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144e Postzegelveilingy 
welke van 

23—26 JANUARI A.S. 
gehouden wordt te 

V % (̂  'S-GRAVENHAGE 

Café Riche 
Buitenhof hoek,^ Passage 

bevat een z;eer belangrijke verzameling 

EUROPA EN 
ENGELSCHE KOLONIEN 

waarbij vele zeldzame stukken. Een dergelijke 
collectie is de laatste jaren hier te lande niet 
onder den Jjamer gekomen ! 

Vraagt per omgaande 
den geïllustreerden veilingcatalogus. 

Dè 145e veiling is m bewerking. Voor de 146e 
veiling kan nu reeds worden ingezonden. — 
>|ip- VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! 

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

91e Postzegelveiling 
TE AMSTERDAM, 8—11 FEBRUARI 1939. 
Onder moer komen o n d ^ döAJi^ïÖeK 
NEDERLAND: 

Blokken \ a n 1852, 1864, 1867 en 1869; zeld
zame portzegels. 

ENGELAND: 
Zeldzame post- en dienstzegels. 

SAKSEN: 
3 pf. rood. 

S P A N J E : ;7«,,-; 
1851, 2 reales postfrisch ï r i^^Boyal" certi
ficaat. 

TOSKANE: ^ 
60 crazie. 

ZWITSERLAND: 
Vele kantonalen. 

ENGELSCHE KOLONIEN: 
Een fraaie afdeeling. 
Ten slotte een groote afdeeling 

VERZAMELINGEN. 
De catalogus is voor serieuze gegadigden 
gratis verkiijgbaar. 
MT A'̂ oor onze voor j aars veiling kan nog goed 
materiaal worden ingezonden. 

TE KOOP AANGEBODEN 
een fraaie Europa-verzameling in 5 Schaubek 
klembanden, keurig onderhouden. Zegels van 
fraaie kwaliteit met vele zeldzaamheden. 
Koopsom ƒ 4200,—. Nadere bijzonderheden en 
te bezichtigen bg: 

HEKKER'S 
Postzegelhandel N.V. 

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

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

N V DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 



^ / | / \ X M f ) ( j l j . Telefoon 554629  Postrefc. 6I989!  L U l v i N J T l / V i ^ V J . 
* *"*̂  -^ ^  ^—'^ " V  ^ ^ J   ^ J Gevestiéd sinds 1918. ( P O S T  S C H E V B N I l V a E N ) . 

WEET ÏÏ WAT 
VERKOOP BIJ I N S C H R I J V I N G IS ? ? ? 
D i t is een n i e u w e ■wijze van verkoop van belangrijke col

lecties, u i t g e f c a v e l d zooals bij veilingen é^**'"**'!*' ^v.o. 
talri jke rariteiten, betere losse zegels, series, enz. en ivaarbij 
op de door U Z E L F te bieden prijzen, géén v e r d e r e on

kos ten berekend worden! 
E é n P R E T T I G E en V O O R D E E L I G E 

wijze ter completeering U w e r verzamel ing. 

J A N U A R I 1939 

V VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
EENER BELANGRIJKE COLLECTIE 

POSTZEGELS 
Afdeelingen Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 

Geïllustreerde kavelbeschrijving, zoojuist 
verschenen, gratis en franco op aanvraag! 

NEDERLAND. 
Toorop f II,

Kind 1924 f 2,; 
dito, ongebr. f 2,; 
Kind 1925 f 2,; 
dito, ongebr. f 2,; 
Kind 1926 f 4,' 
dito, ongebr. f j , ; 
Roode Kruis f 8,; 
Kind 1927 f 2,: 
Olympiade f 13.; 
Kind 1928 f 2,1 

AAIVGHBODËIV * 
Kind 1929 f 
Rembrandt f 
Kind 1930 f 
Goudscfae gl. f 
A.N.V.V. f 
Kind 1931 f 

1932 f 
Zeeman f 
Kind 1935 f 
Crisis, 2 w. i 
Kind 

Prijzen per 10. 
Zomer 1935 f 2,75 
Kind 1935 ^̂  , ^ Ü > ^ 
Zomer 1936 A Ê ï i * ^ 
Kind 1936 "> f 1,80 
Zomer 1937 f 1,80 
Luchtp. 40, 75 c f 2,60 
Kind 1937 f 1,70 
Zomer 1938 f 1,60 
iS'2 G. luchtp. f 2,50 
Kind 1938 f 1,60 

m4y't 

Frankrijk 
Ï5 centimes 
2,is 

Lafontaine 
Mineurs 
Gambetta 
Iseran 
Descartes stel 
Spoorwegen 
Mermoz 

per 10 
f C,25 
f 0,27 
f 0,30 
f 0,06 

f 0.35 
f 0.3S 
f 0.J5 
f o,3ï 
f C,20 
f 0,30 

7$ 
2 francs 
7J centimes 
75 
65 . 
3,50 francs 

Corneille 
Jaurès 
Marseillaise 
Rouget de l'I. f 0,35 
Rozier f 0,35 
Moulin Daudet f 0,08 
Ampère f 0,22 
Callot t 0,20 
Delessert f 0,22 
St. Trophime f 0,50 

7j centimes Cartier f o,r6 
r ,2 j franc V. Hugo I f 0,16 
1,25 franc „ ' II \ f 0,30 
3 francs Avignoju ^ H "f 0,30 
j francs CarcassofiïT * f 0,50 
Gebr. coeslagzegels — zoover voor
radig — tegen kostprijs. 
België. 
10 X 5 w. Astrid rouw 
10 X 5 w. Charlotte 
10 X 3 w. Kon. i/vi. 
10 X 3 w. Koekelberg 
Hongarije. 
100 X 3 w. Stephan 
100 X 6 w. Stephan 
100 X 7 w. Stephan 
10 X 14 w. Stephan cpl, 
10 X 6 w. Debrescen 
10 X 6 w. Jaarbeurs 

f 1,50 
f i,3J 
f 0,65 
f 0,65 

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

Porto extra. Vooruitbetaling s.v.p. 

X e K O O P C e V R A A G D : 
Jubileum '38 gebr. 1V2 j o c. per 100, 5 20 c. p. 100, 12I/2 5 c. stuk. 
N e d e r l a n d : Jubileum '23 2 c. f 0,12 per 100, 5 c. f 0,80 per 100, 
7I/2 c. f 0,25 per 100, 10 c. f 0,06 per 100, Olympiade f i . iy , 
R. Kruis f 0,70, A.N.V.V f 0,70, Goudsche Glazen f 0,52, Zeeman 
f 0,40, Kind 1924, 1928, 1929 f 0,21, 1927 f o , i 8 , '26 f 0,36, 
'30 f 0,26, '31 f 0,60, '32 f 0,40, '34 f 0,30, Toorop f0,90, 
Zomer '35 f0,22, 6 c. Crisis r 0,08, 7I 2 g- luchtp. f0,24, 3^ en 70 c. 
f 0,02, 40 c. f 0,10, Driehoeken 6 c. f 0,75 per loo, 12^/2 c. 
f 0,09, Willem de Zwijger 1^/2 c. f 0,40 per 100, 5 c. f 0,90 per 100, 
6 c. f o,3j per 100, 12I/2 c. f 0,07. 
Curasao 6 c. f 0,30 per 100, 12V2 c. f 0,07, Jamboree 1̂ /2 c. f 0,30 
per 100, 6 c. f 0,20 per 100, 12V2 c a f 0,03. 
Portzegels f 0,40 p. 100 (beh. 10, 2$ c). Kinderzegels (beh. 1936 en later) 
f 2,— per 100. Ook massagoed en betere soorten, eerste emissie, etc. 
Curasao: 300 ). herd f 17,—; Jub.'23 f 19,—. Suriname: DO 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 . D R E 2 Y F U S S , 
Niersstraat 50, Tel. 94223, giro 86326, Amsterdam Z-

BELANGRIJK! 
IW* Hebt U al eens kennis gemaakt met onze 
bekende, fraaie Z ICHTZENDINGEN? 
Zoo>«i€^-:i^l^jgt(|^^#EB^eens zulk een zicht-
zendmg VanT oiizè bellende blauwe boekjes ! 
U zult ongetwijfeld vele manco's, waaronder 
Til^l^iïbt ook kleine, kunnen aanvullen. De na
volgende landen ^ijn op het oogenblik ter ver
zending gereed: 
Bel|?ië, Bulgarije, Denemarken, Duitschland, 
Estland, Frankryk, Italië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Memel, Noorwegen, Roemenië, 
Rusland, Zweden, Zwitserland. 
De boekjes löès^tbé^uitsluitend gegarandeerd 
ochte exemplaren tegen zéér laag gestelde 
P"j^en. ^^,y 
^^raagt nog beden het door U gp\\^è^chte land 
eens bij ons aan. (Met eventueele opgave van 
rof erentiën). 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25-27 
TELEFOON 11.24.38 

Den Haag. 
GIRO 4262 

Voor 

NIEUWIGHEDEN 
is sedert 1900 HET adres: 

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

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



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. 

NederlandsGh Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 31 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 Januari 1939. Nr. 1 (205). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

m 

„ 
» 
» 

- 17,50 
- 12,50 
- 1 0 , -
- 7,50 

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

« 
M 

» 
» 

- 5,50 
- 430 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 Vo reductie. 
De adminis t ra t ie b e h o u d t zich het 
recht voor adve r t en t i en , zonde r opgaaf 
van redenen, ter p laats ing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelïjken 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 (portzcgels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. ; buitenlandsche poststukken 
aan dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P, Traan-
berg, Brouwersplein i j r , Haarlem; frankeermachines aan A. van der W^iUigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H . L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de admmistratie betreft, zich te wenden tot 
L. J . J. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49$6. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

BIJ DEN AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR. 
Redactie en administratie wenschen alle lezers en adverteerders 

een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 

HET JAAR DAT HEENGING. 
Veel is in het afgeloopen jaar gebeurd, dat noodt, om daar

over nog eens onze gedachten te laten gaan. 
Het Koninklijk Huis en het Nederlandsche volk werden blijde 

verrast door de geboorte van prinses Beatrix op 31 Januari iy3ij, 
terwijl het veertigjarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin 
alom in den lanae en de overzeesche gewesten in groote dank
baarheid en opgewektheid werd herdacht, al werd de feest
vreugde eenigermate getemperd door de onweerswolken, welke 
aan den internationalen politieken hemel zichtbaar werden. 

Het regeeringsjubileum van H. M. de Koningin bracht ons 
voor het moederland en elk der overzeesche gewesten een serie 
speciale zegels, kloek van vorm en uitvoering. 

Moge de wensch worden geuit, dat ons prinsesje Beatrix binnen
kort worde atgebeeld op een Nederlandsch kinderzegel, een daad 
die velen zullen toejuichen en die ongetwijfeld ten goede zal 
komen aan het zoo sympathieke doel: steun aan de hulp
behoevende Nederlandsche jeugd. 

In Mei verschenen de zomerpostzegels, waarop achtereenvolgens 
zijn atgebeeld Marnix van bt. Aldegonde, ds. O. G. Heldring, 
Maria 1 esselschade, Rembrandt en Boerhave. Ongetwijfeld zullen 
velen zich hebben afgevraagd, of ons land zóó arm is aan be
roemde landskinderen, dat, bij gebrek aan meer bekenden, weder
om Rembrandt uitkomst moest brengen. Wij zijn de meening 
toegedaan, dat er keuze genoeg is, zeer zeker wannetvr men het 
niet bij voorkeur wil zoeken in personen met een internationale 
vermaardheid. En dat men het daarin met zoekt, bewijst reeds 
de keuze, gevallen op ds. Heldring en Maria Tesselschade, die 
buiten de eigen landsgrenzen van weinig of geen bekendheid zijn. 

Op dit punt kunnen we van de Zwitsers wat leeren, die de 
laatste jaren geregeld op een der waarden van de Pro Ju ven tu te 
zegels een landskind afbeelden, dat door zijn nagelaten oeuvre nog 
leeft onder de nieuwe generatie. Met uitbanning van elke chau
vinistische overweging Kan van het brengen van een afbeelding 
van wijlen een gezien of beroemd landskind onder de groote 
massa met behulp van een zomerpostzegel een gezond-nationale, 
opvoedende kracht uitgaan. Onze vaderiandsche geschiedenis be
schikt over voorbeelden genoeg, zoovele, dat men in de eerste 
jaren zeker niet in herhaling behoeft te vervallen, gelijk thans 
met het Rembrandt-zegel het geval was. 

Op 1 Juni verschenen in Suriname de zoogenaamde emanci
patie-herdenkingszegels, in een uitvoering waaraan we allen dachten 
zoo langzamerhand ontgroeid te zijn. Wij herinneren ons uit 
onze jeugdjaren een artist, die met vaardige hand uit een zacht 
stukje hout een duif sneed en het daarbij zoo ver wist te brengen, 
dat, vóór hij het kunstwerk afleverde i raison van eenige centen, 
de vleugels werden opengeslagen. Het was „net echt". De natte 
taling op het Surinaamsche zegel doet aan een dergelijk houten 

vliegbeestje denken; ook lazen wij de vergelijking met een ge 
slacht varken aan een leer ! Over het stuntelig opschrift „Voor 
het Surinaamsche meisje" op de drie andere waarden dezer serie, 
past het beter te zwijgen. Wij verheugen ons over de emancipatie 
van onze zwarte broeders en zusters in de West, doch dat we 
daaraan moesten worden herinnerd door een dergelijke serie, is 
toch wel wat te veel gevergd. 

Het Frans Hals zegel, de lachende deugniet, was een groot 
succes; we mogen hopelijk hetzelfde resultaat verwachten van 
het fijne, goed-doordachte kinderzegel van P. G. Rueter, op 
1 December j.1. verschenen. 

Het is een aangename gedachte, dat men hier te lande zich 
meer en meer gaat toeleggen op een „echt kinderzegel", dat over
duidelijk, maar toch kunstvol, zijn bijzondere doelstelling tot 
uiting brengt. Op dit gebied verricht ons land, het zij met waar
deering gezegd, baanbrekend werk. 

Op 1 November werden we verrast door twee aantrekkelijke 
luchtpostzegels van Ned.-Indië, uitgegeven ter herdenking van 
het 10-jarig bestaan van een geregelde luchtvaart aldaar. Ook hier 
een toe te juichen en in vele opzichten goed geslaagde poging 
om te ontkomen aan de sleur, waaraan zoo talrijke luchtpostzegels 
mank gaan: een fantasietje van een luchtacrobaat, of een tam 
vliegtuigje boven een nietszeggend landschapje. Uit deze twee 
Ned.-Indische luchtpostzegels treden de kracht en de fijnheid der 
moderne techniek naar voren. 

Dan verschijnen op 1 December in Ned.-Indië de zoogenaamde 
missie-zegels, die duidelijk het stempel dragen, dat zij naar foto
grafische opnamen werden vervaardigd, hetgeen steeds een groot 
gevaar in zich houdt en waaraan dan ook deze producten niet 
zijn ontkomen. 

De gebeurtenissen in Ceni:raal-Europa hadden tot gevolg, dat 
aan het zelfstandig bestaan van Oostenrijk een einde kwam. Een 
interessant verzamelgebied werd hiermede afgesloten. 

De 29e Nederlandsche Philatelistendag en het 45-jarig bestaan 
der vereeniging „Breda" werden in alle opgewektheid gehouden 
en gevierd. 

Tot de „bekroonden" in 1938 behooren de beeren L. van Essen 
(Leon de Raay-medaille), mr. J. H. van Peursem (Costerus-
medaille), en L. Frenkel en S. Keiser, bondskeurmeesters (Waller-
medaille). 

Wederom traden eenige vereenigingen tot het Maandblad toe, 
terwijl de bestaande in het algemeen haar ledental zagen toenemen, 
sommige zelfs in zeer sterke mate. 

Het Maandblad leed een groot verlies door het overlijden op 
8 Juli j.1. van zijn administrateur, den heer L. C. A. Smeulders. Op 
19 Juni overleed de heer P. W. Waller, voorzitter van het Neder
landsch Postmuseum. Aan beiden zullen velen een eerbiedige en 
dankbare herinnering bewaren. 

Voor de redactie en de administratie, alsmede haar medewerkers, 
ligt een jaar van hard werken achter den rug. Toch hebben zij 
het offer in opgewektheid gebracht, gesterkt door den wil h e f 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie niet alleen op peil te 
houden, doch dit bij voortduring te verhoogcn. 

Mogen zij zich daarbij geschraagd weten door allen, die het 
goed meenen met de Nederlandsche philatelie. v. B. 
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NieuWe 
Urtcjiflein 

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

ALGIERS. 
Waarde-opdruk op koerseerend frankeerzegel, admiraliteits

gebouw: 
0.25 op 50 centimes, rood. 

A N D O R R A (Spaansch kantoor). 

De weldadigheidszegels van Spanje — 
Yvert luchtpost nr. 29-34 — verschenen, 
in beperkte oplaag, met den opdruk An
dorra, in diverse kleuren. 

Aldus zijn te melden: 
5 centimes, rose. 

10 centimes, groen. 
30 centimes, blauwgroen. 
50 centimes, bruinrood. 

1 peseta, violet. 
2 pesetas, oranje. 

BULGARIJE. 

Onderstaande iuchtpostzegels der uitgifte 
1931 verschenen in nieuwe kleuren: 

1 lewa, bruinviolet. 
2 lewa, groen. 
6 lewa, rood. 

12 lewa, blauw. 

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

koning George VI: 
10 rupees, karmijn en violet. 
15 rupees, groen en kastanjebruin. 

CUBA. 

Toeslagzegels volgens afbeelding, uitgegeven ter herinnering aan 
het feit, dat 40 jaar geleden het radium werd ontdekt: 

2 -F 1 centavos, rood. 
5 -f 1 centavos, blauw. 

De zegels toonen de portreten van het echtpaar Curie; de toe
slag komt ten goede aan de kankei bestrijding. 

Anti-tuberculosezegel volgens afbeelding: 
1 centavo, groen. 

DAHOMEY. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, staand formaat: 

1 fr., karmijn en roodoranje. 
1 fr. 75, grijsblauw en ultramarijn. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegels, ter herinnering aan de 

WHWW^ verwerving van het Sudeten-gebied: 
i.iiLji.jii.i.r.uii. (̂  _j_ 4 p fenn ig , groen. 

1 2 - 1 - 8 pfennig, karmijn. 
Papier met het watermerk hakenkruis. 
Ten vervolge op het medegedeelte op 

blz. 205 van den vorigen jaargang in
zake het te maken voorbehoud bij de 
diverse opdrukken op zegels van Tsjecho-
Slowakije, kunnen wij thans berichten, 
dat het ministerie van posterijen al deze 
opdrukken kort en bondig heeft ver
klaard tot niet-efficieel. 

EGYPTE. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

2 millièmes, oranje 
FRANKRIJK. 

mnvmmmm III wtwmrmtmmmmm 

Frankeerzegels in diverse teekeningen: 
15 centimes, vermiljoen. (Mercurius). 
25 centimes, groen. (Mercurius). 
90 centimes, blauw. (Vredestype). 

2 francs, bruinzwart. (Triomfboog te Orange). 
Toeslagzegel volgens afbeelding: 

90 c. + 25 c , bruinviolet. 
De toeslag komt ten goede aan een fonds tot het verstrekken 

van radio aan blinden. 
FRANSCH-GUYANA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, inboorlingenboot 

resp. gouvernementspaleis: 
1 franc, karmijn en rood. 
1 franc 75, ultramarijn. 

FRANSCH-MIDDEN-AFRIKA. 
Ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden de Fransche 

gewapende brik „La Malouine" het anker uitwierp in de breede 
monding van de Gabon-rivier, waardoor een begin werd gemaakt 
met het inbezitnemen van dit land door frankrijk, verschenen de 
frankeerzegels: 

65 centimes, bruin. 
1 franc, rose. 
1 fr. 75, blauw. 
2 fr., violet. 

Zij geven het oorlogsschip weer, met het portret van den 
commandant, baron Louis Edouard Bouët-Willaumez. 

Volgens het Bulletin Mensuel dragen de zegels den foutieven 
tekst „mouilla en 1838" (voor anker gegaan in 1838), terwijl deze 
gebeurtenis eerst het jaar daarop plaats vond. 

FRANSCH-SOEDAN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, beide staand 

formaat: 
1 franc, karmijn. 
1 franc 75, ultramarijn. 

GROENLAND. 
Wij geven hierbij de afbeeldingen van de in het vorige nummer 

vermelde nieuwe frankeerzegels. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Voor de nieuwe lezers volgt hier nogmaals de opstelling dezer 
uitgifte: 

1, 5, 7, 10 en 15 öre, koningsteekening. 
3D öre en 1 kroon, landschap met ijsbeer. 

GROOT-BRITANNIE. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, doch op papier 

met het nieuwe watermerk kroon en G V R: 
2 pence, bruinzwart. 

GROOT-LIBANON (December 1938). 
Waarde-opdruk op onderstaand frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte: 
2K pi. op 4 pi., bruinzwart. 

GUADELOUPE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, gezicht op de 

haven van Point-a Pitre: 
1 franc, karmijn en rood. 1 franc 75, ultramarijn. 

GUATEMALA. 

p«««^wnv^n«****v*«l 
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Ter gelegenheid der „Eerste 
Centraal-Amerikaansche post
zegeltentoonstelling" verschenen 
de luchtpostzegels: 

1 c , oranje en zwart. 
2 c , rood en zwart. 
3 c , groen en zwart. 
4 c , paars en zwart. 
5 c , bruin en zwart. 

10 c , blauw en bruin. 
Alle in het afgebeelde, liggend formaat. Zij geven de por

tretten weer van de presidenten der zes Centraal-Amerikaansche 
republieken. 

Voorts verscheen het onmisbare velletje, aan de boven- en 
onderzijde voorzien van toelichtenden tekst en met de frankeer-
waarden 1, 2, 3, 4, 5 en 10 centavos, weergevende in een ge
kleurde lijst de vlaggen van Guatemala, Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa-Rica en Panama. 

Zegels en velletje zijn gedrukt door de firma Enschedé en Zonen 
te Haarlem. 

Voor dezelfde gelegenheid werd bovendien nog de 1 centavo 
olijfgroen — Yvert nr. 227 — voorzien van den violetten opdruk 
„Primera Exposicion Filatelica Centroamericana 1938" op vier 
regels. 

HONGARIJE. 
De hereeniging van enkele gebieden, afgestaan door Tsjecho-

Slowakije, werd herdacht door de uitgifte van onderstaande 
waarden der St. Stefanus-serie, voorzien van den boogvormigen 
opdruk Hazatérés en het jaartal 1938: 

20 filler, rood. 70 filler, bruin. 
De opdruk is in blauw resp. rood aangebracht en beteekent: 

terugkeer naar het vaderland. 

Ter herinnering aan de 20-
jarige onafhankelijkheid ver
schenen de in het vorige 
nummer aangekondigde fran
keerzegels: 

25 öre, groen. 
30 öre, bruin. 
40 öre, lila. 

De oplaag bedraagt 100.000 
series. Het zegelbeeld geeft 
het nieuwe universiteitsge
bouw van Reykjavik weer. 

IJSLAND. 

rmvmmmmirmmmm 
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ININI. 
Frankeerzegels van Fransch-Guyana, opdruk Territoire de 

rinini: 
4 centimes, sepia en lilarose. (Yvert nr. 111). 
1 franc, karmijn en rood. 
1 franc 75, ultramarijn. 

Op beide laatstgenoemde, in dit nummer vermeld onder 
Fransch-Guyana, is de opdruk éénregelig, op de 4 centimes twee. 

IVOORKUST. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc, karmijn. (L). 
1 franc 75, blauw. (S). 

JAMAICA. 

f fWfWWfP 
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Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels in diverse land
schappen, enz., groot en kleiner formaat: 

2 pence, groen en grijs. (S) 
2>2 pence, ultramarijn en groengrijs. (S). 
3 pence, groen en ultramarijn. (L). 
4 pence, groen en roodbruin. (L). 
6 pence, roselila en grijs. (L). 
9 pence, karmijn. (L). 
1 shilling, bruin en groengeel. (L). 
2 shilling, bruin en ultramarijn. (S). 
5 shilling, grijsbruin en grijsblauw. (S). 

10 shilling, donkergroen. (L). 
Papier met het meervoudig watermerk in sierschrift. 

LEEWARD-EILANDEN. 
Frankeerzegels in het nieuwe koningstype, 

papier met het meervoudig watermerk in 
sierschrift: 

yi penny, bruin. 
% penny, groen. 

1 penny, rood. 
1 /4 pence, bruin. 
2 pence, grijs. 
2}4 pence, ultramarijn. 
3 pence, bruinoranje. 
6 pence, violet en lila. 

1 shilling, zwart op groen. 
2 shilling, violet en blauw op blauwachtig. 
5 shilling, groen en karmijn op geel. 

10 shilling, karmijn en groen op groenachtig. 
1 pond, zwart en lila op rood. 

(Watermerk CA meervoudig). 

LETLAND. 
In het vorige nummer meldden wij, dat op de 10 en 20 santi 

der herinneringsserie — 20-jarig bestaan der renubliek — president 
Ulmanis voorkwam. De heer J. Poulie te Amsterdam maakte er ons 
op attent, dat dit niet juist is. Op de 10 santi is afgelieeld de 
minister van oorlog, Janis Balodis; op de 20 »anti presidei t 
Ulmanis. 

In het volgend nummer vindt men het een en ander om
trent den levensloop van deze mannen, voor welk artikel wij d^n 
heer Poulie dank zijn verschuldigd. 

MACAO. 
Frankeerzegel, portret van Hendrik den Zeevaarder: 

15 avos, oranje. 

IttMM* 
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MADAGASCAR. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeni"s;en, beide staand 

formaat: 
1 franc, karmijn en rood. 
1 franc 50, btuin en karmijn. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Frankeerzegel, liggend formaat, portretten van Bougainville er 

La Perouse: 
1 franc 75, ultramarijn. 

NIGER. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, fort: 

1 franc, karmijn en rood. 
1 franc 75, blauw en ultramarijn. 

PERAK (November 1938). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, meervoudig water

merk in sierschrift: 
8 cents, grijs. 

POLEN. 

pssi IS P O Ï S « ^SM 
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Winterhulpzegels volgens afbeelding: 
5 + 5 g., oranje. 

25 + 10 g., violet. 
55 + 15 g., blauw. 

De serie wordt nog aangevuld 
met 20, 50 groszy en 1 zloty, die 
naderhand verschijnen. 

Portzegels in nieuwe teekening, 
groot waardecijfer: 

5 g., donkergroen. 
10 g., donkergroen. 

RUSLAND. 
Ter gelegenheid van het 20-

jarig bestaan der Federatie van 
jonge communisten verschenen 
de frankeerzegels: 

20 kopeken, blauw. (S). 
30 kopeken, bruinrood. (S). 
40 kopeken, violetbrum. (L). 
50 kopeken, rood. (S). 
80 kopeken, blauw. (L). 

De zegels toonen achtereen
volgens een parachutiste, mijn
werker, boerenarbeider, studenten 
en een vlieger en matroos. 

SPANJE (December 1938). 
Weldadigheidszegels, uitgegeven ten bate van de militie, diverse 

teekeningen: 
5 centimos, grijsbruin. 1 peseta 20 c , grijszwart. 

10 centimos, violet. 2 pesetas, oranje. 
25 centimos, groen. 5 pesetas, bruin. 
45 centimos, rood. 10 pesetas, groen. 
60 centimos, blauw. 

Op de 5, 10 en 25 centimos (alle L) zijn soldaten in hinderlaag 
afgebeeld, op de drie volgende (alle L) mitrailleurs in stelling, 
de drie hoogste waarden (alle S) toonen een handgranaatwetper. 

Als voren in velletjes van één stuk, jaartallen 1571-1938 aan 
de onderzijde: 

30 centimos, karmijn. (Don Jan van Oostenrijk). 
50 centimos, blauwzwart. (Zeeslag). 

Dezelfde, doch ongetand en in de kleuren: 
30 centimos, donkerviolet. 
50 centimos, donkergroen. 

TOGO 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, palmboom: 

1 franc, karmijn en rood. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 1936, buste van 

generaal Stefanik: 
50 heller, groen. 

Het 20-jarig bestaan der republiek werd herdacht door de 
uitgifte van de frankeerzegels, beide volgens afbeelding: 

2 kronen, ultramarijn. 
3 kronen, bruinlila. 

De teekening is afkomstig van pro
fessor M. Svabinsky van de kunst
academie te Praag. 

Voor dezelfde gelegenheid verscheen 
in deze teekening een velletje met één 
zegel in de waarde: 

2 kronen, blauw. 
Het is op de witte randen voorzien 

van het wapen der republiek en de 
data 1918 28/X 1938. 

Het velletje wordt aan de postkan
toren verkocht voor 10 kronen. De 
toeslag ad 8 kronen komt ten goede 
aan de uit het Sudetenland geëmi
greerde Tsjechen. 

TUNIS. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat van den opdruk 1 f. 75 op 

1 f. 50 blauw (Yvert nr, 184), welke in de kolonie werd aan
gebracht, een.nieuwe oplaag is verschenen, waarbij de opdruk te 
Parijs geschiedde. Deze laatste onderscheidt zich van den localen 
opdruk door de magere cijfers. 

VER. STATEN VAN NOORD-AMERIKA (December 1938). 

Verdere waarden van de presidenten-serie: 
19 cents, lila. (Hayes). 
20 cents, groen. (Garfield). 
21 cents, blauwgrijs. (Arthur). 
22 cents, rose. (Cleveland). 
30 cents, blauw. (Roosevelt). 
50 cents, lilarose. (Taft). 

5 dollar, rood en zwart. (Coolidge). 

WALLIS EN FUTUNA. 
Opdruk kolonienaam op onderstaande frankeerzegels van Nieuw-

Caledonië: 
70 centimes, roselila en sepia. 
85 centimes, groen en sepia. 

1 franc, rood en karmijn. 
1 franc 75, ultramarijn. 

ZUID-AFRIKA. 

^^^m0 

De in het vorige nummer aangekondigde voortrekkers-zegels 
zijn verschenen in twee-talige paren; opschrift afwisselend Suid-
Afrika en South Africa. 

Toeslagzegels: 
% + Vs penny, groen. 

1 + 1 penny, karmijn en blauwgroen. 
1/^ + 1/^ pence, groen en bruin. 
3 + 3 pence, blauw. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVBILINGEN. 
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Herinneringszegels; 
1 penny, rose en groenzwart. 
1'A pence, bruin en groenblauw. 

Voor de uitvoerige beschrijving der zegelbeeldcn zij verwezen 
naar blz. 242 van het vorige nummer. 

V. B. 

XeVcnVacMen 
IjjïeiiVe Uitgiften 

Pplaa^cj/fers,ei).| 
ARGENTINIË. 
Ter gelegenheid van het 11e internationaal postcongres, dat in 

April a.s. te Buenos-Aires wordt gehouden, verschijnt een speciale 
serie in de waarden 5, 15, 20, 25 centavo», 1, 2 en 5 pesos. Van 
de beide laatste zal, volgens het Bulletin Mensuel, de oplaag be
dragen 30.000 resp. 20.000 stuks; van de overige beweegt zich 
het oplaagcijfer tusschen 1.200.000 (5 centavos) en 200.000 (1 peso). 
De zegels zullen o. a. afbeeldingen brengen van het hoofdpost
kantoor te Buenos-Aires, de congreszaal, enz. 

BELGIË. 
Van de onlangs verschenen 75 centimes, sepia, in het konings

type, toont de heer Derathé te Brussel ons een interessant blokje 
van 4 stuks, waarvan het eerste exemplaar normaal is, het tweede 
een zwart vlekje toont boven het oor, het derde een vlekje op 
het rechteroog van den koning, en het vierde wederom normaal is. 
Dit blokje komt slechts éénmaal voor in het vel van 100 stuks. 

BELGISCH-CONGO. 
Het ministerie van koloniën te Brussel kondigt den verkoop aan 

van postzegelboekjes voor Belgisch-Congo, bevattende 10 blaad
jes, elk met 8 zegels, verdeeld als volgt: 8 frankeerzegels van 50 
centimes, 16 van 75, 16 van 1 fr. 25, 8 van 1 fr. 50, 8 van 2 fr. 50, 
16 luchtpostzegels van 1 franc en 8 idem van 4 fr. 50. 

De pnjs van een boekje bedraagt 120 francs; de verkoop is 
op 6 dezer begonnen. 

BRAZILIË. 
Ter viering van het regime, uitvloeisel van de nieuwe grondwet, 

verschijnt een speciale serie frankeerzegels met het portret van 
president dr. Getulio Vargas en in de waarden 400, 800, 1200, 
1600 en 5000 reis. 

CANADA. 
Het a.s. bezoek van het Engelsche koningspaar zal een speciale 

serie van drie waarden brengen. 

ESTLAND. 
De a.s. serie caritas-zegels zal verschijnen in de waarden 10, 15, 

25 en 50 santi, die tegen dubbelen prijs worden verkocht. Zij 
geven achtereenvolgens de wapens weer van de districten Viljandi, 
Pärnu, Tartu en Harju. 

De zegels verschijnen bovendien in speciale velletjes, elk van 
4 stuks van iedere waarde. 

HONDURAS. 
De wettelijke bepalingen leggen de verplichting op, dat elke 

vier jaren de postzegels door nieuwe worden vervangen. Daar deze 
wijziging op 15 Januari ingaat, kan men met dien datum talrijke 
nieuwe frankeer-, dienst- en luchtpostzegels verwachten. 

LITAUEN. 
De feesten ter gelegenheid van de herdenking der 20-jarige 

onafhankelijkheid, die dezer dagen worden gehouden, brengen een 
speciale serie frankeerzegels in de waarden 15, 30, 35 en' 60 centu. 
Bovendien verschijnen de twee laatste waarden ook nog in de 
bekende velletjes. 

Twee teekeningen zullen worden benut: het proclameeren der 
onafhankelijkheid en het portret van president Smetona. 

NIEUW-ZEELAND. 
Het volgend jaar zal het eeuwfeest dezer kolonie worden ge

vierd, waartoe een speciale serie frankeerzegels van 12 waarden 
— /i penny tot 1 shilling — wordt uitgegeven. 

ST. LUCIA. 
Ingaande 1 dezer zijn alle uitgiften, typen koningin Victoria en 

koning Eduard VII, buiten koers gesteld. 
TURKIJE. 
Van de in het vorige nummer vermelde rouwzegels werden, 

volgens het Bulletin Mensuel, 100.000 complete series gedrukt. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOOBD-AMERIKA. 
De leger- en vlootseries, alsmede de 3 cents violet, eeuwfeest 

van de stichting van Texas, zijn buiten omloop gesteld. 

ZWEDEN. 

T(g&lf;:î |feÉr;,;,; 

De thans in gebruik zijnde teekeningen worden vervangen door 
nieuwe, welke hierbij zijn weergegeven. 

Met de buste van koning Gustaaf V verschijnen de 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 öre. In de nieuwe wapenteekening 
de 60, 85, 90, 100, 115, 120 en 145 öre. De wapenteekening is 
afkomstig van A. K. Johansson, de andere van Torsten. 

Aan het einde dezer maand komen als eerstelingen uit de 
20 en 60 öre. 

V. B. 

Nederland 
Overzeesche Geweslen 
NEDERLAND. 

De 70 cent in nieuwe tanding. 
Van het zegel van 70 cent is een nieuwe oplaag verschenen, 

die, zooals te verwachten was, de thans voor dit formaat ge 
bruikelijke kamtanding 14K : 13M heeft. De eerste oplage, van 
1931, had nog lijntanding 12K : 12>^. 

Wij danken den heer Manuskowski voor de melding. 
Nieuwe oplaagletters. 
2 cent T ; 7"4 cent F; 20 cent T; 25 cent S; 70 cent B. 
De in het vorig nummer gemelde 12J4 cent (bijzondere 

vluchten): 613, moest natuurlijk zijn: 12J^ cent: A. 

Nieuwe etsingnummers. 
7i4 cent F: L 624. 

20 cent T : 633. 
25 cent S: 626. 
70 cent B: 606. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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Nieuwe offset-plaatnummers. 
2 cent T : 371. 

De I K cent 
Het koerseerende zegel van 1% cent verscheen in een veel 

donkerder tint, zwartgrijs. Er waren tot dusver ook wel kleur
verschillen, maar niet zoo duidelijk als nu. Tot nu toe zijn ons 
alleen postzegelroUen in de nieuwe tint gemeld. Wij weten nog 
niet of de verandering opzettelijk is. 

Ruim 45 millioen jubileumzegels verkocht. 
De postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het regeerings-

jubileum van H. M. de Koningin, zijn voor het laatst gebruikt 
voor de frankeering van de speciale K.L.M.-enveloppen, welke 
met de Dingaansvlucht naar Zuid-Afrika zijn medegegeven. Zoo 
is het thans mogelijk de in totaal van de zegels verkochte aantallen 
vast te stellen. Deze zijn: van 1^4 cent: 18.715.607; van 5 cent: 
23.618.643 en van 12>^ cent: 3.368.882 stuks. Hiervan werden 
voor de Dingaansvlucht-enveloppen gebruikt: van 1)^ cent: 
14.433; van 5 cent: 14.386 en van 12K cent: 14.420 stuks. 

De zich nog in handen van het publiek bevindende jubileum
zegels kunnen tot 31 December 1939 voor frankeering worden 
gebruikt. 

Buitengebruikstelling zegels. 
Dienstorder H 741 van 7 December hei innert er ons aan, dat 

met ingang van 1 Januari 1939 de weldadigheidszegels van 1933 
buiten gebruik komen en waardeloos worden voor de frankeering 

Dit is de serie van J. Sjollema, jongentje met kerstster. 
Urk zonder postzegels. 
De radio-persberichten van 21 December meldden, dat door de 

isolatie het postkantoor op Urk zonder postzegels was komen te 
zitten. Of dit nog philatelistische gevolgen heeft gehad is ons 
niet bekend. 

Wat in 1938 verschenen is. 
Na 58 nieuwe zegels in 1936 en 24 in 1937 heeft het afgeloopen 

jaar ons een tusschenliggend aantal geschonken van 42 nieuwe 
zegels, verdeeld als volgt: 

N e d e r l a n d . 
5 Januari: IZ'A cent koningin met „Cour"-opdruk. 
16 Mei: Zomerzegels, 5 waarden, 
medio Juli: 8 cent port. 
27 Augustus: Regeeringsjubileum, 3 waarden. 
22 November: \2% cent bijzondere vluchten. 
1 December: Kinderzegels, 5 waarden. 
December (?): 70 cent, nieuwe tanding 14K : li%. 

N e d. - I n d i ë. 
30 Augustus: Regeeringsjubileum, 4 waarden. 
15 October: Jubileum burgerlijke luchtvaart, 2 waarden, 
eind November: 2 en 5 gulden gewone serie. 
1 December: Missiezegels, 5 waarden. 

De portzegels van 3>2 cent en 1 gld. zijn voor zoover ons bekend 
nog niet verschenen. 
S u r i n a m e . 

1 Juni: Emancipatie-herdenkingszegels, 4 waarden. 
30 Augustus: Regeeringsjubileum, 3 waarden. 
December (?): 'A cent port, nieuwe tanding 13 A : 12)^. 

C u r a 9 a o. 
23 Februari: luchtpostzegels 15, 25 en 50 cent. 
30 Augustus: Regeeringsjubileum, 3 waarden. 

Samen, behalve de nieuwe tandingen, 3 gewone zegels, 4 lucht
postzegels, 21 weldadigheidszegels, 13 herdenkingszegels zonder 
toeslag en 1 dienstzegel. 

Tentoonstelling Postmuseum. 
Nu door de uitgifte van deze maand weer sterk de aandacht 

is gevallen op onze postzegels, heeft het Postmuseum aanleiding 
gevonden om een tentoonstelling te wijden aan de weldadigheids-
postzegels voor het kind. 

Er zijn wellicht geen postzegels, die zoo kritisch worden be
keken als juist deze. Komt dit door het liefdadige doel dat wordt 
beoogd en dat doet verlangen naar een afbeelding die „er in 

gaat". ' Is de oorzaak te vinden in het regelmatig terugkeeren 
dezer uitgiften zoodat zij speciaal verzameld en daardoor als 
aaneengesloten reeks bekeken en onderling vergeleken worden ? 
Hoe het ook zij, de belangstellin'', is er, óók bij niet-verzamelaars. 

Bij het overzien van de complete reeks origineele ontwerpen 
valt terstond op, hoe hier een zoeken is en een verscheiden
heid van opNratting, veel sterker dan bij de beelteniszegels, die 
eveneens telkenjare verschijnen. Er zijn een paar series, die van 
het doel der uitgifte niet spreken Op zichzelf zijn de decoratieve 
provincie-wapens van Molkenboer (1925, 1926, 1927) en de schil
derachtige portretkoppen van Sluyters (1928) zeer interessant. 
Ook de uitvoering van deze zegels verdient de aandacht. 

Al spoedig is komen vast te staan, dat de voorstelling moet 
herinneren aan het kind. Hiermede blijkt de grens echter nog 
wijd genoeg getrokken. Op de meest aangrijpende en directe 
wijze wordt het doel der uitgifte verbeeld door foto's van ge
brekkige kinderen (Kiljan 1931). In veel verzachten vorm wordt 
hetzelfde beoogd door het vragende meisje van A. van Dom-
burgh (1934), waarvan een origineele lithographie aanwezig is. 
Voorts zijn er de aan hei kerstfeest ontleende motieven, die een 
stemming van mildheid moeten wakker roepen (1930, 1933). Men 
kan het ook in een geheel andere richting zoeken, en wel door 
blijheid der jeugd weer te gven. In 1937 gschiedde dit door een 
kwajongensportret naar een oud schilderij. De „vertaling" van 
deze beeltenis voor den postzegel geschiedde op bijzondere knappe 
wijze. Men kan zich hiervan overtuigen door de schildering van 
Pijke Koch met een foto v'an het origineel te vergelijken en ver
volgens na te gaan, welke voortreffelijke verkleining is verkregen. 
Dit ontwerp had een groot succes en niets zou gemakkelijker 
jijn dan een voortzetting .'n dezen trant. Immers liggen in onze 
oude kunst de motieven voor het grijpen. Zoo is reeds veel vroe
ger gewezen op de jongen^^figuurtjes in de etsen van Ostade, ge-
teekend terwijl zij vol aandacht, met hun speeltuig in de hand, 
staan te kijken naar een straatkuopman of een visschertje. Doch 
ongetwijfeld worden wij meer verrijkt indien wij een nieuw ont
werp, uit onzen eigen tijd, ontvangen. En zoo sluit zich ons 
jongste zegel weer aan bij de origineele ontwerpen, welke de 
blijde sfeer t-ener prille jeugd verbeelden. Ook dit zou men op 
realistische wijze kunnen doen. Men lette slechts op het niet 
uitgevoerde ontwerp: kind op een hobbelpaard, een voorstelling 
waar men de kinderkamer uit ruikt ! 

Voor de officieele beschrijvingen van deze zegels kan men een 
op het museum bewerkte verzameling Nederland raadplegen, 
welke mede is uitgestald. De verzamelaars bieden hierin voor
beelden voor een juiste bewerking van hun albumbladen; ook 
voor jeugdige verzamelaars is het een zeer interessante en leer
zame collectie. Het is de bedoeling dat zij, ter raadpleging, steeds 
tentoongesteld zal blijven. 

De tentoonstelling is tot eind Januari te bezichtigen, eiken 
werkdag van 10-4 uur. 

Het museum is gevestigd Kortenaerkade 11. 

NED.-INDIE. 
De oplaag der Luchtvaartjubileumzegels. 
De oplaag van de beide K.N.I.L.M.-zegels, waarin zoo hevig 

gespeculeerd is, is: 
1 7 ^ (-1- 5) cent: 158.508, 
20 (-1- 5) cent: 194.709. 

Deze aantallen betreffen den geheelen verkoop, in Indië en 
Nederland samen. 

Door verschillende Indische kantoren kon aan de aanvragen 
van de zegels van 17^4 cent niet ten volle worden voldaan. 

Oplaagcijfers koerseerende serie. 
In verband met het stopzetten van den verkoop van sommige 

waarden der koerseerende serie geeft het Postzegelblad voor Indië 
daarvan de oplaagcijfers. 

323^ cent: 128.000 (uitverkocht). 
42K cent: 1.092.000. 

1.75 gld.: 134.000, waarvan vertrekt (teruggezonden 
wordt ?) plm. 60.000 en naar schatting 
verkocht: 25.000. 

2.50 gld.: 308.000. 
Het blad geeft ook de oplaagcijfers van de andere hoogere 

waarden. Deze zeggen natuurlijk niet veel, omdat daarvan naar 
behoefte steeds bijgedrukt wordt. Maar ze geven wel eenig idee 
van de relatieve „zeldzaamheid". 
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25 cent 2.578 000 
30 cent 2 220 000 
35 cent 243 000 
40 cent 1 547 000 

50 cent 2 310 000 
60 cent 129 000 
80 cent 435 000 
1 gld 156 000 

SURINAME. 
Nieuwe tanding K cent port. 
Sinds korten tijd is in Nederland een nieuwe oplaag van de 

% cent port verkrijgbaar (oplaag B), die de nieuwe tanding 
WA UVJ heeft 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1899j. 
Nederland. 
Van verschillende kanten komt tot mij de vraag, wat er toch van 

de loopende geruchten aan is, omtrent afkeuring en intrekking 
van het nieuwe postzegel van 1 Gld , omdat dit op de meeste 
postkantoren niet meer voorhanden is Daarop moet ik ant
woorden, dat alle pogingen om van officieele of officieuse zijde 
iets te weten te komen, vruchteloos waren 

Men heeft blijkbaar de publieke opinie willen tevreden stellen 
die zich gedurig in ongunstigen zin uitliet over het blijven af 
beelden van H M als kind op de postzegels en een proef laten 
zien van het komende nieuwe type De voorraad, oud type, schijnt 
echter nog zeer groot te zijn en men wil die eerst opruimen 

Bermuda. 
In de Juli aflevering 1897 van „Monthly Circular" werd mei 

ding gemaakt van eene bijzondere soort postzegel, bestaande uit 
den kringvormigen stempel „Hamilton Bermuda" en in het 
midden „1854", in karmijnroode kleur Boven den datum stond 
de schriftelijke aanteekening ,,One Penny" met de onderteekening 
„W B Perot", (destijds Directeur van het Postkantoor te Hamil
ton) Het zegel was in den vorm van een achthoek geknipt, maar 
het scheen aan de Redactie twijfelachtig toe, of het wel gezeten 
had op denzelfden brief, waarop het thans geplakt was, daar deze 
geene afstempeling droeg 

Nu werd in Mei van dit jaar den Heer Warhurst een dergelijk 
zegel aangeboden, gedateerd „1849", dat pas uit Bermuda zou zijn 
ontvangen De stempel was dezelfde, hoewel ditmaal zwart 

Deze Heer heeft een onderzoek ingesteld bij de postadministratie 
van Bermuda, die hem mededeelde, dat geene officieele inlich
tingen gegeven konden worden, doch dat, volgens betrouwbare 
particuliere berichten, de Postmeester voornoemd de gewoonte 
had, dergelijke postzegels af te geven voor binnenlandsch gebruik 

Deze mededeeling schijnt juist te zijn Een brief van een des
tijds met de Posterijen aldaar vertrouwden en nog op Bermuda 
woonachtigen Heer, heft allen twijfel op Hierin leest men 

„Uw bericht over het Bermudazegel heeft mij veel belang in
geboezemd Het IS ontegenzeggelijk echt en ik herken het hand
schrift van den Heer Perot Ook herinner ik mij volkomen alles 
omtrent de zegels in quaestie De Heer Perot had de gewoonte 
ervan vellen te maken, ze te teekenen en ze aan de achterzijde 
te gommen Ze werden per stuk of per dozijn verkocht, even als 
nu de zegels ^ erkocht worden, en dienden voor brieven van de 
eene naar de andere zijde van het eiland, ten bewijze dat het port 
betaald en met den Postdienst verrekend was Daar er zoo weinig 
postkantoren in die dagen waren, werden ze gewoonlijk alleen 
door personen, die wat ver af woonden, gekocht" 

' t Zoogenaamde „haakje" bi) de Portzegels. 
Juist een jaar geleden werd aan onzen Redacteur van „Neder

land en Kolomen" een sterk bewijs geleverd voor het gevoelen, 
dat het zoogenaamde „haakje" eene afwijking in de oorspronke
lijke graveering van de portzegels zoude zijn 

Voorstander van de m i zeer juiste meening, dat de „ontwerpen 
en proeven van zegels", den grondslag van het geheel vormen 
zocht ik in die afdeeling, wat men nog niet zeker wist En 
ziet ' — het resultaat was verrassend ' Het „haakie" bestaat bij 
de getande kleurproeven der 10 c portzegels Bij de andere kleur
proeven, n l bij die van 5 cent (type IV), 15 cent (type I) en 
20 cent (type II) werd door mij niets gevonden, het is dan ook 
zoo goed als zeker dat het „haakje' zich uitsluitend bij type III 
vertoont B 

bstetuWkeiL 
■miiiiiiniiiiiiiiiii 

N E D E R L A N D . 
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Dienstorder H 805 van 28 December 1938 bevat gegevens be
treffende de geïllustreerde briefkaarten van vóór 1937, n 1 

De verkoop van de navolgende geïllustreerde briefkaarten met 
zegelafdruk van V'A cent, welke alle behooren tot de uitgiften van 
vóór 1937, wordt met ingang van 15 Januari 1939 gestaakt, zonder 
dat evenwel in het gebruik daarvan wijziging wordt gebracht 

Serie I nr 1, 2, 3 en 4 
Serie II nr 5, 6 en 7 
Serie III nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 
Serie IV nr 3, 4 en 5 
Serie V nr 1 en 2 
Serie VII nr 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Serie VIII nr 1 
Serie IX nr 2, 3 en 4 
Serie XI nr 1 
Het betreft dus de nrs 185 en 195 van mijn handleiding Ge

bruikt mogen deze 31 kaarten dus nog wel 

NED.INDIE. 
P  en T order 119 van 15 September 1938 meldt de in gebruik

stelling van nieuwe postwaarden Het zegt, dat de opgave in den 
P T T gids met de volgende waarden moet worden aangevuld 

3e Briefomslagen. 10 cent rood, beeltenis der Koningin naar 
links (emissie 1933) 

5e Briefkaarten 10 cent, enkele, rood, beeltenis der Koningin 
naar links (emissie 1933) 
12 Ĵ  cent, enkele, helder oranje, beeltenis der Koningin naar 
links (emissie 1933) 

Met de verstrekking van de enkele briefkaarten van 10 cent 
werd een begin gemaakt Van de overige genoemde waarden, die 
binnenkort hier te lande verwacht worden, zullen voorloopig 
slechts de enkele briefkaarten van 123^ cent aan alle kantoren 
worden toegezonden 

De nieuwe briefomslagen zullen voorshands slechts op de z g 
verzamelaarskantoren verkrijgbaar worden gesteld, daar eerst de 
met 10 cent in rood overdrukte briefomslagen van 12^2 cent 
moeten worden opgebruikt 

BUITENLAND. 
BELGIË 
In de opsomming van de ons nog onbekende nummers der 

reclamekaarten is een fout geslopen, die den oplettenden lezer 
niet zal ontgaan zijn Er staat n l 231 in plaats van 321 

De heer L t Bosch meldde ons de eerste 40 centimes kaarten 
met reclame Het zijn de koerseerende kaarten in groot formaat 

326 Grandes Brasseries d'Ixelles 
33' ' Radio Telefunken 
De klein formaat kaart van 35 centimes verscheen met bij

gedrukte 5 centimes oranje 
DUITSCHLAND 
Dit jaar schijnen er 6 verschillende kaarten voor de „Winter

hilfe" uitgegeven te zullen worden De zegelindruk vertoont 2 
edelweissbloemen benevens de cijfers 6 | 4 Kleur bruin De 
kaarten verschillen in de maandaanduiding October en November 
zijn reeds verschenen 

De verkiezingen in het Sudetengebied werden gevierd met een 
herinnermgskaart van 6 pfennig 

EGYPTE 
Een envelopje voor visitekaartjes verscheen met een 2 millièmes 

zegelbeeld oranje van koning Fouad 
FRANKRIJK 
Het postblad van 65 centimes blauw verscheen met de num

mering 824 kopstaand 
Door de nieuwe posttarieven zullen in Frankrijk eerstdaags wel 
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nieuwe poststukken verschijnen; omstreeks Kerstmis werden de 
oude waarden met het aanvullende bedrag aan postzegels bij-
geplakt verkocht Het tarief voor brieven en postbladen voor het 
binnenlandsch verkeer werd tot 90 centimes verhoogd, terwijl 
een briefkaart voor het buitenland nu frs 1,25 kost. 

LIECHTENSTEIN. 
Liechtenstein gaf een nieuwe binnenlandsche briefkaart uit van 

10 rappen, violet op wit karton. Het zegelbeeld laat het lands-
wapen zien. 

POLEN. 
De herdenking van de 20-jarige onafhankelijkheid van Polen 

werd o. a gevierd door de uitgifte van een aantal nieuwe post
stukken op 11 November j 1. Als zegelmdruk fungeert bij de 
geheele reeks een afbeelding van koning Casimir Jagello (Kazimierz 
Jagiellonczyk 1447-1492), dezelfde afbeelding, die op de 20 groszy 
van de postzegelserie voorkomt. Uitgegeven werden een kaart 
van 10 groszy groen op gekleurd karton, een kaart van 15 groszy 
bruin op gekleurd karton, de laatstgenoemde kaart met en zonder 
illustraties en een witte enveloppe met bruinlila zegelmdruk van 
25 groszy. 

Van de 15 groszy met illustraties bestaan met minder dan 60 
verschillende nummers, te weten: 

1. Jan Dlugosz, 1415-1480. Politicus en geschiedkundige. 
2. Nicolaj Rej, 1505-1569. Vader der Poolsche literatuur. 
3. Jan Kochanowski, 1530-1584. De grootste dichter van het 

oude Polen 
4 Piotr Skarga, 1536-1612. Zedepreeker en politicus (naar een 

schilderij van Jan Matejko). 
5. Stanislaw Konarski, 1700-1773. Reformator van het Poolsche 

onderwijs. 
6. Stanislaw Staszic, 1755-1826 Natuuronderzoeker, schrijver en 

sociale hervormer. 
7. Hugo Kollataj, 1750-1812. Geleerde en politicus. 
8. Ignacy Krasicki, 1735-1801. Dichter uit den tijd van koning 

Stanislaus August, satiricus en dichter van fabels. 
9. Adam Michiewics, 1798-1855. De grootste Poolsche dichter. 
10. Juhusz Slowacki, 1809-1849. Groote Poolsche dichter. 
11. Zygmunt Krasinski, 1812-1859. Groot dramaturg en dichter. 
12. Cyprian Norwick, 1821-1883. Dichter. 
13. Henrijk Sienkiewicz, 1846-1916. Beroemd schrijver (ook in 

ons land zeer bekend door zijn „Quo vadis ?"). 
14. Stanislaw Wyspianski, 1869-1907. Schilder en dichter. 
15. Stefan Zeromski, 1864-1925. Beroemd schrijver uit de 

twintigste eeuw. 
16. Boleslaw Prus (Aleksander Glowacki), 1847-1912. Schrijver. 
17. Ehza Orzeszkowa, 1841-1910. Schrijfster. 
18. Jan Kasprowicz, 1860-1926. Dichter. 
19. Wladyslaw Stanislaw Reymont, 1867-1925. Bekend schrijver. 
20. Mikoiaj Kopernik, 1473-1543. Sterrekundige (Copernicus). 
21. Jan Sniadecki, 1756-1830. Wiskundige, sterrekundige en 

paedagoog. 
22 August Cieszkowski, 1814-1894. Philosoof en econoom. 
23. Marian Smoluchowski, 1872-1917. Een van de grootste 

Poolsche geleerden 
24. Maria Sklodowska-Curie, 1867-1934. Geleerde, zij ontdekte 

het radium. 
25. Wojciech Bogulawski, 1757-1829. Schrijver en organisator 

van het Poolsche theater. 
26. Aleksander Fredo, 1793-1876. De beste Poolsche blijspel-

dichter. 
27. Marcin Leopolita, 1540-1589. Componist van kerkmuz;ek. 
28. Michal Kleofas Oginski, 1765-1833. Componist en politicus 
29. Fryderyk Chopin, 1810-1849. Geniale componist en pianist. 
30. Stanislaw Momuszko, 1819-1872. Componist van opera's en 

liederen 
31. Karol Szymanowski, 1883-1937. Schepper van de moderne 

Poolsche muziek. 
32. Piotr Michalowski, 1802-1855. Kunstenaar, schilder (Bata-

kist). 
33. Artur Grottger, 1837-1867. Schilder en eekenaar (Polonica). 
34. Jan Matejko, 1838-1893. De beroemdste Poolsche schilder 

van geschiedkundige schilderijen; teekenaar en portretschilder. 
35. Aleksander Gierymski, 1849-1901. Schilder van landschappen 

en stadsbeelden. 

36 Juhusz Kossak, 1824-1899. Schilder van paarden en dorps-
tafereelen 

37. Jacek Malczewski, 1855-1929 Schilder, behoorende tot de 
Krakauer school 

38. Jozef Chelmonski, 1850-1914 Landschaps- en volkstypen-
schilder. 

39. Léon Wyczolkowski, 1852-1936 Schilder en teekenaar. 
40. De voorhistorische Slavische stad Biskupin. 
41. Kerk van den heiligen Prokop in Strzelno. 
42. Portaal van de kerk van den heiligen Alexy in Leczyca. 
43. Kathedraal in Pelplin (Pommerellen). 
44. Het inwendige van de kerk in Wislica. 
45. Binnenplaats van de Jagiellonische bibliotheek te Krakau. 
46 Een houten kerk in Haczow (Woj Lemberg). 
47. Binnenplaats van het slot te Baraiiow (Woj Lemberg). 
48 Stadhuis te Sandomierz 
49. Een monument in de Potocki-kapel van het slot Wawel 

in Krakau. 
50. Fragmenten van de universiteit en van de kerk van den 

heiligen Johannes in ^X'llna 
51. De kerk van de heiligen Peter en Paul in Berezwecz (Woj. 

Wilna). 
52 Baczacz (Woj. Tarnopol), stadhuis. 
53. De balzaal van het slot Lazienki te Warschau. 
54. Het paleis van Staszic te Warschau 
55. Wernyhora, schilderij van Jan Matejko 
56. Koning Zygmunt August en Barbara RadziwiU, schilderij 

van Jan Matejko. 
57. Chopin bij Radziwill, schilderij van Henryk Siemiradzki, 

1843-1902. 
58. Visioen van het paleis van Ujazdow te Warschau, door 

Stanislaw Noakowski, 1867-1928. 
59 Landhuis uit de achttiende eeuw in Bejsce (Woj. Kielce). 
60. Houten kerk in Orawka (Woj Krakau). 

PORTUGAL. 
Portugal gaf een briefkaart met betaald antwoord uit voor het 

binnenlandsch verkeer, 25 -f- 25 c. blauw op wit karton 

VENEZUELA. 
Hier verscheen een herinneringskaart aan generaal Bolivar. De 

zegelmdruk toont ons den kop van den generaal m roode kleur 
op wit karton Waarde-aanduidmg 10 c. O p den achterkant een 
zwarte afbeelding van het grafmonument van Bolivar 

ZWITSERLAND. 
De heer Bosch toonde ons een nieuw adresbandje, een 5 rappen 

blauwgroen op geelwit papier. Het zegelbeeld is een groote edel-
weissbloem, links boven de landsnaam, rechts onder het cijfer 5. 

VOOR PHILATELISTEN-
PRENTKAARTENVERZAMELAARS. 

De met succes bekroonde actie van „Philatelica" inzake het 
verkrijgen van toestemming van de P.T. V. om prentkaarten op 
de prentzijde te mogen voorzien van een geldig zegel en alsdan te 
mogen laten afstempelen, heeft ook onder de buitenlandsche ver
zamelaars groote vreugde veroorzaakt en de aandacht getrokken 
van het bestuur van de Belgische vereeniging „Libre Echange". 

In het blad van deze organisatie, dat om de 2 maanden ver
schijnt, komt m de rubriek „Chronique maximaphile" het vol
gende stukje voor: 

„Une grande victoire — Par décret postal du 1 9.38 les autorités 
des P T. i . accordent, dans tous les bureaux de poste des Pays-Bas, 
Ie cachet de complaisance sur nos cartes „Maximum" timbrées 
cóté vue, ä condition que sur Ie coté d'adresse se trouwe la men
tion suivante: „Bestemd voor verzameling" (destine pour col
lection). 

C'est un grand pas en avant en faveur de nos chères cartes. 
Nous devons cette amelioration ä la bienveillante intervention de 
notre estimé et digne collegue nr. L. E. 9177 M. que nous re-
mercions vivement au nom de tous les collectionneurs. Nous lui 
présentons nos meilleurs felicitations. 

Suivant le bel exemple de notre eher coUègue de Hollande, 
nous allons faire tout notre possible pour obtenir les mêmes 
avantages dans les autres pays de la convention postale. 
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Dans ce sens un premier essai a été fait en Belgique. Ainsi nou? 
espérons dans un avenir tres proche que nos maximums seront 
oblitérées cóté-vue sans aucune difficulté." 

Het bovenstaande vereische eenige toelichting. Immers, het is 
een vrijwel algemeen bekend feit, dat in verreweg de meeste landen 
het frankeeren van prentkaarten op de prentzijde „officieus" is 
toegestaan, waarvan ik duizenden bewijzen kan overleggen, ook 
van België. De genoemde vereeniging is nu blijkbaar van plan 
„ordening" te gaan scheppen voor alle landen gelijk, wat natuurlijk 
aanbeveling en steun verdient Daarnaast moet dan ook worden 
geprobeerd om opheffing te verkrijgen van de belemmerende 
bepaling, dat alleen geldige zegels mogen worden afgestempeld. 
Van de n i e t meer geldige zegels (zooals van De Ruijter, de 
jubileumzegels 1913 en 1923, "Willem de Zwijger) bestaan zeer 
mooie kaarten, en nu is het wel zeer jammer, dat men die kaarten 
n i e t meer kan laten afstempelen. Ook verdient het aanbeveling, 
een gelijke regeling te treffen voor de koloniën, want, terwijl 
kaaren met Willem de Zwijger-zegels in Nederland nog worden 
afgestempeld, krijgt men ze uit Ned.-lndië, Curasao en Suriname 
terug met de mededeeling, dat die zegels aldaar niet meer geldig 
zijn, en alzoo niet mogen worden afgestempeld. 

Zij, die nadere inlichtingen wenschcn omtrent de vereeniginsr 
„Libre Echange", kunnen op schriftelijke aanvraag een prospectus 
bekomen van N . A. Zilver, Zach. Jansestraat 53, Amsterdam O. 
Deze vereeniging bestaat niét uitsluitend uit prentkaartenverzame-
laars, maar telt ook zeer vele leden die alleen postzegels verzamelen. 

N. A. Z. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 7 

December 1938 bevatten o. a.: 
Den len December werd het poststation zonder bestelling 

Betondorp "Watergraafsmeer omgezet in een postagentschap. 
Met ingang van 1 Januari 1939 wordt de benaming van het 

poststation te Schuddebeurs gewijzigd in: Schuddebeurs Schouwen 
Duiveland. ilj 

Die van 14 December 1938: 
Op 16 December a.s. wordt het hulppostkantoor te Marken 

omgezet in een poststation, ressorteerend onder Amsterdam. 
De seizoenstempels: Goedkoope / Kerst- & Nieuwjaars- / Tele

grammen / & Gesprekken, kwamen in December j.1. wederom voor 
in de machines te Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam; 
die met tekst: Koopt thans de / postzegel / voor het kind, te 

's-Gravenhage en Rotterdam en die met de oudste tekst: Koopt 
thans / "Weldadigheids- / postzegels / voor het kind, te Amster
dam C.S., Arnhem-Station, Haarlem en Utrecht-Station. 

Hierbij de afbeelding van den 
stempel, gebezigd op de te Amster
dam in het Stedelijk Museum van 
14 t.m. 30 December j.1. gehouden 
postzegeltentoonstelling. 

Amsterdam C S . stempelde in December eveneens met de 
sterren- en streepjesregen links van den datumstempel. 

De reeds van Amersfoort, Hilversum en Leiden bekende links 
staande tekst: „Ook straatnaam / en huisnummer / in het adres / 
adresseer / volledig" met vulpen zagen we eveneens uit Venlo. 

Een nieuwe links van den dagteekeningstempel staande tekst: 
POST U W BRIEVEN / ZOODRA / ZE GEREED ZIJN ! met de 
afbeelding van een snelloopenden heer, in de linkerhand een brief 
en in de rechter een reuzenvulpen houdend, zagen we uit Amers
foort, Hilversum, Leiden, Tilburg en rechts van den datum
stempel uit Leeuwarden. 

Uit Alkmaar en Nijmegen zagen we een nieuw stempel, links 
van den datumstempel met ster, een brief tusschen 10 evenwijdige 
lijntjes waarboven: POSTZEGEL RECHTS-BOVEN / IN DEN 
HOEK, met pijl welke naar den postzegel OD den brief wijst en 
onder den brief: VLUGGER VERZENDING. 

Van dr. Benders ontvingen we den drukwerkrolstempel 
ROOSENDAAL (V. type E) zonder jaartal op een 17 December 
j.1. ontvangen drukwerk. 

Op een te Amsterdam 8 December j.1. ontvangen luchtpostbrief, 
per K.L.M, uit Athene verzonden, waren de meeste postzegels ver
dwenen en op de open plaats was een violet 2-regelig stempel 
geplaatst: POSTKANTOOR AMSTERDAM / BUREEL AAN
KOMST, waaronder geschreven: „zegels af", „gezien" plus paraaf. 

NED.-INDIE. 
19 September 1938 werd een hulpkantoor geopend te Tiermee 

(ressort Soerabaja) en op 2 Januari 1939 te Kloea (ressort Bandjer-
masin). 

tuditjpost 
NEDERLAND. 

De ijsvluchten 1938. 
Een sinds jaren in Nederland ongekende koudeperiode, zette 

op Vrijdag 16 December 1938 in. Al spoedig riepen de lage 
thermometerstand en de Siberisch koude wind herinneringen op 
aan de koude-periode van Februari 1929, ja bij de ouderen zelfs 
aan 1855, toen het óók zoo koud was. 

In korten tijd zaten alle stilstaande wateren dicht, terwijl de 
rivieren vol drijfijs waren, dat zich op verschillende plaatsen 
reeds ging zetten. Alleen doordat de „strenge meester" ditmaal 
niet zoo lang regeerde, hebben wij niet over de Maas, Waal, Rijn 
of IJsel kunnen wandelen; een enkele waaghals daargelaten. Het 
eiland Marken was echter per auto bereikbaar, terwijl bewoners van 
Urk over het ijs aanvullingen van hun levensmiddelenvoorraad 
uit Kampen en Enkhuizen aanvoerden. Dit was steeds een 
gevaarlijke tocht, vooral toen een dik sneeuwdek de zwakke 
plekken in het ijs bedekte. 

Deze plotseling invallende koude bracht ook ongemak aan de 
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bewoners van Schiermonnikoog en Ameland, doordat de booten 
daarheen niet meer konden varen 

Op 19 December werd 's avonds om 8 uur door de radio tijdens 
de nieuwsberichten van het A N P bekendgemaakt, dat den vol
genden ochtend een K L M vliegtuig van Rotterdam met post 
en passagiers naar Schiermonnikoog en Ameland zou vliegen Dit 
vliegtuig, een Fokker VIH, n 1 de P H - O T O van den foto-
technischen dienst der K L M , vloog op Dinsdag 20 December 
met als piloot Von Weyrother eerst naar Eelde, waar het tegen 
half acht arriveerde Vandaar vertrok het om 10 50 uur wederom 
met vracht en 160 kg post voor Schiermonnikoog en 55 kg voor 
Ameland Voor dit toestel was dit zooveel post — het was door 
de P T T gehuurd — dat geen enkele passagier meekon 

Terug werd van de beide eilanden 150 kg post naar Eelde 
meegenomen, plus eenige« passagiers 

Ondertusschen was in het Keteldiep de „Von Geusau", de 
Urker postboot met ruim 100 passagiers en o a 1000 kg vleesch 
vastgevroren De passagiers zyn in den loop der volgende dagen 
over het ijs naar hun eiland gegaan Op dit eiland waren ook 
talrijke personen, werkzaam bij de Zuiderzeewerken, die gaarne 
de Kerstdagen op den vasten wal wilden doorbrengen Sommigen 
ondernamen den zwaren tocht over het ijs, anderen gingen liever 
per vliegtuig Aanvankelijk was er op het eiland aan niets gebrek, 
behalve aan sommige soorten postzegels Hiervan had volgens 
de courantenberichten distributie plaats 

De post, welke aan boord van de „Von Geusau" was, werd 
over het ijs naar Kampen vervoerd en vervolgens per trein naar 
Amsterdam om dan eveneens te vliegen Op 22 December kon 
echter met gevlogen worden, doordat een sneeuwjacht het eiland 
onvindbaar maakte Op den 23en eveneens met Ook op 24 De
cember scheen de vlucht door mist aanvankelijk onmogelijk 
Ondertusschen wachtte op Schiphol al meer dan 1000 kg post 
op vervoer naar de vierduizend geïsoleerde bewoners van Urk 
Tegen den middag kon het vliegtuig eindelijk vertrekken, en het 
verscheen om kwait voor twaalf boven Urk, waar bij de landing 
een tragisch ongeval plaats vond, doordat een jongentje door den 
staart van het vliegtuig geraakt en gedood werd Om kwart 
voor twee arriveerde de P H - O T O voor de tweede maal op het 
eiland, waarbij het het tweede gedeelte der 1200 kg post aanbracht 

Eveneens op 24 December werd weer naar Schiermonnikoog 
en Ameland gevlogen Ditmaal met de Koetilang (gezagvoerder 
Von "Weyrother), die Zaterdagsmiddags van Eelde drie vluchten 
naar deze eilanden maakte Eerst vloog het toestel naar Ameland 
en vervoerde daarheen 1250 kg post, vervolgens naar Schier
monnikoog met een nog onbekende lading post Daarna ging de 
tocht naar het vliegveld „De Kooy" bij Den Helder om de 12 
passagiers en 800 kg post van de Z 5 op te nemen en naar de 
eilanden te brengen In totaal werden door de Koetilang op de 
heen- en terugvluchten 60 passagiers en 3000 kg post vervoerd 

De Z 5 IS de torpedoboot uit Den Helder, welke Vrijdags-
ochtends om 7 uur uit Den Helder vertrok om passagiers en post 
naar Ameland te brengen Alhoewel dit eiland tot op 150 meter 
afstand bereikt werd, bleek het door den zwaren ijsgang on
mogelijk er verbinding mede te krijgen, zoodat Zaterdag on
verrichter zake naar Den Helder teruggevaren moest worden en 
de Koetilang het vervoer overnam 

Na de Kerstdagen trad de dooi in De eilanden bleven weliswaar 
nog eenigen tijd geïsoleerd, maar de zware K L M -machines 
konden er niet meer landen Wel bleek dit nog mogelijk te zijn 
voor lichte sportvliegtuigen Op 29 December vloog de heer 
Heijmans van Schiphol naar Urk en terug Hierbij werd de aan
wezige post vervoerd Ook twee andere sportvliegers maakten 
elk dien dag een vlucht naar dit eiland waarbij eveneens post 
vervoerd werd 

Des ochtends om 8 uur was van Urk voorts een ijsvlet met post 
naar Kampen vertrokken Hiermede wilde men op 30 December 
met post van Kampen naar Urk terugkeeren, hetgeen geschiedde, 
een tocht van 9 uren ' Ook enkele sportvliegers brachten op 
30 December post naar het eiland 
Op 31 December ondernam de heer Hey mans met zijn Leopard-
Moth vliegtuig — de PH-JUH — nog een vlucht naar Urk met 
260 kg post aan boord Tijdens de landing werd het vliegtuig 
eenigszins beschadigd, waardoor de piloot gedwongen werd om 
op het eiland te blijven Op 2 Januari werd hij daar door een 
ander sportvliegtuig weer opgehaald 

O p 3 Januari werd voorts door een Roode Kruis vliegtuig van 

Soesterberg een zieke van het eiland Ameland naar Leeuwarden 
gebracht 

Het ligt voor de hand, dat als hierboven van „post" gesproken 
werd, men vooral met moet denken, dat dit alleen brieven, brief 
kaarten en eenige drukwerken waren Integendeel ' Verreweg het 
grootste gedeelte van deze „post" bestond uit postpakketten, 
waarmede de voorraden op de eilanden aangevuld werden 

NED.-INDIE. 
Bijzondere postvluchten in Ned.-Indie. 
Van den heer Th Wesselingh, met verlof in Nederland, kreeg 

ik aan de hand van zijn verzameling zeer interessante nadere 
mededeelingen, waarover heden reeds het volgende te vermelden 
valt 

Stukken van de eerste postvlucht van Soerabaja naar Tarakan 
via Bandjermasin vertoonen — van de heenvlucht — het aan
komststempel van Bandjermasin van 10-12-36 10 uur en van 
Tarakan van 11 12 36 3N Bandjermasin's aankomststempel van 
stukken welke terugvlogen vanaf Tarakan is 28-12 36 9 uur 

De post welke met de voórvlucht van Soerabaja naar Makassar 
vervoerd werd, heeft als aankomststempel Makassar 20-9 '37 3-4 N 

Op 7 Maart vond een vlucht met de Glenn Martin vliegtuigen 
van Bandoeng via Soerabaja naar Makassar plaats Een brief, die 
van Bandoeng naar Soerabaja vervoerd werd, had het vertrek-
stempel van Bandoeng (over de zegels heen dus) van 7-3-38 4 uur, 
en het aankomststempel van Soerabaja 7-3-38 11 uur 

De „Nandoe", waarmede men zooals bekend den weg naar 
Australië wilde verkennen tot Koepang, voordat de geregelde 
K L M - K N I L M dienst geopend werd, maar die op Bah wegens 
een kleine motorstoornis moest terugkeeren, had ons als puzzle 
ter oplossing gegeven waarom alle poststukken uit Nederland 
verzonden, zoowel naar Den Pasar, Laboeanhadji, "Waingapoe als 
Koepang, het doorgangsstempel van Soerabaja vertoonen, terwijl 
dit vliegtuig toch rechtstreeks van Nederland via Bandoeng en 
Soerabaja naar Den Pasar vloog en slechts enkele uren op het 
vliegveld van Soerabaja vertoefde De oplossing was deze, dat de 
Nederlandsche post in Bandoeng w^erd overgeladen in een 
K N I L M -vliegtuig naar Soerabaja, dat eerder vertrok De 
„Nandoe" vloog — na nagekeken te zijn — den volgenden dag 
verder en nam de stukken m Soerabaja weer aan boord 

De stukken, vervoerd met het K N I L M -vliegtuig, kregen als 
aankomststempel Soerabaja 22 April 38 8 uur Indische stukken 
uit Bandoeng verzonden, die werkelijk met de „Nandoe" tot 
Soerabaja vlogen, 23 April 38 11 uur 

Stukken welke uit Soerabaja verder medegezonden werden, ver
toonen als laatste datumafstempehng voor vertrek 23-4 38 5-8 V 
Te Den Pasar werd alle post uitgeladen, zij ging gedeelteli'k per 
boot, gedeeltelijk per Quantas verder, waarmede de snelle over
komst in Koepang b v te verklaren is 

Poststukken met de K N I L M -proefvlucht naar Australië ver
zonden, droegen als aankomststempel resp van Soerabaja 16-6-38 
16 uur, of Den Pasar zelfden dag 18 uur, of Koepang 17-6-38 
9 uur 

Met de openmgsvlucht op den terugweg medegenomen etappen-
post vertoonde het vertrekstempel van Koepang van 8 7-38 7 uur 
en resp het aankomststempel van Den Pasar 14 uur, Soerabaja 
15 uur en Batavia 6-7 N De snelle vlucht is hiermede prachtig 
gedocumenteerd ' 

Met de nieuwe Engelsche vliegbooten vliegt men thans ook 
geregeld van Engeland naar Australië Ter opening van dezen 
dienst hield men eerst een proefvlucht en daarna volgde de eerste 
officieele vlucht De zeldzame Ned Indische poststukken, welke 
hiermede uit Soerabaja verzonden werden, vertoonen als laatste 
vertrekstempel den datum 2 7-38 10 uur De stukken naar Bima 
verzonden hebben een aankomststempel Bima 3-7-38 9 10 V, 
naar Koepang 3 7-38 2 uur H. A 

BUITENLAND. 
Luchtpost in het jaar 1870. 
„Lieve ouders 
Ik zou alles ter wereld willen geven, opdat deze regelen U be

reiken, want U zult wel zeer ongerust zijn Houdt goeden moed 
en wacht met berusting het oogenblik af, waarop wij weer bij 
elkaar zullen zijn Ik omheU U beiden, 

Albert Petit " 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Dit is de inhoud van een vergeelde briefkaart, welke ik on
langs opdiepte tusschen de schatten van één der bekende boeken
stalletjes aan den Seineoever te Parijs. Voor luttele franken ver
wierf ik deze kaart, die mijn aandacht had getrokken, doordat 
aan het adres de woorden „par ballon libre" waren toegevoegd. 
Het vertrekstempel luidde: Paris, PI. de la Madeleine, 29 Sept. 70. 

^ . ^ i * ^ ' - ' 
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Ik wist, dat er tijdens het beleg van Parijs, gedurende den 
FranschDuitschen oorlog (18701871) een regelmatig vervoer 
van telegrammen en brieven per luchtballon had plaats gehad, 
maar dat was eigenlijk mijn eenige kennis op dit gebied en ik 
vermoed, dat er onder de lezers van dit artikel verscheidenen 
zullen zijn, wier kennis van de z.g. „Ballons monté's" niet veel 
verder reikt. Daarom durf ik het aan, hier iets te vertellen over 
hetgeen ik betreffende dezen eersten geregelden luchtpostdienst 
te weten kwam. Op volledigheid wil ik geen aanspraak maken. 
Hieronder noem ik U eenige werken, waaruit ik mijn gegevens 
putte en welke U tot in de kleinste bijzonderheden kunnen in
lichten. 

September 1870. De Pruisen zijn Frankrijk binnengedrongen, 
de Franschen lijden herhaaldelijk nederlagen en drie groote steden 
des lands: Straatsburg, Metz en Parijs worden belegerd. Voor het 
einde der maand is de eerste stad reeds gevallen. Metz en Parijs 
houden nog stand. De regeering is verplaatst naar Bordeaux. De 
verzamelaars weten dit door de Bordeauxuitgifte der Ceres
zegels. 

Een onmetelijk ongerief voor de hoofdstad is, dat alle post
verbindingen verbroken zijn en derhalve geen telegram of brief 
de stad kan verlaten. Maar ook de Parijzenaars zelf, zijn ver
stoken van alle nieuws uit de buitenwereld. Men zint op mid
delen, om de verbroken verbinding te herstellen, en waar noch 
over land, noch langs de rivier de Seine een mogelijkheid blijkt 
te bestaan, poststukken te verzenden, kiest men den luchtweg ! 
De luchtballon zal de post over de hoofden der belegeraars heen 
naar een plaats, ver weg van het krijgsgewoel vervoeren, van
waar de stukken hun bestemming bereiken ! 

Reeds op 21 September 1870, twee dagen nadat het beleg voor 
de stad is geslagen, zal de eerste luchtballon met post aan boord 
opstijgen. Bij de gasvulling scheurt echter het omhulsel en de 
opstijging moet worden uitgesteld. Maar reeds weer twee dagen 
later in een nieuwe ballon in gereedheid gebracht. Het is de 
„Neptune", bestuurd door Duruof. Op 23 September, om kwart 
voor acht in den morgen stijgt de ballon van de Place St. Pierre 
op, om. drie uur later, op ruim 100 kilometer afstand van Parjjs, 
bij Evreux, te landen. 

De , Neptune" was de eerste van 67 ballons, welke in het tijd
vak van 23 September 1870 tot 28 Januari 1871 uit Parijs ver
trekker, en waarvan er 55 brieven en telegrammen medevoerden. 
Het waren alle bestuurde ballons, „ballons monté's", want proef
nemingen met vrije ballons, „ballons libres", welke uit geolied 
papier waren vervaardigd, mislukten. Een dergelijke proefneming 
had plaats op 30 September 1870, toen de vrije balion „Celeste" 
opsteeg met enkele honderden briefkaarten aan boord, welke 
speciaal voor dit soort ballons waren ingesteld. De „Celeste" 
bracht het niet verder dan even buiten de stadswallen, waarna 
zij midden tusschen de Pruisen terecht kwam. Van de kaarten. 

door haar vervoerd, en welke alle het datumstempel vertoonen 
van 27, 28 of 29 September, iijn er slechts weinige bewaard 
gebleven. 

Met het oog op hrt gevaar door den vijand te worden neer
gehaald, ging men er in October toe over, de ballons des nachts 
te doen vertrekken. Dit vertrek had steeds in verschillende stads
gedeelten plaats. 

Verreweg de meeste ballons landden in Frankrijk. Daarnaast 
kwamen er 6 terecht in België, 3 in Nederland en wel bij Cas
telré, Hynd (?) en Meerloo. De ballon ,.La Ville de 1'Orléans" 
steeg op den 24en November op en landde na 14 uren in de lucht 
te zijn geweest, in Noorwegen, na den respectabelen afstand van 
3132 kilometer te hebben afgelejjd. De volgende ballon, die Parijs 
verliet, was de „Jacquard". Door een storm werd zij het Kanaal 
overgedreven. De ballon werd het laatst waargenomen te Ply
mouth aan de Engelsche kust; zij ging op zee ten onder en een 
gedeelte der post «poelde aan te Falmouth. Ook de „Richard 
Wallace", welke vlak voor het einde der krijgsverrichtingen op
steeg, is boven den oceaan geraakt en ondergegaan in de baai 
van Carcasonne. 

De ballons vervoerden tezamen 10.000 k.g. post en 384 post
duiven, terwijl zich aan boord van zoo goed als alle ballons 
passagiers bevonden. De post bestond uit brieven, briefkaarten 
en drukwerk. Dit laatste betreft circulaires, meestal van officieele 
zijde. Daarnaast vinden we echter ook per „ballon monté" ver
zonden kranten en z.g. „krantbrieven", welke het nieuws uit 
de belegerde stad bevatten. De krantbrieven hadden een gewicht 
van slechts 4 gram en konden als brief voor enkelvoudig porto 
vervoerd worden. Deze kranten waren van zeer klein formaat, 
met uiterst kleine letterteekens bedrukt. De voornaamste krant 
brieven waren „La Gazette des Absents" en „Le Ballon Poste". 
De bekende krante^i „Le Petit Journal" en „Le Soir" werden in 
langs fotografischen weg verkleinde reproducties medegegeven. 

Gewoonlijk treft men op de per „ballon monté" verzonden 
stukken het ronde vertrekstempel aan, waarbij zijn aangegeven 
het bureau van ter post bezorging en datum benevens uur van 
aanneming. Zeldzaam zijn per ballon vervoerde brieven, welke 
de volgende vertrek'tempels vertoonen: 1821 September, 2223 
October, 2528 November, 18 December, 2427 Januari 1871. 

Stukken van officieele zijde werden vervoerd in een specialen 
zak. Zij dragen geen stempls. 

De piloten namen ook direct brieven van de afzenders in 
ontvangst om deze eerst na de landing ter post te bezorgen. Der
gelijke brieven komen wij tegen met de volgende ronde stem
pels: „République franjaise, l'Aérostiers, Nadar, Dartois, Duruof" 
en „République francaise, Dartois & Yon, aéronautes du Gouver
nement". Deze brieven zijn uiterst zeldzaam. 

Op de landingsplaatsen werd in den regel geen stempel op de 
stukken geplaatst. Aankom.ststempels vinden we altijd aan de 
achterzijde der brieven. De naam van de ballon, waarmee de 
post vervoerd, kom.t niet op de stukken voor. 

Het verschuldigde porto bedroeg voor Frankrijk en Algiers 
10 centimes; België, Engeland en Zwitserland 30 cts.; Italië 40 
cts., terwijl voor verzending der brieven naar Rusland 80 ets. 
verschuldigd was. 

Kon men zich voor het vervoer van Parijs naar buiten bedienen 

fif" 18, Sflmerfi 10 Ditemhrt 1870 

-'i&tT ■ 
PARAIT 

les Mcrcreili et Samedi 
& 1 o tl. d a m a t i n 

D. JOUAUST, RÉDACTBUR 

LETTREUOURNAL 
DE PARIS 

Ga%ette des Absent» 
P r i x : 15 centimes 

ENViKTBA PARIS 

Km SauiUllQiore, 33S 
et au bureau du Figaro 

Rus ROSSINI, 3 

AVIS Nous puhUom,let Imiietjitii, «n SUPPLEMENT 
contirnaiil les rasporis mitilaires, accompagnéf, s liy a heu 
de (fitelquei nouveltei Notre gaz'tt' se trow e ainst reno»-
veUt deux foit de plus. et cetie eoml/ittaison equivaut a une 
piriodicité de k numéros par stitfine. — Le >upi4emcnt esf 
mts (n iitiUe dans noi deux burtuitx . a miiii au pnx de 
6 e II pèse motns de 1 gramme, et peul Ure insére nans ia 
LtllreJDurnal saus <fue ie poiis reylemcnlaire soU dtpaste 

MERCREDI, 7 dêcembie 18T0. — RAPPORTS M: 
LiTAmEï; 6 décembre. Le general RenauU et Ie cnm
mandanl FfanchetU viennenl de succombrr A la suile 
de ieurs blessures. Le rapport menlionnc aus^t le 
general Ladreit de Ia Charriere, tiiorl avanlliier, 
el rend a ces trois braves soldats Thommage pu
blic que ménteat leur conduite htroique et leor mort 
gloneuse .— Du Mor,l-Vatenen, 5 décembre. Le gf̂ 

pour garnir amplement tes ambulances, el les liU 
qu'on est venu oiïrir sonl au nombre de plus tip cinq 
mille. L'archevüque de Paris a mts aussi les égli
ses k Ia disposition des blesses On sait que la dissé
mmaliün des malades sur Ie plus grana oombre de 
pnmts pn^Mble est une des conditions les plus favo
rables a leur guéuson. 

JEUDI, 8 décembre. ~ RAPPOBT MiUTAmE sur les 
sorties op rees par I'arméc tic Pans pend int les 
journees des 2930 nov(>fnbre et 13 décembre. Nous 
nc pouvuns qu'analysei rapidemenl ce rapport très
cleiidu, qu'on trouvera au complel dans Ic kupple-
ment du lundi 12 décembre : — Lc 29, au poiut du 
jour, sortie du géperal Vinoy sui Thiais, rHay et 
ChoisvIeRoi. — Le 30 , nu matm, passage de la 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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van luchtballons, voor het overbrengen van telegrammen en 
andere berichten v m het land na-r de hoofdstad, was men geheel 
aangewezen op de diensten van postduiven. Pogingen, om in 
blikken bussen gesloten brieven in de Seine te werpen, om deze 
daarna met behulp van netten in Parijs weer op te visschen, had
den geen resultaat. De postduiven echter brachten trouw de 
zeer kleine velletjes papier, mei officieele en particuliere tele 
grammen bedrukt, naar de hoofdstad over. Deze per postduif 
overgebrachte telegrammen zijn zeer zeldzaam. 

J. H. STIEMENS. 
Geraadpleegde en aanbevolen werken bij de studie der „Ballons 

monté's": Catalogue France et Colonies 1939, Tome 1. Edition 
Yvert & Tellier, Amiens, Catalogue historique en déscriptif de 
la Poste Aerienne, zelfde uitgevers; „Les Ballons du Siège de 
Paris, 1870-1871" par Georges Brunei, publication E. Strauss, 
40 Rue de Trévise, Paris, 1933. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

IX. 
Teekening en drukmethode. 

Wanneer dan den kunstenaar een opdracht is gegeven tot het 
leveren van een zegelbeeld, treft hij de noodige voorbereidende 
maatregelen. Al naar gelang de teekening, die van hem verlangd 
wordt, zal de ernstige kunstenaar zich door studie op de hoogte 
stellen van de bijzonderheden, die zich bij zijn werk kunnen 
voordoen. B.v. historisch milieu, waarbinnen zich het op het 
zegelbeeld weer te gevene afspeelde, kleederdrachten, onderdeelen 
van wapens, e. d. Dit alles om te voorkomen, dat hij vervalt in 
de fout, die zoovelen vóór hem maakten- het in beeld brengen 
van historische onjuistheden, of het weergeven van werkmethoden, 
die in strijd zijn met de werkelijkheid, zooals b.v. de smidse op 
de zegels van Duitschland van 1921. 

Schetsen, voorontwerpen en detailteekeningen gaan aan het 
uiteindelijk zegelbeeld vooraf; meer en meer wordt de kunstenaar 
vertrouwd met wat in het eindproduct van hem wordt verwacht, 
het groeit in zijn gedachte en in zijn daden. 

Heeft hij een serie schetsen gemaakt en staat het ontwerp hem 
meer en meer duidelijk voor den geest, dan teekent hij dit als 
regel in groot formaat, waarbij het gemakkelijker is veranderingen 
en verbeteringen aan te brengen. Het stelt hem voorts in staat 
beter de verdeeling te overzien, de werking van licht en donker 
na te gaan. Geleidelijk aan wordt de uitvoering fijner, gaat het 
beeld meer gelijken, worden de versieringen strakker. Zoo groeit 
de teekening, tot zij als beëindigd kan worden beschouwd. 

Hoe ver kan dan nog een vrijwel voltooide teekening verwijderd 
zijn van het uiteindelijk zegelproduct, het gegraveerde zegel. 

Dank zij de vriendelijke tusschenkomst van den directeur van 
het Nederlandsch Postmuseum kunnen wij hierbij een reproductie 
geven van het geteekende ontwerp voor het Diepenbrock-zegel 
van 1935, een van de grootste formaten (50 X 65 cm.), waarover 
het museum beschikt. 

Bij een juiste opvatting van zijn taak houdt de kunstenaar reeds 
rekening met de methode, waarnaar zijn Zegel zal worden gedrukt. 
Voor plaatdruk of gravure zal hij zijn lijnen reeds zoo leggen, dat 
de graveur deze ook in het metaal kan snijden; voor boekdruk zal 
hij al te fijne lijnen vermijden, daar deze toch niet tot haar recht 
zullen komen. 

De ontwerpen worden vaak vervaardigd in Oost-Indischen inkt 
of in waterverf met penseel. Het eind-ontwerp, dat de kunstenaar 
dus beschouwt als de voldoening aan de gegeven opdracht, zal hij 
als regel met ander materiaal maken, b.v. potlood of pen, opdat 
het scherper is en zich daardoor beter eigent tot een critische be
schouwing van de onderdeelen. 

Dan wordt het onderworpen aan het oordeel van den opdracht
gever of van de jury. De teekening kan in het algemeen voldoen, 
doch een of ander onderdeel zag men gaarne veranderd en de 
kunstenaar gaat opnieuw aan het werk. Om te kunnen beoor-
deelen, of de teekening op ware zegelgrootte zal voldoen, wordt 
een fotografische verkleining gemaakt. 

Dan spreekt de drukker een ernstig woordje mede. Over het 
drukprocédé is men het reeds eens, doch welke kleuren zal men 
kiezen ? Verdient het aanbeveling uit artistieke overwegingen de 
zegels te drukken op wit of getint papier ? Een serie proeven 
wordt getrokken, waarin de door den teekenaar aangebrachte 
wijzigingen van het oorspronkelijk ontwerp zijn verwerkt. Diverse 
proefnemingen in verschillende kleuren worden op de zegels toe
gepast. Ten langen leste is 't laatste woord over de uitgifte gezegd: 
de teekening is goedgekeurd, de drukmethode staat vasr, waarden 
en kleuren zijn bepaald. Met het drukken kan worden begonnen. 

Wij zijn hiermede gekomen op een neventerrein van de phila
telic, dat niet gemakkelijk begaanbaar is en waarop men licht 
verdwaalt, omdat men er te veel van weten wil. 

Toch leeft de wensch bij talrijke verzamelaars om over de druk
techniek der zegels eens te worden ingelicht, zonder te veel in 
finesses af te dalen. Deze weetgierigen mogen wij dan verwijzen 
naar het in Mei 1935 verschenen werkje van Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische Inrichting N.V. te Haarlem, getiteld: „Hoe 
worden postzegels gemaakt ?". Het is zeer belangwekkende lectuur, 
die evenwel ook binnen eenige grenzen is gehouden. Terecht, daar 
een ver doorgevoerde uiteenzetting van een techni.ch o n d e w e r p 
als dit door velen niet zou kunnen worden gevolgd 
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WEDEROM DRIE VEREENIGINGEN 
TOT HET MAANDBLAD TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, dat 
met aanvang van den jaargang 1939 de navolgende vereenigingen 
het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" als haar officieel 
orgaan hebben aangenomen: 

1. De Philatelistenclub „Eindhoven" te Eindhoven (tot dusver 
aangesloten bij het blad „De Philatelist" te Rotterdam); 

2. De Nederlandsche Philatelisten Verceniging „De Verzame
laar" te Bussum; 

3. De S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging Ie Amsterdam. 
Welke vereenigingen volgen ? ? ? 
Wij geven hier eenige inlichtingen over de wijze, waarop de 

kostenberekening der aansluiting bij het Maandblad enz. geregeld 
zijn, wat aan de bestuursleden van de n i e t - a a n g e s l o t e n 
vereenigingen, maar ook aan vele bestuursleden der a a n g e 
s l o t e n vereenigingen nog niet goed bekend schijnt te zijn. 

E l k e vereeniging draagt maandelijks in de drukkosten van het 
blad bij in verhouding van haar w e r k e 1 ij k ledental in die 
maand. Aftrek voor hen, die lid van meer dan één vereeniging 
zijn, heeft voor g e e n e n k e l e vereeniging plaats. Het zou 
trouwens tot groote moeilijkheden aanleiding geven, om vast te 
stellen, w e l k e vereeniging op een eventueelen aftrek aanspraak 
zou kunnen maken. 

De wijze, waarop de tegenwoordige kostenberekening voor de 
verschillende vereenigingen plaats heeft, is ongetwijfeld de éénig 
juiste. 

Na afloop van elk kalenderjaar heeft onder a l l e aangesloten 
vereenigingen een verdeeling der baten plaats, welke verband 
houdt met het gemiddelde ledental van elke vereeniging in het 
afgeloopen jaar. 

De kosten van aansluiting bedragen voor elke vereeniging mo
menteel ongeveer ƒ 1,70 per lid en per jaar, terwijl er gegrond 
vooruitzicht bestaat, dat die in de naaste toekomst nog minder 
zullen worden. 

DE ADMINISTRATIE. 

AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFICIEEL 

ORGAAN van de volgende vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te Am

sterdam. 
Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Amsterdam. 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, te Utrecht. 
Haagsctie Philatelisten Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Philatehstenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels", te Haarlem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Philatehsten-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen. 
Nieuwe Philatehstenvereeniging, te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, te 

's-Hertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", te 

Geleen (L.). 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Philatehstenvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De 

Vliegende Hollander". 
Philatehstenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Postzegelclub' „Wassenaar", te Wassenaar. 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", te Amsterdam. 
Philatehstenclub „Siantar", te Pematang Siantar (S.O.K.). 
Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Philatehstenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „De Verzamelaar", te 
Bussum. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame

laars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 17 jaren — 

werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op de volgende 
nationale en internationale postzegeltentoonstellingen bekroond, 
vaak met de hoogste onderscheidingen. Het aantal bekroningen 
bedraagt thans reeds 32, n.1.: 

VERZOEK. 
Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hun 

gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede 
halfjaar 1938, vóór 21 Januari 1939 te willen inzenden aan de 
administratie. Wilhelminapark 128, Breda. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie voor het jaar 1939 is samengesteld uit de 
beeren: 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
J. D. VAN BRINK, te Arnhem. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
dr. E. M. GOMMERS, te Ginneken. 
P. S. VAN ' T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
W. G. ZWOLLE, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
K. E. KÖNIG, te Amsterdam. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 
dr. H. C. VALKEMA BLOUW, te Oosterbeek. 

Bronzen medaille: Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille: Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923. 
Zilveren medaille: Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille: 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren medaille: Parijs 1925. 
Gouden medaille: Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille: New York 1926. 
Verguld zilveren medaille: Straatsburg 1927. 
Diploma: Neu-Titschein (Tsjecho-Slowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille: Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille: Monte-Carlo (Monaco) 1928. 
u ip loma: Irencine (Tsjecho-Slowakije) 1928. 
Zilveren medaille: Durban (Zuid-Afrika) 1928. 
Zilveren medaille: Londen 1928. 
Zilveren medaille: Le Havre 1929. 
Zilveren medaille: Danzig 1929. 
Zilveren medaille: Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille: Antwerpen 1930. 
Verguld zilveren medaille: Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille: Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding: Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille: Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette: Straatsburg 1932. 
Zilveren medaille: Weenen 1933 („Wipa"). 
Verguld zilveren medaille: Amsterdam 1934. 
Verguld zilveren medaille: Koningsbergen 1935 („Ostropa"). 
Bronzen medaille: New York 1936. 
Zilveren medaille: Parijs 1937 („Pexip"). 
Verguld zilveren plaquette: Beograd (Joego-Slavië) 1937 („Zefib"). 
Zilveren medaille: Praag 1938 („Praga"). 
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POSTREKENINGNÜMMER VAN H E T MAANDBLAD. 

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

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

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

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

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

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, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

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

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

REDACTIE E N ADMINISTRATIE. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3eu Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 u 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Arnhem: 2cn Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda; voorlaai.sten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: Icii Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand l'A—-4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3cn Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hilversum: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand l]/i—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roiterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 luir. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2]4—4 uur. 
Winterswijk- 3c'n Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle; 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche 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 Thoolcn). 

De beheerder: 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 
Verkrijgbaarstelling van postzegels in het buitenland. 

MEXICO. — Voor het verkrijgen van postzegels moet men 
zich wenden tot den „Director General de Correos y Telégrafos, 
Oficina Filatélica Mexicana, Mexico D.F." Het verdient aanbe
veling de bestellingen in tweevoud te doen op papier van handels
briefformaat. Gelijktijdig moet aan bovengenoemd adres per post-
wissel een bedrag worden overgemaakt, overeenkomende met de 
waarde der zegels, vermeerderd met een bedrag voor port en 
recht voor de toezending der zegejs per aangeteekenden brief. 
Bestellingen tot een bedrag van 20 pesos of meer worden uit
sluitend als brief met aangegeven waarde toegezonden. In een 
vroegere opgave vindt men de opsomming der beschikbare zegels. 

ARGENTINIË, — De Argentijnsche posterijen bezitten geen 
speciaal bureau voor de postzegelverzamelaars. De oprichting er
van is echter in studie. Belanghebbenden kunnen de postale waar
den evenwel bestellen bij „la Direction générale des Postes et des 
Télégraphes 4 Buenos Aires" en moeten hun bestelling doen ver
gezellen van het bedrag der zegels plus ' de kosten voor retour
porto. Het geld moet per postwissel toegezonden worden. (Een 
nader bericht vermeldt, dat thans ten dienste der philatelisten een 
bureau is opgericht, waar men koerseerende zegels kan bestellen). 

BRAZILIË. — De Braziliaansche posterijen hebben voor de 
buitenlandsche verzamelaars de gelegenheid geopend om post
zegels te bestellen. Aanvragen moeten gericht worden aan: The-
soureiro dos Sellos do Departamento dos Correios e Telegraphos, 
a Rio de Janeiro. 

CHILI. — De Chileensche posterijen nemen alleen bestellingen 
aan voor postzegels, die in circulatie zijn. Ze moeten geadresseerd 
zijn aan: ,,la Direction générale des Postes et des Télégraphes a 
Santiago" en vergezeld gaan van de waarde der zegels + een 
bedrag, dat voldoende is om de kosten voor toezending te dekken. 

CUBA. — Aan verzamelaars worden alleen zegels geleverd, die 
nog in circulatie zijn. De bestellingen moeten vergezeld gaan van 
het bedrag der nominale waarde -f de kosten der verzending per 
aangeteekenden brief, en wel in de officieele Cubaansche munt of 
de gelijke waarde in vreemde munt volgens den wettigen koers 
der Cubaansche bank. Bestellingen moeten per aangeteekenden 
brief gericht worden tot; M. Ie Sous-Secrétaire des Communica
tions, óf tot : M. Ie Directeur des Postes, ä la Havane. 

PERU. — Aanvragen om zegels moeten als volgt geadresseerd 
worden: Jefe del Museo Postal y Filatéüco, Administracion Gene
ral de Correos, Lima (Peru). Bestellingen moeten vergezeld gaan 
van het bedrag der zegels (in koers) 4 het port voor aanteekenen. 

. J. A. K. 

J. K. RrF/ri)T.ÏK. — pOH'r/KftBïvVKÏUNf^ïUN 



Ill NEDERLANDSCH MAANDBLAD VÖÖR PHILATELIE. 16 JANUARI 1^3$. 

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

Nieuwe leden. 
874. A. N. Winkel, Keern 24, Hoorn. (V. en L.). 
876. C. H. L. Croes, Matramanweg 165, Meester Cornells (Java). 
877. mr. E. Chr. Grivel, Van Beuingenstraat 43, Den Haag. (V.). 
881. J. W. Feitsma, Groesbeekscheweg 82, Nijmegen. (V.). 
882. H. Velthorst, Suraatrastraat 2, Nijmegen. (V.). 
883. H. Nijland, Mozartstraat 41, Nijmegen. (V. en L.). 
884. mej. J. D. P. Manassen, St. Annastraat 131, Nijmegen. (V. 

en L.). 
463. mr. W. Schols, Tg. Pinang, Riouw. (Oud-lid). 
887. mr. A. W. L. Talma Stheeman, De Lairessestraat 47, Am

sterdam, Z. (V.). 
890. Jan Poulie, Jan Luykenstraat 30, Amsterdam, Z. (V.). 
407. mevr. J. C. H . van der Molen-Stoel, Roodborstlaan 14, Den 

Haag. (V.). 
24. C. M. G. Nieuwenhuis, Stationstraat 43, Zoetermeer. (V.). 
61. H. Geernaert, Emmalaan 35, Oegstgeest. (V.). 

242. J. H. C. Verhoeven, Dreef 1, Haarlem. (V.). 

Aanmeldingen. 
W. van Egmond, Julianastraat 59, Boskoop. (V.). 
H. J. Grootendorst, Burg. Colijnstraat 233, Boskoop. (V.). 
D. Oenstra jr.. Burglaan 37, Apeldoorn. (V.). 
C. A. Trijssenaar, „Huize Batavier", Straalmanstraat 5, Nijmegen. 

(L.). 
D. G. G. Margadant, Cabeljaustraat E. 2, Alkmaar. (V.). 
Th. A. Koremans, Cheribon (Java). 
mej. E. van der Wiel, Cheribon (Java). 
mevr. A. Soutendam, Andongweg 6, Semarang (Java). 
ir. D. H. Vrugtman, Baneanstraat 42, Soerabaja (Java). 
dr. H. L. Coors, Residentielaan, Madioen (Java). 
Ph. Boon, p/a B.P.M., Tjepoe (Java). 
dr. H. Meijer, p/a B.P.M., Tjepoe (Java). 
P. J. W. Zegger, p/a B.P.M., Tjepoe (Java). 
H. W. Rachenberger, Van Heusdestraat 23b, Rotterdam W. 

(V. en L.). 
L. W Bronkhorst, Rustenburgerstraat 399 I, Amsterdam Z. (V. 

en L). 
H. M. Claassen, Reguliersgracht 17, Amsterdam C. 
L. van Gelder, Lage Der Ä 25, Groningen. 

Verbetering. 
873. voor C. van Bilderbeek te lezen: 873. E. A. van Bilderbeek. 

Adresveranderingen. 
359. H. C. Scheffer, Westerhoutstraat 36, Haarlem. 
472. E. Oostindien, Ond. Malangsari, Kalibaroe (Java). 

55. J. P. van Bentem, p/a Ned. Indische Handelsbank, Soerabaja 
(Java). 

743. mr. J. F. de Veer, p/a K.P.M., Batavia, C. (Java). 
'696. B. Withmar, Sumatraweg 30, Batavia, C. (Java). 
634. J. W. Hamers, Bilderdijklaan 44, Rijswijk (Z.-H.). 
403. W. F. Janssen, Veelzigtstraat 8, ben. rechts, Rotterdam, W. 
625. P. D. Bremer, Noordeindsplein 8a, Leiden. 
858. ir. H. C. P. de Vos, flatgebouw „Zorgvliet", Alexander 

Gagelweg 1, Den Haag. 
303. ir. K. H . R. Hoijer, p/a K. Hoijer, Meeuwenstraat 1, Rot

terdam, C. 
67. G. Lebbink, Javastraat 16, Bandoeng (Java). 

821. H. B. Woltering, p/a S. F. Woltering, Esschenlaan 99, Half
weg (H.-H.). 

502. mr. G. A. Visscher, Tjimahiweg 9, Batavia (Java). 
425. D. J. Beer, adres onbekend. 

Bedankt met ingang van 1 Januari 1939. 
54. mr. W. E. Monod de Froideville. 

252. mej. M. A. C. Krijgsman. 954. W. A. v. d. Noorda. 
3. J. H. D. Donker Curtius 267. ir. C. Polling. 

763. D. Santifort. 275. J. H. Beer van Dingstee. 
339. G. Kruijd. 137. A. Th. van Es. 
760. P. Th. Elfring. 596. T. van Arkel. 
261. H. C. Teunissen. 22. J. H. Roelands. 
329. L. Behnke. 16. P. L. fut de Bourghelles. 

541. L. Pinchetti. 
695. mevr. J. Rupp-Weverling. 
380. A. J. Verbeek. 
429. I. D. Fock. 
718. J. Drijver. 
690. James Singer, 
.85. H. D. Hers, 

Ö^'erledetl. 

310. Th. van Embden. 
531. H. J. C. van Driest, 
519. D. Keetelaar. 
163. W. A. v. d. Vet. 
705. Ch. Rijnders. 
268. A. Ros. 

96. J. Boersma. 
525. F. J. Lamp. 

136. M. Ph. van Romondt, 
Mededeeling aan de afdcelitigsbestureii. 

De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden vafl 
het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secretaris 
der vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, welke hare verplich
tingen in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk reglement 
voorgeschreven niet nakomen, verliezen hun recht op retributie 
voor het jaar. 

Mededeelingen afdeeling Verkoop. 
Het aantal ingezonden boekjes blijft nog altijd beneden het aan

tal, dat in de rondzendingen kan worden gebruikt. 
Zend dus in ! 
Gevraagd worden o. m.: Stempels op Engelsche zegels, o. a. 

Used Abroad; Nieuwste uitgiften; Belgische précancels; Oud-
Duitsche Staten in mooie exemplaren (voor Indië); Oude stempel-
brieven, z.g. voorphilatelistische brieven van Nederland, Indië, 
Suriname en Curajao; betere Tsjecho-Slowakije. 

Als sectiehoofd voor Soerabaja is opgetreden: de heer ir. D. H. 
Vrugtman, Baneanstraat 42, Soerabaja. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Gooi en Eemland. 

Vergadering gehouden in hotel „De Rozenboom", Bussum, op 
13 December 1938. Ongeveer 8 uur opent de voorzitter de zeer 
druk bezochte vergadering. Na de inleidende woorden van den 
heer Van Essen en de afdoening van enkele agendapunten krijgt 
de spreker van dezen avond, de heer P. C. Korteweg het woord. 

De heer Korteweg geeft in zijn causerie over stempels uit het 
Napoleontische tijdperk een overzicht van het postwezen in dien 
tijd. Zeer uitvoerig en met groote kennis van feiten en details, 
geeft hij een overzicht van de soorten stempels en waar en hoe 
deze gebruikt werden; voor de gewone ongefrankeerde brieven de 
gecontrasigneerde (vrij van port) en de geweigerde brieven, om dan 
verder bijzonderheden te geven van de stempels na 1913, waaruit 
de Dept. nummers gekapt waren, om zoodoende alle herinneringen 
uti het zoo gehate Fransche tijdperk te vernietigen. Een groote 
keurcollectie van brieven met stempels in alle mogelijke variaties 
laat spreker ter bezichtiging circuleeren. Met groote belangstellmg 
werd deze lezing door de belangstellenden aangehoord en de mee
gebrachte collectie poststukken bezichtigd. De voorzitter maakte 
zich tot tolk van allen, door den heer Korteweg zeer hartelijk te 
danken voor hetgeen hij liet zien, vooral ook voor het vele, dat hij 
ons van deze nieuwe, maar interessante materie van stempelverza-
melen vertelde. Na de gebruikelijke verloting wenschte de voor
zitter in zijn slotwoord alle aanwezigen prettige feestdagen en een 
goed begin voor 1939 toe, waarna sjuiting van de prettige en op
gewekte vergadering. G. B. 

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

Verslag der vergadering van 19 December 1938. 
Aanwezig 47 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent de 

vergadering en verwelkomt in het bijzonder de beeren Moeskops 
en Seegers, die voor het eerst aanwezig zijn. De notulen van de 
November-vergadering worden goedgekeurd en 4 candidaat-leden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Ons nieuwe lid de 
heer Sidney Lake deelt mede, dat hij gaarne met andere leden 
in correspondentie wenscht te treden. 

De voorzitter deelt mede, dat tot leden van de commissie tot 
het nazien van de rekening en verantwoording van den penning
meester zijn aangewezen de beeren Felix en Hagedoorn en als 
plaatsvervangend lid de heer Leeuwenberg; deze beeren nemen 
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Begroting Postzege 

Ontvangsten. 
1. Contributie (440 — 11 leden) ƒ1716,— 
2. Contributie en entree nieuwe leden - 150,— 
3. 10 "/o van het verkochte in de rondzendingen - 850,— 
4. Onvoorzien - 84,— 

ƒ 2800,— 

de benoeming aan. Voor de in Januari aftredende en herkiesbare 
bestuursleden worden de volgende candidaten gesteld: voor 
ondervoorzitter de heeren Gommers en Felix, voor administrateur 
de heeren Broeders en Bouwmeester, voor hoofd sectie BE de 
heeren Molenaar en Quirijnen. Als leden voor den Raad van 
Beheer van het Maandblad worden candidaat gesteld de heeren 
Cramerus en Gommers en als plaatsvervangend lid de heer Wiggers. 

In de pauze worden de leden in de gelegenheid gesteld de be
stelde enveloppes van de Congo-vlucht in ontvangst te nemen. 
Verder zijn verkrijgbaar een aantal briefkaarten van den dag van 
den postzegel uit Zwitserland, benevens nog eenige van de Neder-
landsche uitgave; ook de pas uitgekomen weldadigheidszegels van 
België waren verkrijgbaar gesteld. 

Na de pauze wordt de begrooting voor 1939, waarvan aan elk 
lid een exemplaar was uitgereikt, in behandeling genomen. De 
heer Jonker heeft in het vorige Maandblad gelezen, dat een bedrag 
van ƒ 475,— voor de verloting zal worden uitgetrokken, terwijl 
de begrooting nog niet is aangenomen. De voorzitter zegt, dat dit 
bericht wat voorbarig is. De heer Martin vraagt waarom bij nr. 23 
geen bedrag is genoemd. De voorzitter deelt mede, dat de aan
schaffing van een episcoop nog al kostbaar is; het doel is om de 
lezingen op te luisteren door projectie van zegels. Nu wordt 
beweerd, dat de zegels van de warmte zullen lijden; de zaak is 
nog bij het bestuur in onderzoek. De heer Stoop vraagt inlich
tingen over punt 18: „propaganda". De voorzitter deelt mede, 
dat in het jaar 1938 een vergadering in Tilburg is gehouden; de 
kosten zijn uit dezen post bestreden. De heer J. M. van den Berg 
heeft onlangs een zeer actueele lezing gehouden over Tsjecho-
Slowakije. Het bestuur wilde die lezing in het Maandblad doen 
opnemen, maar de hoofdredacteur heeft hiertegen een tweetal 
bezwaren. Het bestuur is nu van plan deze lezing te doen drukken 
en als propaganda te verspreiden. Hierna wordt de begrooting 
aangenomen. 

Bij de rondvraag geeft de heer Vries zijn tevredenheid te kennen 
over de rondzendingen. In het algemeen genomen zijn deze goed; 
hij treft er echter ook wel exemplaren in die niet schoongemaakt 
zijn; hij zou dit gaarne anders zien. De voorzitter zegt, dat door 
het uitoefenen van gezonde critiek misstanden opgeheven kunnen 
worden. Wij zullen de inzenders van de boekjes even aan hun 
verplichtingen herinneren. De heer Vries is bezitter van plaat-
fouten; hij wil deze gaarne met belangstellenden ruilen en vraagt 
hoe deze aan te bieden. Verder zou hij gaarne weten welke markt
waarde de frank en de mark hebben. De voorzitter zegt, dat de 

Ivereniging „Breda" 1939. 

Uitgaven. 
1. Kosten vereenigingsorgaan na aftrek opbrengst 

abonnementen en advertentiën ƒ 750,— 
2. Lidmaatschap Ned. Bond van Vereenigingen van 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
21. 

Postzegelverzamelaars (440 X 35 c.) 
Vrijwillige bijdrage aan idem (440 X 5 c.) 
Drukwerken, portefeuilles e. d. 
Portokosten en bureaubehoeften secretaris 
Idem administrateur 
Idem penningmeester 
Idem sectiehoofden 
Onkosten bibliothecaris 
Zaalhuur 
Jeugdafdeling 
Afgevaardigden Bondsvergadering 
Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
Kosten jaarlijkse algemene verloting 
Assurantiepremie 
Bijdrage reservefonds 
Aanschaffins bibliotheek 
Propaganda 
Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
Fonds viering 50-jarig jubileum 
Postmuseum 
Onvoorzien 
Episcoop P.M. 

- 154,— 
- 22,— 
- 200,— 
- 75,— 
- 50.— 
- 15,— 
- 250,— 

5,— 
- 35,— 
- 25,— 
- 60,— 
- 55,— 
- 475,— 
- 20,— 
- 75,— 
- 10,— 
- 25,— 
- 50,— 
- 2 5 0 , -
- 50,— 
- 149,— 

ƒ 2 8 0 0 , -

frank volgens Yvert op 2 a 2>2 cent gesteld kan worden; wat de 
mark betreft kan hij hem niet inlichten. De heer Felix zou gaarne 
zien, dat de inzenders der boekjes de zegels in goede volgorde 
plaatsten en het nummer van den catalogus invulden; het nazien 
wordt dan veel eenvoudiger. Ook van deze opmerking zal mel
ding worden gemaakt Hierna volgt de verloting, waarvoor zegels 
zijn ontvangen van de heeren Van Rijswijk en Smit. Nadat nog 
is medegedeeld dat de Januarl-vergadering om lYi uur zal aan
vangen, neemt de voorzitter met eenige hartelijke woorden af
scheid van het naar Indië vertrekkende lid Bosscher en sluit 
de bijeenkomst. J. S. 

Nieuwe leden. 
161. (S.E.Z.BE.NK.). F. A. J. Fynaut, Liesboschlaan 181, Prinsen-

hage, giro 182126. 
7. (-). Sidney Lake, 1033 Madison Avenue, Paterson, N.J., 

U.S.A. 
11. (E.). C. A. Paap, Hervormd predikant, Paramaribo. 

280. (S.E.Z.NK.). N. Wertenbroek, St. Jozephstraat 1, Breda, 
giro 124050. 

Bedankt als lid. 
317. L. Buitendijk, Goes. 
472. J. W. G. Cornet, Venlo. 
154. H. van Lieshout, Helmond. 
233. C. Polman, Amsterdam. 
196. J. Singer, Monte Carlo. 
174. dr. A. J. Ultée, Bussum. 
243. M. G. R. Urlings, Geleen. 
240. F. W . ' A . van Vlerken, Breda. 
169. G. J. B. van Zinnicq Bergmann, Vught. 

Candidaat-leden. 
J. C. P. Kats, Frederikspark 12, Haarlem. (Oud-lid). 
dr. O. Deggeller, J. C. van Oostzanenlaan 19, Heemstede. (Voor

gedragen door J. C. P. Kats, Haarlem). 
A. Segeren, winkelier. Raadhuisstraat 8, Ginneken. (Voorgedragen 

door P. de Vries, Ginneken). 
W. Tannenbaum, gep. O.-I. ambtenaar, Nassaulaan 58, Ginneken. 

(Eigen aangifte). 
J. E. Adams, gemeente-ambtenaar Drie Hoefij'/ersstrjat 16, 3ie<ia. 

(Voorgedragen door Th. Vermeer, re Breda;. 
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Adreswijzigingen. 
338. mevr. A. ten Bokkel Huinink-Weggen, thans 23 DeUrey-

street, Bellevue E, Johannisburg, Z.-A. 
346. mr. A. H. Bosscher, thans p.a. Spronk, Baronielaan 64a, 

Breda. 
162. A. J. M. van Gulick, thans Galvanistraat 9, Amersfoort. 
251. A. H. Martin, thans Nijverheidssingel 77, Breda. 
492. G. A. J. Vorsterman van Oyen, Prins Alexanderlaan 7, 

Ginneken. 
Bekendmakingen. 

Den inzenders van boekjes wordt herinnerd aan de verplichting 
om de postzegels, alvorens deze in de boekjes te plakken, van 
alle papierresten te ontdoen en verzocht om ze in goede volgorde 
en genummerd volgens catalogus te rangschikken. 

Zij, die belangstellen in plaatfouten van Nederland, kunnen zich 
in verbinding stellen met den heer Vries, Julianalaan 29, Breda. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 30 
Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt 
kennisgegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote algemene ver
loting (zonder n ie ten \ waarvoor een bedrag van ƒ 475,— is uit
getrokken. 

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, wordt 
verzocht hun contributie voor 1939 a ƒ 4,— aan den penning
meester, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, 
Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting of over
schrijving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet worden 
-•''oldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 incasso
kosten, per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van de con-
ributie zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit 
de verloting, worden toegezonden. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Januari 1939, des avonds 7K 

uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 26 Januari 1939, des avonds 

8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 9 Februari 

1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Februari 1939, des morgens 1034 

uur, in „Moderne", Breda. 

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

Te 8>2 uur opent de voorzitter de vergadering en wekt de 
leden op de postzegeltentoonstelling in het stedelijk museum, ge
organiseerd door de Amsterdamsche Postzegelsociëteit, te bezoeken. 
Het tentoonstellingsmateriaal, geheel nieuw voor Nederland, als
mede het tentoongestelde, is bijzonder fraai te noemen. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd. Vervolgens doet de 
\oorzitter mededo' I n g over de in Januari a.s. te houden propa-
gardatentoonstelli.!,; in Amstelveen. Een kleine commissie zal 
d(ze tentoonstelli ig voor bereiden, waarin waarschijnlijk zitting 
■"lUen nemen de 1 eeren Ederzeel, Kamphuys en Kästeln. In den 
\ervolge zal óf Zaterdags óf Dinsdags worden vergaderd. Als 
sectiehoofden in Amsterdam zullen naast den heer Bonjoanny de 
beeren Jansen, Pootjes en Roodenburg optreden. De candidaat
Icden worden mer op 1 na algemeene stemmen als lid aangenomen. 
De heer Pootjes kr 'gt een prijs voor het aanbrengen van nieuwe 
leden. Bij de landonwedstrijd Noorwegen krijgen de prijzen de 
beeren Amons en Bernhard. Volgende landenwedstrijd Transvaal 
en Natal Na veilui^ van 17 kavels en verloting, sluit de voor
zitter te \^y< uur de door 59 leden bijgewoonde vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
Jos Jüdell, Amsterdam. A. R. Slingerland, Amsterdam, 
dr. R. Wijga, Amsterdam. D. C. Paraira, Amsterdam. 
S. Honingh, Amsterdam. P. van Rossum, Amsterdam. 
N. van der Woude, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
F. Toering, Amsterdam. 

CandidaatIid. 
K. E. van Zwanenburg, Amsterdam. (Voorgesteld door A. Veen

hof). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 23 Januari 1939, des avonds 

te 834 uur in Café de Boer, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 Januari 1939, des avoiids te 

8 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeeling. 

Voor den landenwedstrijd komen in aanmerking de zegels van 
Transvaal en den OranjeVrijstaat van vóór de Engelsche heer
schappij. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 20 December 1 '38. 
Aanwezig 30 leden en introducé's; afwezig met kennisgeving 

de heer Van der Horst. Naar aanleiding van de noruUn mrk t 
de penningmeester op, dat het deficit van het vorig juar niet 
„ruim is ingehaald", doch dat er slechts sprake is van „op in
geloopen". Nadat de notulen in dezen geest gewijzigd zijn, worden 
ze overigens goedgekeurd. 

Een onzer leden, die ook reeds lid was van een andere ver
eeniging, had er op gerekend thans twee Maandbladen re ont
vangen en beklaagt er zich over, dat zulks niet het geval is. De 
voorzitter merkt op, dat dit het gevolg is van een besluit van 
de Raad van Beheer, ten gevolge waarvan personen, die lid zijn 
van verschillende vereenigingen, maar één Maandblad krijgen. De 
vergadering acht dit, waar deze leden toch hun volle contributie 
betalen, onbillijk en besluit het bestuur op te dragen een voor
stel bij den Raad van Beheer in te dienen om hierin wijziging te 
brengen. 

Voor het jaar 1939 worden in den Raad van Beheer herkozen de 
beeren dr. Van Gittert en de Bas; reserve de heer Evers. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat beide candidaten met al
gemeene stemmen worden aangenomen; de heer Hartwig, ter ver
gadering aanwezig, wordt terstond als lid geïnstalleerd. 

Aangezien de heer Hirsch door verblijf in het buitenland een 
paar malen niet op de vergaderingen kon zijn, reikt de voor
zitter hem thans de door hem gewonnen wisselbeker uit. In zijn 
dankwoord zegt de heer Hirsch het op hoogen prijs te stellen, 
dat hij, die niet hoort tot de groote verzamelaars die „met dikke 
beurzen op dikke veilingen dikke postzegels koopen", doch met 
bescheiden middelen „historische momenten tot een mozaiekbeeld 
poogt bijeen te voegen", dezen beker heeft mogen winnen. Hij 
merkt hieruit, dat bestuur en landenwedstrijdcommissie zijn streven 
waardeeren. De landenwedstrijd heeft tot resultaat, dat de heer 
Reintjes met zijn verzameling Canada den len prijs krijgt; als 
tweede komt de heer Van de Westeringh met een eveneens fraaie 
collectie Vereenigde Staten. Vermelding verdient nog, dat van 
den heer de Bas circuleeren de weldadigheidszegels van België en 
die van Nederland, voorzien van het stempel der tentoonstelling 
van de Amsterdamsche Postzegelsociëteit. De heer Thoolen stelt 
afdrukken beschikbaar van de nieuwe stempelmachine zijner firma. 

J. H. N. 
Nieuwe leden. 

J. J. Th. Visscher, Heerenstraat 94, Rhenen, (i). 
G. A. Hartwig, Boomberglaan 31, Hilversum, (i). 

Adreswijziging. 
H. J. van der Meyden, thans Jan van Beverwijckstraat 39, Tilburg. 
W. J. Slooff, thans Platolaan 1, Zeist. 

Mededeeling. 
De directeur van het postkantoor te Utrecht stelt de gelegen

heid open aan leden, de nieuwe sorteermachine te bezichtigen in 
groepen van 10 personen. Opgave bij den secretaris; hierbij te 
vermelden of men de gelegenheid heeft op Zaterdagmiddagen of 
door de week. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 27 Januari 1939, des avonds te 

8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 Januari 1939, des avonds te 

8.30 uur, in Hotel des PaysBas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7.30 
tot 8.30 uur ruilen). 
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Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Even-
tueele ballotage. 5. Eventueele verkiezing directeur verkoophandel. 
6. Landenwedstrijd Memel. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Verloting. 
10. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub. 
Bijeenkomsten jeugdclub Zaterdag 28 Januari en 11 Februari 

1939, telkens van 2>^-4 uur, in het gebouw van de U.C.J.M.V., 
Domplein 25, Utrecht. 

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

Verslag der vergadering van 22 December 1938. 
De felle koude gepaard aan dè gladde wegen en het meer dan 

stroeve tramverkeer waren oorzaak, dat slechts een 25-tal leden 
deze vergadering bezochten en dat zelfs de voorzitter onze bijeen
komst niet had kunnen bereiken, zoodat de secretaris diens functie 
waarnam en de vergadering opende, waarna hij de notulen voor
las, die zonder op- of aanmerkingen werden goedgekeurd. Aller
eerst memoreerde de waarnemend voorzitter de zoo geslaagde ten
toonstelling van kinderzegels, welke in alle opzichten een succes is 
geworden en herdacht met dankbaarheid de medewerking, die wij 
daarvoor in zoo ruime mate van het gemeentebestuur hebben 
mogen ondervinden. Ook bracht hij dank aan die leden, die door 
daadwerkelijke hulp tot het geregeld functioneercn hadden bijge
dragen. 

Naar aanleidmg van de bekendmaking in het Maandblad omtrent 
de vereeniging (?) L.I.P.A., welke bekendmaking als zéér noodzake
lijk werd beschouwd, deelde hij nog een en ander omtrent deze 
vereeniging (?) mede. 

Nadat de voorgehangen candidaten tot lid waren gekozen bracht 
een der aanwezigen het reeds eerder ter sprake gekomen onder
werp: „te hooge prijzen in de ruilboekjes" ter sprake en ontspon 
zich daarover een nuttig en geanimeerd dispuut. Vooropstellend, 
dat het bestuur nooit regelend op kan treden wat de in die boek
jes te berekenen Yvert-franc-average betreft, werd als resumé der 
gehouden besprekingen door den waarnemend voorzitter geconsta
teerd, dat allen het er wel over eens waren, dat wanneer in onze 
boekjes door inzenders de prijs b.v. van e n k e l e veiling-prijzen 
(waarvan de hooge blijven hangen en de lage worden vergeten !) 
als een te benaderen norm zou worden aangenomen feitelijk het 
bestaansrecht der vereenigingen, die toch worden opgericht om het 
r u i l e n te bevorderen, tot een aanfluiting wordt gemaakt, omdat 
daardoor (hetgeen wel eens het geval is) mzenders als het ware 
handelaars-allures aannemen. Besloten wordt dan ook, waar niets 
anders overblijft, een beroep te doen op het moreel onzer leden bij 
het bepalen van hun prijzen, opdat onze ruilhandel blijve op het
zelfde standpunt, waarop zij altijd trotsch is geweest. 

De verloting besloot de geanimeerde prettige vergadering. A. S. 
Nieuwe 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. 
I. C. de Vos, Sweelinckplein 73, Den Haag. 
C. H. L. Croes, Matramanweg 165, Meester Cornells. 
A. Kruissink, Copernicuslaan 31, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
mej. Boneski, Sweelinckplein 72, Den Haag. 
F. Weinreb, Hasselschestraat 70, Scheveningen. 

Overleden. 
M. Ph. van Romondt. 

H. J. Kessler. 
Bedankt als lid. 

H. ter Meer. 
Adresverandering. 

\V. M. J. Sieuwertsz van Reesema wordt Raamweg 43, Den 
Haag. 

S. Leopold wordt Raadhuislaan 40, Schiebroek. 
Contributie 1939. 

Men wordt bejeefd verzocht deze wel te willen gireeren: giro
nummer 173835 ten name van den penningmeester der Haagsche 
Philatelisten Vereeniging, Ooievaarlaan 10, Den Haag. 

Boekjes. 
Boekjes kunnen altijd nog worden gebruikt, maar alléén van 

leden. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 26 Januari 1939, des avonds te 
S% uur, in café Boschlust, Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver
kiezing voorhangende candidaten. 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 28 December 1938. 
Aanwezig 133 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent 

met een bijzonder woord van welkom aan den heer ir. De Mol, 
na vele jaren weder in Nederland, eenige candidaat-leden en den 
heer Deggeller. Hij zegt dat de tentoonstelling, als propaganda 
voor de kinderzegels, er mocht zijn en wel geslaagd genoemd mag 
worden met ruim 400 betalende bezoekers Hij deelt mede in de 
afdeeling Zwolle een lezing gehouden te hebben voor ruim 100 
belangstellenden, mede tot aller tevredenheid. 

Verder keurt de vergadering goed, dat wij een beurs gaan 
houden in deze zaal, eiken Woensdagavond van 7% tot 11 uur 
uitgezonderd den vergaderavond. Deze zal geheel functionneeren 
als een afdeeling. Het bestuur zal gevormd worden door de beeren 
P. L. Backer, G. Dalen Gilhuys, L. C. Terwen, J. Köhler en A. J. 
de Mare. Entree ƒ 0,10 voor leden van „Philatelica" en de 
H.P.V. op vertoon van lidmaatschapskaart van het loopende jaar, 
ƒ0,20 voor introducé's, ƒ 1 , — voor handelaren-niet lid-introducé. 
Personen beneden 18 jaar niet zonder geleide. Het beursbestuur 
kan personen zonder opgaaf van redenen weigeren. 

In onze bestuursvergadering werd de heer D. Kirchner tot 
directeur der rondzendingen benoemd, die aan alles desbetreffende 
bijzondere aandacht zal besteden (zie zijn mededeelingen elders). 
De voorzitter brengt den heer A. van der Willigen dank namens 
allen voor het vele werk, dat hij reeds gedaan heeft en het nu 
moet afstaan wegens vertrek. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Broekhuizen, Melsert, een onbekende, Maussen (j.1. verloting); 
falsificaten door de beeren Melsert en Doorschot. De heer Dalen 
Gilhuys gaf enkele jaargangen buitenlandsche tijdschriften voor 
de bibliotheek; de heer F. K. Friederich een exemplaar „Post
stempels voor gefrankeerde stukken Nederland 1814-1852". Allen 
onzen dank. De notulen der Vorige vergadering worden goed
gekeurd. 

Hierna houdt de heer Deggeller een uitvoerige lezing over Let
land en zijn zegels. Vrijwel onbekende bijzonderheden over het 
land zelf en daarna over de verschillende uitgiften worden scherp 
naar voren gebracht en geven hem aan het eind een welverdiend 
applaus van de vergadering en een hartelijk dankwoord van den 
voorzitter. 

Hierna ballotage der candidaat-leden. De inmiddels binnenge
komen candidaat-leden worden mede onder voorbehoud van 
reclame aangenomen, te zamen ruim een honderdtal. Voor de 
jaarlijksche verloting worden als leden der commissie aangewezen 
de beeren Reyerse, Lorang en De Bije Dolleman. Bij de verloting 
wint de heer J. Steen den len prijs. Na een geanimeerde vlotte 
veiling en een korte rondvraag sluit de voorzitter met de beste 
wenschen voor allen bij de jaarwisseling. Hierna ruiluur. J. v. R. 

Postzegelbeurs van „Philatelica". 
Eiken Woensdagavond (behalve den 4en Woensdag der maand) 

in de vergaderzaal, Nieuwstraat, Den Haag. Geopend van 19% 
tot 21 uur. Toegangsprijs voor leden van „Philatelica" en van de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging 10 cent, voor niet-leden 20 
cent, niet-leden-handelaars 1 gulden. Ruilen, koopen en verkoopen, 
zoo mogelijk gratis keuren, adviezen, inzenden voor verkoopen, 
enz., enz., mededeelingen, alles op de beursavonden. Alle in
lichtingen bij het beursbestuur. 

Philatelisten, bezoekt deze beurs van de grootste Nederlandsche 
vereeniging ! 
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Mededeeling. 
Ons lid, mr J H van Peursem, houdt 17, 24 en 31 Januari 1939 

in de Volksuniversiteit, Laan van Meirdervoort 49, Den Haag, 
lezingen met lichtbeelden over „Philatelie en Wereldgebeuren" 
Onze leden kunnen toegang erlangen tegen den toegangsprijs voor 
leden der Volksuniversiteit 

Ondel dankzegging voor de ontvangen gelukwcnschen bij de 
jaarwisseling, wenschen wij allen een gelukkig nieuwjaai 1939 

De secretaiis 

Rondzendingsverkeer. 
Directeur van het rondzendingsverkeer is D O Kirchner, Riet-

zangerlaan 5, Den Harg, tel 339977, gironummer 25142 ten name 
der Internationale Vereeniging „Philatelica" Aan hem te richten 
bestellingen en betalingen van rondzendingsboekjes, betalingen van 
wat men uit de rondzendingen heeft gekocht, en correspondentie 
over rondzendingen 

Nieuwe boekjes zijn ook verkrijgbaar bij de bestuursleden en 
alle sectiehoofden Inzenders in Den Haag en omstreken kunnen 
nieuwe boekjes met zegels ook afgeven bij de heeren C | Reycrse, 
Prinses Mariestraat 34, en J J Lorang, Snelliusstraat 86 

De directeur is eiken Dinsdag- en Vrijdagavond tusschen 7 en 
10 uur te zijnen huize te spreken voor zaken, het rondzendings
verkeer betreffende 

Nieuwe leden. 
1119 mej A M Christiaanse, Korte Rapenburg 9a, Leiden 
1120 Eduard Pool, fabrikant, Colensostraat S, Hengelo (O.) 
1121 H \ an Westrienen, Westvlietweg 68, Voorburg 
1122 P de Graaf, Huygenlaan 30, Spakenburg 
1123 F H Hulsker J r , Dacostastraat 45a, Rotterdam 
1124 A Buijs, Cocksdorp 23, Texel 
1125 J C P van Hest, Saftlevenstraat 29b, Rotterdam W 
1126 dr baron Guido Albori, Via Universita 12, Triest, Italië 
1127 Joh Alphenaar, Westdumweg 53, Den Haag 
1128 I W Ciamer, Van Beuningenplein 8, Utrecht 
1129 W C Schouten, Ant Matthaeuslaan 80, Utiecht 
1130 I W E Biemond, Bergstraat 5, Ede (G ) 
1131 T F Mam, Henegouwerlaan 50, Rotterdam 
1132 P den Braber, Delfgauwstraat 9a, Rotterdam 
1133 f tei Bruggen, Emmastraat 33, Den Helder 
il34 mevr A Vahrenkamp, Gouverneurkade 44, Voorburg (Z H ) 
1135 A C Sneep, Pippelingstraat 155, Den Haag 
1136 pater L Boots, Goltziusstraat 20, Venlo (Afd Venlo) 
1137 W D Verduyn, Tegelscheweg 72, Venlo (Afd Venlo) 
1138 J H M Damen, Van Postelstraat 118, Venlo (Afd Venlo) 
1139 Ench Humpisch, Smselveldstraat 13, Venlo (Afd Venlo) 
1140 P Geeracts, Kaldenkerkerweg 145, Ven'o (Afd Venlo) 
1141 G van der Wall, Keltenstraat 12, Venlo (Afd Venlo) 
1142 G Goossens, drogisterij Reuver, Venlo (Afd Venlo) 
1143 H Gout, Boerendansweg 14, Venlo (Afd Venlo) 
1144 Jac Spiertz, Straelscheweg 171, Venlo (Afd Venio) 
1145 H Hozemans, Roodezand 16, Rotterdam 
1146 H Buddeke, Insstraat 4, Fnschedc 
1147 y A Verhagt, lumeystraat 55, Den Haag 
1148 W H Elink Schuurman, Violenweg 14, Den Haag 
1149 S C P van der Meulen, Thee-onderneming, Kajoe Arioe 

Soengf Penoe, Konntje, S W kust 
1150 B Voskamp, Rijswijkscheweg 424, Den Haag 
1151 inej J J M Schoonemeijer, „Het Nieuwe Huis", Roelof 

Hartplein 4, Amsterdam Z 
1152 A Lang, 7 Dunrobin Court, Finchlev Road, I ondon N W 3 
1153 J M G Numans, tandarts. Nieuwstad 50, Zutphen 
1154 W Brand Loosdumscheweg 619 L, Den Haag 
1155 H P Drenth, Bloemkamplaan 43, Wassenaar 
1156 G C W Mastwijk, Anna van Solmsstraat 139, Den Haag 
1157 L Schilling, Barentszstraat 39, Den Haag 
1158 W Klomp, Rietzangerlaan 3, Den Haag 
1159 W Z Kant, Vreeswijkschestraat 176, Den Haag 
1160 W van Eijk, Pippelingstraat 116, Den Haag 
1161 Alb Zwar t / , Gort van der Lindenlaan 26, Enschede 
1162 A van Wezel, Spoorstraat 1, Hengelo (O) 
1163 Th de Boer, Voorde 56, Rotterdam Z 
1164 H C Roscnboom, Rembrandkade 216, Rijswijk ( Z - H ) 
1165 I Bmkhorst, Paradijsstraat 93, Voorburg 

1166 H Cohen, Zwaanshals 337a, Rotterdam N 
1167 G L Geurts, Akkerstraat 45, Heerlen 
1168 j P Spruvt, /wolscheweg 83, Deventer (Afd Deventer") 
1169 T \an Heuvel Brinkgre\ erweg 29, Deventei (Afd. De-

\ enter) 
1170 C Spaniei, Brinkgreverwej, 142, Deventer (Afd Deventer . 
1171 J H. Edelman, Bielerweg 90, Deventer (Afd Deventer) 
1172 W. van Essen, Brinkgie\erweg 148, Deventer (Afd De

venter) 
1173 E f H Evers, Oudegoedstraat 34, Deventer (A Deventer'' 
[174 J Feleus, Graaf v Burenstraat 23, Deventer. (A Deventer) 
1175. N van Gelder, Kleine Overstraat 57, Deventer. (Afd 

Deventer) 
1'76 dr ] Houwmk, Schalkhaar bij Deventer (Afd Deventer) 
1177 A Jansen, Zwolscheweg 117, Deventer (Afd Deventer) 
1178. W Mees, Boxbergerweg R A I D , Deventer. (A Deventer 
1179 C Pohlman, Diepenveenscheweg 203, Deventer (Afd 

Deventer) 
1180 mr R C Sloos, Zwolscheweg 132, Deventer (A Deventer). 
1181 W. van Woerkom, Diepenveenscheweg 121, Deventer (Afd 

Deventer) 
1182 G L. van Zijl, Rielcrweg 177, Deventei (Afd Deventei) 
1183 . Dommerholt, Oude Larenscheweg, Gorssel (A Deventer) 
1184 A H Schreudei, Kromme Kerkstraat 29, Deventer (Afd 

Deventer) 
1185 J. W Witteveen, Brink 36, Deventer (Afd Deventer) 
1186 Th Philipsen Prahm, IJssel de Schepperstraat 2 A, Deventei 

(Afd Deventer) 
1187 J Norden, Den Haag (Tot heden jeugdlid) 
1225 P A Verstappen, oodstraat 229, Gennep (Afd Venlo) 
1226 J Meyers, Herstraat 48, Horst (Afd Venlo) 

Nieuwe leden onder voorbehoud van reclamÄ 
1188 P de Mos, Langnekstraat 82, Den Haag (Voorgesteld door 

W Schrey) 
1189 mej C M J van Breemen, Van Oldenbarneveltstraat 116i, 

Rotterdam (Eigen aangifte) 
1190 W M Weve, njksontvanger, Nieuwe Plantage 27, Delft 

(Voorgesteld door H L Huijser) 
1191 J D A Hellema, papierfabnkant. Raadhuisstraat 76, Koog 

aan de Zaan (Voorgesteld door N J Steijn) 
1192 L A Hagers, accountant, Westerlookade 15a, Voorbuig 

(Voorgesteld door L Broese van Groenou) 
1193 H Cabooter, Vleeschstraat, Venlo (Oud-lid) (Afd Venlo^ 
1194 E Velleman, Gedempte Gracht 273, Den Haag (Voorge

steld door H W Muzerie) 
1195 G Turien, Roeimondsehestraat 17, Venlo (Afd Venlo) 
1196 H T Pascal Sourem, Terpelkwijkpark 7, Zwolle (Afd 

Zwolle) 
1197 f F van Noppen, Veerallee A 15a, Zwollerkcrspcl (Afd 

Zwolle) 
1198 W L Losekoot, Herfterweg 10, Zwolle (Afd Zwolle) 
1199 G J Voogt, Enkstraat 39, Zwolle (Afd Zwolle) 
1200 P Wouters, Assendorperstraat ICO, Zwolle (Afd Zwolle^ 
1201 N I Ras, Herfterplem 10, Zwolle (Afd Zwolle") 
1202 L Geertsma, Heerenweg 119, Zwolle (Afd Zwolle) 
1203 K G Venema, Blokstraat 53, Zwolle (Afd Zwolle) 
1204 J Hoedemaker, Van Galenstraat 7, Zwolle (Afd Zwolle^ 
1205 J Stuiver, Groenestraat 47, Zwolle (Afd Zwolle) 
1206 E van de Waal, Kanaalweg 3 w, Den Haag (Voorgesteld 

door P L Backer) 
1207 F A Nicolaij, Corn van der Lijnstraat 85, Den Haag 

(Voorgesteld door Van Dalen Gilhuys) 
1208 W Keer, De la Reyweg 436, Den Haag (Voorgesteld door 

Van Dalen Gilhuys) 
1209 J van der Vecht, Insstraat 110, Den Haag (Voorgesteld 

door J H van der Veen) 
1210 H J Baaren, Hendrik van Deventerstraat 80, Den Haag 

(Voorgesteld door | H van der Veen) 
1211 mr C J Snijders, Celebesstraat 61, Den Haag (Voorgesteld 

door N J Groen) 
1212 mr Kasse-Zegel, Nieuwstraat 27, Den Haag (Voorgesteld 

door J M Dekker) 
1213 E J A Duffels, p a Weimarstraat 376, Den Haag (Voor

gesteld door Ph Smulders) 
1214 E H Mulder, Kerklaan 115, Scheveningen (Voorgesteld 

door L T van der Blom) 
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1215. A. J. Voogt, Zuiderparklaan 383, Den Haag. (Voorgesteld 
door L. T. van der Blom). 

1216. B. Sigman, Harstenhoekplein 13, Den Haag. (Voorgesteld 
door L. T. van der Blom). 

1217. J. W. Hesselberg, Brouwerstraat 30a, Rotterdam. (Voorge
steld door D. O. Kirchner). 

1218. J. H . Nebbeling, Tuinfluiterlaan 10, Den Haag. (Voorge
steld door D. O. Kirchner). 

1219. mevr. Van Beek, Wilhelminalaan 31, Lochern (Gld.). (Voor
gesteld door mevr. M. de Bruyn). 

1220. H. F. J. Lorang, Poste restante, Sidney. (Voorgesteld door 
J. J. Lorang). 

1221. W. Klaassens, St. Annastraat 171, Nijmegen. (Afd. Nij
megen). 

1222. F. C. Brands, Mr. Frankenstraat 11, Nijmegen. (Afd. 
Nijmegen). 

1223. L. P. van Gemert, Voorstadslaan 51, Nijmegen. (Afd. 
Nijmegen). 

1224. L. W. Knab, Citadelweg 21, Batavia. (Eigen aangifte). 

Candidaat-leden. 
E. A. van Dam, gep. hoofdwerktuigkundige N.S., Oude Gracht 

107 bis, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
Th. P. G. Jansen, kantoorbediende, Amsterdamschestraatweg 461b, 

Zuilen fPost Utrecht). (Afd. Utrecht). 
H . van Maarseveen, ambtenaar, Gerard Doustraat 26, Utrecht. 

(Afd. Utrecht). 
J. S. van der Meer, procuratiehouder, Dodt van Flensburglaan 173, 

Utrecht. (Afd Utrecht). 
T. Rommerts, fabrikant, Croeselaan 223 bis, Utrecht. (A. Utrecht). 
E. Zürcher, ambtenaar N.S., Busken Huetstraat 5, Utrecht. (Afd. 

(Utrecht). 
I. Boom, p.a. Oostdorperweg 178, Wassenaar. (Eigen aangifte). 
J. C. Mihaly, 2e Jan Steenstraat 14 II, Amsterdam. (Voorgesteld 

door Van Dalen Gilhuys). 
H. J. W. Quirie, Gouverneurlaan 438, Pen Haag. (Eigen aangifte). 
W. Monnier, Alb. Thijmstraat 136, Den Haag. (Eigen aangifte). 

Overleden. 
ir. A. A. Neeb, Oosterbeek (Gld.). 

426. H . Lankhout, Den Haag. 

Bedankt. 
654. jhr. A. B. Goldman, Medan. 
667. C. W. van Santen, Arnhem. 
698. W. M. Roda, Emmahaven (Sumatra). 
728. J. W. van Santé, Zaandam. 
738. J. Meiboom, Bondowoso. 
773. mej. J. D. Brandenburg, Alblasserdam. 
914. J. H. Pantus, Maastricht. 
951. G. Szegedy, Den Haag. 
992. E. Kwaadgras, Noordwijk. 
226. A. J. D. van Oosten, Den Haag. 
709. dr. J. Bijl, Amsterdam. 
212. P. Stap Geveke, Alkmaar. 
592. D. Koomans, Dordrecht. 
811. L. Vos, Dordrecht. 
385. J. A. R. Bruinse, Dordrecht. 
485. C. P. Bos, Dordrecht. 
788. L. van den Engel, Dordrecht. 
161. H . Bastiaans, Venlo. 
848. J. Gardenier, Venlo. 
191. A. J. van Ree, Rotterdam. 
808. G. van Gelder, Modjokerto. 
351. dr. A. Mijs, Epe. 

1071. H. J. Paalman, Zwolle. 
999. J. J. Kooy, Nijmegen. 
521. 'H. van der Veen, Nijmegen. 
224. J. C. J. de Jong, Nijmegen. 
325. J. A. van der Waal, Nijmegen. 
510. L. A. J. Boellaard, Den Haag. 

J. B. Henderson, Venlo. 
mevr. E. Govaert-Smit, Venlo. 
P. Weijers, Blerick. 

jeugdlid. H. de Haseth, Den Haag. 
jeugdlid 6. C. A. Molendijk, Dordrecht, 
jeugdlid 14. L. de Waal, Dordrecht. 

Adresveranderingen. 
1098. G. P. Verheyen, Duifstraat 6, Utrecht . 
1000. F. P. van der Gaag, Hendrik Zwaardecroonstraat 21a, 

Den Haag. 
107. ir. W. B. Broc.K, Graaf Florisstraat 63a, Rotterdam. 
737. ir. W. C. van Goor, directeur Gemeentewerken, Stad

houderslaan 114, Soest. 
256. ir. G. A. de Mol, Nieuwe Gracht 110, Haarlem. 

61. K. A. Heijmans Jr., Westewagenstraat 48b, Rotterdam C. 
962. A. J. van Hoorn, Kerkstraat 29, Doesburg. 
582. Ph. Sebus, Toulonschelaan 39 rd., Dordrecht. 
836. W. Schrey, Duivelandschestraat 47, Scheveningen. 
743. D. N . Verburg, Weimarstraat 38 I, Den Haag. 

98. J. W. Trip, (van Batjan, Molukken \ Stevinstraat 2^3, 
Scheveningen. 

283. J. Sonneveldt, Burg. Bönhofflaan D 110a, Tiel. 
504. dr. W. Snijders de Vogel, Laan van Meerdervoort 855, 

Den Haag. 
410. (niet 302). A. B. van Pelt, Patersweg 25 zw., Dordrecht. 
305. C. J. M. van Steensel, Hotel „De Stadsdennen", Harderwijk. 

W. Slappendel, Laan van Oostenburg 37, Voorburg. 
J. J. Robijn, Laakkade 80, Den Haag. 

Afdeeling Nijmegen. 
Verslag der vergadering van 27 December 1938. 
Wegens ziekte van den voorzitter leidt de heer Spierenburgh 

deze vergadering. Ondanks het slechte weer blijken er bij de 
opening 15 leden en 2 introducé's aanwezig. Met algemeene stem
men wordt de heer W. Klaassens als lid aangenomen. De secre
taris deelt mede, dat hij tot zijn spijt zijn functie moet neer
leggen, wegens verrek uit Nijmegen. Besloten wordt dat de heer 
Spierenburgh tot aan de a.s. bestuursverkiezing het secretariaat 
zal waarnemen. De introducé's, de beeren Brands en Van Gemert, 
geven zich spontaan als lid op. Na debat omtrent den nieuwtjes-
dienst werd deze geanimeerde vergadering vroegtijdig gesloten, 
waarna de gebruikelijke verloting en veiling volgt. C. J. M. v. S. 

Afdeeling Utrecht. 
Ledenvergadering op Donderdag 15 December 1938, in hotel 

Kagenaar, Utrecht. Aanwezig zijn 20 leden, 5 candidaat-leden en 
1 introducé. De voorzitter opent om 8.30 uur de vergadering en 
heet alle aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergadering 
worden onveranderd goedgekeurd. Na de behandeling der inge
komen stukken vestigt de voorzitter de aandacht op de tentoon
stelling, georganiseerd door de Amsterdamsche Postzegel Sociëteit. 
Daarna volgt bespreking betreffende 6 candidaat-leden .De voor
zitter wekt alle leden op de lezing van den heer Reyerse over 
Brazilië in Januari bij te wonen. Besloten wordt, dat de afvaar
diging voor de algemeene vergadering in Januari door het bestuur 
geregeld zal worden. De voorzitter verzoekt de leden de contri
butie voor het volgend jaar aan den penningmeester te voldoen. 
Na de pauze vindt de veiling plaats; dan volgt de verloting. Van 
de rondvraag wordt nog door twee leden gebruik gemaakt, waar
na de voorzitter om 9.50 uur de vergadering sluit. Vele leden 
blijven echter nog een uurtje om te ruilen. 

Vergadering. 
Vergadering afdeeling Utrecht Donderdag 19 Januari 1939. 

Lezing over Brazilië (met tentoonstelling) door den heer C. J. 
Reyerse, algemeen voorzitter. Bijzonderheden zullen nader bekend 
gemaakt worden. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der ledenvergadering op Dinsdag 14 December 1938 in 

café „Nationaal", Venlo. De voorzitter opent de vergadering om 
8.30 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder 
den heer G. Turien uit Venlo, die den wensch te kennen heeft 
gegeven lid onzer vereeniging te willen worden. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en als zoodanig goed
gekeurd. Bericht van verhindering is binnengekomen van de 
beeren Verduyn en Janssen. Tevens is een schrijven binnengekomen 
van de vereeniging „De Globe" te Arnhem, waarmede zij ons 
bericht dat zij ons een bedrag van ƒ 4,— in rekening brengt voor 
het leenen van het jutedoek voor onze gehouden postzegelten
toonstelling. Onzen penningmeester wordt opgedragen deze aan
gelegenheid te regelen. Verder is een schrijven ontvangen van den 
heer J. Gardenier dat hij als lid onzer vereeniging bedankt in 
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verband met zijn overplaatsing naar Oss. Hierna houdt de Zeer 
Eerw. Pater L. Boots een lezing betreffende zegels van Cachemir 
en Jammu. Hij toont ons alle verscheidenheden dezer zegels, zooals 
oorsprong, druk, stempels, papiersoort, enz. enz., terwijl hij in 
verdere lezingen nog dieper in de geschiedenis dezer zegels zal 
doordringen, ook inzake de echtheid en niet-echtheid. Dat deze 
lezing zeer in den smaak viel, bewijst het welverdiende applaus 
der vergadering na afloop hiervan. De voorzitter bedankt hem 
dan ook namens de vergadering voor deze zeer leerzame uiteen-
zettmg. De heer Poeth deelt vervolgens mede, dat ons vroeger 
lid de heer H . Cabooter hem medegedeeld heeft, dat hij weder 
als lid onzer vereeniging 'wenscht toe te treden. Dit wordt aan 
de vergadering voorgesteld, welke haar goedkeuring hieraan geeft. 
Vervo' 'ens heeft er een verloting plaats van zegels, geschonken 
door c'.e beeren Verduyn, Balkestein, Pater Boots, Van der Valk, 
Timnermans, Van Schaik, Poeth, Langen, Heyting en Cool. 
Hierna heeft de rondvraag plaats, waarna deze zeer geanimeerde 
vergadering te circa half twaalf gesloten wordt. 

Afdeeling Zwolle. 
16 December hield onze afdeeling een groote propagandaverga-

dering met als spreker den algemeenen voorzitter, den heer C. J. 
Reyerse. Voor deze vergadering was geadverteerd in de plaatse
lijke pers. Door het bestuur werden een veertigtal bezoekers ver
wacht; de verwachtingen werden echter verre overtroffen. Onze 
voorzitter, de heer A. Hofma'n, kon in zijn openingswoord on
geveer 100 aanwezigen welkom heeten. Wel was de jeugd rijk 
vertegenwoordigd, iets waarvan onze vereeniging geen direct 
profijt kan hebben, maar voor de toekomst belooft dit in ieder 
geval veel ! De heer Reyerse sprak over: ,,De postzegels van 
Brazilië" en in tweede instantie over verschillende drukprocédé's. 
De causerie was zeer populair en heeft zeker bijgedragen tot den 
bloei der philatelic in Zwolle. Met een warm applaus werd de 
spreker voor zijn betoog bedankt. In de pauze lieten tien der 
aanwezigen zich noteeren als candidaat-lid en het laat zich aan-
Z'en, dat er nog meerderen zullen volgen. De heer Hofman sloot 
deze succesvolle vergadering met den heer Reyerse een tot weer
ziens toe te roepen. Rest ons nog te vermelden, dat aan lederen 
bezoeker een verrassing in den vorm van postzegels werd aan
geboden. Deze prijsjes waren geschonken door de beeren Reyerse 
en De Vries alsmede door de afdeeling Zwolle. Zw. 

Vergaderingen. 
Bestuursveraadering te 734 uur, vergadering op Woensdag 

25 Januari 1939, des avonds te 8 uur, in „Arena", Nieuwstraat 28, 
Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: G. L. van der 
Hum, 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 Woensdag der maand. 

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

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
burgh. Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 734 uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

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. 

J. K. RIETDIJK. 

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

Verslag der vergadering van 28 December 1938. 
Aanwezig 18 leden; met kennisgeving afwezig de dames Becking 

en Veering en de heer Katz. De voorzitter heet de aanwezigen 
hartelijk welkom en herinnert daarna aan het drukke bezoek der 
vergaderingen in 1938; voorts memoreert spreker de interessante 
causerieijn van dr. Borel en hij wekt de leden op, in 1939 iets 
van hun verzamelingen te laten zien en te vertellen. De notulen 
van de vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. Be
sloten wordt ook dit jaar de afdracht aan den Nederlandschen 
Bond te verhoogen. Het abonnement op ,,De Philatelist" zal met 
een jaar worden verlengd. De vergadering besluit de beeren Van 
den Burgh, Van Deventer en Van Paasschen als lid toe te laten. 
Nadat bij de rondvraag een viertal leden vragen hebben gesteld, 
welke alle uitvoerig door den voorzitter worden beantwoord, sluit 
deze het officieele gedeelte der vergadering. De rest van den avond 
wordt gebruikt voor het houden van een veiling en verloting van 
een drietal mooie series van verschillende landen. B. 

Nieuwe leden. 
21. E. van den Burgh, Statenlaan 14, Arnhem. 
23. G. C. van Deventer, Meidoórnlaan A 80/6, Brummen. 
25. P. van Paasschen, Maaskade 61, Rotterdam C. 

Candidaat-leden. 
X. Fassen, Boetzelaersburcht. 's-Heerenberg. (Voorgesteld door 

M. L. Reichenberger). 
dr. L. C. Breebaart, Zijpendaalscheweg lb , Arnhem. (Voorgesteld 

door dr. Valkema Blouw).-
Adresveranderingen. 

57. mevr. M. Westermann-Block, thans Sadovastraat 17, Wupper-
tal-Elberfeld (Duitschland). 

132 H . G. W. van IJsselmuiden, thans Bachlaan 44, Arnhem. 
149. dr. H. W. Borel, thans Menton (Frankrijk). 

Waarnemend penningmeester. 
Gedurende de afwezigheid van den heer Heidenreich zal de 

functie van penningmeester worden waargenomen door den heer 
C. Raadsveld, Burg. Weertsstraat 12, Arnhem (gironummer blijft 
9692). 

Belangrijk. 
Daar gebleken is, dat in de boekjes van de rondzendingen dik

wijls prijzen worden gevraagd, welke ver liggen boven de prijzen, 
die in het algemeen door de handelaren worden gevraagd, worden 
Inzenders van boekjes, zoowel in hun eigen belang als in dat der 
koopers, beleefd doch dringend verzocht de prijzen niet te hoog 
te maken. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 Januari 1939, des avonds om 

8 uur precies, in „National", Arnhem. 

Phil-itelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr. L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Verslag der jaarvergadering van 13 December 1938. 
Aanwezig 21 leden en introducë's. De voorzitter opent de 

jaarvergadering en heet allen welkom in het bijzonder de heer 
Van Dijk. De» gebeurtenissen in het afgeloopen jaar, de geboorte 
van Prinses Beatrix, alsmede het jubileum van H.M. de Koningin 
hebben zeker bijgedragen dit jaar tot een bijzonder te maken. 
De voorzitter brengt dan In herinnering onze prachtige jubileum
zegels. Verder is het zeer zeker ook voor de philatelle een jaar 
geweest, waarbij getracht werd alle verenigingen nauwer met 
elkaar in contact te brengen. Met de wens, dat dit verder voort
gang moge hebben, geeft de heer Samson dan het woord aan den 
secretaris voor het lezen van de notulen. Deze worden ongewij
zigd goedgekeurd, waarna het jaarverslag aan de orde wordt 
gesteld. Nadat de secretaris de verschillende intieme aangelegen
heden van de club de revue heeft laten passeren, besluit hij met 
de wens, dat het ledental nog zal toenemen. De voorzitter zegt 
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vervolgens den heer Immink dank voor zijn keurig verslag en 
de leden geven door applaus hun instemming te kennen. De boek-
bewaarder, de heer Weyer, doet dan zijn verslag over de biblio
theek en de leescirkel. Ook hem wordt dank gebracht voor zijn 
beheer. De heer Frenkel brengt dan verslag uit over de verkoop 
uit de boekjes, terwijl de penningmeester, de heer Bakker, met een 
voordelig saldo sluit. Aan beide heren wordt door den voorzitter 
dank gebracht, nadat een commissie bestaande uit de heren 
Eygenraam en Den Outer de boeken in orde hebben bevonden. 
Omtrent de verloting doet de secretaris vervolgens mededeling, 
terwijl hierna de ballotage plaats vindt van de heren Zijlstra, 
Van Dijk en Van Gemerden. Alle heren worden bij acclamatie 
aangenomen. Het extra zegel wordt na loting definitief toege
wezen aan den heer Hartmann, terwijl door medewerking van 
enige leden een tombola onder de aanwezigen kan worden gehou
den. Nadat nog enige zegels van eigenaar zijn verwisseld, sluit de 
voorzitter, met de wensen voor de club en een voorspoedige Jaar
wisseling voor de leden in het bijzonder, deze prettige jaar
vergadering. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
mevr. C. Schroot, Wassenaar. 

Nieuwe leden. 
J. P. van Dijk, Henegouwerplein 8, Rotterdam. 
J. Zijlstra, Rembrandtlaan 5b, Schiedam. 
C. P. van Gemerden, Schiedamscheweg 237, Rotterdam. 

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

J. R. A. SCHOUTEN 
t 14 December 1938. 

M. J. VINK 
t 31 December 1938 

Verslag der vergadering van 30 December 1938. 
In zijn openingswoord gedenkt de voorzitter ons overleden lid, 

den heer Schouten en constateert, dat door dit verscheiden de 
aangekondigde bezichtiging van enkele gedeelten zijner fraaie col
lectie geen doorgang kan vinden. De notulen der vorige verga
dering worden na voorlezing vastgesteld, waarna van de ingekomen 
stukken eenige Engelsche veilingcatalogi worden bekendgemaakt. 
Ten bate van de ju'.)ileumkas stelde de heer Slieker een zegel 
beschikbaar, dat nu op Amerikaansche wijze wordt geveild. Met 
de gewone veiling wordt de helft der onder den hamer gekomen 
kavels verkocht. Van de rondvraag maken verschillende der 39 
aanwezigen gebruik. Met een verloting wordt de bijeenkomst be
sloten, waarbij de voorzitter zijn medeleden „een beter 1939" 
tocwenscht. H. W. 

Overleden. 
131. J. R. A. Schouten. 
119. iVI. J. Vink. 

Ingeschreven als lid. 
83. C. P. J. van der Peet, A. de Jongestraat 10, Haarlem. 

170. G. J. van Rooij, Lijsterstraat 39, Haarlem. (Voorgesteld door 
J. de Graaf). 

169. L. Meijer, Julianalaan 20, Heemstede. , 
155. C. J. J. Kuypers, Reigerstraat 113, Haarlem. 
172. G. E. Veldhuyzen van Zanten, „Westerkim", Hillegom. 
175. J. S. Kemp Jr., Zijlweg 147, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
118. J. F. Beyerinck, thans Bergstraat 3, Rotterdam N. 

87. mevr. M. Taudin Chabot-Veder, thans Diepenbrockstraat 11, 
Amsterdam Z. 

Voorgesteld als lid. 
R. van Thienen, Van Oojten de Bruynstraat 133, Haarlem. 

(Voorgesteld door H. R. J. A. van Thienen). 
P. S. Hana, Oude Groenmarkt 9, Haarlem. 

H. F. Schendstok, Brederodelaan 86, Bloemendaal. (Voorgesteld 
door J. J. Zwanenburg). 

Th. J. Rozenbeek, Schagchelstraat 3, Haarlem. (Voorgesteld door 
mevr. Stolp). 

J. van der Veldt, Gen. Bothastraat 19, Haarlem. (Voorgesteld door 
O. Snoeks). 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 27 Januari 1939 in de 

sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, Haarlem; aan
vang 20.15 uur. 

De agenda vermeldt o. m.: veiling; inzendingen te sturen vóór 
Dinsdag 24 Januari 1939 aan den heer M. Rumpff, Duinoord-
straat 13, Haarlem. 

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

Verslag der vergadering van 19 December 1938. 
Aanwezig 28 leden. Te ruim half negen opent de voorzitter, de 

heer Kielman, deze vergadering met een woord van welkom in 
het bijzonder tot den heer Boekema. De secretaris leest ver
volgens de notulen van de vorige vergadering, welke onver
anderd worden vastgesteld. Diverse ingekomen stukken worden 
behandeld. De gebruikelijke maandelijkse verloting van enige 
mooie zegels wordt gehouden. De voorzitter komt dan met een 
voorstel van het bestuur om de jaarverloting, welke anders in 
Januari wordt gehouden, deze keer te laten overgaan en het 
daarvoor bestemde bedrag te reserveren voor de viering van het 
25-jarig bestaan van de vereniging in 1940. Aldus wordt be
sloten. Verdere plannen voor een luisterrijke viering zullen 
nader worden uitgewerkt en in de loop van 1939 aan de leden 
worden voorgelegd. Van de rondvraag maakt geen der leden 
gebruik, waarop de voorzitter met beste wensen voor de a.s. jaar
wisseling het officiële gedeelte van de vergadering sluit. A. C. S. 

Candidaat-lid. 
J. van der Meulen, d i ' . Strafgevangenis, Hecreweg 126, Groningjn. 

Bedankt per 31 December 1938. 
W. E. Molema, Groningen. 

Adresverandering. 
F. J. Tempel Jr., thans Lomanstraat 14 bov., Amsterdam Z. 

Verzoek. 
De penningmeester, de heer S. S. Ongering, verzoekt de contri

butie voor 1939 te willen storten of over te schrijven op zijn 
postrekening nr. 128363. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 Januari 1939, des avonds te 

8.15 uur, in „Suisse", Groningen. 

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

Verslag der vergadering van 19 December 1938. 
Aanwezig 31 leden. De voorzitter opent de vergadering met een 

vriendelijk welkom en geeft den secretaris de gelegenheid de 
notulen van de vorige vergadering voor te lezen, welke worden 
goedgekeurd. Enkele ingekomen drukwerken zijn ter tafel. De 
secretaris heeft verschillende philatelistische benoodigdheden, als 
stockboeken, pincetten, e. d. meegebracht, die voor de leden ver
krijgbaar zullen worden gesteld. Zooals reeds besproken, zullen 
deze artikelen in een kastje, neer te hangen in het vereenigings-
lokaal, worden ondergebracht. 

De heer Otten heeft vier fotoraampjes aan de vereeniging ge
schonken, waarvan dr. Verzijl gebruik maakt om zegels van 
Groenland, Polen, Italië, Luxemburg, België, Dantzig en Duitsch-
land-Ostmark te laten circuleeren en waarover dr. Verzijl ver
schillende bijzonderheden vertelt, die de aanwezigen bijzonder 
interesseeren. Spreker deelt nog mede, dat wanneer men eventueel 
andere onderwerpen wenscht behandeld te zien, daarvan tijdig 
kennis te geven om in een volgende vergadering deze te kunnen 
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beantwoorden. De voorzitter dankt dr. Verzijl voor zijn leer
zaam onderricht en spoort de aanwezigen aan zooveel mogelijk 
vragen te stellen. 

De heer Stos, die intusschen ter vergadering verschijnt, wordt 
door den voorzitter gelukgewenscht met zijn benoeming tot 
Ridder in de Kroonorde van België. Hierna volgt de gratis-verlo-
ting en het gezelschapsspel. J. H. 

Bedankt als I!d. 
5. H. F. J. Rikmenspoel, Maastricht. 

24. M. Marchand, Baarn. 
27. J. B. M. Dankelman, Maastricht. 
46. J. Reinards, Maastricht. 

140. W. Claessens, Afferden. 
H. Vorst. 

Candidaat-lid. 
W. F. Oyen, Thorbeckeplantsoen 2, Maastricht. (Voorgedragen 

door M. H. Fredrix). 
Adresveranderingen. 

M. Doppler, thans Hertogsingel 106b, Maastricht, 
mr. W. A. Brouwers, thans Graaf van Waldeckstraat 39, Maas

tricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 23 Januari 1939, jaarvergadering. 
Maandag 6 Februari 1939, beur.s. 
Maandag 13 Februari 1939, vergadering. 
Telkens des avonds 8 uur in de bovenzaal van Taverne Rutten, 

Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 15 December 1938. 
Te 9 uur wordt de vergadering, welke zeer druk bezocht is, 

raet een welkom door den voorzitter geopend. Er wordt juist zoo 
laat begonnen, daar door de leden zoo genoeglijk geruild wordt, 
hetgeen het bestuur zoo gaarne ziet, en waarover bij de rond
vraag nog gesproken zal worden. De notulen worden gelezen en 
onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken zijn niet te behan
delen en er wordt nogeens ter sprake gebracht wat voor de leden 
in Indië gedaan zal worden. Er moeten nog eenige informaties in
gewonnen worden betreffende het risico, dat de vereeniging kan 
loopen met het verzenden van rondzendboekjes, waarna eenige 
van die boekjes naar onzen correspondent aldaar gezonden zullen 
worden. Hierna kunnen liefhebbers zich opgeven voor de Pro 
Juventute-zegels. Bij de rondvraag spreekt ook de administrateur 
er zijn voldoening over uit, dat voor de aanvang der vergadering 
zoo druk geruild werd en stelt nu voor om b. v. éénmaal per 
maand een ruilavond te organiseeren, welke ook toegankelijk zal 
zijn voor niet-leden boven de 18 jaar. Mocht het slagen, dan zal 
elke maand zoo'n avond gehouden worden, terwijl de eerste ruil
avond bekend gemaakt wordt door middel van een advertentie 
in de Heldersche Courant en Noorderpost Hiermede is het offi-
cieele gedeelte afgeloopen en sluit de voorzitter onder dankzeg
ging de vergadering, waarna nog een veiling en maandverloting. 

M. H. H. 
Adresveranderingen. 

jhr. F. E. de Koek, thans p/a. Wachtschip. Vlissingen. 
R. J. Koelman, thans p/a Dep. van Defensie, Batavia, N.O.I. 
Tj. J. W. V. d. Sei, thans Fazantenstraat 9, Den Helder. 

Bedankt per 1 Januari 1939. 
J. Meerbeek, Den Helder. 
Th. van Zoelen, Den Helder. 

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

Verslag der vergadering van 20 December 1938. 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend en allen 

welkom geheeten, leest de secretaris de notulen voor, welke worden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken circuleeren onder de leden. 

Onderstaand candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Tot leden van de verlotingscommissie worden be
noemd de beeren Bloemen, Verbeek en Schoenmakers. Bij laatst
genoemde kunnen zegels voor de verloting worden ingeleverd. De 
heer Veenenbos beklaagt zich over de afstempeling van weldadig-
heidszegels te Heerlen, eveneens de heer Boersema over Treebeek 
en Brunssum. Wij zullen ons nogmaals tot de betrokken direc
teuren wenden. Tevens vraagt het eerste lid of de reclametekst 
in machinestempels niet links kan worden aangebracht, daar in
dien deze rechts is aangebracht, hij wordt afgedrukt op de zegels. 
Er zijn machines, waar de tekst links staat. Er wordt op gewezen, 
dat indertijd hierover reeds geschreven is, en wij inlichtingen 
zullen vragen. De heer Bloemen deelt mede, dat op een zending 
zegels voor Frankrijk plm. ƒ 7,— aan invoerrechten moest be
taald worden. Wie der lezers kan hierover inlichtingen geven ? 
Vervolgens sluiting. P- S. 

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

Candidaat-lid. 
H. Mous, St. Joseph-Ziekenhuis, Heerlen. 

Adresverandering. 
R. Kerp, thans Willemstraat 39, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1939 (ƒ 4,—1 

vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten 
over het bedrag worden beschikt. De penningmeester. 

Gironummer 144344, Heerlen. P. Schoenmakers. 
Boekjes voor de rondzendingen. 

Verzoeke beleefd inzending van boekjes, voornamelijk met 
Europa-zegels, alsmede Nederland en Koloniën, voor de rond
zendingen, daar hieraan gebrek is. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 Januari 1939, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 
Verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden van 

den heer Boersema (herkiesbaar). Tot den aanvang van de ver
gadering kunnen candidaten gesteld worden. Groote verloting. 

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

Verslag der vergadering van 22 December 1938. 
Tc 8 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord 

van welkom. De 'notulen van de vorige vergadering, gehouden 
17 November 1938, worden voorgelezen en goedgekeurd. Met 
algemeene stemmen worden de voorgestelde leden als lid van de 
vereeniging aangenomen. De leden D. E. Wolfert en H. A. Lyp-
pens hadden ter bezichtiging hun verzameling Oostenrijk mede
gebracht. De voorzitter bracht ter tafel een volledige verzameling 
oud-Oostenrijk, van 1850 tot 1914 met inbegrip van de Levant. 
Vele zegels met prachtige historische afstempelingen uit Wcenen, 
Praha, Fiume, Trente, Laibach, Lemberg en tal van andere'plaat
sen, waaruit o.m. blijkt, dat de Oostenrijksche grenzen van 1850 
vaak zijn gewijzigd om in 1938 geheel te verdwijnen. Verder een 
volledige verzameling nieuw-Oostenrijk van 1914 tot 1938 met 
inbegrip van dagbladzegels en Strafporten. Eenige nieuwe uitgif
ten worden rondgedeeld. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering te ruim 
11 uur. ' H . A . L. 

Nieuwe leden. 
1. C. B. Samuels, Heerenstraat 13, te Paramaribo. 
8. J. Smalle-Garrevoet, Oostkade 1, te Sas van Gent. 

Vergadering. 
Volgende vergadering 19 Januari 1939, des avonds te 8 uur, in 

hotel der Nederlanden, Terneuzen. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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'sHertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaar.s. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 'sHertogenbosch. 

■Verslag der ledenvergadering van "Woensdag 21 December 1938. 
De voorzitter opent te 8 50 uur de vergadering. De notulen 

worden, na voorlezing, onveranderd vastgesteld. Eenige ingeko
men stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Ten be
hoeve van het jaarboekje 1939 wordt den leden afgevraagd, van 
welke landen postzegels verzameld worden. De voorzitter deelt 
mede, dat spoedig een circulaire van de afd. Aankoop verwacht 
kan worden, betreffende de mogelijkheid tot het betrekken van 
zegels van de landen België, Denemarken en Nederland en Kolo
niën. Hierdoor zal ieder precies kunnen opgeven, wat men wenscht 
te ontvangen, waardoor een regelmatige gang van zaken gewaar
borgd wordt. Verder wordt medegedeeld, dat de heer mr. H. M. 
F. Kersemaekers, door het woonachtig zijn buiten de stad, be
dankt heeft als lid van de afdeeling Verkoop. In diens plaats is 
door het bestuur benoemd den heer L. W. Labordus. Den heer 
Kersemaekers wordt zoowel door den voorzitter namens de leden, 
als door den directeur der afdeeling Verkoop dank gebracht voor 
al het werk, wat deze in het belang van de afdeeling Verkoop 
heeft gedaan. De heer mr. Kersemaekers dankt voor de waardee
rende woorden tot hem gesproken. Het voorstel tot wijziging van 
art. 13 van het huishoudelijk reglement wordt met algemeene 
stemmen aangenomen. Over het agendapunt: verkiezing van 2 
bestuursleden wenschen eenige leden het woord. Diverse voor
stellen worden ged?an. Eenige heeren zouden er de voorkeur aan 
gegeven hebben; het bestuur niet uit te breiden, doch een be
taalde hulp te nemen; andere zijn er voor bestuursleden een 
bewijs van appreciatie toe te kennen. Toegelicht wordt echter, 
dat hei noodzakelijk rs, het vele werk over meerdere personen te 
verdeelen. Nadat div.rse candidaten zijn gesteld, worden als be
stuursleden benaemd de heer ir. I. Kleinjan en mej. J. M. Kern
pees. Laatstgenoemde, ter vergadering aanwezig, neemt de be
noeming aan, terwijl de heer ir. I. Kleinjan van zijn benoeming 
in kennis zal worden gesteld. 

Na de verloting maakt de directeur der afdeeling Verkoop 
gebruik van de rondvraag om den deelnemers aan de afdeeling 
Verkoop er op te wijzen, dat in de sectie, waarin uitsluitend 
overzeesche zegels circuleeren, niet iedere maand, doch b.v. slechts 
eenige malen per jaar een rondzending verwacht kan worden. De 
directeur van de afdeeling Aankoop maakt den leden nog op
merkzaam op de voorradige zegels, waarna de voorzitter de ver
gadering met een dankwoord sluit. P. H. 

Nieuw lid. 
G. A. Faber, Vughterweg 14, 'sHertogenbosch. 

Candidaatlid. 
A. Warnan, Stationsweg, ZaltBommel. (Voorgedragen door den 

heer M. de Klerk, 2altBommeI). 
Bedankt per 31 December 1938. 

H. M. Driessen, 'sHertogenbosch. 
A. N. Schimmer, ZaltBommel. 
Henri Marse, Utrecht. 

Mededeeling. 
De penningmeester verzoekt den leden, die hun contributie 

over 1939 (ƒ4,80) ineens wenschen te betalen, dit te willen doen 
vóór 1 Maart a.s.; bij voorkeur door storting of overschrijving 
op giro 223179 ten name van: penningmeester 's-Hertogenbossche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

<■ Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
^1 Secretaris: P. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

Adreswijziging. 
H. Blascowitz, thans Dorpstraat 2a, Schimmert (L.). 

Nieuw lid. 
A. Mainiz, Pastoor Vonckenstraat 28, Geleen. 

Bedankt. 
H. Dautzenberg, GeleenLutterade. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen 
Secrttaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Verslag der vergadering van 16 December 1938. 
Aanwezig 23 leden. Na voorlezing der notulen van de verga

dering van 4 November, leest de voorzitter een schrijven voor 
van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", 
te Geleen (L.) over het ruilen van doubletten tusschen deze ver
eeniging en de onze. Besloten wordt voorwaarden te vragen, 
waaronder dit geschieden kan. Daarna spreekt de voorzitter uit
voerig over het zegelfonds. Het bestuur stelt voor met een nader 
aan te wijzen handelaar een overeenkomst te treffen om aan de 
leden de nieuw te verschijnen zegels met een gering winstpercen
tage te doen bezorgen. Na uitvoerige discussie wordt het voorstel 
van het bestuur aangenomen. Met veel nadruk verzoekt de voor
zitter aan alle aanwezigen en niet aanwezige leden (dit door de 
andere leden door te geven) om toch zorg te dragen, dat elk lid 
minstens twee boekjes voor de rondzending zoo spoedig mogelijk 
klaar maakt. Na eenige op en aanmerkingen hieromtrent, wordt 
door allen toegezegd hiervoor te zullen zorgdragen. 

Aangezien voor de rondvraag zich niemand opgeeft, wordt 
het officieele gedeelte gesloten en wordt overgegaan tot onder
ling ruilen, enz. G. d. H. 

Vergaderingen. 
Eerstvolgende vergadering op 27 Januari a.s. en daarna weer 

geregeld om de veertien dagen. 

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

Om half negen opent de voorzitter de slecht bezochte verga
dering. Enkele ingekomen stukken worden ter afdoening in han
den gesteld van den secretaris. Met den zaalhouder is een regeling 
getroffen inzake de consumptieprijzen. De voorzitter, constateert 
tot zijn leedwezen, dat de vergaderingen de laatste tijd zeer slecht 
bezocht worden. Vooral wanneer iemand van buiten is geinvi
teerd om iets te laten zien, is het toch gewenscht, dat de ver
gadering zoo mogeliik voltallig aanwezig is. Voor de rondvraag 
geeft zich op de secretaris, die aan den voorzit ter vraagt de 
mogelijkheid te onderzoeken om de nieuwe uitgiften van landen, 
welke veel verzameld worden, door tusschenkomst van den een 
of den ander tegen kostprijs (nominaal) te verkrijgen. Wanneer 
deze nieuwe zegels collectief besteld worden, kunnen de leden 
hiervan profiteeren. De voorzitter zal op de volgende vergadering 
mededeelingen doen over dit vraagstuk. Hierna wordt de verga
dering gesloten en volgt de gebruikelijke verloting. Om tien uur 
gaat de vergadering uiteen. D. P. 

Adresverandering. 
M. Vermeulen, thans Emmastraat 41, Gouda. 

Bedankt als lid. 
O. van der Want, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering op 23 Januari 1939, in „Het Schaakbord", Gouda. 

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

Verslag der vergadering van 6 Januari 1939. 
Aanwezig 30 leden. Notulen en jaarverslag van den secretaris 

worden goedgekeurd. De ballotagecommissie wordt in dezelfde 
samenstelling herkozen. In de kascommissie nemen zitting dr. G. 
Vleugels Schutter en H. C. de Wolf. De aftredende bestuursleden, 
de heeren A. F. A. Artz, G. C. van Hoften en H . Bokking worden 
herkozen. De nummers welke geveild worden, vinden alle een 
kooper. Na de pauze heeft de trekking voor de jaarverloting plaats 
waarvoor groote belangstelling bestaat. Bij navraag blijkt dat alle 
aanwezigen zeer ingenomen zijn met de prijzen. Tot slot wekt 
de voorzitter de leden nogmaals op, aan de tentoonstelling op de 
Februarivergadering deel te nemen. G. C. v. H. 
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Jaarverslag. 
Uit het jaarverslag van den secretaris blijkt, dat de vereeniging 

een in alle opzichten goed jaar 1938 heeft gehad Het ledental is 
toegenomen, de 28 zendingen welke circuleerden werden op een 
enkele uitzondering na vlot doorgegeven Er circuleerden 514 
boekjes, waaruit voor ongeveer ƒ 1550,— gekocht werd door 
plm. 33 leden, daar met alle leden aan de circulatie deelnamen 
De zendingen bleven nooit langer dan 3 maanden in circulatie 
Dat dit ook door de inzenders op prijs werd gesteld, bleek wel 
uit het groot aantal boekjes dat ingezonden werd De vergade
ringen werden vrij goed bezocht Gemiddeld 60 % der Amers-
foortsche leden was aanwezig 

Mededeelingen. 
Leden, die hun prijs uit de jaarverloting 1938 bij het ver 

schijnen van dit nummer nog n i e t ontvangen mochten hebben, 
gelieven dit direct aan den secretaris te berichten 

Op de a s Februin-vergadermg wordt een tentoonstelling ge
houden Doet allen hieraan mee Inlichtingen bij den heer C. 
Smit, Van Lenneplaan 6, Amersfoort, tel 2189 

De leden, die hun contributie 1939 (ƒ 3,— incl het Maandblad) 
nog niet voldaan hebben, worden verzocht, dit bedrag te storten 
op giro 300094 van den penningmeester 

Vergadering. 
Volgende bijeenkomst op Vrijdag 3 Februari 1939, des avonds 

te 8 uur, in „Monopole", Amersfoort. 

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

Verslag der vergadering van 14 December 1938. 
Op deze vergadering zijn 19 leden ons eerelid de heer Traanberg 

en 1 introduce aanwezig Na voorlezing der notulen krijjen de 
secretaris en penningmeester gelegenheid hun jaarverslag voor te 
lezen Hierna volgt verkiezing van een penningmeester Onze oude 
functionaris, de heet L van Munster J r , treedt periodiek af en 
stelt zich niet herkiesbaar Met algemeene stemmen wordt de heer 
J Snitjer gekozen, de voorzitter zegt den heer Van Munster 
dank voor al h t t werk, dat hij voor de vereeniging gedaan heeft 
De introduce van dezen avond geett zich als lid op, zoodat wij 
ons 25e lid kunnen boeken 

Tot slot volgt het laatste gedeelte van de causerie over Neder 
land, welke de heer Traanberg op een vorige vergadering moest 
afbreken Wederom hebben wij genoten bij het zien van de 
prachtige collectie zegels, alsmede van de explicatie, die de spreker 
hierbij gaf Een woord van dank is hier zeer zeker op zijn plaats 
Om 11 15 uur volgt sluiting van dezen gezelligen en leerzamen 
avond W M 

Jaarverslag. 
BIJ dezen heb ik, na een 2-jarig bestaan van de Postzegelver

eeniging „Santpoort", de eer, u het jaarverslag van onze ver
eeniging aan te bieden Het oude jaar werd afgesloten met 20 leden, 
I donatrice en 1 donateur Om verschillende redenen bedankten 
in het afgeloopen jaar 7 leden, doch daartegenover traden weer 
II leden toe, zoodat op het oogenblik onze vereeniging 24 leden, 
1 donatrice en 1 donateur telt Tevens kan nog vermeld worden, 
dat de heer J P Traanberg uit Haarlem op ons verzoek het eere-
lidmaatschap van „Santpoort" heeft aanvaard "Wij mochten in 
het afgeloopen jaar van den heer Traanberg 2 causerieën hooren, 
n 1 1 over Rusland en 1 over Nederland Zeer zeker mogen wij 
ons gelul!,kig prijzen zoo'n kundig philatelist als eerelid te bezitten 
Door voortdurend propaganda te maken, zoowel door onze leden 
individueel als door het 14 daagsch bericht, dat geregeld in het 
Santpoortsche weekblad „Huis aan Huis" verschijnt, trachten wij 
het ledental op te voeren, dikwijls boeken wij succes en een 
gestadige groei is merkbaar In den loop van het jaar zag ons 
huishoudelijk reglement het levenslicht Hier werd zeker in een 
groote behoefte voorzien 

lillllilllllilliiiiilillil^ 
KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. 

Het rondzendingsverkeer, een der voornaamste onderdeden der 
vereeniging, kan zich in een grooten bloei verheugen en de zegels 
die zich in de boekjes bevinden, zijn dikwijls van zeer goed 
gehalte Een verblijdend teeken is, dat de opkomst der leden op 
de vergaderingen de laatste maanden zeer goed te noemen is 
( ateii WIJ den wensch uitspreken, dat het nog beter wordt 

Voor den eersten keer werd een onderlinge wedstrijd voor de 
leden uitgeschreven, welke zeer goed geslaagd is Op eigen initia
tief heeft een onzer leden, n 1 de heer Snitjer, met toestemming 
en medewerking van het bestuur tot tweemaal toe zeer origineele 
prijsvragen, met daaraan verbonden mooie prijzen, uitgeschreven 
De verschillende gratis-verlotmgen, m den loop van het jaar ge 
houden, zijn bij de leden zeer in den smaak gevallen, zoo mogelijk 
zal dit in de toekomst nog uitgebreid worden 

Het secretariaat is, door tusschentijds afreden van den heer 
B J Schol, op 27 April 1938 door dtn heer W Merten over
genomen 

Tot slot kan noi, de hartelijke verstandhouding tusschen bestuur 
en leden vermeld worden W M 

Nieuw hd. 
J H J de Rochemont, Van Dalenlaan 15, Santpoort St 

Jaarverslag van den penningmeester over 1937-1938. 

Saldo 
Contributie 
Donatie 
Verloting 
10'Vo rondzending 
Opbi 283 ruilboekjes 
Opbrengst stempels 
Baten Maandblad 
Opbrengst diversen 

f 
-

-
-
-
-

ƒ 

17,77 
93,60 

2,50 
6,18 

13,52 
14,15 
2,25 
6,66 
7,83 

164,46 

Voorschot dir rondz 
Zaalhuur 
M landblad 
Drukw , porti, assui 
Stempels 
Verloting en prijzc i 
Saldo 

ƒ 

-

ƒ 

5,— 
U 10 
41 14 
5) Is 

0 25 
19 68 
13,14 

164,46 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris K \V BOOGAARD, ZijUaan 23, Wassenaar 

Verslag der vergadering van 14 December 1938. 
De voorzitter opent om 8 uur de bijeenkomst met een v/elkom 

en zi)n persoonlijken dank voor de blijken van b langstelling, 
welke hij heeft mogen ontvangen 

Er zijn 17 leden en 1 candidaat-lid aanwezig Nadat de notulen 
zijn voorgelezen, komt de controle"-commissie aan het woord, die 
rapporteert, dat, op een fout van ƒ 0,20 na, het kasboek in orde 
werd bevonden De voorzitter bedankt daarop den secretaris en 
de controle commissie voor hunne werkzaamheden in het belang 
van de club Door dh Harnas wordt het woord gevoerd omtrent 
de laatst gehouden loterij en zijn wenschen voor toekomstige lote
rijen Ook anderen spreken hierover, doch zijn het met altijd met 
elkaar eens Op een volgende vergadering zal men, na rijp beraad, 
tot een beslissing zien te komen De heer Fogteloo spreekt over 
het verzekeren van postzegelverzamelingen en deelt enkele ver
kregen inlichtingen mede De heer Smith verzoekt er op te willen 
wijzen, dat in het voorschrift staat, dat bij de postzegels in de 
boekjes de nummers volgens Yvert vermeld moeten worden, het
geen het opzoeken vergemakkelijkt 

Nadat niets meer ter tafel wordt gebracht, sluit de voorzitter 
de vergadering om circa half elf. K W B 

Nieuwe leden. 
W Pot, Bezuidenhoutscheweg 482, Den Haag 
P H Pruijt, Paramaribostraat 6, Den Haag 
G W van Schaick Silessen, Theresiastraat 208, Den Haag 

Candidaat-lid. 
J Ph Wegenwijs, Langstraat 90, Wassenaar (Voorgesteld door 

J W Van der Zaal) 

Bedankt. 
C P Weber, Storm van 's Gravesandeweg 9, Wassenaar 
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Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam, Z. 

Verslag der vergadering van 3 Januari 1939. 
Aanwezig waren 56 leden en eenige introducé's. De voorzitter 

heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenscht hen allen 
namens het bestuur een in alle opzichten voorspoedig 1939. Hier
na krijgt de secretaris gelegenheid tot voorlezing van de notulen 
der vergadering van 6 December 1938, welke door de vergadering 
onveranderd worden goedgekeurd. Vervolgens wordt overgegaan 
tot het aannemen van nieuwe leden; de 5 candidaat-leden worden 
allen als lid aangenomen, waarna mededeeling wordt gedaan van 
de aanmelding van 2 nieuwe candidaat-leden. 

De voorzitter memoreert den gezelligen avond op 21 December 
j.1. en spreekt den wensch uit, dat de leden, welke door ziekte ver
hinderd waren dezen avond bij te wonen, spoedig weder hersteld 
mogen zijn. 

Hierna geeft de voorzitter een kort verslag van zijn bezoek 
aan de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 
waaruit blijkt, dat, volgens zijn meening, de betreffende tentoon
stelling het doel, n.1. de propaganda, heeft voorbij gestreefd. 
Meerdere leden, o. a. de heeren A. Tybout en C. C. Metzer, deelen 
ook nog eenige van hun ervaringen ten opzichte van de ge
noemde tentoonstelling mede, hiermede het betoog van den voor
zitter geheel onderstreepende. 

Na eenige mededeelingen van huishoudelijken aard houdt de 
voorzitter nog een korte causerie betreffende de, volgens zijn 
inzien, juiste wijze van opzetten van tentoonstellingsobjecten. Na
dat de voorzitter den leden nog heeft verzocht het bestuur daad
werkelijk te willen steunen bij de voorbereidingen voor de viering 
van het 123^ jarig bestaan der vereeniging, wordt na verloting en 
veiling de vergadering te circa 10.30 uur gesloten. 

Nieuwe leden. 
22. J. F. Mulder, Saxen NX'eimarlaan 8a, Amsterdam Z. 

145. J. A. Ebrecht, Oude Amersfoortscheweg 116, Hilversum. 
146. C. J. Soer, Beethovenstraat 60 II, Amsterdam Z. 
150. J. H. van Antwerpen, Marnixstraat 245 hs., Amsterdam C. 
151. L. J. Cats, Insulindeweg 218 I, Amsterdam O. 

Candidaat-leden. 
] . H. van der Laan, kantoorbediende, Linnaeusparkweg 89, Am

sterdam O. (Voorgesteld door F. Bakker). 
W. C. Mons, kantoorbediende, M. H. Trompstraat 9 III, Am

sterdam W. (Voorgesteld door J. H . Bos). 
Bedankt per 31 December 1938. 

15. G. Bos. 
112. J. Thorn Leeson. ^ 
247. H. Waterman. 

Adresverandering. 
160. Th. Potter, thans Prinsengracht 852, Amsterdam C. 

Rondzendingen. 
P.T.T. heeft bezwaren gemaakt betreffende de frankeering van 

de berichtkaarten, welke aan den heer Van Driel moeten worden 
gezonden. P.T.T. verlangt briefkaartfrankeering en de kaarten 
met drukwerkfrankeering (1% cent) worden met strafport belast. 
In den vervolge zullen de kaarten, zulks ter besparing van porti, 
aan 't Amsterdamsche adres van den heer M. van Driel, Raadhuis
straat 4, kunnen worden gezonden (voor de stad porto 2 cent). 
Men wordt beleefd verzocht de nog in omloop zijnde kaarten, ' 
vermeldende het Hilversumsche adres, te willen wijzigen in het 
Amsterdamsche. 

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

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

„Licht afstempelen s.v.p. — Philatelistisch stuk." 
Kleine gegomde etiketten met bovenvermelde tekst zijn bij den 

secretaris verkrijgbaar. Deze etiketten zijn bedoeld om op post
stukken bij te plakken ter verkrijging van zorgvuldige en lichte 
afstempeling van de opgeplakte zegels. De prijs van deze etiketten 
bedraagt slechts 15 c. per 100 stuks. Toezending volgt na over
making van het verschuldigde plus porti op de postrekening van 
den secretaris, nr. 282721. 

Fonds 12J4-jarig bestaan. 
Saldo 6 December 1938 ƒ 88.88 
Gezellige avond 21 December 1938, schenking van den 

heer N. J. Slemmer, diverse baten - 17.45 

Totaal 3 Januari 1939 ƒ106.33 
Hebt u al gestort ? Stort anders uw bijdrage onder vermelding 

„feestkas" op de gemeente-girorekening der vereeniging P 3017. 
Vriendelijk dank. 

Contributie 1939. 
Beleefd wordt verzocht de contributie voor het jaar 1939 te 

willen doen storten of overschrijven op de gemeente-girorekenirtg 
der vereeniging P 3017. Het te doen vóór 15 Februari a.s. is 
uw voordeel, aangezien na dezen datum per postkwitantie zal 
worden beschikt, hetwelk 15 c. incassokosten voor u met zich 
brengt. 

Bestuursverkiezing. 
Reglementair treden af de heeeren K. E. König (voorzitter), 

A. Tybout (2e secretaris), W. W. Helmholt (vice-voorzitter) en 
J. A. Mik (veilingmeester), welke heeren zich allen herkiesbaar 
stellen. Verzocht wordt eventueele candidaten omgaand aan den 
secretaris op te geven. 

Jaarvergadering. 
De jaarvergadering zal worden gehouden op Dinsdag 7 Februari 

1939, des avonds te 8 uur, in een der bovenzalen van café-
restaurant „De Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam. Voorstellen 
ter behandeling op deze jaarvergadering worden omgaand in
gewacht bij den secretaris. 

Ruilavond. 
Ruilavond Woensdag 15 Februari 1939 in „De Roode Leeuw, 

Damrak, Amsterdam. 
Bestuursvergadering. 

Bestuursvergadering op Woensdag 15 Februari 1939, in „De 
Roode Leeuw", Damrak, Amsterdam, na afloop van den ruilavond. 

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

Verslag der vergadering van 12 December 1938. 
Aanwezig 31 personen. Ongeveer half negen opent de voorzitter 

deze druk bezochte vergadering en memoreert, dat de club op 
6 November j.1. haar éénjarig bestaan herdacht. De club telt thans 
49 leden en 22 jeugdleden. 1938 was ook financieel voor ons een 
voorspoedig jaar. Ook buiten Sumatra raken wij meer bekend. De 
secretaris leest uit Java en Holland ontvangen brieven voor van 
menschen, die lid willen worden of ruilrelaties zoeken. 

Na afhandeling van de notulen der vorige vergadering, leest 
de heer Ebbink een brief voor van een onzer relaties in Holland, 
waaruit blijkt hoe moeilijk het was de Dingaansvluchtpoststukken 
te verzenden; de converts zullen wel op minstens ƒ 3 , — per stuk 
komen. Bij de kwartjesloterij werden 61 loten geplaatst en volgde 
daarna een geslaagde verloting van eenige poststukken.» 

Bij de sluiting van de bijeenkomst om ca. half elf spreekt de 
voorzitter zijn gelukwenschen uit voor de a.s. jaarwisseling. J. H . 

Bedankt als Hd. 
J. Vleeshouwer, Ond. Sidamanik, Pematang Siantar. 
G. Heinze, Marihat-oliefabriek, Pematang Siantar. 

Nieuw lid. 
H. van Genderen, onderneming Demoeli, p . k. Membang Moeda 

(S.O.K.). 
Adresverandering. 

C. J. Eggler, thans onderneming Hoeta Padang, p. k. Kisaran 
(S.O.K.). 
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Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. C. DANNER, pension „Beatrix", ' 

Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Verslag der vergadering van 11 December 1938 
in Hotel Pension „Wilhelmina". 

Aanwezig zijn 16 leden. De voorzitter opent om 10.15 de ver
gadering. De notulen van de November-vergadering worden na 
voorlezing goedgekeurd en gearresteerd. Voor de gratis verloting 
zijn o.m. eenige zeer fraaie zegels van Suriname en Curasao 
beschikbaar, de heer Danner trekt hieruit den eersten prijs. De heer 
Starreveld ziet zich wegens drukke werkzaamheden tot zijn spijt 
genoodzaakt te bedanken als lid, waardoor tevens de benoeming 
van een nieuwen secretaris moet geschieden. 

In verband met de ophanden zijnde bestuursverkiezing wordt 
besloten, dat de heer Danner het secretariaat voorloopig zal 
waarnemen. Besloten wordt, over te gaan tot een nieuw systeeem 
voor de jaarverloting, teneinde tegemoet te komen aan den wensch 
van velen, dat althans de ter vergadering aanwezigen in de gele 
genheid zullen zijn uit de beschikbare jaarprijzen een keuze te 
doen. In verband met geconstateerde vertraging in de expeditie 
der rondzendingen wordt nogmaals de medewerking van de leden 
ingeroepen. Een der leden blijkt zes inzendingen onder zijn be
rusting te hebben gehouden hetgeen tot desorganisatie leidt en 
niet in he belang is van koopers en verkoopers. De voorzitter 
stelt voor in Februari a.s. een kleine expositie te houden, waar
mede in beginsel wordt ingestemd. Over een speciaal onderwerp 
hiervoor zullen de leden in de Januari-vergadering met nadere 
voorstellen komen. De vergadering wordt om 12.15 gesloten. 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. TH. M. SMELT, Primulastraat 25, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 4 Januari 1939. 

Om 8.15 uur opent de voorzitter de vergadering, bestaande 
uit 7 bestuursleden, 32 leden en 1 belangstellende. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd. Na uitvoerige bespre
kingen wordt een bestuursvoorstel aangenomen, n.l. een wijziging 
van het huishoudelijk reglement, luidende: „Zij, die lid wenschen 
te worden van de vereeniging, moeten door 2 leden schriftelijk 
bij den secretaris worden voorgedragen". 

Hierop volgt de voorlezing der jaarverslagen van den secre
taris, den penningmeester, den bibliothecaris en den directeur 
der rondzendingen. 

Uit het eerstgenoemde wordt het volgende aangestipt. Op 1 
Januari 1938 waren er 52 leden en 1 eerelid; 3 leden hebben be
dankt, 8 nieuwe zijn toegetreden, zoodat de club op 1 Januari 
1939 bestond uit 57 leden en 1 eerelid. In 1938 hebben 11 al-
gemeene en 9 bestuursvergaderingen plaats gehad. In Maart is 
een geslaagde veiling gehouden. Door eenige leden zijn causerieën 
gehouden aan de hand van collecties, over de ontwikkeling der 
luchtpost tusschen Nederland en Ned.-Indië, het postwezen in 
den Spaanschen burgeroorlog, het luchtpostwezen in Italië, het 
verzamelen van postzegels volgens afbeeldingen. 

De begrooting 1939 werd goedgekeurd. De beeren J. Dolhaen 
en H. Thaels Sr. worden uitgenoodigd de rekeningen en bescheiden 
te controleeren en in de Februari-vergadering verslag uit te 
brengen. 

In de pauze wordt door den secretaris het aardige propaganda-
boekje van de P.T.T. vertoond. 

"Wegens periodieke aftreding werden de voorzitter en de beeren 
W. Hellinga en G. Keulen als bestuurslid herkozen. Hierop hield 
de heer Wolterbeek het vervolg van zijn causerie over ^het ver
zamelen van postzegels volgens afbeeldingen, waarbij hij honderden 
interessante onderwerpen vermeldde. Een warm applaus viel den 
spreker ten deel. Besloten werd om de geheele lezing te stencelen 
en alle leden en ook de leden der jeugdclub een exemplaar uit 
te reiken. 

Ten slotte volgde de groote verloting, waarbij elk aanwezig lid 
een fraaien postzegel verwierf. Bij de rondvraag memoreerde de 
heer J. Doehan het feit, dat op 24 Februari a.s. de club 15 jaar 
bestaat. Om 11 uur werd de vergadering gesloten. J. S. 

J, K. RIETDIJK. 

Candidaat-lid. 
H. J. Harskamp, Berenstraat 17, Eindhoven. 

Vergadering. 
Volgende vergadering, waarin VEILING, op Woensdag 1 Fe

bruari 1939, des avonds 8.15 uur, in Hotel du Commerce, Eind
hoven. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN D O O R N , Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 8 December 1938. 
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstgroet, in 

het bijzonder tot den heer Goeting als nieuw lid der vereeniging. 
Tevens werd den heer Van Vliet dank gebracht voor het plaatsen 
van een bordje in zijn etalage, ter wervmg van nieuwe leden. Dat 
het een succes mag worden, was dan ook zijn wensch. 

Als eerste punt werd besproken art. 8 van het huishoudelijk 
reglement. Met algemeene stemmen werd een kleine verandering 
daarin gebracht, zoodat nieuwe leden bij toetreding niet meer 
de contributie over de reeds verloopcn maanden van het ver-
eenigingsjaar behoeven te betalen. Verder kwam aan de orde op 
welke wijze het jaarfeest gehouden zou worden. De aanwezige 
leden waren het er over eens, dat er een vroolijk tintje aan gegeven 
moest worden. Besloten werd een lijst te laten rondgaan, en het 
resultaat was geweldig. De beeren Boonen, De Klerk en Tromp 
stelden zich disponibel om met het bestuur dezen feestavond voor 
te bereiden. Daarna werden de notulen voorgelezen en goed
gekeurd, waarna de veiling van eenige kavels volgde. Nadat deze 
had plaats gehad, ging men tot de verloting van eenige series 
postzegels over, die weer eenige gelukkigen maakte. 

De druk bezochte vergadering werd daarna gesloten en velen 
bleven nog eenigen tijd gezellig bijeen. P. F. v. D. 

Nieuw lid. 
W. A. J. Goeting, Kapelstraat 32, Bussum. 

Namen en vereenigingsnummers bestuur. 
1- J' J. Quartel, Heerenstraat 20, Bussum. 
2. P. F. van Doorn, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 
3. G. J. Eerenberg, Melkweg 6, Bussum. 

32. J. P. Harms, Prins Willem van Oranjelaan 1, Naarden. 
17. B. de Jong, Voormeulenweg 42, Bussum. 

Namen en vereenigingsnummers .leden. 
6. J. Meesters, Voormeulenweg 13, Bussum. 
7. A. H. Wemmerslager, Lothariuslaan 62, Bussum. 
8. G. M. Klemkerk, Lothariuslaan 105, Bussum. 
9. G. J. C. Aveling, Brinklaan 166, Bussum. 

10. W. van Rhenen, Gildestraat 6, Bussum. 
11. W. de Koning, Vlietlaan 78/1, Bussum. 
12. J. L. Guit, Simon Stevinweg 6, Bussum. 
13. C. Frankfort, Korte Singel 33, Bussum. 
14. B. Th. Wunnink, Prinses Marielaan 5, Bussum. 
15. G. Tromp, Heerenstraat 16, Bussum. 
16. G. Beijer, Godelindestraat 53, Bussum. 
18. E. Haagens, Torenlaan 4, Bussum. 
19. G. Scheepmaker, Keizer Ottostraat 129, Bussum. 
20. G. Hooghwinkel, Bellamystraat 4, Bussum. 
21. N. W. Bianchi, Vossiuslaan 13, Bussum. 
22. D. van der Wal, Spijkerstraat 92, Bussum. 
23. P. Derksen, Brinklaan 109 B, Bussum. 
24. J. Schmidt, Nassaustraat 5-7, Bussum. 
25. A. Schootemeijer, Koninginneweg 10, Bussum. 
26. H. W. Kohl, Brinklaan 162, Bussum. 
27. A. H. Boonen, Kerkstraat 32, Bussum. 
28. J. van Vliet, Vaartweg 1, Bussum. 
29. J. Vlaanderen, Heerenstraat 29, Bussum. 
30. Tj. van der Witte, Bussumraerstraat 7, Naarden. 
31. H. C. de Gooyer, Huibert van Eijckenstraat 18, Naarden. 
34. Jac Lookman, Huibert van Eijckenstraat 61, Naarden. 
35. W. H. Eecen, Meijerkamplaan 31, Bussum. 
36. M. J. H. Breebaart, Meerweg 6, Bussum. 
37. J. Jansson, Heerenstraat 45, Bussum. 
38. Joh. Grimmelt, Havenstraat 31, Bussum. 

ZICHTZENDINGEN. 
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40. A. Schootemeijer, Koninginneweg 10, Bussum. 
42. G. J. Derens, Beerensteinerhof 9, Bussum. 
43. dr. F. G. de Wilde, Kerkstraat 3, Bussum. 
44. mej. Janssen, Heerenstraat 45, Bussum. 
45. J. M. J. van Ravenswaay, Lothariuslaan 60, Bussum. 
46. J. W. Vos, Havenstraat 29, Bussum. 
47. G. J. Breijer, Heidelaan 10, Bussum. 
48. P. J. Buil, Beerensteinerlaan 44, Bussum. 
49. G. Luif, Pastoorstraat 22, Naarden. 
50. J. van Vliet Jr., Brediusweg 1, Bussum. 
52. A. J. Ultée, Jacob Obrechtlaan 9, Bussum. 
53. W. J. Smit, Godelindeweg 14, Naarden. 
54. F. C. Harms, Kribbestraat 47/1, Amsterdam Z. 
55. J. G. de Klerk, Gooibergstraat 4, Bussum. 
56. J. Hekkenberg, Meulenwiekenlaan 32, Bussum. 
57. J. H. M. Kerkeling, Prinses Marielaan 20, Bussum. 
58. J. M. A. Wantzing, Stadionplein 57, Amsterdam. 
59. J. H. D. Donker Curtius, Tesselschadelaan 6, Bussum. 
60. mevr. A. Oosterink, Café Meerlust, Rijksweg, Naarden. 
61. W. A. J. Goeting, Kapelstraat 32, Bussum. 

I j h i m^^tm. 
GEVRAAGD I 

Partijen KINDERZEGELS 
OOK GROOTE H O E V E E L H E D E N . 

Brieven onder nr. 21 Bureau van dit blad. 

DE 

IS VERSCHENEN. 
Franco toezending na ontvangst van f 0,30 

op postrekening 110104. 

U P u 
P I A A G S C H E ■"'^OSTZEGELnANDEL 
Noordeinde 196 - Den Haag - Giro 110104. 

UITKN9PPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

$4^^ 
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) 

O n z e volgende veiling 
zal gehouden worden op 30, 31 Jan. 1 Fetr . 
D e z e bevat o.a. afdeelingen Nederland en 
Koloniën, w.o. Ie emissie, en engrosposten, 
belangrijk aantal Oostenrijk en Engelscne 
Kol. kavels, verder mooie verzamelingen en 
restanten. D e catalogus wordt U op aan

vraag gaarne gratis toegezonden. Ontvangt 
U reeds regelmatig ons „Védénieuws S 

J.L.van Dieten 
Postzeéelkandel N.V. 
44  45 Delftsckevaart Rotterdam  C. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 13 

Voor hen, die elke studie in dezen verwerpen en d'e zich 
tevreden gesteld achten met een korte beschouwing, geldt dan 
de volgende populaire uiteenzetting van de diverse methodes, die 
bij het drukken der zegels toepassing vinden of vonden. Geen 
betere leidsman in dezen dan genoemd werkje der Haarlemsche 
drukkers, dat ons dan ook tot leiddraad diende. 

In het algemeen onderscheidt men in het oppervlak van een 
drukvorm twee soorten partijen: die, welke bij het reproduceeren 
wél een afdruk moeten geven, en die, welke dat niet moeten 
doen. In het volgende 2ullen wij eerstgenoemde partijen aangeven 
met a, de andere met b. 

De oudste vo rm van het drukken is de hoogdruk, waarbij dus 
de partijen a hoog, de partijen b in de diepte liggen. Tot den 
hoogdruk behooren, in verband met den postzegelaanmaak, de 
houtgrivure of houtsnede en de boekdruk. 

Bij de houtgravure, slechts hij hooge uitzondering bij de ze^el-
fabrirage toegepast, is het zegelbeeld op een dergelijke wijze uit
gestoken, dat het boven de oppervlakte van het houten blok uit
steekt. Van de houtsnede kan rechtstreeks worden gedrukt; hier
uit volgt, dat de kunstenaar de figuren in spiegelbeeld in het hout 
snijdt. Wie oude houtsneden ziet, van Dürer, Dore e.a., staat ver
steld over de vaardigheid en den kunstzin, waarover deze artisten 
beschikten bij het in spiegelbeeld snijden van hun kun>icuitingcn. , 

Zooals gezegd werd en wordt de houtgravure zelden bij de zegel-
fabricage toegepast. Bij de zoogenaamde houtsneden van Kaap de 
Goede Hoop is een naamsverwarring in het spel, waarop in een 
vorigen jaargang reeds gewezen werd door den heer L. van Essen. 

Bekend is de houtsnede bij het postmeesterzegel van Grove Hill 
(V. S. van Noord-Amerika) uit het jaar 1861, in den Yvert-
catalogus afgebeeld; het aangeteekend zegel van Victoria (1854) en 
het Too Late (na posttijd) zegel van hetzelfde land van 1855. 

Tot dezelfde spaarzame uitzonderingen, vallende onder het al
gemeen begrip hoogdruk, behooren de zegels, vervaardigd met 
behulp van een gummistempel, en, uit lateren tijd, door middel 
van de schrijfmachine. Eerstgenoemde komen voor bij enkele der 
oudste Britsche koloniale zegels, de andere bij de eerste uitgiften 
van Uganda (1895 e. v.) en bij de opdrukken Half penny van 1896 
op zegels van de Tonga-eilanden. 

De hoofdschotel bij den hoogdruk wordt evenwel gevormd door 
den boekdruk, naar welk procédé talrijke zegels zijn vervaardigd. 

In zijn eenvoudigste uiting is het een samenstel van letters, 
cijfers en liintjes, gelijk b.v. bij de portzegels van Malta uit het 
iaar 1925. Een meer gecompliceerde uiting is het samenstel van 
letters en cijfers met een eenvoudige afbeelding, waardoor een 
zegelproduct wordt verkregen, dat sterk gelijkt op b.v. een ge-
illustreerde advertentie in een courant. 

Behalve in deze uitzonderingsgevallen dan is het procédé bij 
den boekdruk in het kort als volgt. 

Aannemende, dat de door den kunstenaar geleverde teekening, 
wat het beloop en karakter der lijnen betreft, zich voor dit 
procédé leent, wordt daarvan, op de grootte van het zegel, een 
fotografisch glasnegatief gemaakt en dit op een koperen of zinken 
plaatje gecopieerd. 

Dit copieeren of overzetten kan geschieden door het metalen 
plaatje te voorzien van een lichtgevoelige laag; het slazen nega
tief wordt er op gelegd en gedurende eenigen tijd belicht. Waar 
het licht kan inwerken wordt de gevoelige laag onoplosbaar in 
water; op de plaatsen, waar het licht niet kan doordringen blijft 
de laag oplosbaar. Na afloop der belichting wordt het plaatje 
afgewasschen en staat de teekening er in verharde lijnen OD. 

Vervolgens laat men op het plaatje zuur inwerken, nadat men 
eerst de lijnen der teekening tegen het invreten van het zuur 
heeft beschermd door bewerking met een specialen inkt. Het 
plaatje wordt in een zuurbad ondergedompeld, waarbij op de on
beschermde plaatsen het metaal wordt weggevreten. 

Het kan noodig zijn de werking van het zuur aan te vullen 
door later met een graveernaald hier en daar nog wat bij te 
steken of weg te nemen. 

Op het plaatje staat dus uiteindelijk het zegelbeeld; dit cliché, 
de o o r s p r o n k e l i j k e genoemd, leent zich voor den ver
deren opbouw van een volledige drukplaat. 

Hoe dit in zijn werk gaat en welke moeilijkheden en variaties 
zich daarbij voordoen, zullen wij in het vervolgartikel zien. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

(Nadruk of benutting voor radiovoordracht alleen mej. goed
vinden van den schrijver). 

DE ZEGELS VAN FINLAND VAN 1856 TOT 1911 
door L. VAN ESSEN. 

I. 
Alvorens u de bijzonderheden mede te deelen over de verschil

lende uitgiften, typen en teekeningen, wil ik overgaan tot een 
korte beschrijving van het land zelf en zijn geschiedenis. 

Finland (in het Finsch Suomi), het land der duizend meren, 
is gelegen in het verre noorden van Europa, dicht bij de noorde
lijke Ijszee. Het wordt begrensd ten noorden door Noorwegen, 
ten westen door Zweden en de Botnische golf, ten zuiden door de 
Finsche golf en het Ladoga-meer, en ten slotte ten oosten door de 
Russische provincies Oloneta en Archangel. 

Het woord Finland is afgeleid van het oude Germaansche woord 
„Fennen" (drassig land of moeras) en heeft dezelfde beteekenis als 
het Engelsche woord Fen-land. 

De oppervlakte van het land is 144.253 vierkante Eng. mijl, 
waarvan slechts 6000 vierkante mijl weiland, 2000 bouwland, het 
overige bosschen, bergen en een groot aantal meren; vandaar de 
naam: „het land der duizend meren". Export is er zeer weinig; 
alleen groote hoeveelheden hout en boter. Als bewijs, dat er veel 
hout is, dient, dat zelfs het grootste gedeelte der locomotieven met 
hout gestookt wordt. Middelen van vervoer zijn er nog niet veel 
en sommige deelen van het land zijn moeilijk bereikbaar. Wel
licht is in den laatsten tijd daarin verbetering gekomen, doch de 
gegevens, waaruit ik deze mededeelingen grootendeels put, zijn 
ietwat verouderd. De bevolking bedroeg jaren geleden ongeveer 
3.255.000 inwoners, van wie ongeveer 300.000 Zweden, 10.000 
Russen en 1000 Duitschers. Ook deze getallen zijn verouderd. 

De hoofdstad van het rijk is Helsingfors (Finsch Helsinki of 
Halsinki); zij heeft tegenwoordig een bevolking van 300.000 zielen, 
van wie zeer velen van Zweedsche afkomst zijn, terwijl Abo, de 
vroegere hoofdstad, evenveel Finsche als Zweedsche inwoners 
heeft. 

Tot ongeveer 1293 was Finland een onafhankelijk land. In dat 
jaar werd het een provincie van Zweden en bleef dat tot 1809, 
toen dat land in oorlog geraakte met Rusland en Finland aan de 
overwinnaars moest afstaan. In 1306 was Finland verdeeld in drie 
districten; de gouverneurs hielden verblijf in de kasteelen te Abo, 
Tavastehus en Viborg. Onder het Zweedsche bestuur werd einde
lijk orde geschapen, daar voordien het land door verschillende 
revoluties uiteengescheurd werd. Zelfs bestond de slavernij nog, 
welke echter in 1335 geheel werd afgeschaft, en het was niet voor 
het jaar 1347, dat Finland recht kreeg te deelen in de volle 
privileges en rechten van Zweden. 

Onder de regeering van Jan III, van 1569 tot 1592, werd Finland 
tot een hertogdom verheven, later zelfs tot een groothertogdom. 
Het bleef dit totdat de Russische heerschappij kwam. (Tegen
woordig is Finland een republiek). In 1771 kwam koning Gus-
taaf III op den troon en werd Finland verdeeld in 6 districten, 
met in elke provincie een hoofdstad. De landstaal was het 
Zweedsch, dat tegenwoordig nog veel gesproken wordt. 

Toen kwam de oorlog met Rusland onder koning Gustaaf IV 
en was het uit met de betrekkelijke onafhankelijkheid van Fin
land. Dit was wel zeer noodlottig, daar de heerschers volstrekt 
niet gezien waren en de sympathie meer naar de Zweden uitging. 
Op den landdag te Borga verklaarde tsaar Alexander I zich zelf 
en zijn troonopvolgers als regeerders van het land met inacht
neming van alle wetten en eerbiediging van de godsdiensten, die 
in gebruik waren. In 1817 werd de zetel van de regeering van 
Abo naar Helsingfors verplaatst, waar zij tot op heden gebleven is. 

Meerdere malen hebben de Finnen voor hun onafhankelijkheid 
gestreden en zijn zij in opstand gekomen, maar steeds werden zij 
verpletterd door de Russen, totdat de groote oorlog van 1914 
uitbrak, waarbij op 9 December 1917 Finland tot een onafhankelijk 
ruk werd geproclameerd. 

Thans wil ik overgaan tot het philatelistisch gedeelte van mijn 
onderwerp. Finland was een der eerste landen na Engeland, die 
het denkbeeld ten uitvoer brachten brieven te frankeeren en wel 
in den vorm van enveloppen met ingedrukte zegels. Deze ver
schenen reeds in 1845 en wel op 1 Januari van dat jaar. Het zegel
beeld vertoont dezelfde teekening als de later uitgegeven zegels 
van 1856, met dien verstande echter, dat het ovaal niet liggend is 
maar staand, en dat er geen parels zijn in den posthoorn. 

Het duurde echter elf jaar, voordat deze enveloppen of brief
omslagen werden vervangen door de eerste zegeluitgifte. 

J. K. RIETDIJK. — ZICHTZENDINGEN. 
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De eerste uitgifte van de enveloppen dan vertoont als teekening 
een rechtopstaand ovaal, waarin het wapen van Finland, terzijde 
twee posthoorns, waarden 10 kop. in zwart en 20 kop. in rood. 
Er waren van de 10 kop. twee modellen, waarvan er een zeer 
smal was. Deze enveloppen blijken zeer schaarsch te zijn, daar 
volgens mijn gegevens zelfs groote Engelsche verzamelaars ze nooit 
gezien hebben. Er is over deze uitgifte zeer veel geschreven; de 
teekening kunt u vinden in de uitgifte van 1931, Yvert nr. 166. 
Deze zegels werden uitgegeven ten bate van een comité, om dit 
in staat te stellen de collectie poststukken van Granberg aan te 
koopen voor het Einsehe postmuseum. Daar zullen waarschijnlijk 
die zeldzaamheden wel in vertegenwoordigd zijn. 

Deze uitgifte werd na vijf jaar vervangen door de tweede en 
wel op 1 Januari 1856. De teekening was dezelfde, alleen met dit 
verschil, dat zij nu bestond uit een liggend ovaal, met het wapen 
van Finland, den leeuw in een schild met als ondergrond fijne 
lijnen. Op dit schild de kroon, onder twee posthoorns zonder 
parels, links de waarde-aanduiding in het Finsch of Zweedsch, 
rechts in het Russisch. Zooals gezegd, vertoonen deze enveloppen 
geen parels in den posthoorn. 

Waarschijnlijk bestaat er nog een derde uitgifte van 1856, doch 
dat is niet zeker. 

Ten slotte kwam in 1856 de uitgifte van de eerste zegels in 
precies dezelfde teekening, als de voorafgaande enveloppen, met 
uitzondering echter, dat deze nu de bekende parels in den post
hoorn vertoonen. Voorts een tusschen de kroon en het schild, 
een der teekenen van echtheid van deze zegels. Er bestaat ook 
verschil in de grootte van de parels, wat in de diverse catalogi 
wordt aangegeven; later kom ik daarop nog terug. Het papier was 
verschillend, meestal velijn of dun grijsachtig (twijfelachtig of dit 
bestaan heeft) en gestreept. Bij besluit van het departement van 
posterijen van 28 Februari 1856 werd tot deze uitgifte besloten 
en wel in de kleuren blauw voor de 5 kop., rose voor de 10 kop. 
De platen werden gegraveerd door C. M. Mellgren en de zegels 
gedrukt door de Kartasigillata Kontoret, het Einsehe departement 
van financiën. 

Het drukken geschiedde door middel van een handpers, zegel 
voor zegel. Het papier, voor de eerste uitgifte velijn, werd met 
de hand onder de pers verlegd. Het bestond uit lange strooken ter 
breedte van twee zegels; de tusschenruimte was vrij groot, zoodat 
breedgerande exemplaren volstrekt geen zeldzaamheden zijn. Er 
kwamen 10 zegels op een rij. Als deze gedrukt waren, werd het 
papier omgekeerd, zoodat hierdoor de zoogenaamde tête-bêche-
zegels ontstonden. Daar elk zegel afzonderlijk gedrukt werd, ver
schillen de afstanden onderling zeer dikwijls. Na het drukken 
werden zij verpakt in kartonnen doezen, inhoudende 100 stuks, 
en zoo naar de diverse kantoren verzonden. Officieel werden zij 
niet gegomd; sommige kantoren hebben dit na ontvangst wel 
gedaan. De uitgifte bestond uit de twee waarden in de kleuren en 
teekening, hierboven reeds aangegeven. 

Deze zegels hadden de bekende parels in den posthoorn, en al
hoewel wel eens beweerd werd, dat ze zonder deze kenteekenen 
werden uitgegeven, moet dit beslist worden tegengesproken. 

De verkoop ving aan in begin April, terwijl er een gering aan
tal werd gedrukt op geribd papier, en wel in het jaar 1858. 
Zijn deze dus tamelijk zeldzaam, nog zeldzamer zijn de tête-bêche 
exemplaren. In een veiling van de bekende firma H. R. Harmer 
te Londen bracht een blok van 4 van de 5 kop. een prijs op van 
£ 260 en een dito van de 10 kop. £. 230. De afbeelding van een 
der blokken gaat hierbij, waarbij u kunt zien dat de zegels ook 
niet precies onder elkaar gedrukt werden, doch het eene in 
het midden van de tusschenruimte van twee andere. Waarschijnlijk 
was dat de gewoonte. 

Ongeveer in April 1858 werd de teekening eenigszins gewijzigd; 
de kleine parels werden vervangen door iets grootere, 1 mm. door

snede in plaats van % mm. Dit was noodzakelijk geworden met 
het oog op de vele vervalschingen, die ontdekt werden. Deze ver
andering werd op de drukplaat aangebracht; er zijn nog exem
plaren te vinden die duidelijk sporen van retoucheering vertoonen. 

Dat deze zegels zeer veel werden nagemaakt, laat zich wellicht 
begrijpen. De valsche — zie afbeeldingen — zijn met eenige studie 
gemakkelijk van de echte te onderscheiden; de voornaamste ken
teekenen der valsche zijn de volgende. 

1. De punten achter de cijfers 5 en 10 zijn niet zuiver ruit
vormig, wat bij de echte wel het geval is, evenals die achter het 
woord Kop., zoowel in het Finsch als het Russisch. Soms ont
breekt de punt geheel bij de 10 kop., waarvan ik een exemplaar 
in mijn bezit heb. 

2. Rechts behooren bij de echte zegels de pooten van de letter II 
in het Russisch aan elkaar verbonden te zijn, iets wat bij de valsche 
niet het geval is. 

3. De verticale lijnen in het schild loopen precies langs den muil 
van den leeuw, terwijl bij de valsche de onderkaak buiten deze 
lijn uitsteekt. 

4. De parels in den posthoorn zijn zeer onzuiver, iets wat niet 
het geval is bij de echte. 

Er zijn nog wel meer verschillen, doch deze zijn wel de 
voornaamste. 

De voorgeschreven postale vernietiging geschiedde met de pen, 
alhoewel poststempels ook wel voorkwamen. Men vindt dus enkel 
penvernietiging, idem met poststempels, doch ook alleen post
stempels, welke echter tamelijk zeldzaam zijn. Voor fiscale doel
einden werden de zegels evenwel nooit gebruikt. 

De oplagen bedroegen: van de 5 kop. met kleine parels 70.000 
en van de 10 kop. 567.000, waarvan er in 1861 160.000 werden 
vernietigd. Van de 5 kop. met groote parel was de oplaag 145.000, 
waarvan er in 1861 96.500 werden vernietigd. Hieruit ziet u dus, 
dat de 10 kop. met groote parel niet bestaat en ook dat de 5 kop. 
zooveel zeldzamer is en daardoor duurder geprijsd. 

Zoowel van de enveloppen als van de zegels werden herdrukken 
gemaakt, en wel in 1862 op geribd papier, en in de jaren 1872, 
1881 en 1893 op velijn papier. Deze waren alle met de groote parel. 
De meeste van deze herdrukken dragen op de achterzijde het 
woord Nyttryk, hetgeen ik wel niet behoef te vertalen. Deze aan
wijzing ontbreekt op de herdrukken, in 1893 uitgegeven, zoodat 
het aanbeveling verdient bij het aanschaffen van ongebruikte exem
plaren voorzichtigheid te betrachten. 

In het jaar 1860 werd een nieuwe teekening ontworpen in een 
rechthoekig type, met de korte zijde horizontaal. De platen werden 
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eveneens gegraveerd door C. M. Mellgren en wel voor elk der 
twee waarden afzonderlijk. Zij verschillen in kleine onderdeelen 
van elkaar, doch zijn practisch gelijk. De zegels werden vervaardigd 
in vellen van 50 stuks, 5 rijen van 10, en gedrukt bij de lands
drukkerij te Helsingfors op dik en dun, licht getint papier en 
voorzien van de bekende serpentine- of roulette-tanding, volgens 
Yvert 7% tot 8, iets wat niet geheel juist is en waarop ik 
terugkom. 

De serpentine- of roulette-tanding werd vervaardigd door 
middel van een stalen schijf of draaiend rad ,dat de vellen groefde, 
zoodat de zegels niet geheel van elkaar gescheiden waren, doch bij 
aflevering min of meer uit elkaar getrokken moesten worden. Het 
instrument was bevestigd in een stalen sponning, aan het einde 
waarvan een korte ijzeren staaf, die op zijn beurt weer gevat was 
in een houten handvat, dus een zeer primitief instrument, dat men 
tegenwoordig bezwaarlijk zou toepassen. Met dit instrument wer
den langs een stalen liniaal de vellen, laat ik het maar noemen: 
gegroefd. Daar dit begrijpelijkerwijze een zeer langzame methode 
was om de zegels van elkaar te scheiden, werden er meerdere 
instrumenten in gebruik gesteld, welke onderling verschilden; van
daar dat er onderscheid is in de tandingen, zoowel wat vorm als 
wat lengte betreft. 

De eerste zegels waren doorstoken 7%, met korte tanden, lang 
lYi mm.; de tweede 7K met tanden lang 1% mm.; dit wat betreft 
de uitgifte van 1860. Bij de volgende uitgifte bestaat nog de tanding 
7K met tanden lang IVk mm. U ziet hieruit dus, dat de opgave 
bij Yvert niet geheel juist is en dat er kleine verschillen bestaan. 
Hieruit blijkt, dat het vooral voor specialisten een ruim veld is 
om die verschillen uit te zoeken. 

De uitgifte 1860 bestond uit twee waarden, de 5 en 10 kop. 
Van deze laatste is een aantal gedrukt op papier met het water
merk golflijnen (afstand 8 mm.). Eveneens kenmerkt deze uitgifte 
zich door veel kleurverschillen; volgens een werkje, mij welwillend 
door een der leden van de afdeeling Amsterdam der Nederlandsche 
Vereeniging afgestaan, bestaan er van elke waarde wel 5 soorten. 
Sommige van deze kleurverschillen zijn zeer zeldzaam. 

Van deze uitgifte bestaan ook z.g. kleine zegels, die in grootte 
iets verschillen met de andere en waarvan de tanding geheel in het 
zegelbeeld voorkomt. In mijn collectie komen meerdere exem
plaren voor in diverse waarden. 

De oplaag van deze zegels is als volgt; 5 kop. 480.000 stuks, 
10 kop. 1.080.000 stuks. De zegels werden den eersten tijd officieel 
gegomd en daar zij geldig bleven ook gedurende de perioden van 
de volgende uitgiften en dooreen gebruikt werden, zijn er geen 
exemplaren vernietigd, doch is de geheele oplaag verbruikt of 
ongebruikt in handen van handelaren en verzamelaars gekomen. 
In 1893 werden er herdrukken van vervaardigd in velletjes van 10 
stuks, 5 rijen van 2. De herdrukken verschillen in kleine onder
deelen van de origineele; voor een geoefend oog is het niet moei
lijk deze te onderscheiden. Er werden in het geheel 500 velletjes 
vervaardigd, zoodat ze betrekkelijk zeldzaam zijn. Als men in het 
bezit is van zoo'n velletje, kan men zeer duidelijk zien hoe de 
roulette-doorsteek is vervaardigd en kan men zich ook goed 
indenken, dat het niet gemakkelijk was de zegels van elkaar te 
scheiden zonder tandjes af te breken. De eigenaardige wijze van 
tanding is dan ook oorzaak, dat het zeer veel moeite en zorg 
kost om ongeschonden exemplaren te bemachtigen. Veelal ont
breekt één tand, meestal meerdere, en vooral de hoektanden hebben 
het te verduren gehad. Goed-getande exemplaren zijn dan ook 
aanmerkelijk hooger gewaardeerd en zijn zeer gezocht; alle catalogi 
prijzen deze dan ook hooger. 

In November 1865 werd een nieuwe munteenheid ingesteld in 
plaats van de Russische kopeke en roebel, en wel penni en mark; 
deze laatste destijds in waarde overeenkomende met de franc. 
Een mark was onderverdeeld in 100 penni. Een nieuwe uitgifte 

bleek dus noodzakelijk te zijn, waarvan de teekening gelijk was 
aan die der vorige. Waarschijnlijk was de graveur wederom C. M. 
Mellgren. 

Er werden twee platen vervaardigd voor de 5 en 10 penni en 
de andere voor de waarden 20 en 40 penni. De beide gedeelten 
boven en beneden met de waarde-aanduiding werden blanco 
gelaten. Waarschijnlijk zijn afzonderlijke plaatjes gegraveerd, waar
op de waarde-aanduiding voorkwam; deze werden er dan op
geschroefd en de plaat was klaar voor het gebruik. Op deze wijze 
konden er verschillende zegels van gedrukt worden, zonder dat 
voor elke waarde een afzonderlijke plaat moest worden gegraveerd. 
De druk was weer vlakdruk en werd verzorgd door de lands
drukkerij te Helsingfors, op verschillend papier, in vellen van 
100 stuks, verdeeld in twee deelen van 50. 

Op 1 Januari 1866 verschenen de vier waarden 5, 10, 20 en 
40 penni; de twefe lage waarden op dik verticaal gestreept papier, 
de twee andere op licht getint velijn papier. Verschillende roulette-
tandingen werden benut. 

Van deze uitgifte bestaan nog afwijkende tandingen, namelijk 
van Yvert nr. 6 in lOK, van Yvert nr. 9 in 12K en van dit zelfde 
zegel een gemengde tanding lOK : 8. Gezien heb ik ze nooit, en 
het zal wel tof de vrome wenschen blijven behooren ze ooit in 
bezit te krijgen, daar ze tamelijk zeldzaam zijn. 

Tengevolge van de zorgeloosheid die bestond bij het opbergen 
der platen, kwam het voor, dat een verkeerde plaat werd gebruikt 
voor de 5 penni, die vervaardigd werd in zwart op zeemkleurig 
papier, en voor de 10 penni in bruinlila op grijs papier. Deze ver
gissing werd voor het eerst ontdekt ongeveer in 1869 wat de 10 
penni betreft. De andere foutdruk werd in 1870 gevonden, gedrukt 
op dun papier. Natuurlijk werden deze fouten hersteld, doch het 
schijnt, dat er ongeveer 2000 van de 5 penni zijn vervaardigd, en 
waar er officieel 1435 werden vernietigd, volgt hieruit dat er toch 
nog 565 aan de aandacht ontsnapt zijn. 

Dat ook dit een ruim veld was om zegels te vervalschen, door 
eenvoudig een chemische kleurverandering aan te brengen, is te 
begrijpen; gezien den zeer hoogen prijs voor een dergelijken fout
druk was dit bedrijf winstgevend. Het is dus ten zeerste aan te 
raden wel degelijk op te letten, dat men den echten foutdruk 
krijgt, geen verkleurd of chemisch vervalscht zegel. Een attest of 
een degelijk keurmerk is aan te bevelen; als een bekend keur
meester en expert op dit gebied geldt Heinrich Köhler te Berlijn. 

Van den foutdruk 10 penni zijn naar alle waarschijnlijkheid 
2000 stuks gedrukt en 1000 vernietigd. U ziet hieruit, dat de 
5 penni zeldzamer is dan de 10 penni. 

Ook komt er in het 5 penni zegel een eigenaardige fout voor; 
het derde exemplaar van de vijfde rij vertoont steeds in plaats 
van een E een letter F in het woord penni. 

In 1870 verschenen de beide lage waarden op veel dunner, verti
caal gestreept papier en in de tanding I en II. Kleurvariaties zal ik 
hier maar niet opnoemen; het aantal is zeer groot en ik moge 
daartoe verwijzen naar de catalogi. 

Het zegel van 40 penni heeft veelal een ietwat vlekkerig voor
komen, waarschijnlijk te wijten aan het niet zorgvuldig schoon
maken der platen. Het komt o. m. geregeld voor met een witte 
vlek bij de N van penni, bovenaan. 

Ook hiervan zijn herdrukken vervaardigd op dik velijn papier. 
Zij verschenen in 1393 in velletjes van 10 (5 rijen van 2) en ver
schillen in kleine onderdeelen van de oorspronkelijke zegels, zoo
wel in papiersoort, kleur, enz. 

In 1867 werden twee nieuwe waarden aan deze uitgifte toe
gevoegd, en wel de 8 penni en de 1 mark. De plaat van de 5 kop. 
enveloppe van 1860 werd gebruikt voor de 8 penni, waarbij de 
ruimte boven en onder werd vervangen door het waardecijfer. 
De 8 penni werd uitgegeven op 1 Januari 1867 op groen velijn 
papier; wederom vlakdruk en in de drie tandingen. De oplaag 
bedroeg 925.000 stuks, waarvan er 14.000 vernietigd werden. 
Deze zegels bestaan ook op geribd papier, hetgeen zijn oorzaak 
vindt in de omstandigheid, dat het papier bij het vervaardigen op 
vilt kwam te liggen. 

De 1 mark werd vervaardigd in een geheel andere teekening en 
gedrukt door de Helsingfors Tryckeri Bolag. Het beeld vertoont 
een geheel ander schild, in een rechthoek met afgeronde hoeken 
gevat; 1 mark links in het Russisch, rechts in het Finsch, boven 
en beneden in het Zweedsch. Vlakdruk en alleen in tandingen 
II en III. Datum van uitgifte 9 Mei 1867; de oplaag bedroeg 
86.420 stuks, waarvan er 2576 werden vernietigd. 
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Ook hiervan zijn herdrukken vervaardigd, te onderscheiden 
door verschil in kleuren, in papier enz., evenals bij de vorige 
uitgifte. In 1871 werden de 5 en 10 penni nog eens gedrukt op dun 
velijn papier en in de drie variëteiten van tanding. 

Ü ziet dus, dat er heel wat te doen valt voor den specialist. 
Exemplaren zijn aangetroffen met bruine gom, die zeer dikwijls 
invloed heeft gehad op de kleuren, waardoor variëteiten ont
stonden. Ook de afstempelingen vertoonen diverse merkwaardig
heden; er zijn b.v. exemplaren gevonden met den stempel Stock
holm, die natuurlijk zeer schaarsch zijn. Men mag veronder
stellen, dat deze stammen van brieven welke werden medegegeven 
met de mailboot, die dienst deed tuschen Abo en Stockholm, en 
die bij aankomst werden gestempeld. 

Hiermede is deze periode van de grof getande of doorstoken 
zegels afgeloopen, daar in 1875 nieuwe tarieven het noodzakelijk 
maakten andere waarden in gebruik te stellen efi men toen maar 
tegelijk overging tot het uitgeven van nieuwe zegels in een andere 
teekening, waarbij men tegelijk afstand deed van de hinderlijke 
en langzame wijze van tanding. 

(Wordt vervolgd). 

SPECIALE STEMPELS EN POSTZEGELS TER 
HERINNERING AAN DE BEZETTING VAN 

TSJECHOSLOWAAKSCH GRONDGEBIED 
DOOR HONGARIJE IN NOVEMBER 1938 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 
Bij den vrede van Versailles verloor Hongarije Zevenburgen aan 

Rumenië en een gedeelte langs zijn noordgrens aan Tsjecho
Slowakije. Steeds is Hongarije bezig geweest dit onrecht hersteld 
te krijgen, echter zonder succes. Na het verdrag van München, 

waarbij Duitschland een deel van TsjechoSlowakije annexeerde, 
verhieven zoowel Polen als Hongarije hun stemmen. Polen bezette 
Teschen en Hongarije kreeg met toestemming van Duitschland en 
Italië na onderhandelingen met TsjechoSlowakije een gedeelte 
van het gebied langs zijn noordgrens terug. Groot was de vreugde 
in geheel Hongarije. Tusschen 10 en 20 November 1938 bezetten 
de Hongaren verschillende grootere en kleinere steden, w.o. 
Kosice, Uzhorod, Mukacevo en Komarno. 

Ter herinnering aan deze bezetting stempelde de post in de 
desbetreffende plaatsen gedurende eenige dagen met speciale 
stempels. Kosice, de hoofdstad van OostSlowakije, stempelt thans 
Kassa; een speciaal stempel met twee engelenfiguren een wapen 
steunend, waarboven de kroon van den heiligen Stephanus (afb. V 
werd I'alf November gedurende eenige dagen aldaar gebruikt. (De 
kathedraal te Kassa is afgebeeld op het TsjechoSlowaaksche zegel 
ter waarde van 50 heller, dat dezen zomer werd uitgegeven). 
Uzhorod, de hoofdstad van Roethenië, en Munkacevo heeten nu 
resp. IJngvar en Munkacs. Ook hier werden speciale stempels 
gebruikt (afb. 2 en 3). Voorts zijn speciale stempels te melden 
van Komarno, thans Komaron; Ipel Slahy, thans Ipolysag; Lu
cenec, thans Losong; Levice, thans Leva; Rosznava, thans Rosznyo; 
Run Sobota, thans Rimaszombat; Beregsasy, thans Beregszasasz; 
en Er«ekujvar (Hongaarsch), waarvan de Tsjechische naam mij 
onbekend is. Het woord ,,Visszatert", dat behalve de plaatsnaam 
en het datumstempel in alle bovengenoemde stempels voorkomt, 
beteekent: „is teruggekeerd" (afb. 4 en 5). 

Op 1 December 1938 gaven de Koninklijke Hongaarsche 
Posterijen (nog steeds is het Inschrift op de Hongaarsche post
zegels „Magyar Kir Posta") twee gelegenheidszegels uit in de 
teekening van de St. Stephanusuitgifte van 1938, ter waarde van 
20 en 70 filler, in gewijzigde kleuren, respectievelijk de 20 f. in 
vuurrood met den opdruk in blauw „Hazatérés 1938" en de 70 f. 
in bruin en groen, opdruk rood, watermerk meervoudig kruis, 
tanding 12. 

Ara 10 filler 

Afb. 1. Afb. 2. 

ÏLXF 
^■j^ 'HÄGyAHKlIM'OSffi 

Afb. 3. Afb. 4 Afb. 5. 
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OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTIKELEN 
IN SEPTEMBER, OCTOBER EN NOVEMBER 1938 

IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN 
VERSCHENEN 

door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

Afkortingen der tijdschriften: 
A.PH.: American PhilateHst. 
C.C PH.: Collector's Club PhilateHst. 
E.T.: L'Echo de la Timbrologie. 
G.: Die Ganzsache. 
G.B : Germania Berichte. 
G.SM.: Gibbons' Stamp Monthly. 
I.B.J.: Illustriertes Briefmarken Journal. 
L.PH.: London Philatelist. 
P.: Die Post. 
PH.B.: Le Philatéliste Beige. 
PH.J.G.B.: T h e Philatelie Journal of Great Britain. 
PH.2. : Philatelisten Zeitung. 
PMRK.: Die Postmarke. 
S.B.Z.: Schweizer Briefmarken Zeitung. 
S.C.: Stamp Collecting. 
W.E.PH.: West End Philatelist. 

Algemeen. 
L'Inspiration Chrétienne et la Philatehe. E.T. 1938, 867, 921, 

982, 1038. 
Künstler und Wissenschaftler auf den Marken von Europa. 

I.B.J. jrg. 65, 1938, 338, 359, 403. 
Locomotives on Stamps. S.C. vol. LI, 1938, 53. 

België. 
Les Emissions de 1893, 1897 et 1900. PH.B.' jrg. 18, 1938, 193. 
L'Emission ä effigie de 186566. PH.B. jrg. 18, 1938, 199, 250. 
The Epaulette and Medaillon Issues of Belgium. L.PH. vol. 

XLVn, 1938, 230, 256, 287. 
Médaillons. PH.B. jrg. 18, 1938, 205. 

BritschColumbia en VancouverEiland. 
A Wild Postal History, that of British Columbia and Van

couver Island Colonies. L.PH. vol. XLVn, 1938, 239. 
Duitschland. 

Gebrauchte Deutsche Inflationsmarken. P. jrg. 45, 1938, 200, 
226. 

Frankrijk. 
Etudes sur les Premières Emissions Générales des Colonies 

Fran9aises (Types Aigle, Napoléon, et Cérès). E.T. 1938, 979. 
Les Marques Postales des Departements Franfais (fbnquis sous 

la Revolution et le Ier Empire (1792 ä 1815). E.T. 1938, 1171. 
Fiji. 

The Postage Stamps of Fiji, 18781902. L.PH. vol. XLVII, 
1938, 292. 

GrootBritannië. 
Great Britain. III. The Victorian Surface Printed Issues. G.S.M. 

vol. XL 1938, 234, v o l XH, 1938, 12, 32. 

Luxemburg. 
Les TimbresPoste du GrandDuché de Luxembourg. E.T. 

1938, 871. 

Noorwegen. ^ 
Die Postwertzeichen Norwegens von 18541877. P. jrg. 45, 

1938, 197. 

Oostenrijk. 
Bemerkungen zu den österreichischen 3 Kreuzer Marken der 

Ausgabe 1850. PMRK. 1938, 198. 

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

marks. L.PH. vol. XLVII, 1938, 272, 295. 

J . K. R I E T D I J K . — 

Rumenië. 
Beiträge zur Geschichte der Rumänischen Post und deren Post

wertzeichen mit besonderer Berücksichtigung der Post
stempel. PMRK. 1938, 201, 215, 231. 

Saargebied. 
Etudes sur les TimbresPoste de la Sarre (19201935). E.T. 1938, 

911, 1175. 
Soedan (Egyptische). 

Forty Years of Sudan Stamps. S.C. vol. L, 1938, 619, 641, 663, 
vol. LL 1938, 43, 45, 75, 125, 154, 236, 286. 

ZuidAustralië. ' ■ 
The „Long" Stamps of SouthAustralia 190212. PH.J.G.B. 

vol. XLVIII, 1938, 171, 190. 
Zwitserland. 

Neue "Wege zur Erforschung der Eidgenössischen Ausgaben 1850 
im Kreuzmuster. S.B.Z. jrg. 51, 1938, 289, 327. 

Vervalschingen. 
Ueber ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Erkennung von Frei

marken Fälschungen. P. jrg. 45, 1938, 176. 

HET POSTWEZEN TE GRONINGEN 
VOOR 100 JAAR 

door B. W. VAN DER SCHANS. 

In 1839, dus voor precies 100 jaar, reden er 4 diligences, n.I. 
één van Groningen naar Assen, één van Groningen naar Leeu
warden, één van Groningen naar Koevorden en de laatste onder
hield den dienst van Nieuwe Schans op Leer. De postwagen naar 
Assen leed eiken dag. Het vertrek was bepaald op 5 uur 's mor
gens, opdat de reizigers om 8 uur met de trekschuit van Assen 
naar Meppel konden varen. De kosten waren ƒ 1,60 en het ver
trekpunt te Groningen was het logement „Nieuwe Munster". 

De wagen naar Leeuwarden vertrok van 1 April tot 1 October 
's morgens om 6 uur en in de wintermaanden om 9 uur. De 
vrachtprijs bedroeg ƒ 3,60, terwijl de plaatsen besproken konden 
worden aan de kantoren. Te Groningen was het kantoor gevestigd 
„bij den logementhouder M. E. van Dijk in „De Zwaan ' , en te 
Leeuwarden bij C. Pelle in het „Wapen van Vriesland", alwaar 
gemelde wagens af en aanrijden". 

De diligence van Groningen naar Koevorden vertrok gedurende 
de zomermaanden (1 April - 1 October) 's Woensdags en „Zatur-
dags" 's morgens te 5 uur en tijdens de wintermaanden om 7 uur, 
„rijdende zoowel des winters als des zomers in één dag over". 
De plaatsen konden te Groningen eveneens bij M. E. van Dijk 
in „De Zwaan" besproken worden en te Koevorden bij G. H . 
Woltensum. Van 1 April tot 1 October liep er ook nog een 
dienst op Maandag en Donderdag om 6 uur; in de wintermaanden 
eveneens, echter alleen op Maandag. Verder lezen we: „nader 
onderrigt bij de Wed. Wiersema in de „Oude Munster", in de 
Heerestraat, bij wien de gemelde wagen afrijdt". 

De vierde route, n.I. van Nieuwe Schans op Leer, was de 
eenige, die dus niet uit de provinciale hoofdstad vertrok. Gedu
rende de zomermaanden vertrok de wagen om 9% uur, na aan
komst van de eerste trekschuit uit Winschoten; deze had aan
sluiting op verschillende andere postwagens, want er staat vermeld: 
„deze korrespondeert met de Postwagens op Oldenburg, Bremen, 
Hamburg en verder het gehele noordelijk Duitschland". 

Ten slotte was er nog de „Postwagen onderneming Concordia", 
die eiken morgen om 8>2 uur uit Groningen vertrok en over 
Assen, Meppei, Zwolle, Amersfoort en Utrecht naar Rotterdam 
ging. Verder onderhield bovengenoemde onderneming verschil
lende aansluitingen als: „van Zwolle dadelijk over Deventer, Zut-
phen, Arnhem en Nijmegen naar 's-Hertogenbosch en verder over 
geheel Noordbraband". „Van Utrecht dadelijk naar Amsterdam 
en Gorichem voor Breda". Ook concurreerde deze onderneming 
met de reeds eerder genoemde lijn Groningen-Leeuwarden, want 
zij bereed deze lijn ook in twee gedeelten, n.I. van Groningen 
naar Strobos en van Strobos naar Leeuwarden. Het kantoor was 
gevestigd in „Den Doelen" aan de Groote Markt en was open
gesteld van 6'A-S uur, 9>^- l l )^ en 's avonds van 8-10 uur. 
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Aangaande het brievenport had men voor 100 jaar heel wat 
rompslomp, wat betreft het brievenverkeer met het buitenland. 
Nu plakken we er 12}^ cent op en bekommeren ons er niet 
verder om; tante Pos zorgt er wel voor, dat de brief op zijn 
goede plaats komt. Maar ik zei het al: vroeger was dat heel 
anders. Ik zal nu puntgewijze de verschillende landen behandelen, 
doch eerst nog wat over het vervoer in den omtrek. 

In de provincie „Vriesland" werd dagelijks de post bezorgd, n.1 
's namiddags voor 3 uur; de aankomst was 's morgens reeds om 
7 uur; hieruit zien we, alles ging kalm. 

Voor Winschoten was het anders. Daar zat meer vaart achter; 
dit komt misschien ,doordat de route voor Hamburg er langs 
liep. De post kwam er om 834 uur 's avonds aan en de bezorging 
geschiedde reeds voor 10 uur. 

In Hunzingo werd gedurende de zomermaanden de post 's 
morgens voor 11 uur rondgebracht en in den winter voor 10 uur. 

Aangaande de brieven ,die bestemd waren voor Meppel en de 
plaatsen, die verder aan deze route gelegen waren, staat vermeld, 
dat deze 's avonds voor 9/i uur „in de bus gestoken" moesten 
worden. 

„Spanje, Portugal, Gibraltar en Portugeesche koloniën." Deze 
moesten worden worden gefrankeerd met 95 cents, tot St. Jean 
de Luz of Perpignan. Als de brieven 's morgens in de plaats van 
bestemming aankwamen werden zij besteld. Na 9 uur 's avonds 
werden zij niet meer bezorgd. 

Naar Frankrijk werd ongefrankeerd verzonden. De brieven 
konden ook met de boot van Rotterdam verzonden worden naar 
Havre en Duinkerken, maar als de afzender dit wenschte, moest 
het door dezen op de enveloppe of het stuk worden vermeld. 

Lübeck, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Deze moesten 
„tot Hamburg gefrankeerd worden met 50 cents". Ze werden 
2 maal per week bezorgd, n.1. 's Maandags en Vrijdags 's avonds 
vóór 9 uur. „'s Zaturdags en Dingsdags" kwam de post aan 
tusschen 8-834 uur. 

Verder vinden we vermeld, dat de aankomst „gewoonlijk" 
Zondags, Maandags, Woensdags en Vrijdags was, waaruit we af
leiden mogen, dat het niet altijd met de regelmaat van een klok 
ging-

Engeland, Schotland, Ierland en de Engelsche koloniën moesten 
„tot de Engelsche kust met 50 cents gefrankeerd" worden. Ze 
konden ook met een stoomboot worden verzonden, maar dan 
moest meer frankeergeld worden betaald. De afzender plaatste 
dan op den brief de aanwijzing „per stoomboot Batavier". Alleen 
's Zondags werden de brieven verzonden en dan nog maar slechts 
gedurende de zomermaanden, n.1. van Maart tot en met October, 
en ook hier lezen we, dat de aankomst onbepaald was. 

Pruisen, Brunswijk, Saksen, Hessen, Beieren, Wurtenberg, Baden, 
Zwitserland en Rusland werden vóór 9/^ uur bezorgd. De ver
zending was ongefrankeerd. Men kon de brieven naar Zwitserland 
ook via Frankrijk zenden, maar „in dat geval blijft deze corres
pondentie aan een gedwongen frankering onderhevig" en moest 
de afzender op de enveloppe vermelden „over Frankrijk". 

Oostenrijk, Turkije en de Levant tot Coblenz met 50 cents ge
frankeerd; Oostenrijksch-Italië tot Asschaffenhausen met 55 cents; 
Napels, Cicilië, de Kerkelijke Staat, Sardinië en Piemont tot 
Füssen met 80 cents frankeeren. 

Naar Italië, Griekenland en de Levant kon men ze ook over 
Marseille sturen en vandaar met de „Fransche stoompaketbooten 
in de Middellandsche zee". Het vertrek was vastgesteld op 1, 11, 
21 van dezelfde maand en de aankomst op 5, 15 en 25 dier maand. 

De afzender moest het verlangen duidelijk op den brief ver
melden. 

Naar Java en de onderhoorigheden, Saba, St. Eustatius en St. 
Martin ongefrankeerd. Er was geen vaste verbinding voor de post 
en daarom ging het met de eerstvolgende „scheepsgelegenheid". 

Verder lezen we, dat „alle gecontrasigneerde vrijbrieven, zoowel 
gesloten, als onder kruisband aan het kantoor" moesten worden 
overhandigd en niet „in de bus gestoken mogen worden". Aan
gaande geld, goud, zilver of edelgesteenten, staat vermeld, dat 
deze, zelfs van de „geringste waarde", niet in brieven gesloten 
mogen worden, maar dat deze aangeboden moesten worden „tegen 
betaling van 5 percent". 

Tenslotte vermeld ik nog, dat het postkantoor toen ter tijd 
gevestigd was in de Oude Ebbingestraat en dat de kantooruren 
waren: 's morgens 7-8, 9-11, 's middags 23^-334 en 's avonds van 
734-9 uur. 

TENTOONSTELLING TE AMSTERDAM 
VAN 14 TOT 31 DECEMBER 1938. 

De door de Amsterdamsche Postzegel Sociëteit gehouden ten
toonstelling van 14 tot 31 December j.1. in het Stedelijk Museum 
te Amsterdam als propaganda voor de philatelic en als steun voor 
de verkoop der kinderzegels is, voor wat betreft het tentoon
gestelde, een succes geweest. Verder komt speciaal den heer Witt-
kämper een woord van lof toe voor de door hem ontworpen 
standaards. De albumbladen zelf werden zeer gemakkelijk be
vestigd op z.g. insulite, een isoleerende houtvezelplaat. Hierop 
kwam het glas, hetwelk door een ijzeren raam op zijn plaats werd 
gehouden. Door middel van een zestal schroeven werd dit raam 
aan het insulite bevestigd. De afmeting van elk raam was 1 m. 
hoog bij 0.90 m. breed. Deze ramen waren opgehangen aan uit 
elkaar te nemen ijzeren standaards, welke na een kleine wijziging 
uitstekend hebben voldaan. De eenige opmerking, die gemaakt is, 
is dat de ramen iets te hoog hingen. De bovenste zegels konden 
moeilijk bekeken worden, vooral als men een loupe wilde ge
bruiken. Het ware gewenscht dat de standaards ongeveer 20 cm. 
lager waren. 

Het Stedelijk Museum is een prachtige tentoonstellingsgelegen-
heid. Men moet hier evenwel in verband met de centrale ver
warming oppassen voor zegels, die de neiging hebben te gaan 
krullen, want voor deze soort bleek de constante verwarming 
funest te zijn. 

In totaal waren er 172 ramen met alle mogelijke soorten zegels 
tentoongesteld. In verband met het 40-jarig regeeringsjubileum van 
H. M. de Koningin was één zaal van 18 ramen gereserveerd voor 
zegels uitgegeven ter herinnering aan jubilea van regeeringshoofden. 
Het grootste deel werd ingenomen door de speciaal-collectie jubi
leumzegels 1923 van Nederland en zijn overzeesche gewesten, op
gezet volgens plaatnummers en tandingen van den heer Van 
Nifterik. Verder toonde hier de heer Van der Moer een volledige 
verzameling silver jubilees der Engelsche koloniën en de heer 
Carsch Europeesche jubileumzegels. 

Een zaal van 72 ramen werd ingenomen door verzamelingen, 
die hoofdzakelijk zuivere philatelistische propaganda beoogden. 
Zoo waren hier te zien van den heer Amons een gespecialiseerde 
verzameling van Rusland; van den heer Bernhard een verzameling 
zegels, waarvan de voorstellingen een cultureel of geografisch beeld 
geven; van den heer Boeg een speciaal-verzameling Frankrijk uit
gifte 1853-1860; van den heer Boeseken de portzegels van onze 
koloniën ba^ievens enkele landmail-portzegels; van den heer 
Glerum Argentijnsche zegels; van den heer Van der Hurk een 
groote speciaal-collectie van Joego-Slavië; van den heer Keiser 
Zwitsersche zegels; van den heer Van Kooten Fransche zegels; van 
de beeren Van der Mey en Russell zegels van kleine Europeesche 
staten; van den heer Möller een volledige verzameling Memel; 
van den heer Van Peursem een volgens de historische methode 
opgezette collectie, hoofdzakelijk van Litauen; van den heer 
Pootjes sportzegels; van den heer Roos blokken en van den heer 
Van Strijen een speciaal-verzameling IJsland. 

In de derde zaal van 18 ramen waren bijeengebracht een ver
zameling proeven van Nederlandsche poststukken van den heer 
Costerus; van den heer Klink een zeer uitgebreide verzameling 
proeven van zegels van Nederland en zijn overzeesche gewesten; 
van den heer Cortenbach Belgische zegels. 

In de laatste zaal van 64 ramen waren in hoofdzaak sterk ge
specialiseerde collecties bijeengebracht, t. w. van den heer Van 
Essen een keurcollectie Kaa,psche driehoekjes alsmede Spanje 
nr. 1; van den heer Korteweg de eerste emissie Nederland, alle 
platen zoo goed als volledig gereconstrueerd; van den heer Van 
Nifterik een uitgebreide collectie der Ned.-Indische landmail port
zegels, de oudste portzegels ter wereld, zoowel in „koper" als in 
„duiten" uitgedrukt; van den heer Poulie een gespecialiseerde 
complete Nederlandsche verzameling; van den heer Rietdijk eenige 
rariteiten van Nederland en Koloniën; van den heer Verbeek een 
uitgebreide collectie Nederlandsche portzegels van 1881, waarbij 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 19 

de moeilijke plaatreconstructies, van den heer Wittkamper diens 
bekende reeds eenige malen met goud bekroonde collectie 
Hannover, van den heer "Wolff de Beer Nederiandsche en kolo
niale ongetande zegels en proeven, van den heer "Wijnhausen een 
gespecialiseerde collectie der Vereemgde Staten van N Amerika 
van 1847-1898 en van den heer Zwolle diens bekende zeldzame 
ongebruikte luchtpostzegels 

Tevens was in deze zaal de zeer interessante gecombineerde in
zending van het Staatsbedrijf der P T.T. en van het Nederlandsch 
Posmuseum, die allereerst m een zevental lijsten de stijlverande 
rmgen in de Europeesche postzegels met beeltenis heten zien en 
vervolgens in een tiental lijsten ontwerpen van verschillende Neder
iandsche zegels Eveneens had hier de N V Joh Enschede en 
Zonen twee tableaux met diverse Nederiandsche en koloniale 
zegels Ten slotte was er van den heer Kirchner een origineele 
grafische voorstelling (n 1 samengesteld uit kinderzegels) van de 
uitgekeerde bedragen van de opbrengst der kinderzegels van 1924 
tot en met 1937 

Het bezoek was gedurende deze 17 dagen in totaal ongeveer 
2300, dat dit aantal met hooger is geweest moet zeer zeker 
geweten worden aan de koude dagen, die in dezen tijd voor
kwamen W G Z. 

PROPAGANDATENTOONSTELLING TER BEVORDERING 
VAN DEN VERKOOP VAN KINDERZEGELS, GEHOUDEN 
OP 3, 4 EN 5 DECEMBER 1938 IN DE TENTOONSTELLINGS

ZAAL VAN H E T GEMEENTE-ARCHIEF AAN DE 
RIJSWIJKSCHEWEG TE 'S-GRAVENHAGE. 

Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de Haagsche 
Philatelisten Vereenigmg en de Internationale Vereemging 
„Philatelica" 

De opening geschiedde door den Haagschen wethouder van 
onderwijs, prof ir C L van der Bilt In verband met het doel 
van de tentoonstelling waren bijna alleen kinder- en weldadigheids-
zegels geëxposeerd, verder nog een complete verzameling kinder
briefkaarten en Bundesfeier-kaarten van Zwitserland Door het 
Postmuseum was het ontwerp van de nieuwste kinderzegels in
gezonden Verder nog een grafische voorstelling van den verkoop 
van de kinderzegels met kinderzegels van de betreffende jaren 
voorgesteld 

Het ligt natuurlijk niet in de bedoeling om de inzendingen zelf 
te bespreken, wel kan nog gezegd worden dat de tentoonstelling 
door de wijze van opzet en de ruimte een prettigen indruk maakte. 

Het speciale stempel en de verkoop van kinderzegels ter plaatse 
bevorderden het bezoek aan de tentoonstelling In weerwil van 
het slechte weer werd de tentoonstelling druk bezocht en de 
nieuwste kinderzegels zijn in vele handen gekomen In dit opzicht 
heeft de tentoonstelling zeker aan het doel beantwoord „Steun 
aan het misdeelde kind". 

Vraag — Ik heb verschillende exemplaren van de eerste zegels 
van Hongarije in mijn bezit, maar twijfel dikwijls aan de juist
heid van mijn oordeel omtrent steendruk en gegraveerd 

Ik sluit hierbij twee envelopjes in, in het eene zegels die m i 
tot de eerste 6 nummers behooren (lithografie), m het andere 
«egels die m i tot de nummers 7-12 behooren (gegraveerd) Zoo 
mogelijk zou ik gaarne van u vernemen of mijn oordeel juist is, 
eventueel welke zegels ik verkeerd heb beoordeeld 

Kunt u misschien ook een duidelijk kenmerk aangeven met 
behulp waarvan men deze beide soorten zegels onderscheiden kan ' 

Antwoord — Het verschil tusschen steendruk en gravure is 
vnj gemakkelijk te zien, vooral als men zich de werkwijze der 
twee voor oogen houdt 

Steendruk wordt van een vlakken steen gedrukt, waarop de 
teekenmg met vetten inkt is aangebracht Vóór het drukken 
wordt de steen natgemaakt en vervolgens met den drukinkt in
gerold Hierbij stoot de natte steen den inkt af, terwijl de vette" 
teekenmg, die wegens haar vettigheid het water niet kon aan

nemen, juist den drukinkt aanneemt Legt men dan het papier op 
den steen, zoo verkrijgt men het beeld, dat steeds eenigszms on
scherp IS en vlak op het papier ligt 

BIJ gravure of plaatdruk is de teekenmg met een graveernaald 
in de plaat gegraveerd en ligt dus dieper dan het oppervlak (daar
om ook wel eens diepdruk genaamd) Om te drukken wordt de 
plaat met den drukinkt ingewreven en vervolgens schoongemaakt 
Hierbij blijft de inkt in de teekenmg zitten Om te drukken wordt 
het speciale plaatdrukpapier in vochtigen toestand onder grooten 
druk op de plaat gebracht, waarbij het papier in de diepliggende 
teekenmg wordt geperst en den daarin zich bevindenden inkt 
eruit haalt Zoodoende zal de teekenmg op het papier verheven 
zijn, wat het beste te zien is bij zegels met een eenigszins grove 
teekenmg, zooals b v de jubileumzegels van Nederland van 1913 
Houdt men een dergelijk zegel schuin tegen het licht, dan ziet 
men de teekenmg als het ware boven op het papier liggen Wie 
gevoelige vingertoppen heeft kan het zelfs voelen Bij fijnere 
teekenmg is het wel lastiger, maar met een vergrootglas altijd 
te zien De geheele indruk der teekenmg is gesoigneerder en de 
lijnen zijn veel scherper, wat bij de Hongaarsche zegels vooral te 
zien IS aan den kop van den vorst G W W. B 

PRIJSCOURANT 1939 NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
SURINAMELAAN 31, HILVERSUM. PRIJS 30 CENT. 

Tegen het einde van het jaar verscheen een nieuwe prijscourant 
w a n Auf der Heide's Postzegelhandel, waarin op een kleine 60 
bladzijden een overzichtelijke lijst der Nederiandsche en koloniale 
zegels, goed geïllustreerd Afwijkingen en tandingen worden over 
het algemeen niet vermeld, wel de typen der portzegels 

Wat de prijzen betreft — adspirant-koopers zullen goed doen, 
zich deze prijscourant aan te schaffen B 

AUTOMATEN VOOR VERZAMELAARS. 
Er bestaan reeds automaten voor sigaren, chocolade, gebakjes, 

enz Eindelijk heeft men nu ook aan de philatelisten gedacht 
Deze kunnen thans automatisch op de straat hun postzegelhonger 
stillen In de hoofdstad van Zwitserland is in het centrum een 
openbare automaat opgesteld, waaruit men na het inwerpen van 
bepaalde geldstukken verschillende pakketjes met zegels kan ver
krijgen Dit IS geen concurrentie voor de rijkszegelautomaten H e t 
keurige toestel draagt een groot bord met het opschrift „Post
zegels" en daaronder de geruststellende aanwijzing „Gegarandeerd 
echt voor winkelprijs" Voor 4 kleine raampjes is de inhoud der 
pakketten zoo goed mogelijk aangegeven 

Waarschijnlijk zal nu menig geldstuk niet meer voor chocolade, 
maar voor zegels besteed worden 

EEN GROOTE WERELDVERZAMELING W O R D T GEVEILD. 
Binnenkort komt de verzameling van wijlen T W Hall te 

Londen onder den hamer, waarvan de waarde geschat wordt op 
£ 500 000 

Hall was voorzitter van het expert-comité der Royal Philatelic 
Socie*^y, de verzameling bestaat uit 350 albums, met zegels van 
nagenoeg de geheele wereld 

N O G EENS DE TIN CAN MAIL. 
Over dit merkwaardig postvervoer is reeds herhaaldelijk ge

schreven Thans verscheen van de hand van Charles Stuart Ramsev 
onder den titel „Tin Can Mail" een beschrijving van zijn leven, 
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gedurende een kwarteeuw, op het eiland Niua Fo'ou (Tonga-groep), 
waar hij werkzaam was in de copra-industrie. De schrijver organi
seerde het postvervoer per blikken bus tusschen het eiland en de 
passeeende schepen. Wat over deze „mail" in de wereldpers werd 
gepubliceerd bleek een dergelijke attractie voor de toeristeii te zijn 
dat talrijken Niua Fo'ou wenschten te bezoeken. 

HOE SOMMIGE 2ELDZAAMHEDEN O N T D E K T WORDEN. 
Het naar mijn meening interessante onderwerp, dat ik hier 

publiceer, is ontleend aan het maandblad „The Stamplover" 
Publicatie van dit stukje werd mij welwillend toegestaan door 
den schrijver, Fred. J. Melville. 

Zeer merkwaardig is het, hoe dikwijls groote zeldzaamheden 
haar weg hebben gevonden naar de albums van de verzamelaars 
om dan tenslotte terecht te komen bij die beeren, veelal Engel-
schen of Amerikanen, die over voldoende kapitaal beschikken 
om deze rariteiten in hun collecties op te bergen. 

He t betreft hier een paartje van de 4 cents blauw van Britsch-
Guyana, uitgifte 1856, waarschijnlijk op licht blauw papier (cat. 
prijs Yvert en Tellier 1938 voor een enkel exemplaar frs. 150.000). 

De merkwaardige geschiedenis van de ontdekking van dit wel
licht unieke exemplaar is wel waard om aan de vergetelheid ont
trokken te worden. 

Een negerslaaf, geboren in Grenada in de eerste jaren dat deze 
menschen vrij werden verklaard, deed dienst op een landgoed 
van een zekeren Mr. Wilson. Hij bleek een der beste krachten te 
zijn, die zijn plicht voorbeeldeloos nakwam en door zijn werk
gever als een eerlijk en knap bediende werd geprezen. Op een 
leeftijd van 22 jaar werd Manasseh (zoo heette de neger) verliefd 
op een meisje, dat op een naburig landgoed diende; hij trouwde 
haar na verloop van tijd. Mr Wilson besloot den trouwen bediende 
een huwelijks-cadeau te geven en zegde hem een ï t u k grond toe, 
gelegen in een hoek van zijn uitgebreide bezittingen. 

He t huwelijk vond plaats zoowat tegen Paschen en Mr. Wilson, 
op bezoek zijnde bij een zijner vrienden in Demarra, schreef aan 
Manasseh een felicitatiebrief; hij deelde hem mede, op welke wijze 
hij hem bedacht had, eraan toevoegende dat hij bij zijn terugkeer 
in Grenada de daarvoor benoodigde documenten zou doen op
maken en hem toezenden. 

Helaas, het was voorbestemd, dat Mr. Wilson nooit naar Gre
nada zou terugkeeren, want hij liep een zwaren aanval van gele 
koorts op en stierf binnen 24 uur. De brief was intusschen nog 
onderweg en niet voor een maand later, dat het goede nieuws het 
neger-echtpaar bereikte hoorde het tegelijkertijd welke tragedie 
zich had afgespeeld. 

Wat na den dood van den erflater de zaak nog erger maakte 
was, dat de goederen van Mr. Wilson in handen overgingen van 
een neef, die order gaf, dat deze verkocht moesten worden. De 
bedienden werden verspreid en moesten maar zien op welke wijze 
zij voortaan in hun levensonderhoud zouden voorzien. Toen 
Manasseh aan den advocaat zijn zorgvuldig bewaarden brief ver
toonde, deelde deze hem mede, dat de gift ongeldig was, daar 
de noodige formaliteiten daarvoor niet vervuld waren. Hij, die 
dit nog maar steeds niet geloofde, pakte zijn brief op en borg 
dezen zorgvuldig op in den omslag van zijn bijbel, heilig over
tuigd, dat op een of anderen dag zijn rechten wel door de justitie 
erkend zouden worden-

Het zou te lang duren om U alles mede te deelen omtrent het 
leven van dezen armen neger, genoeg zij het, dat hij dienst ging 
nemen op een schip als matroos. Inmiddels was zijn vrouw ge
storven en bleef zijn dochter, uit het huwelijk geboren, achter 
met twee kinderen. Toen hij zeventig jaar werd kon hij geen 
werkkring meer vinden ongeacht de vele vergeefsche pogingen. 

Nu kwam er een tijd van groote ellende. Manasseh stierf bijna 
den, hongerdood. 

Op den leeftijd van 92 jaar las hij op zekeren dag zijn bijbel, 
ontdekte daarin den brief, die zorgvuldig bewaard was gebleven 
en deed weer een nieuwe poging bij een advocaat, die zich juist 
in de plaats zijner inwoning had gevestigd. Deze deelde hem mede 
dat het land opnieuw verkocht zou worden en dat de eigenaars 
er $ 1000.— voor vroegen, daar de waarde thans hooger was, 
wijl het terrein voor suikeraanplant geschikt bleek te zijn. 

De brief echter kon geen verdere rechten meer doen gelden, 
daar het bewijs niet wettig geleverd was. De neger ging vandaar 
naar een scheepsmakelaar en deze zag de enveloppe met de 2 
fraaie zeldzame zegels. Hij deelde hem mede, dat deze waarschijn

lijk voldoende zouden opbrengen om hem uit den nood te hel
pen. De makelaar zond de enveloppe op naar een handelaar in 
Engeland en Manasseh ontving na verloop van tijd een cheque 
van $ 1400.— waardoor hij in staat werd gesteld het zoo lang 
begeerde stuk land te koopen, terwijl bovendien zijn zuinige 
dochter het overige geld op een bankinstelling plaatste, zoodat 
hiermede het gezin voor ondergang gered werd. Bij de cheque 
was een schrijven gevoegd, waarin werd medegedeeld, dat de 
koning van Engeland (thans overleden), die, zooals men weet, 
een groot verzamelaar was, met zeer veel belangstelling kennis 
had genomen van de geschiedenis van dit zoo uitstekend bewaard 
gebleven kostbaar stuk en dat Z.M. den ouden man in Grenada 
prees voor zijn daad om dit zoo zeldzame stuk zoo goed in zijn 
bijbel te bewaren. 

De veiling, waarin deze verkoop tot stand kwam, werd gehou
den in 1926; waarschijnlijk is de waarde van deze zeldzaamheid 
nu veel hooger. L. v. E. 

BLOKKEN TEGEN CONCURREERENDE P R I J Z E N ! 
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Zwitserl., Pro Patria 
Id., Pro Juventute 
Id., Tentoonstelling 
Yougo-Slavië, Nr. 1 
Polen, Nrs. 2, 3, 4 
Id., Nr. 5, 2 stuks 
Id., Nr. 6 
Id., Nr. 7 
IJsland, Nr . 1 
Id., Nr. 2 
Bulgarije, Nr. 1 
Hongarije, Congres 
Id., Tentoonstelling 
Id., Nr. 4 
Liechtenstein, Nr . 2 
Id., Nr. 3 
Monaco, Nr. 1 
S. Marino, Nr. 1 
Id., Nrs. 2 en 3 
Rusland, Poesjkin 
Id., Nr . 2 
Rumenië, Nr. 1 
Id., Nr . 2 
24 bl. Fransche kolori. 
of giro 201148 — 

ƒ 1,50 
- 0,45 
- 0,70 
- 1,25 
- 2,25 
- 2,50 
- 0,95 
- 0,55 
- 2,25 
- 0,90 
- 1,50 
- 1,50 
- 0,70 
- 1,50 
- 1,25 
- 0,90 
- 0,75 
- 1,50 
- 0,75 
- 0,75 
- 1 . -
- 1,50 
- 0,70 
- 0,70 

J. J. A. ENGELKAMP, Spui 13, AMSTERDAM. 

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

Telefoon 21336. Gemeente-giro P 753. 

SURINAME. 
Ï892. 10-30 c. gebr. ƒ 1,20 1922. 3 2 ^ c. ƒ 1,25 
1902. K c . - / 1,— gebr. - 4,75 1922. 35 c. - 0,70 
1902. ƒ2 ,50 gebr. - 5,50 1927. 22 K c. - 0,90 
1911. }^/l-30/2,50 -16,— 1936. Volksk. op brief - 0,65 
1911. Port 10/30-10/50 -14,— 1938. Emanc. serie, gebr. -0,40 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Surinaamsche zegels in elke hoeveelheid. 
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En NU mijn specialiteit 
KLASSIEKE ZEGELS 

IN PRIMA KWALITEIT. 
Yvert Nos. Alles gebruikt indien niet anders vernield. 
NEDERLAND 1. Prachtig verticaal randpaar pi. III ƒ 25,— 
Idem 1. Prima horizontaal paar, pi. III - 7,25 
Idem 2. Prachtstrip van 4 stuks op enveloppe, pi. V - 27,50 
Idem 3. Buitengewoon breedrandig prachtpaar - 25,— 
Idem 3. Prima paar, donkere kleur - 16,— 
Idem 3. Prachtig randstuk - 12,25 
Idem 11. 25 cent violet 1867, postfrisch - 17,50 
Idem port 2. Zeer zeldzaam blok van 10 stuks - 37,50 
NED.-INDIE. Landmail II op magnifiek frissche brief - 125,— 
SURINAME. 40. 50 cent op ƒ2,50, ongebruikt - 15,— 
BADEN 20. 18 kreuzer, prima gecentr. prachtst., fr. 1000 - 17,50 
BEIEREN 1. 1 kreuzer, zeer zeldzaam - 42,50 
Idem 3. 6 kreuzer, superbe - 11,50 
Idem 7. 12 kreuzer, met alle snijdlijnen - 17,50 
Idem 8. 18 kreuzer, geel, lichtgestempeld, magnifiek - 16,— 
Idem 14a. 18 kreuzer, vermiljoen, fr. 800, prima - 15,— 
Idem 20. 9 kreuzer, zeer breedrandig - 5,25 
Idem 21. 12 kreuzer, magnifiek - 11,— 
Idem 22. 18 kreuzer, prachtstuk - 12,—• 
Idem 36. 1 mark, ongetand, prima - 11,50 
HAMBURG 8a. 1 M schilling, buitengewoon mooi paar - 24,— 
Idem 19. 7 schilling, getand, zeldzaam mooi - 13,75 
Idem stadpost N . 1. postfrisch blok van 6 stuks . - 25,— 
HANNOVER 14. 3 pf. rd. randst. m. nr. 1, 4 br. randen - 12,50 
Idem 14. 3 pf., zeer donker roode afdruk, prima - 5,— 
Idem 16. K groschen, zwart, prima, fr. 500 - 8,75 
Idem 18. 2 groschen, postfrisch blok van 4 stuks - 7,75 
Idem 21. 10 groschen, postfrisch blok van 4 stuks - 140,— 
OLDENBURG 1. 1/3 silbergroschen, prima, fr. 3500 - 65,— 
Idem 10a. 1/3 groschen, mosgrocn, prachtstuk, fr. 6000 - 95,'— 
Idem 11. K groschen, superbe - 55,— 
WURTEMBERG 1. 1 kreuzer, prima - 4,75 
Idem 5. 18 kreuzer, prachtstuk - 45,— 
Idem 11, 12 en 15. 1, 3 en 18 kreuzer op briefstuk - 52,50 
Idem 29. 18 kreuzer, oranje, getand, prima - 17,50 
Idem 35. 18 kreuzer, doorstoken, prachtstuk - 35,— 
Idem 51. 2 mark, geel, licht gestempeld prachtstuk - 18,50 
DENEMARKEN 1. 2 rigsb. skil, zeer breedrandig prachtst. - 15»— 
Idem 41. 48 skill, in deze prima kwaliteit zeer zeldzaam - 9,— 
ENGELAND 1. 1 penny, zwart, volrandig pracht ex. - 4,25 
Idem 5. Buitengewoon prachtstuk van de 6 pence - 8,50 
Idem 6. 10 pence, prima prima 20,— 
Idem 156. 1 pond, postfrisch - 27,50 
ENGELSCH-KRETA 1. 20 para, gekeurd, fr. 500 - 8,75 
LUXEMBURG 22. 37M cent, zeer zeldz., fr. 1400, prima - 25,— 
MONACO 10. 5 fr., mooi gecentreerd, postfrisch, fr. 4000 - 72,'50 
Idem port 4. 10 cent, schaarsch zegel - 3,25 
NOORWEGEN 1. Breedrandige prachtexemplaren - 4,— 
Idem 6. 2 skill, prima - 4,25 
Idem 7. 3 skill, prima - 8,— 
Idem 67. \% kroon, postfrisch, het gezochte zegel - 6,75 

J. KAAS 
P05TZEGELHANDEL 

RIJNSTRAAT 80 AM5TERDAM=Z. 
TELEFOON 20385 GIRO 160158 

Incassobank Bijkantoor v. WousÉraaf 
Tegen prima referentiën zichtzendingen. 

Prijswaardige partijen of verzamelingen worden ä contant gekocht. 

r 

%.= 

POSTZEGELVEILING 
Onze a.s. Veiling zal plaatsvinden 
BIND FEBRUARI 1 9 3 9 . 

Onder den hamer komen: 
een collectie 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
een collectie 

EUROPA 
(W.O. VELE MODERNE SERIES), 

een groote afdeeling 
VERZAMELINGEN EN RESTANTEN. 

De rijk geïllustreerde catalogus wordt gaarne op aanvraag 
aan gegadigden toegezonden. 
S ^ " Voor volgende veilingen kan nu reeds ingezonden 
worden. 

Bastiaanse & Boekema's 
Postzegelhandel N.V. 

WESTE WAGENSTRAAT 34, 
Telefoon 55344, Giro 308080, 

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

^=^ 

-J 
AANBIEDING LANDENPAKKETTEN. 

25 Albanië 
50 Albanië 

100 Albanië 
25 Andorra 

100 Argentinië 
100 Beieren 
150 Beieren 
200 Beieren 
300 België 
400 België 
500 België 

50 Belg.-Congo 
100 Belg.-Congo 
100 Bosnië 
100 Bulgarije 
150 Bulgarije 
200 Bulgarije 
300 Bulgarije 
100 China 

50 Curasao en Surin. 
60 Curasao en Surin. 
20 Cyprus 

100 Danzig 
150 Danzig 
150 Denemarken 
200 Denemarken 
400 Duitschland 
500 Duitschland 

ƒ 0,72 
- 2,28 
- 8,70 
- 0,60 
- 1,05 
- 0,55 
- 1,45 
- 3,10 
- 2,35 
- 3,90 
- 7,10 
- 1,20 
- 3,30 
- 3,70 
- 0,75 
- 1,90 
- 3,— 
- 9,— 
- 2,— 
- 2,— 
- 2,80 
- 0,85 
- 1,05 
- 2,10 
- 1,30 
- 2,90 
- 1,45 
- 3,15 

500 Eng. koloniën 
100 Finland 
150 Finland 
50 Fiume 

100 Fiume 
500 Fransche kol. 

1000 Fransche kol. 
200 Griekenland 
500 Flongarije 
600 Hongarije 
300 Italië 
400 Italië 
100 Ital. gedenkzegels 
100 Letland 
150 Letland 
50 Liechtenstein 

100 Litauen 
150 Litauen 
150 Luxemburg 
200 Luxemburg 

50 Memel 
100 Memel 
500 Oostenrijk 
600 Oostenrijk 
200 Vliegpost 
100 Zwitserland 
150 Zwitserland 
200 Zwitserland 

ƒ 5,50 
- 0,70 
- 3,50 
- 1,35 
- 4,20 
- 4,20 
- 10,90 
- 2.95 
- 5.15 
- 5,40 
- 4,10 
- 9.10 
- 2,45 
- 2.50 
- 4,50 
- 1,— 
- 2,50 
- 4,50 
- 3,30 
- 5,50 
- 1,70 
- 6,30 
- 4,55 
- 5,50 
- 6,25 
- 0,65 
- 1,90 
- 4,50 

Een volledige pakkettenlijst is op aanvrage verkrijgbaar. 
Prijzen vrijblijvend. Porto extra; boven ƒ 10,— franco. 
Zendingen alleen na vooruitbetaling op mijn giro 306603 

of per postwissel. 

B. LAM Jr. Voorstraat 53, Dordrecht. 



22 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Door de Hendrik van der Loo's Postzegelhandel N.V. zal in de groote zaal van Café-Restaurant 
,.Suisse" te Rotterdam van Woensdag !8 Januari tot en met Vrijdag 2 0 Januari a.s. een 

ROSX2:EGEi^VEIL ING 
worden gehouden. Deze veiling bevat een zeer belangrijke afdeel ing Nederland, w. o. 
ongebruikt, blokken, roltanding, enz., enz. Voorts Nederlandsche Koloniën, Europa, Buiten-Europa, 

een groot aantal verzamel ingen en restanten. 

Voor zoover U niet reeds regelmatig de catalogi onzer veilingen ontvangt, gelieve U een exemplaar 
van dezen ca ta logus , die gratis en franco wordt toegezonden, spoedigst aan te vragen bij de 

Eüilî Pl̂ flBC ¥AI^ Pil^ IL©©'S ^mUE^UnAMBU M.¥. 
C E E R S T E EIV O U D S T E POSTZEGELJWACAZIJIV VAN ROTXERDAiW) . 

IWIËUIVSTRAAT 2 6 CINGAIVG P O R T I E K ) , ROTTERDAJW. T E L E F O O N 5 4 S 4 0 . O P G E R I C H T I S 9 S . 
P o s t ^ i r o 2 4 3 9 2 . B a n K r e R e n l n é R. A l e e s & Z o o n e t i , R o t t e r d a m . 

Voor onze volgende veiling worden gaarne inzendingen tegemoet gezien. 

Levering op mancolijst. — Zichtzendingen. — Grootste keuze in zegels per stuk, series, pakketten, 
zegels op brief, blokstukken van Nederland en Koloniën, Herinneringsblokken, Nieuwigheden, enz. 

Alles tegen sterk verlaagde prijzen. Uitverkoop! 

-^^m 
Aan ai onze cliënten onze oprechte wenschen 
voor een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar ! 

EERSTVOLGENDE VEILINGEN. 
16 E N 17 JANUARI : 

Een zeer mooie verzameling, waaronder België ge
specialiseerd en een schitterende partij Britsche koloniale 
zegels. 

23 EN 24 JANUARI: 
Een Britsche koloniale verzameling, waarvan New 
South Wales gespecialiseerd. 

30 EN 31 JANUARI: 
Een zeer mooie verzameling niet-Britsche zegels, om
vattende Europa ongebruikt; 
een andere prachtcoUectie in Yvert-albums, bevattende 
Toskane 2 s. en 20 c. gebruikt, 3 lire ongebruikt; 
Zwitserland: Kantons in pracht conditie. 

6 EN 7 FEBRUARI: 
Een eerste klas collectie Britsche koloniale zegels in 
postfrisschen toestand. 

13 EN 14 FEBRUARI: 
Een algemeen verzameling, bevattende een zeer waarde
volle collectie van de Ver. Staten, aangeboden in één 
kaveling; 
een dergelijke van Servië, Prins Milan uitgifte. 

— Catalogus gaarne op aanvraag. — 
— Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. — 

H. R. HARMER, 
De le idende postzegel-auctionaris van de were ld . 

Telefoon Mayfair 0218. Telegram-adres: Phisfamsel-Wesdo, London. 

1« 

p-
ƒ 
-
-
-
-
-
-

100: 
0,50 
0,40 
0,40 
1,25 
0,75 
0,75 
1,25 

Holland - Ned. Indlê - En gros. 
HEEFT U H I E R V O O R INTERESSE? 

Zie hier ter illustratie eenige van mijn prijzen: 
Ned.-Indië. 

prijs 
'13. 50 c. palmtype 
'13. ƒ 1,— palmtype 
'22. 10 c. violet . 
'22. 32 j/2 c. scheepstype 
'22. 80 c. palmtype 
'29. 20 c. oranje 
'33. 12i4 c. W. de Zw. 
'34. 1, 2, 2'A, 3, iy,, 4, 

5, 7'/,, 10 oud, 10 
nw., 1234, 15, 20, 
25; 14 stuks - 8,25 

Bestellingen boven ƒ 10,— franco. Betaling vooruit s.v.p. 
Toezending van maandelijksche speciale aanbieding op aanvrage. 

TE KOOP G E V R A A G D . 
Ik ben steeds kooper van zegels van Nederland en Koloniën 
tegen goede prijzen, zoowel betere zegels als massawaar. Onver
schillig welke hoeveelheid. Aanbiedingen gevraagd onder opgave 

van prijs en hoeveelheid. Prompte afwikkeling verzekerd. 

J. L. fi. van Duyn, Postzegelliandel, 
BERKELSCHELAAN 92b - R O T T E R D A M - GIRO 234272 
(Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren). (14) 

'89. 
'23. 
■23. 
'23. 
'24. 
'24. 
'24. 
'26. 
'31. 
'21. 

Nederland. 
pnjs 

ƒ ! , -
Jub. 2 t.m. 50 c. 
Jub. 20 c. 
Jub. 50 c. 
Z.W. 40 c. 
Z.W. 50 c. 
Z.W. 60 c. violet 
ƒ 1,— blauw 
70 c. blauw 
Vliegpost 60 c. 

p. 100: 
ƒ 0,75 
- 1 3 , — 
- 1,35 
- 1,75 
- 0,50 
- 0,50 
- 0,75 
- 0,50 
- 3,— 
- 3,— 
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JOEGO-SLAVIE. 
' ongebruikt, ° gebruikt. 

1922/24. Opdruks. cpl., Yv. 143-49 ° ƒ0,15 
1929. Weld.serie, Yv. 204-06 ° -0,50 
1931. Weid serie, Yv. 207-09 >■ ° -0,25 
1931. Weld.sene m. opdr., Yv. 222-24 ' -0,25 
1932. Regatta, Yv. 225-30 - 4,— 
1932 Penclub, Yv. 231-36 =■■ -4,90 
1933. Sokolzegels, Yv. 237-38 =' ° -0,12 
1933 Opdr. Jugo Slavya, Yv. 239-50 ° -0,90 
1933. Weld.sene m. opdr., Yv. 252-54 ° -0,15 
1934 Rouwserie cpl., Yv. 263-76 ° - 1,10 
1935 36 Ptr. II, 25 p-20 d , Y. 277-88 ° -0,45 
1935 Gedenkserie Alex., Yv. 290-94 * - 1,40 
1936. Tesla, Yv. 301-02 ^ -0,20 
1936. Roode Kruis, Yv 303-05 -0,40 
1937. Weid serie, Yv. 306-09 - a,55 
1937 Kleine Entente, Yv. 310-11 -0,40 
1937 Balkan-entente, Yv. 312-13 ° -0,40 
1938 Kinderserie, Yv. 314-17 * ° -0,60 
1938. Luchtv serie, Yv. 318-21 ' ° -0,65 
1938. Ged serie Demir Kapija (4) -0,85 
1938. Balkaniade (4) -0,55 
1938. Weid serie Salv. Parvulos (4) •• -0,60 
1934 Luchtp serie, Yv av. 1-5 ■■ -1,25 
1934 Luchtp.rouwzegel, Yv. av. 6 ' ° -0,35 
1937. Luchtp serie, Yv. av. 7-14 ■• -3,60 

Levering tegen storting op 
giro 277730, postwissel of rembours 

Boven ƒ 10,— franco. 
Wilt U op voordeelige wijze Uw verzameling 

vergrooten ? 
Vraagt dan toezending van onze maandelijksche 

gelegenheidsaanbiedingen ! 
X. DAUDT P o s t z e g e l h a n d e l 

Zeugestraat 62, Gouda. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
ZEGELS VAN NEDERLAND EN KOL. 
per 100, 1000 en meer per soort, ook kilo's. 
BETERE ZEGELS EN WELDADIGHEIDS-
SERIES. - TEVENS VERZAMELINGEN. 
Aanbiedingen met uiterst verlangde prijzen aan 

E . D B W E B R D , 
ERNSTCASIMIRLAAN 19, GRONINGEN 

Alle Kinderzegels 1923/37, 
15 series, 57 waarden ƒ6,65 

Alle Kinderzegels in roltanding, 
8 series, 31 waarden -7,80 

Deze series zijn ook ieder afzonderlijk 
verkrijgbaar. 

Postbewijszegels, 
complete serie, 7 waarden - 4,— 

Pakketten (gemaakt uit eigen voorraad, 
geen uitschot), 

Nederland, 50 verschillende -0,15 
Nederland, 100 verschillende - 0,65 
Nederland, 150 verschillende - 1,50 
Ned -Indie, 50 verschillende - 0,45 
Ned -Indie, 100 verschillende - 1,50 
Curajao, 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,— 

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

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m , C. 

2Kwitserlancl. 
Pro Juventute 1913-1938, compleet 88 waarden 

ongebruikt slechts 31 Zwitsersche Francs, 
gebruikt slechts 23 „ „ 

200 versch. Zwitserland slechts Zw. Fr. 7,50 
250 voor slechts „ „ 14,— 
300 voor slechts „ „ 25,— 

Philatelisten porto extra. 
PRIJSCOURANT voor verzamelaars of handelaars 
(en gros) tegen toezending van 30 Rp. of f 0,12' 

(postzegel ongebruikt). 
Bevat ca. 350 bijzondere aanbiedingen van Zwit
serland, Duitsche Rijk, Oostenrijk, Saargebied, enz. 

JOHN BIANCHI, Philatelist, 
Zollikon, Zürich (Zwitserland). Opgericht 1917. 

(3) 

K. SAI^OiViOIV, 
J V l u n t p l e l n 6 1 , A m s t e r d a m - C . 
X e l e l . 3 7 3 9 8 P o s t é i r o 3 3 0 0 3 4 

Liechtenstein ongebruikt. 
Rouwzegel 3 frs. ƒ 5,— 
Idem, blok van 4 - 20,— 
Yvert 115-121, 124-127, 130-134 - 4,70 

I 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 — 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen TOT éo en meer procent beiieden Speciaal-Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 

DUITSCHE KOLONIËN 
billijkste prijzen in gelijke verhouding. 

Steeds de mooiste en biUijkste zichtzendingen ter be
schikking. Ook naar Overzee. 

M a n c o l l i S t e n worden verzocht — Referentiënl 

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

GRATIS een prachtex. Ned -Indie van de 
schaarsche koers. 60 c. ontvangt ieder kooper 
van de volgende 

Speciale aanbieding: 
Een fraaie coll. zegels, bevattende: 150 Eng. 
kolomen, 50 Italië gr form, gedenkzegels, 100 
Rusland, 100 Z.-Amenka en 100 interessante 
gedenkzegels der geh. wereld bieden wij U aan 
voor slechts ƒ 5,—, franco aangeteekend, met 
bovengenoemde premie. — Zendt spoedig het 
bedrag op giro 118330 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE" 
Czarinastraat 6 — Zaandam. 

Komt U ons ook eens bezoeken ' 

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

l'A c. ƒ0,50 p 100, 5 c 0,20 p. 100, 1 2 ^ c. 
0,06 p stuk Jamboree l'A c 0,30 p 100, 6 c. 
0,20 p. 100, nVs c 0,03 p. stuk. Jubileum 1923 
2 c. 0,12 p. 100, 5 c. 0,80 p. 100, 7^ c. 0,25 
p. 100, 10 c. 0,06 p 100. Crisis 1934, 6 c. 0,08 
p. stuk. Luchtpost yVz gld. 0,24 p. stuk, 36 c. 
0,02, 40 c ld. 0,10, 75 c. 0,06 p. stuk. W. de 
Zw. 1>^ c 0,40 p. 100, 5 c 0,80 p. 100, 6 c. 
0,35 p. 100, Uy, c. 0,08 Cura?ao-herd. 1 2 ^ c. 
0,07 p. stuk, 6 c. 0,30 p. 100. Driehoeken 6 c. 
0,75 p. lüO, 1 2 ^ c. 0,09. Vrede 1 2 ^ c. 0,50 
p. 100. Diverse kind- en zomerzegels t.m. 1935 
gem. 0,02 p. stuk. Strafportzegels 0,40 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. weid 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. 
KONINGINNEWEG 175 - AMSTERDAM Z. 

I e t s n i e u w s ! I e t s n i e u i v s ! 
F I R S T D A Y C O V E R S 

(enveloppen met zegels, afgestempeld op de eerste 
dag van uitgifte, met alle series van 1936, 1937 

en 1938 voorradig. 
S p e c i a a l b e d r u R t e e n v e l o p p e n . 

Speciale reclame aanbieding en zichtzendingen 
worden op aanvrage gaarne toegestuurd. 

S l i V i O I V J. S L U I S , 
Van Baerlestraat 79b, Amsterdam-Zuid. 1,10) 

Van Seventer's Postzegelhandel 
Reizerstraat hoek Visschersdp, Rotterdam-C. 
Het beste adres voor aan- en verkoop. 
Levert volgens mancolijst. Alleen prima kwaliteit. 
V e r k o o p l b a s i s : 

Europa 23/2 ä 3 ct. per Yvert-franc 
Overzee 1% a 2}^ ct. per Yvert franc 
Ned. en Kol. basis Handelaren-Cat. met 20 a 2 5 % korting 
Typen en tandingen met plm. 40''/o kortmg. 

Verder alle philatelistische benoodigdheden. 
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Froede Catalogi (1939) zoojuist verschenen. 
De „FroedeCatalogi" blijven steeds up to date 
daar bij de Wereld en Europauitgaven g e h e e l 
kos te loos p e r j aa r 10 s u p p l e m e n t e n g e l e v e r d 
w o r d e n , die U volledig inlichten over alle nieuwe 
uitgaven en belangrijke pnjsveranderingen. 

De juiste netto-handelsprijzen 
hebben de FroedeCatalogi overal bemind gemaakt 
en zijn heden ten dage de beste raadgevers bij 
inkoop, ruil en verkoop 
De volgende uitgaven zijn vesschenen : 
G e t i e e l e W e r e l d ongeveer 1200 blad

zijden dik, met alphabet en levering van 10 suppl. 
f 2,75 en f O 20 porto. 

E u r o p a ongeveer 500 bladzijden dik, met 
levering van 10 suppl. 

f 1,60 en f 0,15 porto. 
O u i t S C h l a n d 12S bladzijden dik, belang

rijk uitgebreider en verbeterd 
f 0 , 6 0 e n f 0 , 0 3 p o r t o . 

L u c h t p o s t 100 bladzijden dik, de eentge 
regelmatig versehijnende catalogus m dit genre. 

f 0 , 6 0 e n f 0 , 0 3 p o r t o . 
^ H A N D E L A R E N G E N I E T E N R A B A T . 
Te verkrijgen in iedere postzegel of boekhandel 
of anders direct bij den vertegenwoordiger voor 
handelaren of verzamelaars: 

Postzegelhandel A.J.deWit 
Koninginneweg 175, 
P o s t g i P O 2 2 4 S 5 3 , 

Amsterdam, Zuid. 
T e l e f o o n 9 3 4 8 9 , 

HANS FROEDE, UITGEVERIJ, DÜSSELDORF 66. 
Postrekening: Den Haag 211591. 

postzegelhandel p. Hoogerdijk, 
MOLENSTRAAT 22, DER HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

HOLLAND-AANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1864, 
1867, 
1872, 
1872, 
1872, 
1891, 

Koning, compleet 
Koning, compleet 
Koning, 7% cent 
Koning, 22 >̂  cent 
Koning, 2% gld. 

. . . 
. 
. ■ 

■ 

< 
Koningin (hangend haar), 22 J4 cent 

192437, Kinderzegels, 14 
1927, 
1928, 
1930, 
1934, 
1934, 
1936, 
1937, 
1870, 
1870, 

1936, 
1937, 
1911, 

Roode Kruis 
series, compleet 

. . . 
Olympiade, ongebruikt 
Rembrandt 
Crisis 
Koningin Emma 
Zomerzegels 
Zomerzegels 
Portzegel, 5 cent 
Portzegel, 10 cent 

, 
, 
, , 
, 
, 

, 
• 

NED.INDIE. 
Leger des Heils 
Asib 
Dienstzegels, geheel 

• . • • 
. . . . 

compleet, ongebruikt 
PORTO EXTRA. 

Aantal. 
3 
6 
1 
1 
1 
1 

55 
5 
8 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 

5 
5 

28 

Prijs. 
ƒ 6 , -
- 1 0 . -
- 0,30 
- 1.75 
- 5 . -
- 0.40 
- 5 . -
- 0.90 
- 1.50 
- 0 45 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,30 
- 0,20 
- 0.70 
- 0.40 

ƒ 0.70 
- 0.60 
- 12.50 

Prijs dezer advertenties : 
ƒ 0,75 bü vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

auLOGivsDiEivs'r 
Leidster RENNIE HAAGSMA 

Pres. Steynplantsoen 3, Amsterdam, 
postgiro 336559. 

Hongarije Heimkehr 2 w f0,25, Zwitserland 
Pro Juv. f o,4j , België Prins Albertserie f 1,30 
Koekelbergblok f 0,85; Denemarken Thor-
valdsen f 0,23, Frankrijk Are de T r orange 
f 0,12, Radio Aveugles f0,07 Italië Marconie 
f 0,10, Estland Staatsmannen 4 w. f 0,30, 
enz., enz (alles exclusief porto) 
Abonneert U op H E T LAATSTE NIEUWS 
Abonnement slechts f 0,25 per jaar. (20) 

Speciaal-verzameling 
Nederland en Koloniën 

te koop gevraagd. Uitsl, groote, belangrijke 
collectie komt m aanmerking Üitv brieven 
met vraagprijs onder N o 9 aan de adm. 
maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

AANGEBODEN: 
f p a a i e v e p z a m e l i n g 

BURORA 
Brieven o n d e r n r . 13 adm. van d i t blad 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Voor hoogsten bieder van verzamel, 
te koop een Europa-verzameling, 
bevattende vele oudere zegels als
mede goede moderne senes. Brieven 
onder nr. 18 aan het Maandblad. 

Belangrijke Europa-verzameling 
van prima kwaliteit tegen contante betaling 
te koop gevraagd Brieven met details en 
vraagprijs onder no 12 aan de administratie 
Maandblad, Wilhelminapark 128 te Breda. 

P o s t z e g e l b o e k j e s . Fijne kwaliteit papier, 
cartonnen omslag en afrekeningstabel, voor 
160 zegels, per 100 stuks f 3,50, per 500 en 
1000 belangrijke korting Monster tegen 
dubbele briefkaart Porto extra 
X . D A U D T , Z e u g e s t r a a t 6 2 , G o u d a 

G i r o 2 7 7 7 3 0 . ( i j ) 

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

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

Nederlandsche Postzegelbeurs 
Stationsweg 76, Tel 114484 Den Haag 
Giro 120J43 ledere bemiddeling. Zichtz. 

Aanbieding (Porto steeds extra) (17) 
Goya-serie t m j o P . . . f o , j j 
Nederland f 5,— 1898 prima i 0,15 
Duitschland Kleederdracnten postfr. f 1,70 
Ned-India nr 3, i cent prima f 0,15 
Ned -Indie nr 8, 5 cent prima f 0,30 
Albanië vliegpost 7 exemplaren ï/7 f i ,2 j 
Turkije Kranten 22/28 frs 60,— f 0,60 
Cour permanent i2'̂ /2 cent oud f 0,25 
K N I L M Luchtvaart India 1938 f 0,60 
Oostenrijk Componisten postfr f 3,20 

[ Vaticaap 66 t m 71, postfr . f o,4j 

T e k o o p g e v r a a g d 
Kind 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, Roode 
Kruis, G. Glazen, Olympiade, ANW, Zee
man, Crisis, 11/2, 4V2» 7V2 luchtpost. (Ook 
losse waarden). L. J. A. Ludeker, (16) 
Van Ostadestraat 209 , Amsterdam. 
V r a a g t m i i n E u r o p a n l e u w s 

Gelegen heidsaanbieding 
Complete serie Oostenrijk vliegpost Yvert 
nrs 32—46 frs 354,00. Prijs per serie slechts 
f y,y^ franco, bij vooruitbetaling 

ROB. L A N G E N , Klaasstraat, Venlo. 
Lid „Philatehca" (4) 

X e K o o p ^ e v r a a é c l -
Voor mijn speciaal-verzameling Spanje N o i 
zoek ik volrandige exemplaren met bijzondere 
afstempehngen Aanbiedingen met nauwkeu
rige opgaven en prijzen (geen fancy notee-
rmgen) te richten aan 
L. VAN ESSEN, Melkpad 37, Hilversum, ( i ) 

Partij afgeweekte buitenlandsche postzegels 
aangeboden voor i gulden per jo gram plus 
j o cent porto Prima kwaliteit' 

A HOFMAN, 
Borneostraat 90, Zwolle, giro 181487. (7) 

Te koop gevraagd; 
uitgebreide collectie 

O r a t i j e V r i j s t a a t 
brieven aan Mr. J. L. BIGOT, 
Joh.Verhulststr. 53, Amsterdam. (5) 

U i t g e b r e i d e c o l l e c t i e 
I ^ u e f i t p o s t 

der geheele wereld, liefst ongebruikt (géén 
vliegbneven) te koop gevraagd. Uitv aanb, 
met vermelding van vraagprijs onder no 11 
adm. Maandblad, Wilhelminapark 128, Breda. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

TE KOOP GEVRAAGD ENGROSPAETIJEN 
VAN NEDERLANDEN KOLONIËN, KILO'S. 

J. PRENT & Co., (6) 
SNEEUWKLOKJESSTEAAT 18, DEN HAAG. 

looo verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit nujn doubletten. 
Franco Nederland, Ned -Indie f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaan, 
Epe. (Giro 132330). (8) 

Adverteer een J^eer 
en U doet het meer. 

VRAAG EN AANBOD. 

T e koop gevraagd afstempelmgen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem. 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Gevraagd ruil of koop Francotype Ned -
Indie ên afstempelmgen Ned -Indie (ook 
gelegenheidsstempels). W. Retermk, Berg en 
Dalscheweg 168, Nijmegen. (2) 



P O S T Z E G E L H A N D E L 
TEN KATE a WEEDA 
GASTHUISMOLENSTEEG 13 - AMSTERDAM=C. 
TELEFOON 32521 - POSTREKEKENING 245932 

Wij wenschen onze geachte relaties en vr ienden 
een voorspoedig 19391 

Het n ieuwe jaar beginnen wij met onze 

BELANGRIJKE 27̂  VEILING 
Deze bevat : N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N , 
E U R O P A , O V E R Z E E , R E S T A N T E N , enz. 

'~ en zal gehouden worden op : 

18, 19, 20 en 21 Januari 1939 
in H o t e l „ P o l e n " , R o k i n , A m s t e r d a m . 

De catalogus word t op aanvraag toegezonden. 

aiii""iiilil | | | | | | l lllii"iiiii i i iMi i i i i i i^ 

EUROPA-ALBUM 
EXCELSIOR, 
geheel compleet, 
i*n 7 b a n d e n , 
Prijs 45 Gulden. 

Te betalen in 7 termijnen. 

Wf Het enigste Nederlands fabrikaat. 1WI 

Album Nederland en Koloniën, 
geheel compleet, losbladig systeem, 

prijs 1 Gld.; 2,25; 4,—; 6,—; 7,50; 8.—. 

Internationaal Ilitgeversbedrnf, 
Spuistraat 84—86, AMSTERDAM. 

Telefoon 42164. 

POSTZEGELVEILING 
2 7 Februari en volgende dagen 
te Amsterdam in Hotel „ P o l e n " . 

Deze veiling bevat o.a. een zeer belangrijke verzameling 

Engelsche Kol. en Oud-Europa. 
Catalogus op aanvrage GRATIS verkrijgbaar. 

Inzendingen, uitsluitend van betere kwaliteit 
zegels, voor deze en volgende veilingen (eind 
Maart en begin Mei) zien wij gaarne tegemoet. 

Postzegelhandel Com. Haeck 
2e Const. Huygensstraat 65, - Amsterdam, W. 
Telefoon 84224 Postgiro 181158 

Onze specialiteit: Uitvoering van mancolijsten 
Practisch ieder zegel leverbaar tegen aanneembaren prijs. 

nllliiiiiiillllllllllini iiilllllllllllllllliimi «ImMiiilllllllllllllllll Iillllllllllllllliii iillllllllillllllMiiiiilliH 

CBYLrOIV. 
1S12'13.500 Rs. ï . & T. nr. 194. 

Ik heb een prachtig postfrisch 
exemplaar van dezen zeldzamen 
uit koers zijnde zegel en kan hem 
tegen een zeer billijken prijs aan-
bieden. 

Mijn specialiteit: 
Zeldzame BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle tijden. 
WW 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: 

Frlnton on sea, Essex (Engeland). 
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