 1938, 

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

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

Postzegel vereen. „IJ muiden en Omstreken", te Velsen 
Secretaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Verslag der vergadering van 4 November 1938. 
De voorzitter opent de slecht bezochte vergadering Oorzaak 

zal wel zijn, dat ditmaal geen convocaties verzonden werden. 
Wegens het bedanken als propagandist door den heer Adriaans 
moet in deze vacature voorzien worden. De heer Schotman wordt 
bij acclamatie gekozen, welke benoeming door hem wordt aan
vaard. Vervolgens komt al; punt van bespreking voor het voort
bestaan van ons eigen or-^aan de „P.V.IJ.O.-er". Besloten wordt 
de verschijning voor onbepaalden tijd op te heffen en onze ver-
eenigingsberichten weer al-i voorheen in het Maandblad te plaat
sen. De penningmeester deelt hierop mede, niet langer het beheer 
van het „zegelfonds" op Zi( h te kunnen nemen. Deze mededeeling 
ontlokt levendige discussie. De eerstvolgende officieele vergadering 
ring wordt vastgesteld op 16 December a.s., waartoe nog eerst 
vooraf een bestuursvergadering gehouden zal worden. Tot slot 
de rondvraag, waarvoor zich opgeven de beeren Luttik en Coppee. 
De heer Luttik wenscht inlichtingen over het niet afgedragen 
geld door onzen ex-voorzitter van de autobustocht naar het 
Postmuseum te Den Haag. Hij wordt door den voorzitter beant
woord. De heer Coppee Tenscht het verschil te weten tusschen 
rol- en kamperforatie. De heer Van der Kolk licht hem hierover 
volledig in. Hierna volgt sluiting van het officieele eedeelte en 
gaat men over tot onderling ruilen, enz. G. de H. 

Nieuw lid. 
J. MoU, Schoutenbosch 51, Castricum. 

Bedankt. 
G. J. Cornelisse, Begijnestraat 2, Beverwijk. 

Rectificatie. 
H. T. van Nieukerken, Zeeweg 34, IJmuiden O., moet zijn: 
H. T. van Niekerken, Wijii aan Zeeërweg 34, IJmuiden O. 

Vergaderingen. 
Officieele vergadering op 16 December 1938 (wegens haar belang

rijkheid aller opkomst gewcnscht). 
In het nieuwe jaar won ' t voor de eerste maal vergaderd op 

6 Januari 1939. 

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

Verslag der vergadering van 28 November 1938. 
Om half negen opent de voorzitter de vergadering en verwel

komt allen, in het bijzonder den heer Jorissen, die wederom bereid 
was onze leden enkele gedeelten van zijn verzameling te laten 
zien. Met spoed wordt de agenda afgewerkt. De notulen worden 
goedgekeurd, enkele brieven ter afdoening in handen van het 
bestuur gesteld. Voor de rondvraag geeft zich op de heer N. den 
Boer, die graag van zaal zou willen veranderen, daar de consumptie
prijzen zoo hoog zijn. Daar volgens genoemden heer Den Boer aan 
andere vereenigingen reductie wordt toegestaan, zal het bestuur 
deze zaak verder met den zaalhouder behandelen. Te zijner tijd 
zal hierover verslag worden uitgebracht. De voorzitter maakt de 
aanwezigen er op attent, dat in December de vergadering zou 
vallen op 2en Kerstdag; deze wordt nu inplaats van op Maandag 
26 December, gehouden op Dinsdag 27 December a.s. De wedstrijd 
wordt, om tijd te besparen, uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Hierna is het woord aan onzen gast, die mededeelt, dat hij ter 
bezichtiging heeft medegebracht Creta, Siam, Oranje Vrij.ïtaat en 
Canada; al deze landen zijn compleet aanwezig. Al de cjrtons 
worden met aandacht bekeken. Na afloop dankt onze voorzitter 
onzen gast voor het mooie, dat hij heeft laten zien en voor de 
door hem gedane moeite; hij is er van overtuigd, dai weinigen 
onzer leden dergelijke speciaal-collecties eerder zagen. Om halt 
elf gaat de vergadering uiteen. 

Bedankt als lid. 
Jb. van Die, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 27 December 1938. 

J. K. RIETDIJK, — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort 
Secretaris: G. C. VAN HOPTEN, B. Wuijtierslaan 70, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 2 December 1938. 
Aanwezig 25 leden. Notulen en ingekomen stukken worden vlug 

afgedaan. De secretaris waarschuwt de leden voor transacties met 
een adverteerder in het Maandblad; hij heeft een minder prettige 
ervaring opgedaan. Na ballotage worden de onderstaande candi-
daat-leden aangenomen. In Januari 1939 treden de beeren A. Artz, 
G. C. van Hoften en H. Bokking periodiek af. Hiervoor worden 
de volgende tweetallen opgesteld: A. Artz en E. J. Ruitenberg; 
G. C. van Hoften en dr. J. Raabe; H. Bokking en J. Hartogsveld. 
Andere candidaatstelling door leden moet uiterlijk 18 December 
1938 schriftelijk bij den secretaris worden ingediend. De heer Smit 
licht het bestuursvoorstel om op iedere vergadering een duur 
zegel te verloten, toe. Er moeten zooveel loten ä plm. 10 cent 
ter vergadering geplaatst worden als het zegel heeft gekost. Elke 
vorm van winst door de vereeniging is hier uitgesloten. Deze 
vorm van verloting sluit overtreding van de loterijwet uit. De 
vergadering besluit met groote instemming, deze verloting in 
te voeren. 

In de Februari-vergadering zal weer een tentoonstelling onder 
de leden gehouden worden. Elk lid is vrij in de keus, wat hij zal 
inzenden. Alleen de Nederlandsche kinderzegels zijn uitgesloten. 
Wel is geoorloofd b.v. zegels met de voorstelling van dieren, 
vliegpostzegels van diverse landen, enz. De inzending moet uit 
minstens drie bladen bestaan. De voorzitter wekt alle leden op, 
aan dezen onderlingen wedstrijd deel te nemen. Jury, prijzen en 
voorschriften zijn gelijk aan die van de November-tentoonstelling. 

Voor de kwartaalverloting zijn 23 prijzen beschikbaar, deels 
aangekocht, deels geschonken door het bestuur. De veiling heeft 
een vlot verloop. G. C. v. H. 

Nieuwe leden. 
L. W. J. Hooglugt, DoUardstraat 20, Amersfoort. 
P. Staal, Kon. Sophielaan 15, Amersfoort. 
J. Roeland, Crocusstraat 18, Amersfoort. 

Adresverandering. 
G. Heunks, DoUardstraat 28, Amersfoort. 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst (waarop o. a. jaarverloting) Vrijdag 6 

Januari 1939, des avonds 8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 23 November 1938. 
Aanwezig 16 leden. Te 8.15 uur opent de voorzitter de ver

gadering en heet de aanwezigen welkom. De notulen worden on
gewijzigd goedgekeurd. Voor dezen avond is de heer Traanberg 
uit Haarlem wederom bereid gevonden aan de hand van zijn 
verzameling een causerie over Oud-Nederland te houden. Voorts 
zal de heer Traanberg in zijn kwaliteit van eerelid voor Het eerst 
op een vergadering aanwezig zijn. Om 8.30 uur arriveer: onze 
gast en wordt door den voorzitter hartelijk welkom geheeten. 
In een korte speech zegt deze den heer Traanberg dank voor zijn 
bereidwilligheid het eerelidmaatschap van ,,Santpoort" te willen 
aanvaarden. Het applaus van de leden, dat hierna volgt, bevestigt 
deze woorden. Hierna vangt de heer Traanberg met zijn causerie 
aan. Spreker begint met een historisch overzicht te geven van het 
ontstaan en de ontwikkeling van het postwezen. Aan de hand 
van oude briefstukken zien wij hoe de frankeering geschiedde 
vóórdat de eerste postzegels waren uitgegeven. De afstand, welkt 
het briefstuk moest afleggen, speelde hier een groote rol. In 1S52 
werd overgegaan tot de uitgifte van de eerste emissie. De gewone 
verzamelaar van Nederland en Koloniën bezit hier 3 stuks van; 
de meergevorderde zal zich op het verzamelen van eenige kleur
verschillen toeleggen en is trotsch, b.v. 13 verschillende van de 
eerste emissie te bezitten. De heer Traanberg echter toont zich 
hier een meester. Honderden exemplaren, alle met verschillende 
afstempelingen, kleurverschillen en plaatfouten, gaan door onze 
handen. Op alle bijzonderheden, b.v. de verschillende platen. 

worden wij door den spreker opmerkzaam gemaakt. Hoofdzaak 
voor den heer Traanberg is echter de afstempeling op den zegel; 
daar specialiseert hij zich in en de leden worden op dikwijls zeld
zame stempels gewezen. De uitgiften, die hierna volgen, n.1. 1864 
tot en met 1876, brengen ons weer een verbijsterend aantal zegels, 
met zeer vele typen, tandingen, kleurverschillen en afstempelingen. 
Wederom laat de plaatsruimte niet toe, meer over deze prachtige 
causerie te schrijven. Wegens tijdgebrek moet bij de uitgifte 1891 
afgebroken worden; op de volgende vergadering zal de spreker 
hiermede beginnen. Wij zijn den heer Traanberg dankbaar voor 
al het schoons, dat hij ons dezen avond heeft laten zien. 

Om 11 uur volgt sluiting. W. M. 
Benoemd tot eerelid. 

J. P. Traanberg, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 9 November 1938. 
Wegens verhindering van den voorzitter roept de secretaris de 

leden een welkom toe op dezen derden verjaardag van de club. 
Deze heeft reeds haar levensvatbaarheid bewezen en de hoop 
wordt uitgesproken, dat zij steeds zal mogen groeien en bloeien. 
Er zijn 23 leden aanwezig. Nadat de notulen zijn voorgelezen, 
worden eenige binnengekomen stukken behandeld. 

Naar aanleiding van een klacht van een der inzenders van 
rondzendingen wordt medegedeeld, dat algemeene opmerkingen, 
den toestand of de hoedanigheid der ingezonden postzegels be
treffende, niet in de boekjes gesteld dienen te worden en zeker 
niet met inkt; die behooren thuis in de rubriek „opmerkingen" 
van de geleidelijst. Anders is het gesteld met ledig gevonden 
vakjes, abusievelijk genummerde zegels en dito opgegeven tan
dingen, waarvan te hooge prijsnoteeringen het gevolg zijn, als
mede niet vermelde beschadigingen. De verbeteringen daarop 
mogen bij de „desbetreffende vakjes en zegels geplaatst worden, 
voorzien van een paraaf. 

Bij de verkiezing van nieuwe leden voor het bestuur en de 
controlecommissie werden de vorige functionarissen herkozen. 

Daarna had een verloting van postzegels plaats, na afloop waar
van de meeste leden wel reden hadden tevreden huiswaarts te gaan. 

K. W. B. 
Candidaat-leden. 

W. Pot, Bezuidenhoutscheweg 482, Den Haag. 
P. H. Pruijt, Pararaaribostraat 6, Den Haag. (Voorgesteld door 

G. Slootweg). 
G. W. van Schaick Silessen, Theresiastraat 208, Den Haag. (Voor

gesteld door G. Slootweg). 
Bedankt. 

G. B. Fortuyn, Santhorstlaan 24, Wassenaar. 
mevr. M. Wehlburg, Storm van 's-Gravesandeweg 93, Wassenaar. 

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

Verslag der vergadering van 6 December 1938. 
Aanwezig waren 62 leden benevens eenige introducé's. Na de 

opening door den voorzitter wordt eerst een kleine veiling van 
schenkingen ten bate van de feestkas gehouden, waarna de secretaris 
gelegenheid krijgt tot voorlezing van de notulen der vergadering 
van 1 November 1938, welke door de vergadering onveranderd 
worden goedgekeurd. Hierna wordt overgegaan tot het aannemen 
van nieuwe leden; de 9 candidaat-leden worden als lid aangenomen. 
Vervolgens wordt mededeeling gedaan van de aanmelding van 
5 nieuwe candidaat-leden, waarna 2 leden, wegens het niet-nakomen 
hunner financieele verplichtingen, worden geroyeerd. De voorzitter 
deelt hierna mede, dat het bestuur heeft besloten, dat de Zaterdag
middag-beurs, wegens te geringe belangstelling, voorloopig niet 
meer zal worden gehouden. Na behandeling van eenige huishoude
lijke zaken brengt de voorzitter nog verslag uit van zijn bezoek aan 
de in Den Haag door onze bevriende zustervereenigingen gehouden 
tentoonstelling ten bate van het kind en wordt de vergadering na 
gehouden verloting en veiling te circa 10.30 uur gesloten. 

J. K. R I E T D I J K . — ZICHTZENDIN(JEN. 
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Nieuwe leden. 
94. N. J. Staal, Marathonweg 78 III, Amsterdam 2 . 
97. J. C. Bijl, Lange Leidschedwarsstraat 138, Amsterdam C. 

104. A. C. Waker, De Wittenkade 134 III, Amsterdam W. 
116. J. W. F. Jensen, Diemerkade 41, Diemen. 

78. Louis Juliard, 99 Rue de l'Abbaye, Brussel. 
121. J. N. R. Euijen, Legmeerplein 17 I, Amsterdam W. 
131. dr. J. Bijl, Daniel Willinkplein 32 I, Amsterdam Z. 
140. D. A. Slemmer, Graanstraat 54 hs., Amsterdam O. 
142. J. H. Bos, Verspronckweg 73, Haarlem. 

Candidaat-leden. 
J. F. Mulder, ambtenaar, Saxen Weimarlaan 8a, Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door M. W. van der Koog). 
J. A. Elbrecht, employé Ned. Handelmij., Oude Amersfoortsche-

weg 116, Hilversum. (Voorgesteld door C. Brüring). 
C. J. Soer, gepens. hoofd-employé Deli Batavia Mij., Beethoven-

straat 60 II, Amsterdam Z. (Eigen aangifte). 
J. H. van Antwerpen, kantoorbediende, Marnixstraat 245 hs., Am

sterdam C. (Voorgesteld door J. A. Mik). 
L. J. Cats, kantoorbediende, Insulindeweg 218 I, Amsterdam O. 

(Voorgesteld door N. C. Strijder). 
Adresveranderingen. 

122. E. H. J. Tammerijn, thans Nie. Lublinkstraat 13, Diemen. 
198. A. M. Hordijk, thans Columbusstraat 8 III, Amsterdam W. 
232. J. J. de Wey, thans Columbusstraat 8 III, Amsterdam W. 
254. H. A. Schermacher, thans Overamstelstraat 29 II, Amster

dam O. 
Men wordt beleefd verzocht adresveranderingen t ij d i g aan den 
secretaris te willen opgeven. 

Bedankt per 31 December 1938. 
3. J. H. van Ammers. 196. A. Brood. 

87. M. B. A. Puls. 229. H. Th. Neyenhuis. 
165. G. J. Prior. 232. J. J. de Wey. 
173. J. Haak. 236. J. A. Segers. 
193. F. C. Harms. 238. M. J. Engelvwrt. 

240. J. G. Kerssemeyer. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

22. C. J. Visser, Kostverlorenstraat 56, Zandvoort. 
86. H . J. Orri, Amstelkade 14, Amsterdam Z. 

Afgevoerd. 
43. H. C. Heynings, Baarsjesweg 289 III, Amsterdam W. 
61. J. M. Geers, Archimedesweg 65 I, Amsterdam O. 

200. J. Navarro Jr., Diamantstraat 64 I, Amsterdam Z. 

Rondzendingen. 
Nogmaals wordt d r i n g e n d verzocht zich te onthouden van 

het plaatsen van aanteekeningen in de rondzendingboekjes. Voor het 
geval men zulks toch noodzakelijk acht, dit dan slechts te doen 
op een alleszins behoorlijke wijze. 

Attentie. 
Bij den secretaris zijn verkrijgbaar kleine gegomde etiketten met 

als tekst: „Licht afstempelen s.v.p. Philatelistisch stuk." Deze eti
ketten zijn bedoeld om op poststukken bij te plakken ter verkrijging 
van zorgvuldige en liehe afstempeling van de opgeplakte zegels. De 
prijs van deze etiketten bedraagt slechts 15 cent per 100 stuks. Toe
zending volgt na overmaking van het verschuldigde plus porto op 
de 'postrekening van den secretaris, nr. 282721. 

Fonds 12>^-jarig bestaan. 
Saldo 1 November 1938 ƒ79,97 
Opbrengst veiling schenkingen heeren N. A. Zilver, G. F. 

Kirchhoff Jr. en J. Schilt, alsmede opbrengst verloting - 8,91 

Totaal thans ƒ 88,88 
Wie volgt ? Stort uw bijdrage onder vermelding „Feestkas" op de 

gemeente-girorekening der vereeniging, P. 3017. Bij voorbaat harte
lijk dank. 

Contributie. 
Maak het den penningmeester gemakkelijk. Gireer tijdig uw 

contributie voor het jaar 1939 op gemeente-girorekening P 3017. 
Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Zaterdagmiddagbeurs. 
Wegens te geringe belangstelling zal tot nadere bekendmaking 

des Zaterdagsmiddags in „De Roode Leeuw" géén beurs meer 
worden gehouden. 

Gezellige avond. 
Gezellige avond Woensdag 21 December 1938. De betreffende 

circulaire zult u inmiddels ontvangen hebben. Houdt dezen avond 
vrij. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 3 Januari 19^9, in „De Roode 

Leeuw", Damrak, Amsterdam. 
Ruilavond. 

Eerstvolgende ruilavond Woensdag 18 Januari 1939, in „De 
Roode Leeuw", Amsterdam. 

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

Adresverandering. 
A. A. M. Luymes, thans p/a N.V. Handelsvereeniging „Amster

dam", Medan (O. v. S.). 
Nieuw lid, 

J. F. van Walraven, Bandar Slamat, p.k. Poeloe Radja (S.O.K.). 

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

Verslag der vergadering van 13 November 1938 
Bij opening door den voorzitter om 10.20 uur zijn 13 'eden 

aanwezig. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd en door den voorzitter gearresteerd. Eenige inge
komen stukken worden afgedaan, waaronder een schrijven van de 
K.L.M, betreffende de z.g. Dingaansvlucht naar Zuid-Afrika. 
Voorafgegaan door de gratis verloting wordt overgegaan tot den 
verkoop van eenige ter vergadering aangeboden kavels, waarvoor 
echter matige belangstelling bestaat. Bij de rondvraag verzoekt de 
heer Broekhuysen de jeugdclub niet te vergeten en stelt eenige 
fraaie series zegels ter beschikking .van de jeugdige verzamelaars, 
welk voorbeeld door meerdere leden wordt gevolgd. De leider 
der jeugdclub dankt de gevers hiervoor en deelt eenige bijzonder
heden mede over de door de jeugdclub te houden postzegelten
toonstelling. Voor de best verzorgde inzendingen zullen prijzen 
worden beschikbaar gesteld, waaronder ook een prijs van de 
vereeniging. Nadat drie leden zijn gekozen ter beoordeeling van 
de inzendingen, sluit de voorzitter om 11.50 uur de vergadering. 

J. S. 

Vraagt toezending van onze nieuwe 

Prijslijst 1939 van Nederland en Koloniën 
die juist verschenen is. 

Prijs 3 0 et. franco 
Toezending na ontvangst v. h. bedrag 
op giro 1700 of in ongebr. postzegels. 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM 
Postbns 1, giro 1700 (453) 

AMSTERDAM 
Gravenstraat 17 
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Postzegelbanilel M. S. POLAK 
KAREL DU JARDINSTRAAT 12, 

AMSTERDAM. 

Telefoon 21336. — Gem. giro P 753. 

S U R I N A M E - A A N B I E D I N G 
1892. 10 c. - 30 c , gebruikt 
1902. 34 c. - ƒ 1,—, gebruiltt 
1902. ƒ2,50, gebruilit 
1911. 'A/i. - 30/ /2,50, gebruikt 
1911. Port 10/30 en 10/50, gebruikt 
1922. 3234 cent, gebruikt 
1922. 35 cent, gebruikt 
1927. 223^ cent, gebruikt 
1938. Volkskind-serie op brief 
1938. Jubileumserie Suriname en 

Cura9ao, gebruikt 

Uit voorraad leverbaar. 

ƒ 1,20 
- 4,75 
- 5,50 
-16,— 
- 1 4 , -
- 1,25 
- 0,70 
- 0,90 
- 0,65 

- 0,75 

Prijzen stijgen ! Koopt dus nu ! 
Alle andere Suriname-zegels op aanvrage te 
leveren. (748) 

TE K O O P G E V R A A G D : 
NEDERLAND: 40-jarig regeeringsjubileum: 

13^ c. ƒ0 ,50 p. 100, 5 c. 0,25 p. 100, 123^ c. 
0,07 p. stuk. Jamboree 13^ c. 0,35 p. 100, 6 c. 
0,20 p. 100, 123^ c. 0,03 p. stuk. Jubileum 1923 
2 c. 0,12 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 7K c. 0,25 
p. 100, 10 c. 0,06 p. 100. Crisis 1934, 6 c. 0,08 
p. stuk. Luchtpost 734 gld. 0,24 p. stuk, 36 c. 
0,02, 40 c. id. 0,10, 75 c. 0,06 p. stuk. W. de 
Zw. 134 c 0,40 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 6 c. 
0,35 p. 100, 123^ c. 0,08. Curajao-herd. 1234 c. 
0,07 p. stuk, 6 c. 0,30 p. 100. Driehoeken 6 c. 
0,75 p. 100, 1234 c. 0,10. Vrede 1234 c. 0,75 
p. 100. Diverse kind- en zomerzegels t.m. 1935 
gem. 0,02 p. stuk. Strafportzegels 0,45 p. 100 
(voor de 10 en 25 c. 0,25 p. 100). Ook partijen 
bundelwaar Ned en buitenl., zelfs de goedk. 
soorten, alsmede kilo's Ned. te koop gezocht. 
Indien U cpl. weld.ser. Ned. en Kol. wilt ver-
koopen, biedt mij deze eerst aan, ik geef de 
hoogste prijzen, ook kl. hoeveelh. Afname van 
zeer groote hoeveelheden onder voorbehoud. 
A . J . D E W I T , Telefoon 93489. (627) 
K O N I N G I N N E W E G 175 - AMSTERDAM Z 

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 billijkste z lch tzendingen ter be
schikking. O o k naar Overzee . 

M a n c o l i j S t e n worden verzoch t — Referen t iën! 

W. WINORATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd in 1890. (429) 

Bestuur der Domeinen. 

POSTZEGäVEIllllG. 
De Inspecteur der Domei

nen te 's-Gravenhage zal op 

Vriiilae n Dec. 1938, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, KORTENAERKADE 12, 
's-GRAVENHAGE, 

bij inschrijving, veriioopen 

Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw 

verkrijgbaar. (623) 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,7.') bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Te koop gevraagd: 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
van jaargang 27 af; Nederlandscli Maandblad 
voor Pliilatelie, jaargangen i—12. 
A. M. Benders, arts, Maurik. 

Te koop gevraagd: 
K N I L . M . zegels, i j ' / i + 5 en 20 -[- 5 et. 
gebruikt of ongebruikt in elk kwantum. 

Offerten aan ir. H. LOGCHER, 
Brugschestraat 26, Scheveningen. (714) 

Te koop gevraagd van Suriname; Jub. '23 
tot 25 series 22 gld. per serie. Jub . '38 ä 29 
ct. per serie, Weld 1928, '29 en '31; Do X, 
Jub. type 21 c en 22Vi c ; cijfertype j^/2 c. 
citroengeel Yvert 141 W.v Oranje en andere 
kwantums. Gevr. uitgebr. collectie Eng Kol. 
en België. Aanb onder nr. 745 adm. v d. blad 

Speciaal-verzameling 
N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n 

te koop gevraagd Uitsl, ^rooce, belangrijke 
collectie komt in aanmerking. Uitv. brieven 
met vraagprijs onder N o 724 aan de adm. 
maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

AANGEBODEN: 
Divere zegels van de Vereenigde Staten en 
Bntsthe Kolomen, gebruikt en ongebruikt. 
Tevens Nederland nrs. i , 2 en 3 ongebruikt, 
M D. Postma, Spoorstraat 130, Leeuwarden. 

(.727) 

Belangrijke Europa-verzameling 
van prima kwaliteit tegen contante betaling 
te koop gevraagd. Brieven met details en 
vraagprijs onder no. 726 aan de administratie 
Maandblad, "Wilhelmmapark 128 te Breda 

Moderne plaatjeszegels van 
Duitsland, Eng. Kol., Spanje, Austr., 
enz. koopt U het voordeligst p. 10 en 
100 bij H.Fiorani, Woubruggestr.29, 
A'dam, W. Prijslijst gratis. (734) 

T E RUIL . . 
Verzamelaar heeft te ruilen, nummers Yvert 
1939, o m Bavière No . 13, 17, 20, 21, 25. 
Prusse No. r, 6, 9, 18. Schl Holstein No . 
1 en 2. Bremen N o 4 en 11. Baden No . i, 
2 3, 4, S) ^y 7) 8> 9> 1°) II» i i3i 14 fi" '̂ '■ 
Suisse No. i 4 , 14a, 15, 15a, totaal frs. l o o o o 
aan prima stukken tegen goede zegels van 
Nederland en Kolomen, België, Duitschland, 
Oostenrijk e a. Voor frs. 100,— aangeboden 
zegels vraag ik frs 70,— van Uwe zegels of 
verwacht acceptabel voorstel ruil of koop 
Adres: H Domensino, dir Coop. Melkinr. 

Koningsweg z, Helmond. 
Lid Den Bosch en Helmond. (730) 

Belg lscHe K i l o w a a r 
uit de jaren 1915/1927 met veel préobhtérés, 
wordt, tegen storting van f 1,50 per kilo op 
postrekening J8298 van G VAN LIJF, te 
Maastricht, franco toegezonden. (708) 

The International Collectors' Club 
Secr.: Kerstent v. d. Bergelaan 35, 

HJtiegersberg. 
Leden in ca. 100 versch landen. Unieke 
ruügelegeaheid. Vraagt gratis prospectus. (684) 

G U I v D E l N S D I E N S X 
Leidster: RENNÏE HAAGSMA 

Pres Steynplantsoen 3, Amsterdam. 

Na storting van T I j " op giro 336559 
ontvangt U de volgende nieuwe uitgiften 
Hongarije: Debreczenserie 34 c , Duitschland: 
Sudetengausene 14c., België: Luiksene 35 c ; 
Frankrijk:Curie 13 c.;Yougosl RoodeKruis4c 
Abonneert U op H E T LAATSTE NIEUWS 
Abonnement slechts f 0,25 per jaar. (725) 
November aanbied ing nog s t e e d s ge ld ig ! 

Gevraagd en aangeboden: 
Klein rondLangstempels en Puntstempels van 
Nederland. Speciaal aanbod: 200 Puntstem
pels 5 cent 1872 f 5,—. 

K. J. Schon, 
Judith Leijsterstraat 17, Haarlem. (675) 

Verschenen: Overdrukken van het artikel 
„ L E O E N D E I M E N J i W Y X H E I V 

O R R O S T Z E G E L S " , 
door M. J V AN HEERDTKOLFF. 

Gepubliceerd in het Ned Maandbl. voor Phil. 
Verkrijgb tegen vooruitbet. v. f 0,35 in postz. 
bij de schrijfster, Eemnesserweg 91 , 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 m meerdere tandingen vanaf de 2 et. 
tot en met de 50 et. Catal waarde ongeacht 
de plaatnummers is ruim t 400,—. Brieven 
onder nr 652 aan de admin. vaïi dit blad. 

U i t g e b r e i d e c o l l e c t i e 
I ^ u o h t p o s t 

der geheele wereld, liefst ongebruikt (géén 
vhegbneven) te koop gevraagd, Uitv. aanb. 
met vermelding van vraagprijs onder no 728 
adm. Maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

TE KOOP GEVRAAGD ENGROSPARTIJEN 
VAN NEDERLAND EN KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co., (647) 
SNEEUWKLOKJESSTRAAT 18, DEN HAAG. 

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

D. van O m m e n , Populierenlaan, 
Epe. (G i ro 132330). (707) 

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

Gevraagd etsingnummers L 630 en R 631 
van de 1̂ /2 cent Jubileumzegels 

H . J. W. Reus, Heerengracht 5, Maarssen. 

Aangeboden: Weldadigheid van Duitschland, 
Saargebied, Luxemburg en herdenk. Curasao 
ook Danzig Gevraagd Memel. 
W. Saalberg, postbus 390. Amsterdam. 

Aakgeboden album met locale en fiscale 
zegels, enz. ^o a. Hamb. Boten) 
J. Koning, Hoogstraat 55, Weesp 

T e koop: Kroningsserie compleet U02 stuks) 
f 18,—, Zomerzegels 1938 compl in blokken 
met plaatnummer f0 ,75 , Vhegpost iVsi 4^/2 
en 7V2 gld. f 2.—; Duitschland: Nothilfe 
1927 f 2,—, Olympiadeblocs f 1,20 p . paar, 
Winterhilfe 1938 f 0,80. 

Mr, E J van den Berg, Jachtlaan 92, 
giro 167245, Apeldoorn. 
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Alle Kinderzegels 1923/37, 
15 series, 57 waarden f 6,65 

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), 

Nederland, 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 
Curafao, 20 verschillende - 0,90 
Suriname, 25 verschillende - 0,90 
Geheele wereld, 500 verschillende - 0,50 
Geheele wereld, 1000 verschillende - 1,25 

Kinderzegels 1938, 
1 serie ƒ 0,17, 10 id. ƒ 1,65, 100 id. - 16,— 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. (650) 

Nederlandsehe Postzegelhandsl, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEOEIS VAN NIDERLAND IN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDIDIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAHELINflEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

E. D E : W E E ; R D , 
ERNST CASIMIRLAAN 19, GRONINGEN. (713) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZECELS, 

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) 

1906. 
IVió. 
192/. 
1927. 
1928. 
1928. 
1929. 
1930-
1930. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1931. 
1932. 
1932. 
1932. 
1932. 
1933. 
1933. 
1934. 
1934. 
1934. 
1935. 
1935. 
1935. 
1936. 
1936. 
1936. 
1936. 
1937. 
1937. 
1937. 
1937. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1938. 
1931. 

ROEMENIË. 
* = ongebruikt; ° = gebruikt. 

40-j. reg.j. + 177a, Y. 172-81 * ° 
6Ue verj.d. k. Ferd., Y. 309-18 * " 
Geograne, ï . 319-23 * 
Geaser. SO-j.onath., Y. 324-35 * ° 
Ged.s. ann. Hessar., Y. 344-50 * ° 
Ged.s. ann. Dobrudja, Y. 358-64 '•■ 
Ged.s. ann. Tr.blv., Yv. 36570 * ° 

31. Car. 11 25 b.-M L, Y. 388400 ° 
VolksteÜmg, Y. 40205 ° 
50j. konmnr., Y. 40610 ° 
lOüj. Roem. leger, Y. 41117 ° 
50j. Marme, "ï. 41821 ° 
Padvindersene, Y. 42226 * 
16 lei kon.l(.oppen, Y. 427 ° 
6 lei Alexander 1, Y. 438 * ° 
10 lei Carol te paard, Y. 439 ° 
Sanat. P.T.T., ^ . 44951 ° 
Ged.s. 75j. postz., Y. 45360 ° 
Turnu Severin, Y. 46164 ° 
Kasteel Pelesch, Y. 46567 ° 
Vrouwenliga, Y. 46870 * ° 
Carol II, Y. 47174 ° 
Fruitweek, Y. 47576 * ° 
Vnjheidshelden, Y. 47780 * ° 
Padvinderserie, Y. 48185 * ° 
Carol, gr. form., cpl., Y. 48696 ° 
Luna, 6 lei, Yv. 497 * ° 
Kleederdrachten, Y. 498504 * ° 
Jamboree, Y. 50507 * ° 
Marine tent., Y. 50810 * ° 
Ged.ser. Creanga, Y. 51114 * ° 
Sportserie, Y. 51522 * ° 
Balkaniade, Y. 52529 * ° 
Kleine Entente, Y. 52324 ° 
•Balkanentente, Y. 53031 » 
Constitutia, Y. 53234 * 0.30, ° 
Luna 6 lei, Y. 535 * 
Weld.serie, Y. 53646 * 
Ged.ser. Grigorescu, Y. 54751 * 
Luchtp. 220 1., cpl., Y. A 1418 ° 

ƒ0 ,45 
-0,73 
-0 , /5 
-1,«0 
-1,50 
-1,60 
-0,80 
- 0 , 6 D 
-0,23 
-1,J0 
-1,40 
-1,70 
-0,35 
-0,03 
-0,35 
-0,03 
-0,33 
-1,10 
-0,20 
-0,50 
-0,30 
-0,08 
-0,30 
-0,40 
-0,95 
-0,15 
-0,20 
-0,75 
-0,65 
-0,90 
-0,45 
-0,75 
-0,50 
-0,20 
-0,25 
-0,20 
-0,12 
-1,20 
-0,45 
-0,40 

DE NIEUWE KINDERZEGELS ,1938, 
mooi licht gestempeld, p. 10 series ƒ 1,55 
Per 100 series, idem - 14,75 

Levering tegen storting op 
giro 277730, postwissel of rembours. 

Boven f 10,— franco. 

Vraagt toezending van onze 
Maandelijksche Speciale Aanbiedingen. 

X. DAÜDT, POSTZEGELHANDSL 
60UDA ZEÜGESTRAAT 62. (672) 

0,40 

2,75 
0.75 

B n t f e l s e K o l o n i ë n . 
ïoo verschillende f 
100 , betere sortering waarbij 

Kroning etc catalogus fr. ^,75 f 
2j vcrschiflende Kroning f 

100 „ ,, uitsluitend gebr, f 8,25 
X a n n a X o u v a . 
1936 Jubileumserie 31 waarden gebruikt, Yvert 

Nos. 64—85 (f.. 50) Nos. 10—18 (fr. 36,jo) 
f 1,50 

1935 Yvert 54—63 (33,75) ongebruikt f o;50 
gebruikt op brief f 0,55 

Vooruitbetaling s.v.p. 

R. H . SAiViSOIV, 
G e v e r s D e i j t i o o t w e ä 1 2 4 . 

D e n H a a t f . G i r o 3 3 2 1 S I . (715) 

ER ZIJN GEEN MOOIER PAKKETTEN 
DAN „THE GLOBE" PAKKETTEN ! 
Alle door ons zelf samengesteld, bevatten allen 
verschillende zegels, altijd interessant. 
100 Gedenkzegels geh. wereld ƒ 1,— 
150 Eng. kolomen, geen W.M. - 1,— 
100 Denemarken -0,60 
100 Italië -0,60 
200 Italië en koloniën, zeer mooi ! - 3,— 

50 Italië gr. form, gedenltzegels, oud - 1,— 
50 idem nieuwere samenstellmg - 1,— 
38 China-Japan, restanten -0,18 
50 China-Japan -0,35 
50 China ƒ 0,75; 50 Japan -0,75 
50 Memel ƒ 1 , 7 5 ; 50 luchtpostzegels -1,25 

100 extra mooie uitsl. gr. form, zegels - 2,— 
200 idem, buitengewoon mooi pakket - 3,— 

30 Transjordaniegebied, nooit aangeb. - 0,90 
50 Kaukasie / 0 , /3 ; 50 Egypte -0,75 

200 Oostenrijk, nog oude prijs ! - 0,50 
100 Rusland, plm. 100 fr. cat. Yvert - 1,— 
200 idem met vele gedenk en vliegpost - 4,— 

25 Syrië groot formaat tot 10 pi. - 0,50 
100 Zuid-Amerika, geen Seebeck ! -0,75 
100 oude zegels G.H.W. voor 1900 ! - 0,50 
25 Duitsch-gedenk ƒ0,30; 25 id. Tsjech. - 0,20 
25 Esthland ƒ0 ,25 ; 20 Malta -0,50 

100 België ƒ0 ,30 ; 50 U.S.A. p r ima! -0,75 
100 Nederland prima met betere - 1,— 
50 Ned.-Indië ƒ 0 , 3 5 ; 100 Idem best! -1,75 

Hieronder nog eenige speciale aanbiedingen: 
50 versch. Ned. Weld. m. compl. series - 2,50 

Driehoek 6 et. 25 verschill. plaatfouten. 
Nergens anders te koop. Met beschrijving - 3,— 
Jub. Ned.-Indië alle afw. tandingen beh. 
5 et. U K : 11, en mooie plaatfout 20 et. 

per serie - 1,— 
België 317-324 ƒ 0 , 3 5 ; 407-409 3 st. -0,75 
België Leopold nrs. 434 en 435 per paar - 0,50 
Frankrijk 20 gr. form, gedenkzegels - 1,— 
Nw. Zeeland 18 st. koerseerend tot 2 sh. - 1,— 
Kenya K.G. VL Nrs. 50-56, per serie - 0,25 
Kenya kroning 5 c : p. 10 ƒ0 ,25 ; p. 100 -2,25 
15 verschillende 1935-1938, per serie - 0,70 
Spanje: 65 groot formaat gedenkzegels, 
waarbij diverse series compl. tot 10 pes. 

slechts - 2,75 
Idem Burgeroorlog, alle in Michel-catal. 
totaal mk. 56.—, per collectie slechts - 2,— 
U.S.A. 24 groot formaat gedenkzegels - 0,45 
Alles van Oostenrijk vanaf Yv. 374 leverbaar. 
Vliegpost 12-46. Alles postfrisch ! Prijs voor 
verl. serie(s) op aanvr. met porto v. antwoord ! 
Voor alles porto extra, bij bestellingen boven 
ƒ 10,— portovrij en bovendien een verrassende 
premie cadeau. Naar Ned.-Indië boven ƒ 10,— 
halve porto extra. Geen rembourszendingen 
naar Indië. Levering van postzegels geschiedt 
na ontvangst van het bedrag op giro 118330 

of postwissel. 

~ ~ " KOOP W A T GOED IS ! 
Daarom moet U nooit beginnen eerst naar de 
prijs te kijken. Ieder die het goed bekijkt, weet, 
dat wij de laagste prijzen noteeren. 
Bij deze gelegenheid danken wij al onze cliënten 
voor de gunst en recommandatie in het afge-
loopen jaar genoten en wensehen alle lezers 
van dit blad een genoeglijk einde 1938. (750) 

Postzegelhandel „The Globe" Zaandam 
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Met deze annonce van de reeks ter gelegenheid van ons 

12̂12 JARIG BESTAAN 
geven we een idee wat we in betere series kunnen aanbieden. 

Nummers Yvert. — ALLES POSTFRISCH. — Complete series. 
BELGIË 147. 5 FrankEN ƒ 7,50 
BELGIË 150/63. Roode Kruis - 52,50 
BELGIË 218. Tentoonstellingsblok - 6,25 
BELGIË 293/8. Stedenserie 1929 - 2,25 
BELGIË 301. Tentoonstelling Antwerpen - 4,— 
BELGIË 325. Korporaal, blok - 3,— 
BELGIË 326/32. Elisabeth weldadigheid 1931 - 5,75 
BELGIË 342/50. Kardinaal Mercier - 27,50 
BELGIË 356/62. Sanatorium weldadigheid 1932 - 6,75 
BELGIË 363/74. Orval II - 22,— 
BELGIË 377/83. Anti-tuberculose weldadigheid 1933 - 11,50 
BELGIË 394/400. Anti-tuberculose weldadigheid 1934 - 7,75 
BELGIË 410. Tentoonstelling Brussel 1935 vel - 3,50 
DUITSLAND 344/7. Weldadigheid 1924 - 5,— 
DUITSLAND 390/3. Weldadigheid 1926 - 6,75 
DUITSLAND 431/4. Weldadigheid 1930. - 3,25 
DUITSLAND 435/8. Weldadigheid 1931 - 7,50 
DUITSLAND 470/8. Wagner weldadigheid 1933 - 8,— 
IERLAND 1/15. Eerste serie - 19,50 
IERLAND 37/9. 2K , 5 en 10 shilling, zeldzaam - 12,50 
IERLAND 52/4. 234, 5 en 10 shilling, schaars - 10,— 
MALTA 84/94-96/101. Nominaal .£2.2.6. - 22,— 
MALTA 117/33. Nominaal £ 1.7.-, 1926 - 14,25 
LITAUEN 188/200. Herdenking 1923 - 6,75 
LITAUEN 212/26. 15 stuks zondei variaties, fr. 944 - 16,— 
LITAUEN 289/302. Herdenking 1930 - 15,50 
LIECHTENSTEIN 82/9. 70e verjaardag Prins Jean - 13,75 
LUXEMBURG 259/73. Intellectueelen - 17,50 
LUXEMBURG Dienst 96/113. Zeer schaars - 12,50 
OOSTENRIJK 119/35. Jubileum 1910 - 54,— 
OOSTENRIJK 290/6. Komponisten - 3,50 
OOSTENRIJK 304/12. Steden ' - 4,25 
OOSTENRIJK 326/30. Weldadigheid 1924 - 5,75 
PORTUGAL 109/23. St. Antonius - 40,— 
PORTUGAL 454/90. Opdrukken 37 stuks - 4,75 
SLEESWIJK 22/35. Ie Zone. 20 Kronen nominaal - 7,75 
SLEESWIJK DIENST 1/14. C.LS. ZEER ZELDZAAM! -110,— 
RUSLAND 406/11. 6 schaarse opdrukken - 5,50 
ZWEDEN 163a/177. Postcongres - 14,50 
ZWEDEN 187/92. Herdenking - 15,— 

WW Bestellers van minstens ƒ 10,— vóór 1 Januari a.s. 
krijgen eens 1 paar JIPEX-BLOKKEN, Zuid-Afrika, 

Yvert frs. 200,—, Michel mk. 95,—, 
GRATIS ! 

J. KAAS 
POSTZEGELHANDEL 

RIJNSTRAAT 80 AMSTERDAM=Z. 
TELEFOON 20385 GIRO 160158 

-ncassobank Bijkantoor v. Wousi raa t 

— Tegen prima referentiën zichtzendingen volgens mancolijst. — 
Interessante objecten, ook voor belegging, in voorraad. Prijs-
waardige verzamelingen of partijen worden a contant gekocht. 

(687) 

r- ==\ 

^ = 

POSTZEGELVEILING 
Onze a.s. Veiling zal plaatsvinden 
EIND aANUARI 1939 . 

Voor deze veiling lean nog ingezonden worden. 

Geen object te klein! Geen object te groot! 

Voorschotten worden gegeven tot elk bedrag! 
Voor beduidende obje^^ten 
komen wij gaarne ter plaatse. 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

ROTTERDAM, C. (,s,) 
-.J 

„POSTZEGELKÜNDE EN POSTWEZEN" 
H B X J I J B I L v E I J i U B O E K 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop Suriname Yv, no. 112, ongebr, 
f 1,75, gebruikt f 2.—. Suriname no. 28, 
ongebr. 20 cent. Kind 1939 gebr. 12'/s et. 
k 7V2 cent. Niet beneden f 1,--. 
Zend adres aan R. v. d. Mei, Apeldoorn-
schelaan 129, Den Haag, (7J3) 
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EENIGE MERKWAARDIGE PRIJZEN, VERKREGEN BIJ 
ONZE VEILINGEN VAN 24 EN 25 OCTOBER 1938. 
DENEMARKEN: 

1851, 2 RBS met watermerk, ongebruikt £ 7.15.0 
1854, 16 sk., malvarood, postfrisch blok 

van vier, ongetand £ 18.10.0 
186468, 16 sk. 123^, postfrisch blok 

van vier £ 12.00.0 
187071, 48 sk. 12>^, postfrisch paar .£10.10.0 
Dienstzegpl 1871, 16 sk. 12K, postfrisch 

blok van vier £ 11.00.0 
DEENSCHWESTINDIE: 

1855, 3 c , diep bruine gom, postfrisch blok 
van vier £ 12.10.0 

187273, 4 c. 12K, postfrisch blok van vier, 
omgekeerd watermerk £ 8.00.0 

ZWEDEN: 
1855, 6 sk. grijsbruin £ 3. 5.0 
1855, 24 sk. bleek vermiljoen £ 6. 6.0 
1855, 24 sk. strip van drie £ 16.00.0 

Dergelijke prijzen worden altijd verkregen op de Bondstreet 
veilingen; aarzel daarom niet, met ons in verbinding te 
treden als u iets zeldzaams hebt, mits in goede conditie 
zijnde, om het van de hand te doen. 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
19 EN 20 DECEMBER: 

Een pracht collectie zeldzame zegels, bevattende lucht
postzegels en luchtpoststukken, benevens een collectie 
restanten. 

2 EN 3 JANUARI 1939: 
Een eerste klasse algemeenverzameling, bevattende 
BritschWestIndië, gespecialiseerd. 

9 EN 10, 16 EN 17 JANUARI 1939: 
Twee exceptioneele algemeenverzamelingen, bevattende 
een massa rariteiten van alle landen. 

H. R. HARJUER, (436) 
131/137 NEW BOND STREET. LONDON, W. 1. (Engeland). 

O N Z E S P E C I A A L C A T A L O G U S 
ZWITSERLAND.LIECHTENSTEIN 
Is x,oa Juist verschenen. 
DE PRiaS BEDRAAGX f 0,25 
(te betalen met ongebruikte Luchtpostzegels). 

GELEGENHE IDS AANBIEDING LUCHTPOST ZWITSERLAND. 
De nummers verwijzen naar „Michel"; * postfrisch. 

1919. 30, 50 rp. propeller (nr. 146, 153), 2 w. 
'■' ƒ 6 , 5 5 ; blok van vier ƒ26,55. 

1923/25. 15 rp. - 1 fr. (nr. 175/80, 185/87, 204), 10 w. ■ 
-■'■ ƒ 5 , 1 0 ; blok van vier ƒ20,50. 

1929. 35 rp. - 2 fr. (nr. 228/29, 237;, 3 w. 
* ƒ 1 , 6 5 ; blok van vier ƒ7,20. 

1932. Ontwapening, 15 - 90 rp. (nr. 256/58), 3 w. 
■' ƒ 0 , 8 5 ; blok van vier ƒ3,30. 

1935/38. Opdrukprovisoriën (nr. 285/6, 291/3, 313, 
'•■ ƒ 1 , 2 5 ; blok van vier ƒ5,10. 

Luchtpost, alle verschenen waarden tezamen, 25 w. 
* ƒ 14,30; blok van vier ƒ 61,50. 

P ^ - Aangeteekende toezending bij vooruitbetaling. — Porto bij 
bestellingen beneden ƒ 25,— extra en wel ƒ 0,35 voor phila
telistische frankeering. 

315), 7 w. 

Freiestrasse 91 — BASEL — Zwitserland. (467) 

Twee Nederlandsche zeldzaatnheden! 

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

ONGESTEMPELD! 

In 1923-'24 werden postzegels van 17J/2 et. en Hy% et. 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. KLISEil £ ZOON 
Passage 25-27 (449) Den Haag 

' «P <V ̂ ^ ' ^ ^ ' ^ 4IP V i «P W 

K . SAL^OiViOIV, 
JHuntpIe ln 6 1 , A m s t e r d a m - C . 
T e t e f . 3 7 3 9 S P o s t é i r o 3 2 0 0 2 4 

Liechtenstein ongebruikt. 
Rouwzegel 3 frs. ƒ 5,— 
Idem, blok van 4 - 20,— 
Yvert 115-121, 124-127, 130-134 - 4,70 

, Avion 1-5 f 1,60 Avion 9-13 - 1,15 
Service 4-7 - 2,25 Service 8 - 3,75 
Service 10 - 1,85 
Service 11-19 (9 waarden) - 4,70 
Blok Rheinberger - 1,— 

— Porto extra — (440) 

Te koop aangeboden door Hollander op IJsland. 
Nieuwe blocks 1938 gestempeld en ongestempeld per 

12 stuks f 10, 1- porto. 
25 verschillende van IJsland f 0,50 „ 
50 „ „ „ f 2,50 

FR. GOYARTS, Akureyri, 
(721) Munkapverarstraat 1, IJsland. 

iVien l 3 e z o e k t U n o é m e t l i j s t e n v o o r d e 

U doet toch mee' 
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mogelijkheid van verschijnen gerekend werd. Bekend werden nu: 
nr. 74 A, dit is de 2 cents kaart, bruin, met Engelschen tekst; 
nr. 75 B, dit is de 1 + K cents kaart met betaald antwoord, 

groen en blauw, met Engelschen en Franschen tekst; 
nr. 76 A, de 1 - I cents kaart met betaald antwoord, groen, 

met Engelschen tekst; 
nr. 76 B, dezelfde kaart als 76 A, maar met Franschen tekst. 
FRANKRIJK. 
De koerseerende kaart van 1 franc werd zoowel met als zonder 

controlenumraer uitgegeven. 
LITAUEN. 
Litauen gaf, naast de serie geïllustreerde briefkaarten voor het 

buitenland, die wij in ons Juli-nummer konmen mededeelen, een 
serie binnenlandsche prentkaarten uit. Waarschijnlijk eveneens be
staande uit 8 stuks, daar volgens onze opgave dezelfde foro's 
gebruikt werden. Het betreft hier 15 centu kaarten, blauwgroen 
op wit karton. 

LUXEMBURG. 
Uit een nieuw bericht uit Berlijn over de poststukken van het 

congres van 21 tot 24 Augustus blijkt, dat onze mededeeling in 
hoofdzaak juist was. Er zijn inderdaad postbladen van 70 centimes, 
lila, en van 1.25 franc, groen, uitgegeven, waarvan elk postblad 
2 illustraties vertoont. Voor beide waarden werden dezelfde af
beeldingen gebruikt, zoodat wij met de vermelding van de zes 
typen postbladen kunnen volstaan. 

Er verschenen van iedere waarde: 
Nr. 1. Luxemburg: Vue sur la Ville-Haute; Luxembourg: Vallée 

de la Pétrusse. 
Nr. 2. Luxemburg: Les 3 Tours (1050); Luxembourg: Haute-

ViUe. 
Nr. 3. Luxemburg: Ville-Basse du Pfaffenthal; Luxembourg: Le 

Pont Adolphe. 
Nr. 4. Beaufort: Les ruines du Chateau; Esch-sur-Süre en 

Ardenne. 
Nr. 5. Brandenbourg: Les ruines du Chateau; Bourscheid: Les 

ruines du Chateau. 
Nr. 6. Colmar-Borg: Chateau Grand-Ducal; Vallée des 7 

Chateaux: Hollenfels. 
LYBIE. 
De kaart van Italië met de afbeelding van den koning naar 

links kijkend als zegelindruk (nr. 70 van Italië) met opdruk Libia 
werd vervangen door de kaart met den kop van den koning 
en face (nr. 77 II), eveneens met zwarten opdruk Libia. 

NEWFOUNDLAND. 
Van dit gebied, dat maar zeer weinig poststukken uitgeeft, werd 

nog een kaart met den kop van George V als zegelbeeld bekend, 
n.l. de 2 cents geelgroen op gekleurd karton. 

NOORWEGEN. 
Op het witte karton met watermerk verschenen verder nog: 
de kaart met betaald antwoord van 15 + 15 öre olijfbruin; 
de kaart van 20 öre rood; 
de dienstkaart met betaald antwoord van 15 + 15 öre olijf

bruin in de teekening van de koerseerende dienstzegels (Offentlig 
sak). 

ZWITSERLAND. 
In ons October-nummer is een fout geslopen: het adresbandje 

van de „Banque d'escompte" te Lausanne heeft niet één, maar 
2 zegelindrukken van de 10 centimes groen. Teil (nr. 33). 

/ dindeïi 
_2T 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 9 No

vember 1938 bevatten o. a.: 
Met ingang van 16 November 1938 wordt het hulppostkantoor 

te Tolbert vervangen door een poststation. 
Die van 16 November 1938: 

Met ingang van 1 December 1938 wordt te Achterberg een 
poststation gevestigd. 

Die van 30 November 1938: 
Met ingang van 1 December 1938 wordt het postagentschap 

Schiedam-Beyerlandschestraat opgeheven met gelijktijdige vestiging 
van het postagentschap Schiedam-Wilhelminaplein en een post
station gevestigd te Heikant Gm. St. Jansteen. 

PROPAGAK'DAQ5i:CI.:^ 
T E N T O O N S T E L L I N G 

^0/)^'^7)KINDER 
^ ZEGELS 

3 DEO 
'5-GRAVENHAGE 

Dienstorder 704 van 23 November 1938 luidt: 
Gelegenheidsstempels. Op 3, 4 en 5 December 1938 wordt door 

de Haagsche Philatelistenvereeniging en de Internationale Ver
eeniging „Philatelica" een propagandatentoonstelling voor Wel-
dadigheidspostzegels (Kinderzegels 1938) gehouden in de tentoon
stellingszaal van het Gemeente-archief te 's-Gravenhage. 

De poststukken gedeponeerd in de aldaar aanwezige brievenbus 
zullen van den afdruk van den hierbij afgebeelden stempel worden 
voorzien. 

Van 14 tot 28 December a.s. zal in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam een postzegeltentoonstelling worden gehouden, ge
organiseerd door de Amsterdamsche Postzêgelsociëteit. De aldaar 
geposte correspondentie zal worden voorzien van den afdruk van 
een bijzonderen stempel met het Inschrift: „Postzegeltentoon
stelling Amsterdamsche Postzegelsociëteit, Weldadigheidspostzegels, 
Stedelijk Museum, Amsterdam". Er zal tevens gelegenheid bestaan 
tot het verzenden van aangeteekende stukken. 

De in het vorig nummer vermelde machinestempel uit Rotter
dam met ster, streepen en punten zagen wij ook uit 's-Gravenhage. 

zé TENTOONSTELLING 

AMSTERDAM 16 DEC. 1933 

DE GROOTE TREK 

Door het Algemeen Nederlandsch Verbond wordt in samen
werking met de Nederlandsch-Zuidafrikaansche Vereeniging en de 
Suid-Afrikaanse Studentevereniging van 16 tot en met 22 De
cember a.s. te Amsterdam een tentoonstelling gehouden naar aan
leiding van het eeuwfeest van den Grooten Trek. 

De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van den af
druk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 

NED.-INDIE. 
Hierbij de afbeelding van een 

stempel „Pasar Malem Soerakarta 
200 jaar 9-22 Maart 1939"; deze 
reclamestempel wordt naast de 
gewone dagteekeningstempel ge
plaatst en IS in gebruik op de 
postkantoren Klaten en Solo en 
de onder laatstgenoemd kantoor 
ressorteerende hulpkantoren, t. 
w. Batoeretno, Bojolali, Delangoe, 
Djatinom, Karanganjarsoerakarta, 
Kartasoera, Kedoengbanteng, 
Pedan, Salem, Sragen, Tawang-
mangoe en Wonogiri. 

Wij danken de beeren Benders en Helmholt voor toezending 
en bericht. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDIN(!EN. 
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Post- en Telegraaforder nr. 112 dd. 2 September 1938 luidt: 
Op het terrein van de Jaarmarkt te Soerabaja zal met ingang van 

30 September a.s. een tijdelijk stadsbijpost- en telegraafkantoor 
worden opengesteld hetwelk op 16 October d.a.v., na afloop van 
den dagdienst, weder zal worden opgeheven. 

Met gelijktijdige opheffing van het telegraafstation Poentjak, 
zal aldaar met ingang van 1 October a.s. een hulppost- en tele
graafkantoor voor het publiek verkeer worden opengesteld. 

Naar wij vernemen zal te Kali Djati, alwaar een tweede vlieg-
tuiggroep der Luchtvaartafdeeling is geplaatst, binnenkort een 
hulppost- en telegraafkantoor worden gevestigd. 

frarheer^ *- macliiriê -
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 122 VI. Van eind October werden afdrukken bekend 

zonder matroos, doch wel met tekst Vacantie op Zee. 
Machine 163 II. Stempelde begin October zonder telnummer. 
Machine 228 II. Een afdruk van begin November 1938 heeft 

als afzenderscliché tusschen de stempels: BEDRIJFSVER. / 
O.O.B.B. / MALIEBAAN 127. 

Machine 287 III. Stempelde begin October zonder telnummer. 
Machine 325 II. Stempelt sedert Augustus zonder telnummer. 
Machine 352 III. Een nieuwe reclame links bevat een afbeelding 

van een stalenboek, op gearceerden achtergrond, met opschrift: 
DEWIHO- / COLLECTIES / V O O R ELK INTERIEUR. 

Machine 375 VI. Tusschen de stempels de groote zak tabak, 
links een nieuw cliché: D R I N K T / NIEMEYER'S / KOFFIE / EN 
THEE / ZE IS BETER. 

Machine 476 V. Links werd een nieuw cliché opgenomen: WIE 
REKENT / KOOPT: / Ford, benevens het embleem VNF. 

Machine 675 III. Een afdruk van 17-9-36 zonder cliché links 
werd nog niet gemeld. 

Machine 677 Ia. Ook van deze machine werd een afdruk met 
enkel waardecijfer zonder omlijsting bekend (7-6-38). 

Machine 718 II. Werd in Juni zonder cliché links gebruikt. 
Machine 832. Model C3 xg, sedert Juli in gebruik bij het 

Comité voor bijzondere Joodsche belangen. Tusschen de stempels 
een groote C, waarin VB / JB en eronder WEESPERPLEIN 4. 

Machine 838 II. Stempelde medio October zonder reclame links. 
Machine 847. Model C3 xg, in gebruik sinds Juli. Tusschen de 

stempels: WILLIAM KOCH & Co. / KEIZERSGRACHT 316. 
Machine 855. Model C3 xg, sinds Juli in gebruik bij het 

Hollaftd's Bloembollenhuis te Lisse. Tusschen de stempels een 
zwaan, waaroverheen: HOB AHO. 

Machine 856. Model C4 xg, sinds Juli in gebruik te Amsterdam. 
Tusschen de stempels een stoomschip in dubbelen cirkel met om-
schrift: JAVA-CHINA-JAPANLIJN / JC.J .L. 

Machine 864. Model C3 xg, sinds Juli in gebruik bij de N.V. 
HoU. Ijzermagazijn v.h. M. de Wild, Alkmaar. Tusschen de 
stempels: OPGERICHT 1615 / afb. oud gesmeed uithangbord met 
opschrift: IN DE / VIS H O / ECK / A N N 1615 / DE WILD / 
ALKMAAR - U T R E C H T . 

Machine 865. Model C4 xg, sinds Juli in gebruik te Amsterdam. 
Tusschen de stempeis: N.V. HANDEL-MI J / V/H G. HOPPEN-
STEDT. 

Machine 867. Model C3 xg, sinds Juli in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels het handelsmerk R K O / RADIO / 
FILMS. Links de afbeelding van 7 dwergen-hoofden en bijschrift: 
SNEEUWWITJE / en de 7 dwergen / Nederlandsch / Sprekend. 

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

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedicoop. (455) 

Hasler. 
Machine 507 V-VI. Type IV van deze machine heeft als 

reclame links een bus Essolube met op den onderrand: 20 W / 
LICHT. In den loop van dit jaar werd een soortgelijke afbeelding, 
doch van een iets grootere bus met opschrift: 30 / MIDDEL links 
van den datumstempel geplaatst, aanvankelijk in combinatie met 
het Petrolea-gebouw tusschen de stempels (type V), later ook met 
het handelsmerk: STANDARD (type VI). 

Machine 517 IV. Als type III, doch links: ONZE / OM
ROEPERS / KOMEN IN / 80.000 / GEZINNEN. 

Machine 574 III. Als type I, zonder tekst links. 
Machine 630. Model H4hx, in gebruik sedert 15 Maart 1938 bij 

The Ferro Enameling Comp, of Holland te Rotterdam. Links: 
FERRO in een cirkelfiguur. 

Machine 631. Model H3hxx, in gebruik sinds 29 April te 
's-Gravenhage. Links: C / VV in een eivorm / COöP. VEILING- / 
VEREENIGING. 

Machine 636. Model H3hxx, sinds 25 Mei in gebruik te Amster
dam. Links in dubbelen cirkel: MEBA / afb. wapenschild, en om-
schrift: MELKCONTROLEBUREAU „AMSTERDAM". 

Machine 639. Model H3hxx, sinds 28 September in gebruik bij 
The Linguaphone Institute te Amsterdam. Links: LINGUA-
PHONE / VOOR / VREEMDE TALEN. 

Machine 640. Model H4hx, sinds 12 September in gebruik te 
Amsterdam. Links: AMSTERDAMSCHE BANK N.V. 

Machine 641. Model H3hxx, sinds 4 October in gebruik bij de 
firma Visser & Co. te Rotterdam. Links een afbeelding van een 
pijpleidingconstructie enz., waaronder: V & Co. / POSTBUS 1154. 

Machine 642. Model H3hxx, sedert 1 September in gebruik. 
Links: VEREENIGING / VOOR MELKCONTRóLE / „ZUID
HOLLAND" / ROTTERDAM. 

Machine 643. Model H4hx, in gebruik sinds 17 October te 
's-Gravenhage. Links een cirkel, waaroverheen een band met: 
KOLONIALE en eronder: N.V. NEDERLANDSCHE KOLO
NIALE / PETROLEUMMAATSCHAPPIJ. 

Machine 644. Model H3hxx, sinds 4 November in gebruik. 
Links het monogram NS in dubbelen cirkel met omschrift: N. 
Schrok / Rotterdam. 

Machine 645 I-II. Model H3hxx, sinds 30 November in gebruik 
te Oosthuizen. Bij type I links (boven): BAKKER, bij type II 
links (onder): KOSTER. 

Komusina. 
Machine K 185 II. De firmanaam werd in Juli 1938 (of eerder ?) 

gewijzigd in: COMM. VENN. GEBR. WETZLAR / AMSTER
DAM. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 6 III. Op een afdruk van Mei 1938 staat tusschen de 
stempels nog slechts: DENIS. 

Machine 30 XVI. Ook deze mcahine stempelt met de — reeds 
van machine 45 bekende — reclame Auping's Gezondheids-
matrassen. 

Machine 45 XIX-XXII. Type XIX vertoont het portret van 
een lachenden verkooper met bijschrift: De beste verf // die G'ooit 
/ zult zien, / dat is Lindesto's / ELTOSIN; bij type XX drukt 
hetzelfde heerschap met zijn wijsvinger een gat in een tafel en 
zegt: MUROLA-muurverf / geeft cachet ! Type XXI bevat een 
wereldglobe, waaromheen een letterband: ERRES RADIO; type 
XXII meldt: VOOR: / DRIJFRIEMEN / RUBBER SLANGEN / 
RIJWIEL BANDEN / GOOD YEAR. 

Machine 54 IV. Als type I, doch onder den waardestempel 
HAVOIDU. 

Machine 58 II. Nieuw model waardestempel volgens de hier
onder opgenomen afbeelding van machine 80, thans in gebruik bij 
Ruys' Handelsvereeniging N.V. te Bandoeng. 

Machine 63 V. Ook de baarfrankeeringsmachine werd van dit 
nieuwe model stempel voorzien. 

Machine 73 III-VII. Tusschen de stempels: Parker / VACU-
MATIC / DE Vulpen ! / Jacoberg (III); Champagne / Veuve / 
CLICQUOT / PONSARDIN / Importeur Jacoberg (IV); Cor
respondeer / op / HAMMERMILL / BOND / (Jacoberg) / Het 
meest gedistingueerde papier (V); Afb. mannetje met groote flesch 
bier en bijschrift „JACOBERG" / HEINEKEN'S / Hollandsch 
Bier in Indie gebrouwen (VI); HEINEKEN'S / Hollandsgh Bier / 
in Indie gebrouwen / Jacoberg (VII). 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Machine 80. Een nieuw model stempel, dat geleidelijk voor alle 

machines in gebruik zal komen en wel wat rustiger is dan het 
getailUeerde oude stempeltype ! Deze machine werd omstreeks 
October in gebruik genomen. 

lucMrost" 
NEDERLAND. 

De Dingaansvlucht, 
Op Dinsdag 6 December j.1. vertrok van Schiphol de K.L.M. 

Douglas D.C. 3 „Reiger" met bestemming voor Zuid-Afrika. De 
bemanning, bestaande uit de piloten Schölte en Viruly, den boord-
werktuigkundige Dunk en den radiotelegrafist Pestman, die deze 
koene vlucht zullen uitvoeren, hopen op 31 December — oude
jaarsavond — tijdig teruggekeerd te zijn om dezen avond in den 
familiekring door te brengen. Op de heenreis worden 11 passa
giers vervoerd, op de terugreis 12. Hiertoe behoort o. a. de vice-
president van den Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blok
land, die de Nederl.indsche regeering zal vertegenwoordigen bij de 
plechtige viering van den Dingaansdag in Zuid-Afrika. Men blijft 
ongeveer twee weken in Zuid-Afrika, in welken tijd passagiers en 
bemanning een hartelijke ontvangst en talrijke feestelijkheden 
zullen meemaken en interessante deelen van het land van „Sarie 
Marys" zullen bezoeken. 

Zij, die een luchtpoststuk met deze vlucht verzonden, zullen 
zeker dagelijks het verloop van deze bijzondere vlucht in de 
courant volgen, en de berichten — eventueel afbeeldingen — ervan 
verzamelen, om ze te zijner tijd in het album onder te brengen. 
Volgens de berichten, waarover wij momenteel beschikken, werden 
plm. 23.000 poststukken met het vliegtuig medegegeven, hetgeen 
natuurlijk een respectabel aantal is, maar in aanmerking genomen, 
dat het hier een eerste vlucht van een nieuw bijzonder luchtpost
zegel betreft, voor deze stukken een goede toekomst belooft 
te zijn. 

NEDERLAND-ZUID-AFRIKA 
AMSTERDAM 6 DEC 58 

E E U W F E E S T D I N G A A Ü M S D A G 

De K.L.M, in samenwerking met de posterijen gaven een bij
zondere enveloppe uit. Deze is van royaal formaat en laat — zelfs 
als men er veel zegels opplakt — voldoende ruimte voor bijzondere 
stempels, ja zelfs voor de aankomststempels. De stukken, welke 
de posterijen verzorgen, werden van talrijke zegels voorzien en 
zullen het ongetwijfeld in het album goed doen: zoowel als mooi 
gefrankeerd philatelistisch stuk, alsook als souvenir van deze 
historische vlucht. 

Bij deze enveloppen valt voorts nog iets heel interessants op te 
merken, hetgeen wel een vinding genoemd kan worden, welke de 
verzamelaars voor méér dan 100 Vo verheugen kan. Aan de voor
zijde komen n.I. de stempels en zegels van de heenvlucht en aan 

de achterzijde die van de terugvlucht. Liet men nu den 
brief geheel intact, dan zouden in het album de zegels 
en stempels van de terugvlucht niet te zien zijn, en 
zou men — om alles te kunnen vertoonen — twee 
stukken moeten opnemen, hetgeen (zooals bekend) veel 
door de luchtpostverzamelaars gedaan moet worden 
— zelfs bij enkelvoudige vluchten — omdat vaak een 
gedeelte der stempels (het aankomststempel b.v. — aan 
de achterzijde valt. Nu lukt het bij de luchtpoststukken 
natuurlijk wel, om door los te snijden de achterzijde 
naar voren om te buigen en zoodoende alles te toonen, 

maar veelal ziet men dan dat daardoor de stempels z.g. „los" 
gesneden worden, en het stuk als zoodanig daardoor minder 
waard wordt. 

Hierin nu is bij deze enveloppe voorzien. Draait men hem om, 
dan ziet men dat aan de achterzijde t. o. v. de voorzijde alles op 
den kop staat. Hierdoor is het mogelijk door het lossnijden van 
boven- en zijkanten alleen: de achterzijde onder de voorzijde te 
buigen. Door de onderkant behouden zij hun verbinding e n . . . . 
daar de albums meestal „staand" zijn, passen ze héél goed op een 
albumblad, waarop men ze met z.g. fotohoekjes kan bevestigen. 
Tevens is dan nog in een album van normaal formaat voldoende 
ruimte om erboven de bijzonderheden van de heenvlucht en er
onder die van de terugvlucht te vermelden. 

Geen postzegelverzamelaar van Nederland zal verzuimen om zijn 
verzameling te completeeren door een stuk van de Dingaansvlucht 
op een blanco bladzijde in zijn album op te nemen. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND. 
De L.Z. 130, de nieuwe „Graf Zeppelin", ondernam 2 December 

j.1. haar eerste postvlucht, welke ging naar de bij Duitschland ge
komen Tsjechische gebieden. 

De meegezonden poststukken werden van de volgende stempels 
voorzien: over de zegels heen: „Flug und Luftschiffhafen Rhein-
Main - Frankfurt (Main) 1-12-38 - 18". Daarnaast een rood rond 
stempel met een zeppelinafbeelding en den tekst „Luftschiff Graf 
Zeppelin: Fahrt in das befreite Sudetenland", terwijl aan de 
achterzijde een zwart machinestempel staat van Reichenberg 3 
(Sudetengau) 2-12-38 17-18 en de tekst „Am 4 Dezember Dein 
- JA - dem Führer". Het roode stempel is vaak onduidelijk. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van de 100e postvlucht naar den Congo werden 

alle poststukken voorzien van een bijzonder poststempel in rood, 
waarop een driemotorig vliegtuig voorkomt met den tekst „100e 
Belgique-Congo, Belgie-Congo - 20 November 1938". 

Ook op de stukken van de 100e terugvlucht komen bijzondere 
stempels met soortgelijken tekst, doch lateren datum, n.1. 25 of 
26 November, voor. Het geeft een gevleugeld wapenschild weer, 
waarop een posthoorn is afgebeeld. Dit stempel is van Stanleystad 
en Elisabethstad in groen, van Libenge, Coquilhatstad, Bumba en 
Leopoldstad in blauw. De Sabena gaf enveloppen uit, welke heen 
en weer vlogen. Alle stukken van de terugvlucht dragen een aan
komststempel van Brussel van 30-11-38 - 12 uur. H. A. 

ZWITSERLAND. 
Tijdens de nationale postzegeltentoonstelling, die van 17-25 

September j.1. gehouden werd te Aarau, een kleine Zwitsersche 
provinciestad van plm. 12000 inwoners, was een ballonpostdienst 
georganiseerd. Daar het toevallig den 21 en September, den dag 
dat de vlucht zou plaats hebben, bijzonder windstil was, daalde 
de ballon 12 km. verder in de buurt van Hornussen. In het geheel 
werden 14364 zendingen met Zwitsersche frankeering vervoerd en 
2200 met Liechtensteinsche zegels. 

Het aantal bezoekers van de tentoonstelling was betrekkelijk 
zeer groot, n.1. meer dan 40.000. Dit reusachtige bezoek getuigt 
wel van een sterke ontwikkeling der philatelic aldaar. J. A. K. 

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

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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BESKRYWING VAN DIE NUWE 
SUID-AFRIKAANSE VOORTREKKER EEUFEES 

SEELS. 
1 d. Seël. 
Die inhoud van die 1 d. seël stel voor 'n Voortrekker wat 

ploeg. Die ploeg is 'n tekening van 'n egte Voortrekkerploeg in 
die Museum Pietermaritzburg. Op die agtergrond staan, heel links 
Tafelberg (Kaapstad), in die middel Spandoukop (Graaff-Reinet) 
en regs Soutpansberg (Transvaal). 

Die simboliek van die drie stel voor dat die Voortrekkers Suid-
Afrika omgeploeg het vanaf Tafelberg tot by Soutpansberg, op 
die agtergrond staan ook die eenvoudige hartebeeshuisie. 

Die buite-raamwerk stel voor die lig van beskawing wat deur 
die Voortrekkers gebring is in donker Suid-Afrika — deur 'n 
fakkel. Die fakkel is 'n egte Voortrekkerkandelaar wat onderstebo 
staan en die flam kom dus uit die bodem uit. In die boonste twee 
hoeke verskyn die ploegskaar wat die Voortrekkers gebruik het 
en tussen die twee hoeke verskyn vier gerwe koring. Dit stel voor 
vrugbaarheid. 

2 d. Seël. 
Die inhoud van die 2 d. seël stel voor die manier waarop Louis 

Trichardt die Drakensberge oorgegaan het in Noord-Transvaal. 
Die berg op die agtergrond is in die omgewing waar Trichardt op 
Kersfeesdag 1837 uitgespan het. Die agterwiele was afgeneem en 
'n dik boomstam onder die as vasgemaak en met twee osse gly 
huUe so die berg af, terwyl twee Voortrekkers hard trek aan 
rieme om te keer dat die wa nie omslaan nie. 

Heel links in die agtergrond staan 'n kameeldoringboom die 
een tak is afgebreek en hang op die grond. Dit stel voor die 
tragedie van die Trichardt trek waar bijna almal aan koors 
oorlede is. 

Die buite-raamwerk is as volg: Langs die twee kante en heel 
onder is die Voortrekker-wawiel, dan is daar die remketting en 
tussen die ketting en die wiel verskyn die domkrag wat huUe 
gebruik het. Al vier die hoeke is gevorm deur remskoene wat aan 
die remketting vas is. 

3 d. Seël. 
Die toneel binne die raamwerk stel voor die tekening van die 

Dingaan-Retief-traktaat. Dingaan sit op sy stoel met 'n veer 
in sy hand, Retief in 'n buigende posisie wys vir Dingaan waar hy 
sy kruisie moet maak op die traktaat. Aan Retief sy linkersy hang 
sy waterfles wat tien maande later aan sy geraamte gevind is. 

Tussen Dingaan en Retief sien ons vir Thomas Halstead die 
Engelse tolk. Net agter Dingaan staan sy hoof-indoena Tamboesa, 
in die middel op die voorgrond sit Piet Retief se seuntjie nuus-
kierig om te sien wat Dingaan teken. Heel regs sit Retief se 
burgers ongewapen. In die agtergrond is sigbaar Dingaan se hutte. 
Tussen hulle en die burgers is 'n haal oop plek, die optog terrein 
net agter die hutte is 'n bult met die naam van Hlomo-Amaboetoe 
of Moordkoppie. Oor die bult trek 'n donker dood-skaduwee 
presies op die plek waar Retief en sy burgers vermoor was, bokant 
die moordplek vlieg die aasvoëls, en op die agtergrond is die 
bekende berg Thlalo, die rigting waarin Dingaan gevlug het nadat 
sy stad aan die brand gesteek was na die Slag van Bloedrivier. 

6 d. Seël. 
Die twee sy panele stel voor die swaar wat die Trekkers deur 

gemaak het op hul trek. Links: Hier trek die osse die wa deur die 
Grootrivier naby Aliwal Noord. Regs: Hier is die trek besig om 
die Drakensberge af te deel in Natal. Op die voorgrond is Retief 
en sy seuntjie met die afgebroke boomstam, wat die noodlottige 
moord op die 71 perderuiters voorstel. In die middel verskyn die 
monument wat ter gedagtenis aan hulle opgerig (sal word — of 
nie ?). 'n Kruithoring en skildvel hou die raamwerk van die 
monument op. 

Die landskaptonele in al die seëls is direk van die natuur gedoen 
waar die gebeurtenisse plaasgevind het. 

REGERINGS VOORTREKKER HERDENKING-
SEEL. 

1 d. Seël. 
Die wiel van die ou Voortrekkerwa, met al die barste daarin, 

die boute deur die velling, en die speek versplinter en verbind, 
is 'n simbool van die ontberings wat die Voortrekkers op hulle 
trek moes Verduur. 

Die Remskoen en Ketting word hier in werking gesien terwyl 
die wiel berg-af gaan. Op die voorgrond is daar twee ou boom
stamme; die een is tot op die grond toe verrot, maar sy wortels 
sit nog diep in die grond. Hierdie boomstamme dien as simbool 
van die Voortrekkers. Regs is daar nog 'n stam met 'n afgebreekte 
tak wat littekens van die strijd dra, sinnebeeldig van die rampe 
wat die Voortrekkers getref het. Uit die verrotte boomstam spruit 
daar nuwe lote met blare, wat die nuwe volk, soos ons dit vandag 
verteenwoordig, voorstel. Dit word alles gesilhoeëtteer teen 'n 
geheimsinnige agtergrond in newels gehul, waarbo die Drakens-
berg hoog uitsteek, en simboliseer Suid-Afrika in sy embrionale 
stadium. 

Die wiel, wat onbekende landstreke deurkruis, is 'n juiste af
beelding van die wiel van 'n Voortrekkerwa, korrek tot in die 
kleinste besonderhede. 

Die rand van die seël simboliseer krag (deur middel van die 
drie elektriese verkoelers) en nywerheid (deur middel van die 
skoorsteenpype). Dit word teen die opkomende son gesilhoeëtteer. 
Die rand. stel derhalwe die verlede en die hede teenoor mekaar. 

Die Drakensberg vertoon hier soos dit gesien word vanaf die 
punt waar Retief by Blyde Vooruitsig ook die berg getrek het. 

1J4 d. Seël. 
Op die voorgrond word 'n Voortrekkersgesin wat na die verre 

gesigseinder staar, afgebeeld. Die gesigseinder bestaan uit berge 
van geskiedkundige belang. Heeltemaal links word Vegkop gesien 
(die neerlaag van die Matabelie), en in die middel Bloukransrivier 
met die Drakensberge in die verte, 'n Donker doodskaduwee trek 
oor die rivier, wat dien as simbool van die bloedbad en ramp 
op 17 Februarie, 1938. Heeltemaal regs word Gelatokop, ook as 
Vegkop bekend, gesien, en Bloedrivier wat voor die kop verbij-
vloei. Die droë donga loop in die rivier (heeltemaal regs) op die 
juiste plek waar die geveg plaasgevind het. 'n Pasuitgewoede sware 
storm is net aan die wegtrek, en van die slagveld by Bloedrivier 
verrys daar 'n dubbele reënboog, sinnebeeldig van oorwinning en 
vrede en bevryding uit die mag van Dingaan se barbaarse hordes. 
Die kind op die voorgrond gee volle uiting aan haar gevoelens en 
met uitgestrekte arms betoon sy haar blydskap. 

Die raamwerk vir hierdie ontwerp stel in elke hoek 'n juk voor 
wat simbolies is van die juk van ontbering wat die Voortrekkers 
moes dra. Van die juk val daar druppels langs die sypanele af, om 
sweetdruppels, bloed en trane voor te stel. 

Vegkop, Bloukransrivier en sy omgewing, en die tonele by 
Bloedrivier is almal geografies juis voorgestel. 
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De Legasie van die Unie van Suid-Afrika, die wij dank zeggen 
voor de toezendmg van de afbeeldingen en vorenstaanden tekst, 
verzoekt ons nog mede te deelen, dat deze zegels verkrijgbaar zijn 
— onder gelijktijdige overmaking der kosten per bank- of post-
wissel, vermeerderd met die voor aangeteekende terugzending — 
bij den Postmaster-Generaal, Kamer 7a, Algemeen Postkantoor, 
Pretoria. 

DE ZEGELS VAN POLEN 
door J. J. DEGGELLER. 

Polen is een land, dat voor den speciaal-verzamelaar groote 
mogelijkheden biedt. Niet omdat het, zooals b.v. Letland, een zoo 
groot aantal papiersoorten voor zijn zegels heeft gebruikt, maar 
meer omdat het een buitengewoon groot aantal tandingen in de 
verochillende zegels heeft, waarop ik nader zal terugkomen. 

Polen is gelegen tusschen de Baltische hooglanden in het noorden 
en de Karpathen in het zuiden. Het is een overgangsland van 
Noord-Oost-Duitschland tot het Russische vlakland. Het is een 
binnenstaat en heeft door den „corridor" een zeer smallen toe
gang tot de Oostzee. De zeer groote landsgrenzen hebben een totale 
lengte van 4167 km., terwijl de kustlijn slechts 137 km. beslaat. 

Polen bezit een groot hoogland in de Karpathen, voornamelijk 
in het hoogmassief van de Hooge Tatra, waarvan de Rysi 2503 m. 
hoog is. 's Zomers heeft het een warm, 's winters een bar-koud 
klimaat. 

Tot 1791 was Polen een koninkrijk; in 1795 werd het verdeeld 
tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Tijdens den grooten 
wereldoorlog 1914 tot 1918 ontstond de herstelling van den staat 
en in 1918 werd de onafhankelijkheidsverklaring afgekondigd; 
van dien tijd af is Polen een republiek. In 1921 werd Oost-Silezië 
met zijn rijke bodemschatten er bij gevoegd. 

Met de vrijstad Danzig bestaat sedert 1922 een tol-unie. 
De totale oppervlakte beslaat 388.635 km^., het aantal inwoners 

bedraagt 33.418.000, dat is dus 86 per km^. (Nederland meet 
34.181 km^. met 8.392.000 inwoners, dat is 245 per km^., dus is 
Nederland ongeveer drie maal zoo dicht bevolkt als Polen). 

75 "/o van de bevolking is Roomsch-Katholiek, 12.5 "la Russisch-
Orthodox, 2.7 "/o Protestant en 9.8 "/o Israëlitisch. 

Polen is het land, dat de meeste rogge op aarde produceert. 
Verder brengt het voort suikerbieten, vlas, hennep en in Oost-
Galicië ook mais. 

Polen heeft kolenmijnen (49 stuks), 23 zinkwerken en 11 zink-
mijnen, textiel- en papierindustrie, alsmede kunstzijdefabrieken. 

Het land heeft algemeen kiesrecht, een twee-kamersysteem met 
verstrekkende bevoegdheid van den Staatspresident. 

De frankeer- en portzegels van Polen bieden voor den speciaal
verzamelaar een uitgebreid terrein, vooral wanneer hij gaat ver
zamelen op tandingen. Of men heeft in Polen opzettelijk alle 
mogelijke tandingscombinaties aan de frankeer- en portzegels aan
gebracht, óf men heeft maar luk-raak in de lijntandingmachines 
alle voor de hand liggende tandingen ingelegd. Anders is het bijna 
niet te begrijpen hoe men in een serie zegels, ja zelfs bij een 
enkel zegel, zooveel tandingen kan tegenkomen. Zooals men dat 
bij Polen ziet, zal men het bij weinig landen in de wereld aan
treffen. 

Zoo komen in mijn collectie b.v. voor bij het herinneringszegel 
aan den vrede met Sovjet-Rusland, April 1921, 22 verschillende 
tandingen; 1923, opdruk 10 Tysiecy op 25 mk., 28 verschillende 
tandingen; December 1923, 25.000 mk. opdruk op 20 mk., 21 ver
schillende tandingen; 50.000 mk. opdruk op 10 mk., 33 verschil
lende tandingen; 1924, portzegel, bruin, 15 verschillende tandingen; 
1928, zegel met beeltenis van Pilsudski, 9 verschillende tandingen; 
1928, zegel met beeltenis van president Moscicki, 20 verschillende 
tandingen. Van deze beide laatste zegels bestaan die verschillende 
tandingen bovendien nog aan zegels op horizontaal, verticaal ge
streept en op glad papier. 

En nu ben ik slechts in de gelegenheid geweest om van elk van 
die zegels er enkele duizenden na te meten, maar ik vermoed, 
dat als rhen er tienduizenden zou kunnen onderzoeken, er nog 
veel meer tandingen voor den dag zouden komen. Het is trouwens 
algemeen bekend, dat er in de Poolsche zegels zoovele verschillende 
tandingen zijn te vinden; vele catalogi geven er ook heel wat aan, 
maar toch heb ik er nog vele gevonden, die nergens aangegeven 
worden. 

In een verzameling Polen komt als eerste zegel voor de 10 
kopeken, wapenteekening, Russische adelaar met borstschild 
Poolsche adelaar, uitgegeven 1 Januari 1860 en gebruikt tot No
vember 1918, toen Polen een republiek is geworden. Het is een 
mooi zegel, blauw met rose, echter zeer gevaarlijk, omdat de 
kleuren in water oplossen. Bovendien is de voor dit zegel gebruikte 
gom van een samenstelling, die het op den duur op verschillende 
plaatsen doet kraken en zelfs zeer breekbaar maakt, zoodat on
gebruikte exemplaren met volle gom, in volkomen gaven toe
stand, zeer zeldzaam zijn. 

Daarop volgt op 17 November 1918 een viertal zegels uit het 
gebied van het voormalige Duitsche generaal-gouvernement 
Warschau met zwarten opdruk. Deze zegels, waarvan die met 
opdruk 5 fen. het gedenkteeken van Sigismund III, die met opdruk 
10 fen. de Sirene, het wapen der stad Warschau, die met opdruk 
25 fen. den Poolschen adelaar en die met opdruk 50 fen. het 
Sobieski-gedenkteeken van Johan II weergeven, zijn, ook na af
stempeling, vrij duidelijk. Er komen vele drukfouten in deze op
drukken voor; ook tamelijk veel verschoven opdrukken. 

Voorloopig scheen de Poolsche regeering nog niet te kunnen 
overgaan tot de uitgifte van eigen zegels, immers eerst komen nu 
nog de uitgifte van opdrukzegels op de Duitsche zegels van het 
generaal-gouvernement Warschau, overdrukt met „Poczta Polska"; 
dan nog een noodhulpuitgifte met opdruk 5 op 2K pfg-. 5 op 
3 pfg. en 25 op 7% pfg. Ook hierin komen vele fouten voor, 
evenals verschoven en kopstaande opdrukken. 

Dan volgen op 5 December 1918 te Lublin 3 zegels met op-, 
drukken „Poczta Polska" en den Poolschen adelaar op de Karl-
fondszegels van de Oostenrijksche veldpost. Zijn alle vorige op
drukken in boekdruk, deze zijn in lithografie. Deze zegels, waar
van slechts een geringe hoeveelheid van opdrukken was voorzien, 
waren reeds op 16 December 1918 uitverkocht. 

Na deze serie werd een serie opdrukken uitgegeven op Oosten
rijksche veldpostzegels, uitgifte Lublin. Deze zijn in halerzy-
waarden (1 korona is 100 halerzy). De doorhaling van de oude 
Oostenrijksche waarden heeft plaats door opdruk van een acht-
puntige ster. Van de 45 halerzy op de 80 heller bestaan echter 
ook doorhalingen door middel van een horizontale streep. 

23 Januari 1919 werden nog 5 waarden van de courantenzegels 
van Oostenrijk overdrukt met „Poczta Polska". 

En dan verschijnt eindelijk op 15 Februari 1919 een serie zegels 
in Poolsche teekening. Elf zegels, uitgifte Krakau, met Poolschen 
adelaar, in steendruk, groot formaat, duidelijk maar niet mooi 
en in zeer helle kleuren gedrukt. Deze zegels zijn ongetand en 
niet gegomd. Getande zegels van deze serie zijn privaat-tandingen 
voor eigen gebruik door de steden Wadowice, Kalware en enkele 
andere. 

Bij de vereeniging van het Zuid-Poolsche met het Oostenrijksch-
Poolsche gebied (Galicië en Oostenrijksch-Silezië) werd een serie 
zegels uitgegeven, in de lagere waarden met den Poolschen ade
laar, in de hoogere met een landschapteekening, die bij a^tempe-
ling veel aan duidelijkheid verliest. Zij komen voor op dik, glad 
papier en op horizontaal en vertikaal geribd papier en in ver
schillende tandingen. Alle in de waarde-aanduidingen halerzy en 
korona. 

In Februari 1919 werd, bij de vereeniging van de Noord-Poolsche 
gebieden (het voormalige generaal-gouvernement Warschau) deze 
zelfde serie uitgegeven in de waarde-aanduiding 1- marka is 
100 fenige. 

Nadat in Mei 1919 een serie van 5 zegels was uitgegeven tijdens 
de postzegeltentoonstelling te Warschau, in Juni 1919 6 gelegen-
heidszegels, de z.g. parlementszegels, en nog eenige Duitsche zegels 
van opdrukken waren voorzien, komen we dan eindelijk aan de 
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zegels van de thans werkelijk tot één geheel vereenigde Poolsche 
republiek. 

Voordat we tot bespreking daarvan overgaan, noem ik hier nog 
eerst de z.g. ouvroirzegels van Polen. Deze zegels werden tijdens 
de interneering van vreemde militairen door de Poolsche regeering 
gratis beschikbaar gesteld voor de geïnterneerden, teneinde met 
hun familie in correspondentie te kunnen treden. Het zegel be
staat uit een gedrukt stempel op wit gelinieerd papier. Een groote 
cirkel met binnencirkel; tusschen beide in de woorden „Comité 
ouvroir Polonais, Fribourg" en in het midden „Franc de port". 
2ij komen voor in rood, blauw en zwart. Deze zegels dienden 
voor hetzelfde doel als onze z.g. interneeringszegels, die uitgegeven 
werden door de kampcommandanten gedurende het verblijf van 
de Belgische, Duitsche en Engelsche geinterneerden in ons land 
tijdens den wereldoorlog 19141918. 

De zegels van de Poolsche republiek van Februari en Mei 1920 
zijn vrij onduidelijk van druk en verliezen daardoor bij afstem
peling veel aan duidelijkheid. Zij komen voor op dun, zoowel 
horizontaal als vertikaal, gestreept papier en in vele tandingen, 
b.v. 9, 93^, lOK, 11, 11}^, 12J4, n-.WA, 1 2 : 1 3 , UV^-.Uyi, 
14, 133^ : U K . 

Na een roode kruis uitgifte van 4 zegels met opdruk op 1 Maart 
1921 op de hoogere waarden van vorenstaande serie, verschijnt 
in Mei 1921 een serie van drie zegels ter herinnering aan den 
vrede met SovjetRusland, voorstellende een zaaier, loopende over 
een beploegd land, waarachter een groote regenboog. Links in het 
veld is een groot zwaard geplaatst, rechts ziet men een wapen 
met den Poolschen adelaar. Hoewel vooral het gele en roode zegel 
in vrij wazige kleuren zijn gedrukt, houdt dit zegel zich, na af
stempeling, toch vrij goed. Het officieele formaat wordt aan
gegeven met 28 : 22 mm., maar zij komen ook voor in formaat 
27 : 21 mm. en 25 : 21 mm. en bovendien in alle mogelijke kleur
variëteiten. Gecatalogiseerd komen ze voor in tandingen l l j ^ , 
9 en 12 : 14>2, doch zij zijn ook bekend in alle onderlinge ver
houdingen van 9 tot 1434. 

Ter herinnering aan de constitutie werd op 17 Maart 1921 
een zevental zegels uitgegeven, die goed van kleur en duidelijk 
van teekening zijn. 

Tijdens de jaarmarkt te Posen van 30 Mei tot 8 Juni 1921 
werden aldaar verkocht twee luchtpostzegels voor de postvlucht 
PosenDanzigWarschau. Deze zegels zijn zeer grof van teekening 
en van uitvoering. De afstempeling hiervan had plaats met een 
speciaal stempel voorstellende het wapen van Posen, aan de rechter
zijde daarvan geteekend een propeller en een groote vogelvleugel, 
waarin de datum van afzending; onder het woord „Poznan". 

Dan verschijnt in Juni 1921 een nieuwe teekening van een 
Poolsch zegel, het z.g. adelaarszegel, mooi en duidelijk en in ver
schillende waarden in goed gekozen, heldere kleuren uitgevoerd. 
Deze zegels, op dun papier gedrukt, komen voor in alle samen
stellingen van tandingen w a n 9 tot 1534; zij lóopen tot een waarde 
van 2000000 mark. De 25 mk. van deze serie kwam in 1923 uit 
met opdruk 10 Tysiecy, waarvan er in mijn collectie 28 ver
schillende tandingscombinaties van 9 tot 1534 in onderlinge 
samenstelling voorkomen. 

Van de Copernicusherdenkingszegels, in Juli 1923, verscheen 
de 3000 mk. met de beeltenis van Konarski, waarbij enkele met 
het woord „Konapski". 

Voordat nu de munt werd omgezet in 1 zloty is 100 groszy, 
verschenen eerst nog de zegels van 20 enlO mk., zaaier, meï opdruk 
25.000 en 50.000 mk. De 25.000 mk. in groote en kleine cijfers, 
de 50.000 mk. alleen in groote cijfers. 

Voorts werden nog uitgegeven in 1924 op het kleine wapen

zegel van Polen van 2 en 5 mk. een opdruk van resp. 20.000 mk. 
en 100.000 mk. 

En hiermede is dan een einde gekomen aan de vele samenstel
lingen van tandingen van 9 tot 1534 in lengte en breedte en 
omgekeerd. Al deze tandingscombinaties komen voor in lijn
tanding, zoodat het mij toeschijnt, dat men tot 1924 in Polen, 
voor het tanden der zegels maar lukraak een lijntanding in de 
machine heeft ingelegd, zonder zich ook maar in het minst reken
schap te geven van wat men deed. Kan men dat niet aannemen, 
dan zal men, waar in mijn collectie alleen van het zegel 50.000 
mk. op de 10 mk.. zaaiertype, 32 verschillende tandingen voor
komen, allicht geneigd zijn te gaan denken aan speculeeren op de 
zakken der philatelisten. 

Zoo verscheen dan den Isten Mei 1924 een serie postzegels in de 
nieuwe, thans nog geldende muntwaarde, 1 zloty is 100 groszy. 
Deze zegels in de adelaarsteekening, waaromheen een lauwerkrans 
en rechts en links geflankeerd door pijlenbundels, zijn ontworpen 
en in boekdruk vervaardigd door de staatsdrukkerij. Ze zijn in 
mooie kleuren, op dun papier gedrukt en blijven, ook na afstem
peling, vrij duidelijk. Ze komen voor in tandingen van 10 tot 1334
Deze zegels werden in Januari 1925 overdrukt met in wit uit
gespaarde letters „Na Skarb 50 Gr" als weldadigheidszegels. 

Een zegel van 1 zloty werd 1 October 1924 uitgegeven met de 
beeltenis van president Wojciechowski. Een zeer mooi en duidelijk 
zegel in helroode kleur, maar gevaarlijk omdat deze anilinekleur 
in water oplosbaar is. 

In 1925 werd uitgegeven een serie van 9 vliegpostzegels, voor
stellende een aeroplane, vliegende boven een zeer onduidelijk sil
houet van Warschau, in het midden waarvan de poolsche adelaar. 
Dit zegel is gedrukt in fletse kleuren en munt niet uit door 
duidelijkheid van teekening. Het is voor luchtpost slechts in 
gebruik geweest tot 1933; vóór dat jaar werden voor de luchtpost 
gewone frankeerzegels gebruikt. 

Vervolgens verscheen in 1925 tot 1927 een ,serie postzegels met 
voorstellingen als volgt: Ostra Brama te Wilna, standbeeld van 
koning Sigismund te Warschau, stadhuis te Posen, Sobieskistand
beeld te Lemberg, het slot Wawel te Krakau en een zeilschip. 
Deze zegels zijn, gestempeld, alle vrij onduidelijk, met uitzon
dering van dat met het zeilschip, hetwelk zich tamelijk goed houdt. 
Zij werden uitgegeven en zijn ook aldus gecatalogiseerd in twee 
soorten, onderscheidenlijk in plaatdruk op gewoon papier en met 
kamtanding 1134 en lijntanding 10 X 11 en in rollendruk op 
dun papier met kamtanding 1234 Maar ook bij het tanden van 
deze zegels schijnt een groote chaos te hebben geheerscht, immers 
in mijn collectie komen, behalve de bovenaangegeven tandingen, 
ook nog de volgende voor: 9 : 11; 11 : 12; 1134 : 1234; 11)4 : 12; 
12:1134; n:U%; 1234:13 ; 1234 : 133^; 1234 : 1334; 1234 : 1134 
13 : 1234. Zij komen niet alleen voor op dun, maar ook op zeer 
dun papier. 

Dan verschijnen van Maart 1927 tot Juli 1927 (tot stijving der 
staatskas ten koste van de philatelisten) 5 series weldadigheids
zegels, waarvan de mooiste en duidelijkste zeker die is met de 
beeltenis van Chopin. 

Eindelijk komt in 1928 Polen voor den dag met het eerste blok 
van twee zegels, ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling 
te Warschau. Deze beide zegels, tot één blok vereenigd, zijn uit
gevoerd in diepdruk en geven de beeltenis van maarschalk 
Pilsudski en Staatspresident Moscicki. Het zijn mooi uitgevoerde 
en duidelijke zegels. Later zijn ze ook afzonderlijk in vellen uit
gegeven, het eerste in groene, het tweede in donkergrijze kleur. 
Zij komen voor in tandingen 1034 : 14 in verschillende samen
stellingen en op horizontaal en verticaal gestreept papier. 
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IHHI ^̂̂ ^ iluHi 
Wellicht meende de Poolsche regeering, dat de philatelisten 

nog niet voldoende geofferd hadden, want van Mei 1928 tot 
October 1934 verschenen 12 series weldadigheids en herdenkings
zegels, waaronder enkele van één, maar ook van twee, drie en 
vier zegels, in totaal twintig zegels. Hieronder is een zeer mooie 
serie, ter herinnering aan den poolschen opstand van 18311832; 
twee gevleugelde soldaten met geveld geweer. 

Het rouwzegel van maarschalk Pilsudski (12 Mei 1935) geeft 
een zeer mooi portret van dezen krijgsman, flink in het kader 
gplaatst en in mooie grijszwarte kleur. 

En eindelijk komt Polen dan in 19351936 met zijn nieuwe, 
thans nog gangbare serie postzegels met landschapsteekeningen en 
stadsbeelden van 5 groschen tot 3 zloty; in 1937 nog uitgebreid 
met vier nieuwe zegels van 5 tot 20 groszy. Het zijn mooie, dui
delijke en frissche landschapsteekeningen in flink formaat. Boven 
over de geheele zegelbreedte de landsnaam, onderaan, rechts in 
den hoek, de waardeaangifte. 

Wanneer we hiermede eens vergelijken de 4 z.g. Vreemdelingen
verkeerzegels van ons eigen land, uitgegeven 23 Mei 1932, dan valt 
deze vergelijking niet in ons voordeel uit. In Polen een duidelijke 
teekening en een even duidelijke beschrijving, bij ons een bijna 
niet uit te puzzlen teekening, die bovendien nog zeer hinderlijk 
onderbroken wordt, doordat men er middendoorheen met groote 
forsche cijfers de waardeaanduiding heeft geplaatst. 

Het is wel jammer voor Polen, dat aan het slot van dit artikel 
nog melding moet worden gemaakt van eenige blokkenuitgiften. 
Op 1 September 1937 toch, naar aanleiding van een bezoek van 
den koning van Rumenië aan Polen, verschenen drie blokken, elk 
van vier zegels met de beeltenis van maarschalk Rydz Smigl, op 
de witte omranding in rood afgedrukt de wapens van Rumenië 
en Polen en de datum van 's konings bezoek: 25 VI  1 VIL 1937. 
En in Mei 1938 nog eens een blok van vier zegels, tijdens de phila
telistische tentoonstelling te Warschau, 2 maal 2 waarden van 
45 en 55 groszy. Hierdoor kan Polen er zich op beroemen de 
philatelisten en in het bijzonder de tegenstanders van blokken
uitgiften tegen zich ingenomen te zien. 

De dienstzegels, strafportzegels, de z. g. doplatazegels, de zegels 
van de door Polen bezettte gebieden in den naoorlogstijd, zegels 
voor de Poolsche post in het buitenland, Levantzegels van Polen, 
en de vele stadszegels van Polen, zouden dit artikel voor ons 
Maandblad te uitgebreid maken. Het zou over te veel afleveringen 
moeten worden verdeeld, hetgeen ten koste van de leesbaarheid 
zou gaan. Ik hoop daarop later, in een afzonderlijk artikel, terug 
te komen. 

Ik moge dit opstel dan besluiten met als mijn opinie te geven, 
dat Polen een zeer dankbaar land is voor den speciaalverzamelaar, 
vooral door de groote verscheidenheid in de tandingen. Een deel 
van de zegels is niet zoo duidelijk als voor postzegels gewenscht 
is, een ander deel toch is ook wel mooi en zeer appreciable. 

♦ Koopt bij onze Adüerteerders. ♦ 

POSTZEGELTENTOONSTELLING IN HET STEDELIJK 
MUSEUM TE AMSTERDAM 1428 DECEMBER 1938. 

Evenals in 1937 zal de Amsterdamsche PostzegelSociëteit een 
postzegeltentoonstelling houden met weldadig doel, waarvan de 
opbrengst voor minstens 80 "/o zal worden afgedragen aan het 
Comité Verkoop Kinderzegels 1938. 

Het is het bestuur van de A.P.S. mogen gelukken met mede
werking van de gemeente Amsterdam, deze tentoonstelling te 
houden in het Stedelijk Museum aldaar; er werden 4 zalen ter 
beschikking gesteld voor deze expositie en een zaal voor den 
verkoop van weldadigheidszegels. 

Voor het eerst in Nederland werd voor deze tentoonstelling 
nieuw en modern tentoonstellingsmateriaal in gebruik genomen, 
vervaardigd uit staal. 

De tentoonstelling zal worden gehouden van 14 tot en met 
28 December. Een zaal zal zijn gewijd aan portretten van jubi
leerende vorsten op postzegels, een en ander in aansluiting op het 
regeeringsjubileum van H. M. de Koningin. De andere zalen 
zullen worden gevuld met vrije inzendingen, terwijl de tentoon
stelling zal worden opgeluisterd door inzendingen van het hoofd
bestuur der P.T.T., het Postmuseum en van de firma Enschedé en 
Zonen te Haarlem. Belangrijke inzendingen zijn toegezegd en de 
tentoonstelling belooft zeer interessant te worden. 

Op de tentoonstelling is een tijdelijk postkantoor gevestigd, al
waar brieven, poststukken enz. van een speciaal stempel zullen 
worden voorzien. 

PROPAGANDATENTOONSTELLING TE 'SGRAVENHAGE. 

De op 3, 4 en 5 dezer door de Haagsche Philatelisten Vereeniging 
en „Philatelica" gehouden propagandatentoonstelling is een groot 
succes geworden. 

In het volgend nummer komen wij hierop terug. 

EEN PRACHTIGE TENTOONSTELLING. 

Ter feestelijke herdenking van haar derde lustrum hield de 
Internationale Postzegelvereeniging „Philatelica", afdeeling Venlo, 
op 1, 2 en 3 October een prachtige tentoonstelling. Omringd door 
wethouders, gemeentesecretaris en talrijke autoriteiten, sprak 
niemand minder dan Venlo's burgemeester, mr. B. Berger, een 
hartelijke openingsrede uit. Wij waren toevallig in Venlo en 
hebben als vurig philatelist natuurlijk zoowel de feestvergadering 
als de tentoonstelling bezocht. Over deze tentoonstelling nu zullen 
wij eenigszins onze indrukken geven. 

Bedenken wij, dat Venlo een provinciestad zonder rijkdom is, 
dan was de tentoonstelling schitterender dan die, welke de laatste 
jaren in groote luxesteden als Den Haag gehouden zijn. De 
Venlosche vereeniging zou m. i. de gouden medaille gekregen 
hebben, indien een onpartijdige jury een vergelijking had moeten 
maken. Dit dienen wij nader aan te toonen. 

Inzenders waren slechts leden van de vereeniging zelf, menschen 
dus, die in Venlo en omstreken wonen, om welke reden zij geen 
wedstrijd om prijzen hielden. Slechts één philatelist, wiens naam 
niet genoemd werd, behoorde niet tot de vereeniging. Elke in
zending moest aan deze drie eischen voldoen en voldeed er ook 
inderdaad aan: netheid zoowel in opzet der verzameling als in 
kwaliteit der zegels, overzichtelijkheid en een zoo groot moge
lijke volledigheid binnen het kader van het gekozen object. Welnu, 
wij hebben genoten in de ruime, heldere feestzaal van „National". 

Wij maken drie af deelingen: 
1. Nederland en Koloniën; 
2. Buitenland; 
3. Jeugdafdeeling. 
In de eerste groep vonden wij vier nagenoeg volledige in

zendingen. Interessant was de verzameling van alle door Neder
land uitgegeven briefkaarten. Niet minder belangstelling trok de 
verzameling van vele per luchtpost verzonden brieven, waarbij 
een, die per „Uiver" verstuurd, maar door de bekende ramp, dit 
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vliegtuig overkomen, gedeeltelijk beschadigd en verbrand was. 
Vielen alle in 1934 uitgegeven gedenkzegels van Curasao, alsook 
alle nieuwe postzegels van onze overzeesche gewesten te be
wonderen, de drie eerste luchtpostzegels van Curajao, die trouwens 
zeer zeldzaam zijn, heb ik, irergis ik mij niet, slechts in de 
prachtige collectie van den LOiden heer H. Janssen gezien. Deze 
philatelist had trouwens meer zegels, die aan de inzendingen van 
anderen ontbraken, zooals Armenwet 134 et. met rooden opdruk 
en België 2 frs. van 1919 (Yvert nr. 176). 

In de afdeeling buitenland overheerschte Europa en behoorde 
de kostbaarste inzending ongetwijfeld aan den heer J. Houba te 
Tegelen, die zich heel bescheiden slechts tot één land beperkt had: 
het oude Duitschland van vóór 1866, d. w. z. de oude Duitsche 
staten. Hij bezit bijna al de postzegels van Hamburg, Hannover, 
Mecklenburg-Schwerin, Saksen, enz. in zeer gaven toestand. En 
ga dan maar na in uw catalogus, hoeveel zulk een verzameling 
waard is ! 

Zeer leerzaam was Rob. Langen's volledige verzameling Engelsche 
kroningszegels 1937, bestaande uit 135 zegels van de crown colonies 
en 67 zegels van de dominions. Hij had immers al deze zegels 
op zwarte kartons bevestigd met de voor elke serie bijpassende 
landkaarten. Aldus bevordert de philatelic de kennis der aard
rijkskunde. 

Wij hebben den heer P. Weyers te Blerick benijd, die een groot 
aantal oude postzegels van Casimir in heele vellen exposeerde ! 
Graag hadden wij er van ieder vel één voorzichtig afgescheurd, 
maar dat mocht natuurlijk niet. 

Dat groote landen als China, Australië en Brazilië niet ver
tegenwoordigd waren, verwonderde ons wel eenigszins. Daaren
tegen verraste ons de verzameling brieven, die in de achttiende 
eeuw per postwagen verzonden waren van Brussel en andere Zuid-
Nederlandsche plaatsen naar Venlo, Roermond, enz. 

Gelukkig ontbrak een jeugdafdeeling niet. Ook hier zagen wij 
een belangrijke partij gestempelde enveloppen uit den tijd, toen 
er nog g.een postzegels bestonden. 

Veel blokken, voor ons slechts prentjes, maar geen eigenlijke 
frankeerzegels, waren niet tentoongesteld. Het schijnt, dat ook 
menige Venlosche philatelist het in dezen eens is met den redac
teur van het Maandblad en de Nederlandsche regeering, die, al
thans tot dusver, niets moet hebben van prentjes-uitgeverij. 

De jubileerende Venlosche vereeniging heeft geen prijzen uit
geloofd. Moesten wij den eersten prijs geven, wij zouden niet weten 
of deze aan den heer Houba dan wel aan den heer Janssen toe
kwam. Wij beslissen dus evenmin, maar getuigen gaarne, dat alle 
inzendingen op de tentoonstelling ten volle thuis hoorden. Onze 
gelukwenschen derhalve aan de Venlosche vereeniging. 

DAVID DE KOK O.F.M. 

N O G EENS DE TENTOONSTELLING TE PRAAG. 

In het desbetreffend artikel over deze tentoonstelling, vermeld 
op blz. 191 van het October-nummer, berichtten wij in het al
gemeen, dat er congressen enz. werden gehouden en uitstapjes 
gemaakt. 

Op verzoek van eenige deelnemers maken wij er alsnog gaarne 
gewag van, dat de op 1 Juli gehouden autotocht naar Melnik 
onder de voortreffelijke leiding stond van den heer Karl Gruss, 
die door deze prachtige excursie talrijken aan zich verplicht heeft. 

T\oéMtr¥jm, ^\ 
Ti'dsdhriften' 
Catalogi, en§.| 

STANLEY GIBBONS' SIMPLIFIED STAMPCATALOGUE 1939. 
UITGAVE STANLEY GIBBONS LTD., 391 STRAND, 

L O N D O N W.C. 2. PRIJS 5 SHILLINGS. 
Het is ruim vier jaren geleden, dat de eerste uitgave van 

dezen „vereenvoudigden" catalogus het licht zag en thans ligt 
reeds de zevende voor ons, ongeacht het feit, dat van meerdere 
uitgaven nieuwe oplagen werden gedrukt. 

Deze wereldfirma weet beter dan wie ook, wat de wenschen 
zijn van de groote massa der verzamelaars en uit die wetenschap 
ontstond in 1934 het besluit een vereenvoudigde catalogus uit te 

geven, waarbij het leidmotief was: the stamp's the thing, of met 
andere woorden: het gaat alleen om het zegel zelf. Alle variaties 
m tandingen, watermerken, kleurnuances, opdrukafwijkingen e. d. 
werden uit dezen vereenvoudigden catalogus weggelaten. Dat een 
en ander goed gezien was, hebben de afgeloopen vier jaren bewezen 

Behalve, dat bij den opzet het hiervoren genoemde grond
beginsel gold, het streven was er voorts op gericht een catalogus 
tegen zeer lagen prijs uit te geven. Wat hier voor 5 shilling ge
leverd wordt, grenst aan het ongelooflijke. Op 1150 pagina's, in
gedeeld in twee kolommen, worden de zegels der geheele wereld 
vermeld en van hun prijzen voorzien. Het werk is overvloedig 
geïllustreerd; het is ongetwijfeld „de" catalogus voor hen, wien 
het alleen te doen is om het zegel zelf, niet om de bijkomstig
heden, hoe interessant deze vaak ook mogen zijn. 

Dat ook deze uitgave veel koopers zal vinden, staat voor ons 
vast. V. B 

GIBBONS' PRICED CATALOGUE 1939 OF THE POSTAGE 
STAMPS OF T H E WORLD. 45e UITGAVE. 

STANLEY GIBBONS LTD., 391 STRAND, L O N D O N W.C. 2. 
PRIJS 16 SHILLING. 

Een prachtwerk, in den loop der jaren opgebouwd door een 
firma van wereldreputatie en dat voldoet aan zeer hooge eischen. 
Het boekwerk beslaat 1924 bladzijden, is goed geïllustreerd en 
bevat een schat van wetenswaardigheden. 

Terecht heeft de uitgeefster ingezien, dat voor talrijke verzame
laars de hierboven beschreven vereenvoudigde catalogus te be
perkt en deze algemeene catalogus te uitvoerig zijn Ook al 
wenscht men als regel zich te beperken, toch kan een beperking 
wel eens te ver gaan. In den „grooten" catalogus vindt men, om 
aan dit bezwaar tegemoet te komen, dit jaar voor het eerst bij 
het begin van elk land een „vereenvoudigde tabel", richtsnoer voor 
hen, die van een land niets anders willen verzamelen dan de hoofd-
nummers. Wil men verder gaan, welnu, dan biedt de catalogus 
daartoe alle gelegenheid. Het is zeer practisch gedacht en uit
gevoerd. 

Verschillende landen werden voor deze uitgave opnieuw be
werkt, waardoor de catalogus aan bruikbaarheid heeft gewonnen. 

De prijsnoteeringen ? Wij vellen daarover geen oordeel, zulks in 
tegenstelling tot hen, die zoo grif met hun kritiek gereed staan 
en daarbij dan als voorbeeld van foutieve prijsberekening een 
enkel land aanhalen, vergetende dat het bij een wereldcatalogus 
gaat om duizenden en duizenden prijzen. 

Wij wenschen niet alleen Stanley Gibbons met dit prachtwerk 
alle succes toe, neen, wij zijn er van overtuigd, dat dit haar 
deel is. v. B. 

FROEDE BRIEFMARKEN KATALOG. WELTAUSGABE 1939. 
4e UITGAVE. VERLAG HANS FROEDE, DÜSSELDORF 66. 

Uit een bescheiden prijslijst van Europa-zegels, voor het eerst 
uitgegeven in October 1929, is deze catalogus gegroeid. De ener
gieke uitgever, Hans Froede te Düsseldorf, had zich tot taak 
gesteld een catalogus uit te geven, die de netto-handelsprijzen 
bevat. Dit principe heeft hij hoog gehouden, ook in deze 4e uit
gave, die er keurig verzorgd uitziet. 

Afwijkend van de tot dusverre gevolgde alfabetische volgorde 
der landen, geeft de Froede-catalogus dit jaar voor het eerst het 
moederland, met daarachter alfabetisch de daartoe behoorende 
koloniën. Dit systeem heeft, gelijk alles, zijn voor- en nadeelen. 
Volgens den uitgever maakt deze indeeling het die gebruikers 
gemakkelijk, die slechts interesse hebten voor een land met zijn 
koloniën, of voor een groep van landen. Het nadeel is n. o. m., 
dat het systeem niet steeds ten volle is door te voeren. 

Het is bekend, dat vooral in Duitschland de Froede-catalogus 
er meer en meer inkomt, wat niet te verwonderen is, wanneer men 
let op de prijsnoteeringen van andere vooraanstaande Duitsche 
catalogi en waaraan de gebruikers zoo weinig houvast hebben. 

Moge de uitgever de vruchten plukken van het vele werk, dat 
aan deze uitgave is besteed. 

Uit dezelfde bron ontvingen wij nog den Briefmarken Katalog 
Grosz Deutschland 1939 ( l i e jaargang) en de Luftpostmarken 
Katalog Ganze Welt 1939 (4e jaargang); twee keurige werkjes, op
gebouwd naar hetzelfde principe, geldende voor den wereld
catalogus. V. B. 
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SCHWEIZLIECHTENSTEIN KATALOG 1939. 
UITGEVER ERNST MÜLLER A.G., BASEL, FREIESTRASSE 9L 

8e JAARGANG. PRIJS 50 CENTIMES. 
Voor de liefhebbers van de zegels van bovengenoemde landen 

een aardig, keurig uitgevoerd werkje, weergevende talrijke tandings
variëteiten, kleurnuances, enz. 

Wie een niet al te uitgebreide gespecialiseerde collectie van 
Zwitserland of Liechtenstein wenscht op te zetten, zal onge
twijfeld in dit overzichtelijk en goed geïllustreerd werkje vinden 
wat hij zoekt. v. B. 

JAARBOEKJE VAN DEN KONINKLIJKEN BELGISCHEN 
BOND VAN VEREENIGINGEN VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS IN BELGIË, BENEVENS GEÏLLUSTREERDE 
CATALOGUS VAN DE ZEGELS VAN BELGIË EN BELGISCH

KONGO. JAARGANG 1939. PRIJS 12.50 FRANCS. 
Een jaarboekje om jaloersch op te worden, wanneer men ziet 

hoe vele vereenigingen bij onze zuiderburen zijn aangesloten bij 
den Bond ! 

Daarnaast een overzichtelijke catalogus van de zegels van ge
noemde landen en ten overvloede een opgave van de Europa
blokken met hun prijsnoteeringen. En dat alles, keurig uitgevoerd, 
voor den prijs van 12)4 francs ! Geen wonder, dat deze jaarboeken 
er als koek ingaan en dat het verzamelen in België meer en meer 
populair wordt. 

Hulde aan den Belgischen Bond voor dit goede propaganda
werk. V. B. 

Voorts werden nog ontvangen: 
Een exemplaar van het nieuwe Belgische maandblad „De Fila

telist" („La Revue du Philatéliste"), orgaan van de postzegelclub 
der oorlogsinvaliden ,alsmede het protocol van de algemeene ver
gadering der Federation Internationale de Philatelie, gehouden te 
Praag in Juni 1938. 

SCHAUBEK POSTZEGELALBUM 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

COMPLETE UITGAVE 1938, NR. 5704 A/N. 
De Gebrs. Abrahams, postzegelhandel te 'sGravenhage, zenden 

ons toe de nieuwste uitgave van het album Nederland en Koloniën 
van de firma C. F. Lücke, de uitgeefster van de wereldbekende 
Schaubekalbums. ' 

De fraaie blauwe klemveerband met zilveren opschrift en wapen 
bevat 85 eenzijdig bedrukte bladen van mooi houtvrij album
papier; behalve de bladen bestemd voor de gewone zegels, bevat 
het album afzonderlijke bladen voor roltandingzegels. Inderdaad 
een keurige uitgave. Het album is verder tot op heden „bij", 
aangezien zelfs het zegel voor bijzondere vluchten (de kraai), het
welk eerst op 22 November 1938 verkrijgbaar gesteld is, er in 
vermeld wordt. 

Dat eenige bladen, volgens mijn smaak, te veel zegels moeten 
herbergen doet niets af aan het feit, dat de firma Lücke door 
deze uitgifte haar van ouds bekenden naam weer alle eer aandoet. 

L. S. 

*^..:'»^i to^^ 'u , iWffl , 
'„«»«»fr ,̂ tV l *<a>U« 

■"'"f'̂ vv *^s"'•'■' 
^ 2 F 

Ingezonden 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

IS DE CATALOGUS YVERT & TELLIER  CHAMPION 1939 
EEN BETROUWBARE LEIDRAAD? 

Volgens mijn meening is dit in het geheel niet het geval. Was 
hij als beschrijvende catalogus al niet veel, als prijslijst was hij 
handig en bruikbaar, evenals als basis voor het ruilverkeer. De 
laatste devaluatie van den franc heeft evenwel de samenstellers 
geheel in de war gebracht. 

Inplaats van de prijzen in francs der zegels, die niet door de 
devaluatie getroffen zijn, alle gelijktijdig een verhooging te doen 
ondergaan, evenredig aan den gedaalden franckoers met rectificatie 
van die prijzen, waar dit noodig was door de marktsituatie in het 

betreffende land, hebben de samenstellers op de meest willekeurige 
wijze verhoogingen al of niet toegepast zonder in voldoende mate 
rekening te houden met de marktwaarde ! 

De basisverhouding is daardoor geheel in wanorde gebracht. 
De tegenwoordige beurswaarde van den franc in aanmerking ge
nomen, zou men moeten constateeren dat bijna alle zegels in prijs 
zijn gedaald, terwijl in het voorwoord de samenstellers spreken 
van een enthousiasme voor de postzegels, wat een gunstige reflex 
heeft op de prijzen ! Als voorbeeld noem ik België nr. 1, die op 
fr. 150 blijft, terwijl Noorwegen nr. 1 van fr. 100 op fr. 150 
springt. Wel het ergste werd gesold met Zweden nrs. 101 en 103, 
welke zegels op fr. 1500 blijven staan, terwijl Frankrijk nr. 18 
(gebruikt) van fr. 1800 op fr. 2000 wordt gebracht. Wat er op 
neerkomt, dat deze zegels dus theoretisch van £ 14 tot nog geen 
£ 9i4 worden gedegradeerd ! Scott noteert deze zegels per stuk 
op I 100 = .£ 20 = fr. 3200 volgens de inleiding van den cata
logus. Denkt niet, dat een Fransch handelaar u dien Zweed geeft 
voor een 1 fr. Napoleon ! 

Een onmogelijken indruk maakt het ook, dat waar zooveel 
Europeesche zegels niet zijn verhoogd, de Fransche koloniën 
meerendeels met 10 "/o verhoogd zijn. Is het het doel geweest 
een lager reductiepercentage op de catalogusprijzen te forceeren, 
dan had deze verhooging zeker achterwege moeten blijven. 

Maar de samenstellers hebben in het algemeen tegenover het 
Fransche publiek niet de consequenties van de francdaling ten 
volle willen nemen. 

Wel hebben zij het noodig gevonden, vrijwel allft Engelsche 
koloniën met 50 Vo te verhoogen; bij NewFoundland is soms 
met 200 "/o en meer gewerkt ! Zie b.v. nr. 95, die bovendien sinds 
jaren veel beter was als nr. 95a, wat nog nooit door de catalogus
samenstellers bleek te zijn opgemerkt ! 

Deze catalogus is een brevet van onbevoegdheid voor zijn 
samenstellers; was déze catalogus juist, dan was de vorige geheel 
onjuist voor vrijwel al de zegels die geen met de daling van den 
franc correspondeerende prijsverhooging hebben ondergaan. 

Ik hoop dat de Nederlandsche Bond en de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelhandelaren aan de samenstellers hun af
keuring zullen te kennen geven over de wijze van behandeling van 
het prijzenprobleem. 

A. G. FERF. 

( 

piiilateUs 
E _ ! 
EEN ENGELSCHE „PEER" ALS HULPPOSTMEESTER. 

Dit is het geval met den graaf van Leicester, die de functie 
bekleedt van subpostmaster (wij zouden zeggen: hulpkantoor
houder) van Holkham Wells in Norfolk. 

Het postkantoor is gevestigd in Holkham Hall, het kasteel van 
den graaf. Het publiek wordt geholpen door een livreibediende 
van den edelman. 

Het is natuurlijk een eerebaantje van den hoogbejaarden graaf, 
die dezer dagen zijn 90en verjaardag vierde. 

EEN ZELDZAME POSTZEGELVERZAMELAAR. 

Wij, Philatelisten, vezamelen gaarne zeldzame postzegels, hoe 
meer hoe liever, maar daarom zijn wij nog geen zeldzame post
zegelverzamelaars, want zulke menschen zijn hooge uitzonde
ringen. Ik heb er niettemin een ontmoet en zal u vertellen, op 
welke origineele manier hij met succes te werk ging. 

Zekeren dag ontwaakte hij met het denkbeeld een voornaam 
staatshoofd schriftelijk om de postzegels te vragen ,welke het 
land van dit staatshoofd uitgeeft. Onze zeldzame verzamelaar 
schreef eenvoudig een briefje in de Nederlandsche taal aan Zi|ne 
Majesteit den Keizer van Japan (in werkelijkheid aan een ander 
staatshoofd; ik heb echter den vernuftigen philatelist beloofd 
den naam niet bekend te maken). Hoogstwaarschijnlijk verstonden 
noch het staatshoofd noch een zijner ministers iets van het verzoek 
maar zeide alleen de postzegel op den omslag, dat het briefje uit 
Nederland kwam. Gelukkig bestaan er gezanten en consuls. Van 
een dezer zal het staatshoofd dan vernomen hebben, wat het 
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briefje behelsde. Hij en zijn minister van posterijen enz. zullen 
het verzoek zóó eenig gevonden hebben, dat zij besloten er aan 
te voldoen. Na vijf maanden ontving onze zeldzame postzegelver
zamelaar een zending van ongeveer 70 postzegels ! Sommige series 
waren volledig, terwijl men uit andere series er kris-kras eenige 
uitgenomen had. Hij kreeg niet alleen de laagste waarden van de 
gewone frankeerzegels, maar ook de hoogste waarden, zelfs van 
de luchtpostzegels. Had hij die partij moeten koopen, hij had een 
heel bedrag moeten uittellen. 

Dat is nu eens een zeldzame verzamelaar. Wij gelooven echter, 
dat regeeringen gauw zullen zeggen, wanneer zij meer zulke 
briefjes ontvangen: Met zulke grappen doen wij niet mee ! 

D. DE K. 

EEN MERKWAARDIGE PERFORATIE IN ENGELSCHE 
ZEGELS. 

Deze bezit de heer M. S. te Amsterdam. De zegels zijn geper
foreerd met een kroontje en de letters S O, ook wel O S. De 
heer S. bezit deze zegels op brieffragmenten, voorzien van de 
aanwijzing „Service of Government"; hij kan ze echter niet 
thuisbrengen. 

De heer J. G. Millaard, te Rotterdam, was zoo vriendelijk over 
deze perforatie zijn oordeel te geven, hetwelk als volgt luidt. 

„Inderdaad zijn de door den heer S. beschreven zegels af
komstig van een of andere officieele instelling in Engeland. De 
perforatie is echter niet officieel; zij wordt op eigen gezag aan
gebracht en dient om diefstal te voorkomen. 

O. S. beteekent „Official Service". Dergelijke perforaties komen 
ook voor met de lettertjes „C. A.", welke beduiden Crown 
Agencies". 

Hoe nu de letters in omgekeerde volgorde kunnen komen te 
staan, weet ik niet; tenminste als in dat geval de letter „S" 
normaal staat. Mocht deze echter in spiegelbeeld staan, dan 
volgt daaruit, dat de perforatie aan den achterkant der zegels 
is geschied. 

Ik vermoed niet, dat de perforatie op zegels van koning George 
voorkomt, althans die heb ik nooit gezien, wel echter van koning 
Edward." 

DE UITVINDER VAN HET HEDENDAAGSCHE SYSTEEM 
VAN TANDINGMETEN. 

Het is van algemeene bekendheid, dat dit is dr. Jacques Amable 
Legrand, die onder den schuilnaam dr. Magnus zeer veel phila
telistische literatuur leverde. 

Toch vonden wij, van de hand van Charles J. Philips, in The 
Collectors Club Bulletin over dr. Magnus en zijn werk eenige 
bijzonderheden, die waard zijn om hier te worden weergegeven. 

In 1866 gaf hij in Le Timbre-Poste een beschrijving van zijn 
systeem om het aantal tandjes te meten over een afstand van 
2 cm. Tegelijkertijd classificeerde hij, voor het eerst, de verschil
lende soorten van tandingen. Dit artikel trok zeer de aandacht, 
zoowel in Frankrijk als in Engeland. Een groot aantal verzame
laars vond deze leer, betiteld als de Fransche school bij het ver
zamelen, belachelijk, doch de tegenstanders werden uiteindelijk 
overtuigd door de artikelen van E. L. Pemberton en T. K. 
Tapling over hetzelfde onderwerp. 

Dr. Legrand werd een van de bekendste schrijvers in de Fransche 
philatelistische pers. Hij gaf het blad Le Timbrophile uit en 
later de Gazette des Timbres. Gedurende het tijdvak 1868-1876 
schreef hij zijn hoofdwerk over enveloppen met zegelafdrukken, 
dat door Moens werd opgenomen in Le Timbre-Poste. 

In 1876 stichtte hij, in samenwerking met verschillende voor
aanstaande Fransche verzamelaars, „La société timbrologique de 
France", met baron Arthur de Rothschild als president. 

WIE WAS DE EERSTE POSTZEGELVERZAMELAAR ! 
The Collectors Club Bulletin van Juli j .l . beantwoordt deze 

vraag als volgt, waarbij de schrijver, C. J. Philips, uit eigen her
inneringen put. 

Ongeveer 1900 verkocht de bekende handelaar J. B. Moens te 
Brussel zijn zegelvoorraden en beëindigde hij de publicatie van 
„Le Timbre-Poste", welk blad sedert 1863 was geredigeerd door 
L. Hanciau. Philips was bevriend met Moens en Hanciau en nadat 
Moens de zaken aan kant had gedaan, haalde Philips zijn vriend 
Hanciau over, eenige „oude herinneringen" te schrijven voor 
Philips' blad. 

In het nummer van Juli 1906 schreef Hanciau, dat de gedachte 
om postzegels te gaan verzamelen bij hem opkwam, toen hij in 
1852 de collectie zag van Pierre Maus, omvattende ongeveer vijttig 
zegels. 

Hieruit blijkt, dat Pierre Maus een van de eerste postzegelverza
melaars moet zijn geweest, bij wien men beschikt over authentieke 
gegevens. 

EEN BEROEMDE PHILATELISTISCHE BIBLIOTHEEK 
KOMT ONDER DEN HAMER. 

Deze bibliotheek, omvattende meer dan 200.000 boeken en 
tijdschriften op philatelistisch gebied en samengebracht door wijlen 
den heer F. A. Bellamy te Oxford, is aangekocht door den hande
laar Albert H. Harris te Londen, welke haar zal veilen. 

Het was de wensch van den overleden eigenaar, dat deze unieke 
verzameling, welke na de Crawford-collectie (in het Britsch 
Museum) beschouwd werd als de grootste van Europa, intact bleef. 
Zij werd daarom aan de universiteit van Oxford aangeboden, die 
haar evenwel weigerde op grond van den geweldigen omvang en 
eenige bepalingen, die de heer Bellamy aan zijn schenking wenschte 
te verbinden. 

Meer dan 3000 pond sterling heeft de eigenaar aan deze biblio
theek ten koste gelegd. 

1200 DOLLARS PORT VOOR EEN BRIEF VAN MARSEILLE 
NAAR LONDEN. 

Het Collectors Club Bulletin noemt dit fantastisch bedrag, dat 
vermeld is in de London Times van 1842. 

De brief was gericht aan The Times en hield een verslag in van 
het bloedbad te Cabul in den tijd van den Indischen opstand, waar
over genoemd blad het eerst berichtte. 

Van Marseille naar Parijs geschiedde de overbrenging met spe
ciaal daarvoor gehuurde rijtuigen; van Parijs naar Boulogne te 
paard, daarna tot Dover per speciale stoomboot en van Dover 
naar Londen weder te paard. 

EEN VORSTELIJK GESCHENK. 
De beroemde verzameling Hawai is door den eigenaar, F. C. 

Atherton te Honolulu, geschonken aan de kunstacademie aldaar. 
Het is de grootste verzameling op dit gebied; haar waarde wordt 
geschat op 100.000 dollar. 

Verblijdend is, dat door deze schenking de unieke collectie 
intact blijft. 

H E T LAND MET TWEE ARBEIDERS. 
In het vorstendom Liechtenstein zijn vier zegels verschenen, 

die voorstellingen toonen van de werkverschaffing door de 
regeering aldaar. Deze zegels hebben in het buitenland in zoo
verre nogal opzien verwekt, dat er uit blijkt, dat er in Liechten
stein slechts twee arbeiders zijn. Inderdaad treft men op elk der 
nieuwe zegels slechts twee arbeiders bij den aanleg van straten 
en wegen enz. 

In een Engelsch postzegelblad merkt men hierover op: „Ik heb 
altijd geweten, dat Liechtenstein een zeer klein land is; ik heb 
echter nooit vermoed, dat er in het gansche vorstendom slechts 
twee arbeiders zijn." 

Vermoedelijk heeft dit „gebrek aan personeel" echter kunst
zinnige oorzaken. 

DE 1 CENT BRITSCH-GUYANA WORDT GOEDKOOPER ! 
Dit zegel is ongetwijfeld een record-houder; over geen ander 

exemplaar toch is zooveel geschreven, sedert het aangekocht werd 
door wijlen Hind. 

Diens weduwe gaf het ter veiling aan een Londenschen auctio-
naris; zij stelde den minimum-verkoopprijs vast op £ 10.000. Een 
liefhebber tegen dit bagatel deed zich niet voor en dus keerde 
het zegel terug naar de V. S. He t is thans in handen van Jarvis 
van de Kenmore Stamp Co., die het in commissie heeft en bereid 
is het af te staan voor % 37500, zijnde ongeveer £ 7500. 

Hind betaalde er toentertijd £ 7343 voor, een record-prijs, 
omdat ook Arthur Burrus, de schatrijke tabakshandelaar uit den 
Elzas, aan het bod was. Thans is Burrus niet meer van de partij, 
want de franc is te veel gekelderd om dergelijke kostbare stukken 
in ponden of dollars te betalen. 

In 1878 telde Ferrari £ 155 voor dit zegeltje neer. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



Cook Eilanden: 7, 124. 
Costa-Rica: 23, 44, 66, 203. 
Cuba: 5, 7, 107, 124. 
Cyprus: 103. 
Dahomey: 103, 146, 203, 205. 
Danzig: 5, 7, 44, 124, 142, 163, 183, 203, 

230, 231. 
Denemarken: 62, 86, 107, 124, 183, 205, 231, 

P. 10, 50. 
Dominica: 164. 
Dominikaansche Republiek: 5, 24, 27, 63, 86, 

164, 231. 
Duitschland: 24, 48, 83, 124, 127, 142, 164, 

183, 185, 203, 205, 231, P. 11, 29, 50, 68, 
89, 130, 149, 172, 187, 208. 

Ecuador: 7, 63, 164, 168, 205, 231. 
Egypte: 5, 7, 24, 27, 44, 63, 103, 235, P. 29, 

68, 172. 
Egyptische Soudan: 142, 168. 
Eilanden Egeesche Zee: 103, 146, 164. 
Estland: 24, 44, 66, 83, 107, 124, 168, P. 29. 
Falkland Eilanden: 24. 
Fiji Eilanden: 7, 83. 
Finland: 7, 24, 66, 86, 103, 124, 146, 183, 

235. 
Frankrijk: 25, 27, 44, 48, 63, 66, 83, 86, 103, 

107, 124, 127, 142, 164, 168, 183, 203, 206, 
231, 235, P. 29, 51, 89, 130, 149, 172, 208, 
239. 

Fransch-Guinea: 44, 146, 203. 
Fransch-Guyana: 143, 146, 203. 
Fransch-Indië: 146, 203. 
Fransche Koloniën: 27, 127, 146, 203, 206. 
Fransch-Midden-Afrika: 104, 143, 146, 203, 

206, 231. 
Fransch-Oceanië: 104, 146, 203. 
Fransch-Somali: 7, 146, 168, 203, 206, 231. 
Fransch-Soudan: 104, 146, 203. 
Gabon: 206. 
Gambia: 83. 
Gibraltar: 63, P. 51. 
Goudkust: 83, P. 172. 
Grenada: 7, 64, P. 130, 172. 
Griekenland: 25, 45, 125, 164, 168, 183, 203. 
Groenland: 232. 
Groot-Britannië: 7, 25, 45, 84, 203, 232, P. 

68. 
Groot-Libanon: 5, 64, 86, 104, 125, 143, 232. 
Guadeloupe: 143, 146, 203. 
Guatemala: 25, 45, 64, 66, 86, 164, 185. 
Gwalior: 143, 203, P. 172. 
Haiderabad: P. 187. 
Haiti: 45, 143, 184. 
Hatay: 206. 
Holkar- 143. 
Honduras: 25. 
Hongarije: 25, 48, 66, 104, 143, 164, 168, 

184, 236, P. 90, 208. 
Hongkong: 64, 84, 104, 125, 203, P. 90, 130. 
Ierland: 5, 127, 143. 
IJsland: 5, 48, 84, 185, 203, 206, 236. 
Indo-China: 66, 125, 146, 203. 
Inini: 143. 
Irak: 203. 
Iran: 48, 64, 127, 184, 232, P. 11, 187. 
Italiaansch-Oost-Afrika: 7, 45, 84. 
Italië: 25, 146, 204, 232, P. 11, 29, 149, 208. 
Ivoorkust: 104, 146, 203. 
Jamaica: 7, 232, P. 172. 
Japan: 7, 25, 64, 84, 104, 143, 204. 
Jhind: 45, 104, 143, 164, P. 187. 
Joego-Slavië: 8, 87, 104, 146, 164, 168, 184, 

186, 204, 236, P. 29. 
Johore: 25, P. 172. 

aap Juby: 143. 
aap Verde: 165. 

Kenya, Uganda, Tanganyika: 7, 84, 105, 204, 
P. 130, 172. 

Leeward Eilanden: P. 172. 
Letland: 8, 27, 66, 105, 186, 232. 
Liberia: 143. 
Liechtenstein: 5, 25, 46, 48, 84, 8^, 127, 

165, P. 90, 208. 
Litauen: 48, 127, 144, 169, P. 130, 239. 
Luxemburg: 107, 125, 233, P. 68, 209, 239. 
Lybië: 46, 84, P. 239. 
Macao: 165. 
Madagascar: 66, 144, 146, 203, P. 209. 
Malakka: 105. 
Malta: 46, P. 51. 
Mandsjoekwo: 5, 8, 25, 233. 
Marokko (Britsche kantoren): 7, 87. 
Marokko (Fransche kantoren): 48, 84, 87. 
Marokko (Spaansche kantoren): 5, 64, 144, 

165, 233. 
Martinique: 105, 146, 203. 
Mauritanië: 144, 146, 203, 233. 
Mauritius: 64, 169, 233. 
Mexico: 84, 87, 105, 165, 206, 233, P. 130. 
Monaco: 5, 8, 26, 105, 107, 125, 144, 233, 

P. 29, 90. 
Montenegro: P. 187. 
Montserrat: 165. 
Mozambique: 144, 165, 204, 
^Jabha: 64, 166, P. 187. 
New-Foundland: 7, 26, 48, 85, 105, P. 239. 
Nicaragua: 46, 169, 184. 
Nieuw-Caledonië: 48, 64, 144, 146, 203, 204. 
Nieuwe Hebriden: 8, 125, 204. 
N-'euw-Guinea; 7. 
Nieuw Zeeland: 7, 85, 125, 166, 169, 204, 

233, P. 68. 
Niger: 105. 146, 203. 
Nigeria- 105 
N u e : 7. 125. 
Noord-Rhodesia: 64, 
Noorwegen: 26, 65, 66, 85, 125, 144, P. 

209, 239. 
Oostenrijk: 66, 87, 169, 186, P. 209. 
Panama: 6, 46, 48, 65, 127, 144, 236. 
Papua: 66, 128, 169, 233. 
Paraguay: 144 184. 
Patiala: 6, 105, 204, 233, P. 188. 
Perak: 27, 105, 204, 236. 
Peru: 105, 144. 166, 186. 
Perzië: (zie Iran). 
Philippijnen: 126, 233. 
Polen: 8, 46, 48, 65, 66, 105, 184, 186, 

234, P. 11, 90, 130. 
Poitugal: 85, 204, 234, P. 51. 
Pcrtugeesch-Guinea: 166. 
Portugeesch-Indië: 166. 
Portugeesche Koloniën: 66, 146. 
Reunion: 6, 8, 46, 105, 146, 203. 
Paianda-Urundi: 184. 
Rumenië: 6, 46, 87, 105, 126, P. 11. 
Rvsland: 6, 8, 26, 47, 66, 85, 105, 107, 126, 

144, 169, 184, 186, 204, 234. 
Salvador: 6, 65, 67, 85, 106, 185, 234, P. 68. 
Samoa: 7. 
Selangor: 87 
Senegal: 8, 67, 106, 146, 203. 
Seychelles: 47, P. 51. 
Sierra-Leone: 106, 145, P. 172 . 
Soruth: 145, P. 187. 
Spaansch-Guinea: 6. 
Spanje: 26, 47, 48, 65, 85, 106, 126, 128, 145, 

166, 169, 185, 205, 234, P. 68, 90, 188. 
Straits Settlements: 6, 26, 47, 145. 
Swaziland: 85. 
Syrië: 47, 87, 106, 126, 145, 184, 205, P. 90. 
St Helena: 106. 

St. Kitts: 167. 
St Lucia: 185, P. 51, 172. 
San Marino: 27, 85, 235. 
St, Pierre et Miquelon: 146, 203, 206, 235. 
St Thomas en Principe: 167. 
St Vincent: 65, P. 131. 
T-'mor: 167. 
Togo: 145, 146, 203, 206, 
Tonga: 146, 205. 
Trengganu: 87, 145, 185. 
Trinidad: 7, 106, P. 51, 172. 
Tsjecho-Slowakije: 6, 8, 26, 48, 65, 67, 106, 

127, 128, 145, 236, P. 51, 90, 150, 172, 188. 
Tunis: 65, 87, 145, 235. 
Turkije: 27 47, 65, 106, 167, 169, 186, 205, 

235, P. 90. 
Turks Eilanden: 145. 
Uruguay: 26, 65, 85, 106, 127, 146, 167, 185. 
Vaticaansche Stad: 67, 127, 205. 
Venezuela: 6, 26, 27, 67, 85, 106, 146, 167, 

206, 235, P. 90, 188. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: 7, 

87, 107, 127, 128, 146, 147, 168, 185, 186, 
205, 235. 

Virginische Eilanden: 168. 
Wallis en Futuna: 107. 
Yougo-Slavië: (zie Joego-Slavië), 
Zuid-Afrika: 7, 147, 168, 236, 
Zuid-Rhodesia: 7, 8. 
Zuid-West-Afrika: 8, 146, 
Zweden: 26, 48, 65, 87, 107, 127, P, 11, 131. 
Zwitserland: 7, 47, 48, 67, 86, 107, 127, 147, 

185, 206, 235, P, 109, 188, 239, 

Aarau: 55, 99. 
Amsterdam: 17, 223, 245, 
Breda: 40, 55, 78, 98, 120, 139, 176. 
Budapest: 55. 
's-Gravenhage: Oct, VIII, Nov. VI, 222, 

245. 
Maastricht: 78, 
Nederland-Balticum: 17, 55. 
Praag: 55, 99, 158, 191, 246. 
Roosendaal: 78. 
Rotterdam: 139. 
Slagelse: 99, 222. 
Vaduz: 99. 
Venlo: 245. 
Warschau: 99. 
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206, 

North-West Pacific Islands: 155. 
Over 1937, oud en nieuw enz.: 79. 
Overzicht tijdschriftartikelen: 15, 76, 152, 220. 
Phil. Allerlei: Feb. XI, 120, 160, 178, 247. 
Phil, frankeering: 61. 
Phil, literatuur: 101, 
Philatelistenloketten: Jan, II, Mei I, Juni I, 

Juli II, 
Polen, overdrukzegels van 1919: 218, 
Polen, stadpoststempels: 156, 
Polen, de zegels van: 243, 
Portugal, vervalschingen: 57, 
Poststukken: Oct, XV, 193, 
Prijsvraag: 17, 40, 191, 
Propaganda-tentoonstellingen: 22, 
Regeeringsjubileum H, M, de Koningin: 161, 
Rumenië, vervalschingen: 57, 
Russische Levant, blok: 72, 
Smeulders, L, C, A, f: 121, Juli 1. 
Spanje, in het Ned, Postmuseum: Mrt, I. 
Spanje, postzegels en censuurstempels: 136. 
Strijd tegen gebruik zegels, waarvan stempel

afdruk weggenomen: 1. 
Tentoonstellingen en congressen. 



Transvaal, echte en valsche zegels van: 74. 
Turkije, vervalschingen: 57. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, por

tretzegels: 15, 54, 152, 220. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: 24 c. 

luchtpost, kopstaand: Mel XI. 
Vereenigings-bibliotheek: 162. 

Vereenigingen, verslagen enz. *) 

„Amersfoort" te Amersfoort: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Breda" te Breda: Jan., Feb., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„De Globe" te Arnhem: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Gouda" te Gouda: Jan., Feb., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

,,Groningen" te Groningen: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Oct., Nov., 
Dec. 

„Haagsche Phil. Ver." te Den Haag: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

*) De verslagen of verkorte notulen zijn op
genomen onder het vereenigingsnieuws, blz. I 
e. V. van de achter elke vereeniging vermelde 
maanden. 

„Heerlen" te Heerlen: Jan., Feb., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Oct., Nov., Dec. 

„Helder" te Den Helder: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„Helmond" te Helmond: Feb., Apr., Mei, 
Juni, Juli, Sept., Oct., Nov., Dec. 

„'s Hertogenbossche Ver. v. Postzegelverza
melaars" te Den Bosch: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Oct., Nov., 
Dec. 

„HoUandia" ce Amsterdam: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„IJmuiden en Omstreken" te Velsen: Mrt., 
Apr., Juni, Oct., Nov., Dec. 

„Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren" te Den 
Haag: Feb., 193. 

„Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars" te Am
sterdam: Jan., Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, 
Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Nieuwe Phil. Ver." te Groningen: Jan., 
Feb., Apr., Mei, Juni, Oct., Nov., Dec. 

„Op Hoop van Zegels" te Haarlem: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Au^., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

,,Philatelica" te Den Haag: Jan., Feb., Mrt., 
Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

„De Philatelist" te Amsterdam: Jan., Feb., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., 
Oct., Nov., Dec. 

„De Philatelist" te Geleen (L.): Mei, Juni, 
Aug., Sept., Nov. 

„Rotterdam" te Rotterdam: Jan., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Santpoort" te Santpoort: Jan., Mrt., Apr., 
Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Semarang" te Semarang: Oct., Nov., Dec, 
„Siantar" te Pematang Siantar: Mrt., Apr., 

Mei, Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., 
Dec. 

„Utrechtsche Phil. Ver." te Utrecht: Jan., 
Feb., Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Aug., 
Sept., Oct., Nov., Dec. 

„De Vliegende Hollander" te Nijmegen: 
Nov. 

„Wassenaar" te Wassenaar: Mrt., Apr., Mei, 
Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen; Feb., 
Juni, Juli, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec. 

„Zuid-Limburg" te Maastricht: Jan., Feb., 
Mrt., Apr., Mei, Juni, Juli, Sept., Oct., 
Nov., Dec. 

Verkrijgbaarstelling postzegels in het buiten
land: Aug. Il l , Sept. VIII, Dec. I. 

Verzekering van kunstvoorwerpen; 201. 
Vóór 40 jaar: 10, 27, 49, 68, 89, 109, 129, 149, 

171, 187, 208, 238. 
Voortrekkerherdenkingszegels: 242. 
Vragenbus: 18, 56, 98, Juni XI, 139, 193, 222. 
Waller, P. W. f: 134. 
Waller-medaille: Sept. VII. 
Wat in 1937 verscheen: 58. 
Wenken en wetenswaardigheden voor verzame

laars: 70, 91, 112, 211. 
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DUITSCHLAND. 

Yvert-nrs. ongebr. gebr. 
Nr. 344 ƒ0,30 ƒ0,35 
Nr. 345 -0,45 -0,50 
Nr. 346 -1,75 -2,15 
Nr. 347 -4,50 -5,75 
Nr. 357 - 2 , — -0,10 
Nr. 358 -3,25 -0,50 
Nr. 368—370 - 1,20 - 1,20 
Nr. 390—393 -6,50 -7,50 
Nr. 394—397 -3,25 -3,25 
Nr. 398—400 - 4,75 - . . 
Nr. 416—420 - -5,25 
Nr. 421—425 -5,25 -
Nr. 426a—426b -0,45 -0,06 
Nr. 431-434 -4 ,— -4,25 
Nr. 435—436 -0,75 -0,50 
Nr 439—440 - -1,50 
N r 462—465 - 2,75 - 1,90 
Nr. 466 -3,75 - 3,— 
Nr. 467—469 - -0,40 
Nr. 470—478 - 10,— -9,50 

Yvert-nrs. ongebr. gebr. 
Nr. 499—502 -1,25 -0,80 
Nr. 503—508 -0,90 -0,25 
Nr. 509—512 -0,50 -0,10 
Nr. 513—521 -3,65 -3,25 
Nr. 522—523 -0,25 -0,05 
Nr. 524—527 -0,50 -0,12 
Nr. 528—529 -0,30 -0,25 
Nr. 530—531 -0,25 -0,15 
Nr. 532—534 -0,60 -0,15 
Nr. 539—542 - 1 , — -0,30 
Nr. 543 -544 -0,30 -0,30 
Nr. 5 4 5 - 5 4 6 -0,25 -0,08 
Nr. 547—556 - 3 , — - 3,— 
Nr 557—558 -0,20 -0,06 
Nr. 559—561 -0,50 -0,50 
Nr. 562—563 -0,20 -0,06 
Nr. 564 -0,10 -0,05 
Nr. 565—572 - 1,90 -1,90 
Nr. 573—576 -0,40 -0,20 
Nr. 577—581 -0,30 -
Nr. 582—590 - 1 , — -
Nr. 591—593 -0,20 -

Yvert-nrs. ongebr. gebr. 1 
Nr. 594—602 - 1,— - 1 
Nr. 603—604 -0,15 - 1 
Nr. 605—606 -0,12 - 1 
Nr. 607 -0,22 - 1 
Saarpfalz, 2 stuks -0,15 - | 
Nieuwste weldadigheid - 0,90 - 1 

BELGIË. 1 

Als reclame : 1 
1932. Serie Kardinaal Mercier, 342—350, 1 

postfrisch ƒ 28,50 1 
1933. Serie Orval, 363—374, postfrisch 1 

of gebruikt ƒ 23,— 1 
1937. Complete weldadigheid, 447—454, 1 

postfrisch slechts ƒ 0,65 1 
1891. Rumenië, Ie jubileumserie, 90—94, i 

compleet slechts ƒ 1,25 1 
(D^ tanding van deze serie is al- 1 
tijd eenigszins onregelmatig). i 

— Porto extra. — | 

IHIIIK^PÎ DÎ  ¥Äli^ PËI^ IL©©'S IP©Sirii©IEILIHIÄli^PilL li^.¥. 
CEERSTE EN O U D S T E POSTZEGELlWAGAZiaN VAN ROTTERDAM). 1 

NIEUWSTRAAT 2 e CINGANG PORTIEK), ROTTERDAiW. TELEFOON S 4 8 4 0 . OPGERICHT I S 9 8 . 1 
P o s t é i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e k e n i n g R. AHees & Z o o n e n , R o t t e r d a m . (587) 1 

Een zeer belangrijke Postzegelveilin g zal plaats hebben op 9 Jan. 1939. V eiling-catalogus gratis op aanvraag. 1 



Postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
— ■ - - iM -

MOLENSTRAAT 22 , DEN HAAG. 
TELEFOON 112874. POSTREKENIN( 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, Koning, compleet 
1867, Koning, compleet 
1872, Koning, 7% cent 
1872, Koning, 22 K cent 
1872, Koning, 2J^ gld. 
1891, Koningin (hangend haar), 22J^ cent 
1924-37, Kinderzegeis, 14 series, compleet . 
1927, Roode Kruis . ^ . 
1928, Olympiade, ongebruikt 
1930, Rembrandt 
1934, Crisis 
1934, Koningin Emma 
1936, Zomerzegels 
1937, Zomerzegels 
1870, Portzegel, 5 cent 
1870, Portzegel, 10 cent 

, 
J^^ 

, 

NED.-INDIE. 
1936, Leger des Heils . . . . 
1937, Asib . . . . . . 
1911, Dienstzegeis, geheel compleet, ongebruikt 

P O R T O EXTRA. 

AantaL 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

55 
5 
8 
3 
2 

5 
5 

28 

Prijs. 
ƒ 6 , -

- 1 0 , -
- 0,30 
- 1,75 
- 5 , -
- 0,40 
- 5 , -
- 0,90 
- 1,50 
- 045 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,30 
- 0,20 
- 0,70 
- 0,40 

ƒ 0,70 
- 0,60 
- 12,50 

(454) 

W^-" 
Froede Catalogi [1930] zoojuist verschenen. 

De „Froede-Catalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld- en Europa-uitgaven geheel 
kosteloos per jaar 10 supplementen geleverd 
worden, die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke prijsveranderingen. 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de Froede-Catalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop. 
De volgende uitgaven zijn vesschenen 
G e h e e l e W e p e l d ongeveer 1200 blad
zijden dik, met alphabet en levering van ïo suppl 

f 2,75 en f 0 .20 porto. 
E u i * O P a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levermg van 10 suppl, 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
D u l t s c h l a n d 12^ bladzijden dik, belang
rijk uitgebreider en verbeterd 

f 0,60 en f O,03 porto. 
L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eenige 
regelmatig versehijnende catalogus in dit genre 

f 0 ,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 AJ.de Wit 
Amsterdam, Zuid. 

Tele foon 9 3 4 8 9 . 
Koninginneweg;;,175,S 
PostgiPO 2 2 4 5 5 3 , ^ B ^ g | ^ | ; . 

HANS FROEDE,5 UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening : |DengHaag 211591. (628) 

T E K G O P G E V R A A G D : 
ALLEEN PRIMA! 

NEDERLAND: 1-3, 64, 93, enz. 
ENGELAND: 1-7, en ^-waarden. 
GRIEKENLAND: 1-54 
FRANKRIJK: oud. 
H A N N O V E R : o.a. 21 gestempeld. 
Z W I T S E Ü i A N P : oud. 
U.S.A. -W^f^f^C 
BEIEREN. 
SAKSEN: o.a. 3 pfg. 
SCANDINAVIË: o.a. Zweden 1-5. 

J. L. van Dieten, 
POSTZEGELHANDEL N.V., 
44—45 Del ftsclievaart, 
ROTTERDAM-C. 

V r a a g t toezendiné é ' a t i s „ V É D É N I E U W S " (663) 
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(EUROPA-ALBUM ( 
I EXCELSIOR, I 
1 geheel compleet, 1 
I i n 7 b a n d e n , J 
I Prijs 45 Gulden. | 

I ''^r(M9 Te betalen in 7 termijnen. | 

i 8W" Het enigste Nederlands fabrikaat. "iW | 

I Album Nederland en Koloniën, | 
I geheel compleet, losbladig systeem, | 
i prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,59; 8,-a?J^^^^ 

I Internationaal Ditgeyersbedrgf, 
I Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. I 
I Telefoon 42164. (720) 1 
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